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Predhovor 
 

V prvom polroku tohto roku sa v Košiciach uskutočnila vedecká 
konferencia: „15 rokov v Európskej únii: aktuálne otázky a súčasné 
výzvy“, príspevky z ktorej sú obsiahnuté v predkladanom rovnomen-
nom Zborníku. Zámerom jej tradičného organizátora tj. UPJŠ v Koši-
ciach, Právnická fakulta, Ústav medzinárodného práva a európskeho 
práva bolo tematicky nadviazať na predošlú konferenciu z r. 2014  
„10 rokov v EÚ - Vzťahy, otázky, problémy“ a s odstupom piatich rokov 
opäť poskytnúť záujemcom priestor na analýzu a výmenu názorov  
na problémy späté s vplyvom a uplatňovaním ako úniového práva  
v Slovenskej republike tak aj s aktuálnymi výzvami, ktoré prinieslo 
úniové právo v období posledných piatich rokov.  

Obsahovo a tematicky rôznorodé príspevky skúmajú vzťah úniové-
ho práva a vybraných ustanovení Ústavy Slovenskej republiky, aktuál-
ne problémy prejudiciálnych otázok v činnosti Ústavného súdu Slo-
venskej republiky a úlohu úniového práva v konaní o súlade právnych 
predpisov, pričom v pomerne značnom počte skúmajú autori príspev-
kov vplyv úniového práva na vybrané oblasti slovenského právneho 
poriadku napr. v oblasti audiovizuálnych mediálnych službách, pro-
cesných práv jednotlivca v oblasti environmentálnych práv, v práve 
obchodných spoločností, konkurzného práva, trestného práva, ochra-
ny ľudských práv a i.. Z príspevkov zahraničných účastníkov možno 
spomenúť ten, ktorý je venovaný európskej legislatíve v praxi českej 
Poslaneckej sněmovne.  

Po tretej “päťročnej“ konferencii venovanej úniovému právu jej or-
ganizátori s potešením konštatujú rastúci záujem akademickej obce  
o problematiku úniového práva a predovšetkým jeho vplyvu na vnút-
roštátne právne poriadky jednotlivých štátov. Rastúci záujem o túto 
tému sa neprejavil len v počte prednesených príspevkov, ale aj vo vy-
sokej odbornej úrovni ich spracovania a podnetnej diskusii. Zostavova-
telia zborníka preto dúfajú, že predkladaný zborník sa stane hodnot-
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ným študijným prameňom ako pre vážnejších záujemcov o úniové 
právo, tak aj súčasťou odporúčanej literatúry na výučbu európskeho 
práva alebo jeho špecializovaných kurzov na právnických fakultách. 

 
prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.
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Vzťah čl. 1 ods. 1 a čl. 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej 
republiky 
Boris Balog 
 
Abstrakt 
Príspevok sa venuje materiálnemu vzťahu čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej 
republiky v rozsahu zvrchovaného štátu a čl. 7 ods. 2 v rozsahu prenosu 
výkonu časti práv na Európsku úniu a prednosti právne záväzných aktov 
Európskej únie pred zákonmi Slovenskej republiky.  
 
Abstract 
The Paper deals with the material relationship of Art. 1 Para 1 of the 
Constitution of the Slovak Republic in the extent of the sovereign State 
and Art. 7 Para 2 in the scope of the transfer of exercise of a part of its 
powers to the European Union and the precedence of legally binding 
European Union Acts over laws of the Slovak Republic. 
 
Úvod 

Počas verejného vypočutia kandidátov na sudcov Ústavného súdu 
Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola opakovane klade-
ná jednotlivým kandidátom otázka smerujúca k vzájomnému vzťahu, 
resp. súladu čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústa-
va“), podľa ktorého je Slovenská republika o. i. aj zvrchovaný štát a čl. 
7 ods. 2 ústavy, podľa ktorého majú právne záväzné akty Európskej 
únie a Európskych spoločenstiev prednosť pred zákonmi. Otázka na-
vodzovala dojem popretia zvrchovanosti Slovenskej republiky prizna-
ním prednosti právne záväzným aktom medzinárodnej organizácie 
pred zákonmi.  

Táto otázka mohla byť len epizódou vo verejnom vypočúvaní kan-
didátov, keby nebola položená v čase, keď ústavný súd vo veci sp. zn.
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PL. ÚS 21/2014 svojím nálezom spôsobil revolúciu v ochrane ústav-
nosti. Otázka vzájomného vzťahu a možného súladu, či nesúladu dvoch 
ustanovení ústavy by bola pri tradičnom slovenskom ústavnom reduk-
cionizme totiž veľmi jednoducho a ľahko vyriešená - ústava nemôže 
byť v nesúlade s ústavou. Po 30. januári 2019 už ale takýto redukcio-
nizmus nemá miesto a nález ústavného súdu vo veci sp. zn. PL. ÚS 
21/2014 stavia aj otázku, ktorej zodpovedanie by bolo formalisticky 
jednoduché, do nového svetla a núti nás k hlbšiemu zamysleniu o jej 
obsahu. Nepôjde pritom len o zmyslenie nad tým, či môžu byť dve 
ustanovenia ústavy v rozpore, pretože na toto už ústavný súd odpoveď 
dal, ale konkrétne pôjde o zamyslenie nad tým, aký je vo svetle tejto 
možnosti vzájomný vzťah ústavného imperatívu zvrchovanosti Slo-
venskej republiky a prednosti právne záväzných aktov Európskej únie 
a Európskych spoločenstiev pred zákonmi.   

Kľúčovým pre rozhodnutie ústavného súdu vo veci sp. z. PL. ÚS 
21/2014 bolo a pre zodpovedanie nastolenej otázky je, či ústava obsa-
huje implicitné materiálne jadro. K tomu ústavný súd vyslovil,  
že „Po vykonaní detailnej právnej analýzy zohľadňujúcej aj relevantnú 
judikatúru ústavných súdov tradičných európskych demokracií ústavný 
súd dospel k záveru, že:  

(i) Ústava Slovenskej republiky obsahuje implicitné materiálne jadro, 
pričom základ tohto implicitného materiálneho jadra Ústavy Slovenskej 
republiky tvoria princípy demokratického a právneho štátu a medzi nimi 
aj princíp deľby moci a s ním súvisiaca nezávislosť súdnej moci.  

(ii) Implicitnému materiálnemu jadru Ústavy Slovenskej republiky 
nemôžu odporovať ani ústavné zákony.“.1  

Implicitné materiálne jadro, ktorému nemôžu odporovať ani ústav-
né zákony, umožňuje vymedziť vzájomný vzťah čl. 1 ods. 1 a čl. 7 ods. 
2 ústavy. 
 

 
1 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 21/2014. 
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1. Slovenská republika ako zvrchovaný štát 
Slovenská republika vznikla v roku 1993 ako zvrchovaný štát 

a zvrchovanosť a jej zachovanie je podstatným znakom Slovenskej re-
publiky, je to vlastne základný znak a predpoklad jej štátnej existencie. 
Zvrchovanosť ako základný znak štátu je chápaná ako stav nezávislosti 
štátnej moci od inej moci, a to na danom území, ako aj navonok, 
v oblasti vonkajších vzťahov, pričom vyjadruje vzťah k iným štátom.  

Zvrchovanosť ako teoretická, ale aj praktická štátovedná konštruk-
cia sa stala predpokladom vytvárania moderných štátov. Zvrchovanosť 
štátu predstavuje moc štátu, štátnu moc nad určitým územím 
a obyvateľstvom tohto územia. Zvrchovanosť sa prejavuje predovšet-
kým vo funkciách a činnostiach štátu – dovnútra a navonok. Zvrchova-
nosť inak nemá význam, je prázdnym pojmom. Zvrchovanosť potrebu-
je formy vyjadrovania, prostredníctvom ktorých vidíme jej reálne fun-
govanie. Formy, v ktorých sa prejavuje, sú právomoci a fungovanie 
štátu a ich súhrn určuje suverenitu a autonómiu štátu. 

Zvrchovanosť štátu sa prejavuje tak navonok, ako aj dovnútra štátu. 
S čl. 7 ods. 2 ústavy je spojený tak rozmer vonkajšej zvrchovanosti štá-
tu, a to vo vzťahu k prvej vete čl. 7 ods. 2, ako aj rozmer vnútornej su-
verenity štátu, a to vo vzťahu k druhej vete čl. 7 ods. 2 ústavy.  

Skutočnosť, že Slovenská republika je konštituovaná ako zvrchova-
ný štát, neznamená, že je izolovaný štát. Práve naopak, zvrchovanosť 
štátu je predpokladom a podmienkou jeho medzinárodného pôsobenia 
a konania. Dnešný koncept zvrchovanosti je prepojený s ochotou 
a vôľou štátu podieľať sa na medzinárodnej spolupráci a využívať svo-
je kompetencie v spojení s ostatnými subjektmi medzinárodného spo-
ločenstva.  

Slovenská republika sa už v preambule ústavy prihlásila k trvalej 
mierovej spolupráci s ostatnými demokratickými štátmi. Predpokla-
dom takejto spolupráce je, že je zvrchovaný štát, ktorý je subjektom 
a nie objektom spolupráce štátov. Na preambulu nadväzuje tak zá-
kladná charakteristika Slovenskej republiky ako zvrchovaného štátu 
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v čl. 1 ods. 1 ústavy, ale aj prirodzené pokračovanie priznanej zvrcho-
vanosti smerom navonok v čl. 1 ods. 2 ústavy.  

Slovenská republika podľa čl. 1 ods. 2 ústavy uznáva a dodržiava 
všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, 
ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.  

Článok 1 ods. 2 ústavy sa týka všetkých medzinárodných záväzkov 
Slovenskej republiky bez ohľadu na ich obsah a ustanovuje povinnosť 
ich plnenia. Každý medzinárodný záväzok Slovenskej republiky má 
svoj konkrétny obsah (znenie) zahrnutý buď v medzinárodnej zmluve, 
medzinárodnej obyčaji, alebo v inom prameni medzinárodného práva.2 

Medzinárodné záväzky štátu neznamenajú popretie jeho zvrchova-
nosti. Práve naopak, skutočnosť, že štát vystupuje v medzinárodných 
vzťahoch a v tejto súvislosti sa aj zaväzuje, je práve vyjadrením jeho 
vonkajšej suverenity a jeho zvrchovaného postavenia ako subjektu 
medzinárodného práva verejného.3 

Slovenská republika sa (iba) ako zvrchovaný štát hlási k trvalej mie-
rovej spolupráci s ostatnými demokratickými štátmi a tiež sa hlási 
k svojim medzinárodným záväzkom. 

Prejavom vonkajšej zvrchovanosti štátu je aj jeho slobodné rozhod-
nutie vstúpiť do medzinárodnej organizácie a tiež právo z nej slobodne 
vystúpiť. Členstvo štátu v medzinárodných organizáciách nie je popre-
tím jeho zvrchovanosti, práve naopak, je jej vyjadrením a prejavom. 
Iba zvrchovaný štát môže do medzinárodnej organizácie vstúpiť,  
ale z nej tiež vystúpiť. Členstvo v medzinárodnej organizácii je tiež 
predpokladom zachovania a ochrany zvrchovanosti štátu, najmä 
v prípade medzinárodných organizácií kolektívnej bezpečnosti.  

Slovenská republika je štát nielen zvrchovaný, ale aj demokratický 
a právny. Požiadavka preambuly ústavy je na spoluprácu 
s demokratickými štátmi. Slovenská republika by sa preto mala zdru-
žovať s cieľom medzinárodnej spolupráce len so štátmi, ktoré sú de-

 
2 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 44/03. 
3 BALOG, B.: Materiálne jadro Ústavy Slovenskej republiky, Bratislava: Eurokódex, 
2014, s. 77 – 78. 
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mokratické a hlásia sa k princípom právneho štátu a princípom demo-
kratického štátu.  

Platí to aj vo vzťahu k Európskej únii, ktorá je založená na hodno-
tách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, práv-
neho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patria-
cich k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spo-
ločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, 
spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi. 

Európska únia vykonáva o. i. aj právomoci, ktoré na ňu boli prene-
sené jej členskými štátmi. Z tohto pohľadu v podstate veci nie je odliš-
ná od iných medzinárodných organizácií, pretože dobrovoľné členstvo 
štátu v akejkoľvek z nich so sebou prináša prenesenie nejakej právo-
moci na medzinárodnú organizáciu, či už politickú, obchodnú  
alebo vojenskú. 

Rozhodnutie preniesť určité kompetencie štátu na väčší celok, zlo-
žený z viacerých štátov, vychádza z rozhodnutia suveréna. Zvrchova-
nosť štátu ako ideálny koncept je nedeliteľná, ale v súčasnej dobe je 
modifikovaná existenciou viacerých centier moci, pričom každé z nich 
disponuje určitou kompetenciou, ktorá sa prejavuje navonok. Prichá-
dza tak k prelínaniu zvrchovanosti štátu s vplyvmi nového nadštátne-
ho subjektu. Sme tým svedkami deľby kompetencií medzi medziná-
rodné organizácie a národné štáty, ktorá následne ovplyvňuje celkové 
tradičné chápanie zvrchovanosti štátu.   

Aj keď prenos právomocí na medzinárodnú organizáciu nie je nič 
výlučne typické pre Európsku úniu, je iste v historickom a súčasnom 
porovnaní bezprecedentne rozsiahly, čo nie úplne neopodstatnene 
navodzuje dojem zásahu do zvrchovanosti členského štátu Európskej 
únie. 

Ako je tomu v podmienkach Slovenskej republiky, vyplýva z čl. 7 
ods. 2 ústavy.  
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2. Inkorporačná klauzula v čl. 7 ods. 2 ústavy 
Slovenská republika zmenou ústavy z roku 2001 vytvorila ústavný 

základ pre vstup a pre svoje ďalšie pôsobenie v Európskej únii v čl. 7 
ods. 2. V tomto ustanovení neriešila nejakú osobitnú alebo špecifickú 
procedúru vstupu do Európskej únie, ale išla tak povediac priamo  
in medias res, teda vyriešila výslovne to, čo bola a je podstata Európ-
skej únie a členstva v nej, a to prenos právomocí z členských štátov 
a ich vykonávania inštitúciami Európskej únie.  

Samotná procedúra vstupu do Európskej únie je v ústave vyjadrená 
nepriamo tým, že sa tak stane medzinárodnou zmluvou, ktorá bola 
ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom. Pre me-
dzinárodnú zmluvu, jej ratifikáciu a vyhlásenie platia ostatné ustano-
venia ústavy týkajúce sa platnosti, ratifikácie a vyhlasovania medziná-
rodných zmlúv.  

Prvou vetou čl. 7 ods. 2 ústavy sa vytvára ústavný základ pre prenos 
výkonu časti práv Slovenskej republiky na Európsku úniu a Európske 
spoločenstvo. Ústava určuje alternatívnu formu, ktorou sa takýto pre-
nos môže udiať: musí ísť o medzinárodnú zmluvu, ktorá bola ratifiko-
vaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe 
takejto zmluvy.4 

Prostredníctvom článku 7 ods. 2 ústavy sa teda s účinnosťou  
od 1. júla 2001 vytvorila v rámci domácej ústavnej úpravy osobitná 
subkategória medzinárodných zmlúv, k špecifickým a odlišujúcim 
znakom ktorých patrí to, že ide o zmluvy, ktorými Slovenská republika 
prenáša výkon časti svojich práv na Európsku úniu.5 

 
 

 
4 ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republike, Bratislava: Eurokódex, 2012, 
s. 52. 
5 AZUD, J.: K otázke vplyvu SR do EÚ na suverenitu SR  v kontexte článku 7 Ústavy 
Slovenskej republiky. In: Právny obzor, 2003, č. 6, s. 591-609. 
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Z prvej vety článku 7 ods. 2 ústavy možno vyvodiť niekoľko záverov -  

1. Ide o ústavnú možnosť prenosu výkonu niektorých práv na me-
dzinárodnú organizáciu, nie na štát. V prípade ich prenosu na štát  
by výkon týchto práv získal tento štát a Slovenská republika  
by v tomto rozsahu stratila svoju zvrchovanosť. 

2. Ústava umožňuje Slovenskej republike preniesť na Európsku 
úniu len výkon svojich práv, nie práva samotné. Všetky práva,  
ktorými disponuje Slovenská republika zostávajú aj po vstupe do Eu-
rópskej únie Slovenskej republike a táto prenáša len ich výkon. 

3. Ústava nepredpokladá, že Slovenská republika prenesie výkon 
všetkých svojich práv – výslovne umožňuje prenos výkonu (len) časti 
svojich práv. Ad absurdum to znamená, že v maximálnom rozsahu musí 
stále Slovenskej republike zostať výkon aspoň jedného práva a aspoň 
výkon jedného práva nemôže byť prenesený na Európsku úniu. 
V realite však pôjde o neprenositeľnosť takých práv, ktoré by porušili 
tvrdé jadro zvrchovanosti. 

4. Ústava nerieši rozsah prenosu výkonu práv Slovenskej republiky 
na Európsku úniu. Bez ambície to vymedziť v predloženom príspevku 
ale možno povedať, že Slovenská republika prenáša na Európsku úniu 
výkon svojich práv v rozsahu, ktorý jej umožňuje vystupovať a pôsobiť 
ako plnoprávny člen Európskej únie a prispievať k napĺňaniu jej cie-
ľov. Súčasne podľa zásady prenesenia právomocí Európska únia koná 
len v medziach právomocí, ktoré na ňu preniesli členské štáty  
v zmluvách na dosiahnutie cieľov v nich vymedzených. Právomoci, 
ktoré na Európsku úniu neboli v zmluvách prenesené, zostávajú prá-
vomocami členských štátov. 

Z čl. 7 ods. 2 prvej vety ústavy nevyplýva ohrozenie alebo popretie 
zvrchovanosti Slovenskej republiky. Ústava v ňom síce nerieši výslov-
ne vstup Slovenskej republiky do Európskej únie a už vôbec nie vystú-
penie z nej. Za vstup do Európskej únie je podľa ústavy možné považo-
vať prenesenie výkonu časti práv Slovenskej republiky na Európsku 
úniu medzinárodnou zmluvou alebo na základe takejto zmluvy. For-
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mulácia „medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená 
spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy“ na-
značuje, že nejde o akt jednorazový, ale kontinuálny, ktorý sa deje  
aj po uzavretí medzinárodnej zmluvy na je základe. Takáto možnosť je 
dôsledkom rôznych zmien, situácií a javov, ktoré v čase prvého preno-
su výkonu časti práv na Európsku úniu neexistovali, resp. ich nebolo 
možné predpokladať, ale je na ne potrebné reagovať. 

Prenos výkonu niektorých právomocí na medzinárodnú organizáciu 
preto nie je konečný, ale nemôže byť ani nezvratný. Ak ide 
o medzinárodnú organizáciu, ktorá je postavená na demokratických 
základoch, nemôže členskému štátu odoprieť späťvzatie preneseného 
výkonu niektorých právomocí. Toto môže byť výsledkom zmenenej 
medzinárodnej alebo domácej politickej, ekonomickej či inej situácie, 
ktorá vyústi do záveru, že výkon niektorých práv Slovenskej republiky 
pôvodne prenesený na Európsku úniu bude do budúcna zabezpečovať 
opäť priamo Slovenská republika svojimi orgánmi. Aj keď je to možné 
pokladať skôr za teoretickú konštrukciu, než situáciu, ktorá by mohla 
reálne nastať. Dôvodom je skutočnosť, že ak k prevodu výkonu časti 
práv dochádza medzinárodnou zmluvou alebo na jej základe, teda nie 
jednostranne zo strany Slovenskej republiky alebo Európskej únie,  
ani späťvzatie by zrejme nebolo možné jednostranne, ale len medziná-
rodnou zmluvou alebo na jej základe.  
 
3. Supremačná klauzula v čl. 7 ods. 2 ústavy 

Druhá veta čl. 7 ods. 2 ústavy hovorí o prednosti právne záväzných 
aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie pred zákonmi Slo-
venskej republiky. Do beztak nejasnej hierarchie formálnych prame-
ňov práva v Slovenskej republike (čl. 125 ods. 1 v spojení s čl. 152  
ods. 4 či čl. 98 ods. 2 ústavy) tak ústavodarca v roku 2001 vniesol ďalší 
nejasný, sporný a možno aj tak trochu zbytočný prvok - vyjadrenie 
vzťahu, ktorý je komplikovaný v každom jeho prvku. Ústavodarca 
v dobrom úmysle sledoval vyjadrenie monistického prístupu 
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v ústavnej úprave vzťahu európskeho práva a vnútroštátneho práva  
a prameňom európskeho práva priznal prednosť pred zákonmi. 

Druhá veta čl. 7 ods. 2 ústavy má niekoľko právnych významov, 
z ktorých každý je rovnako právne relevantný a každý sa spolupodieľa 
na formovaní ústavného základu pre vzťah európskeho práva tak 
k vnútroštátnemu právu Slovenskej republiky ako aj k jej ústave. Prvý, 
najľahšie postrehnuteľný je význam, že druhou vetou sa ustanovuje 
aplikačná prednosť európskeho práva pred zákonmi a ďalšími pra-
meňmi práva s nižším stupňom právnej sily, ako majú zákony. Druhou 
vetou sa premosťuje európske právo s právnym poriadkom Slovenskej 
republiky, komunitárne a úniové právo sa jej prostredníctvom začle-
ňuje do právneho poriadku Slovenskej republiky a priznáva sa mu 
miesto v hierarchii slovenského právneho poriadku.6 

Ani uvedený doktrinálny pohľad na druhú vetu čl. 7 ods. 2 ústavy 
neprispieva úplne k vyjasneniu toho, čo tým ústavodarca chcel pove-
dať, čo tým v skutočnosti povedal a či je a aký je medzi týmito dvoma 
polohami rozdiel.  

Ústava hovorí o prednosti právne záväzných aktov Európskych spo-
ločenstiev a Európskej únie. Môžeme pod právne záväznými aktmi 
chápať len právne akty podľa čl. 288 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie (pôvodný čl. 249 Zmluvy o Európskych spoločenstvách), kam pat-
ria nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská, teda 
to, čo označujeme ako tzv. sekundárne právo Európskej únie. Sú toto, 
resp. len toto právne záväzné akty, ktoré uvádza ústava v čl. 7 ods. 2?7 
Alebo umožňuje znenie čl. 7 ods. 2 hovoriť aj o tzv. primárnom práve 
Európskej únie, judikatúre Súdneho dvora EÚ, či o európskom práve 
ako takom?8 Tá podstatná otázka ale je, či majú predchádzajúce otázky 

 
6 DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky, Bratislava: C. H. Beck, 2015, s. 316. 
7 O právne záväzných aktoch hovorí Zmluva o fungovaní Európskej únie výslovne 
v čl. 2 ods. 5 v súvislosti s právomocou vykonávať činnosti, ktorými podporuje, koor-
dinuje alebo dopĺňa činnosti členských štátov bez toho, aby tým v týchto oblastiach 
nahrádzala ich právomoc. 
8 Európske právo nie je iba právo Európskej únie, ale aj právo Rady Európy, osobitne 
judikatúra ESĽP. 
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vôbec význam a či je to práve národná ústava, ktorá upravuje pred-
nosť prameňov európskeho práva pred domácimi prameňmi práva.  

Prednosť je kategória vytváraná, formovaná a presadzovaná Súd-
nym dvorom EÚ. Z rozsudku Súdneho dvora ES vo veci Simmenthal  
vyplýva, že podľa zásady prednosti práva Európskeho spoločenstva je 
dôsledkom účinnosti priamo uplatniteľných ustanovení zmluvy a ak-
tov inštitúcií vo vzťahu k vnútroštátnemu právu členských štátov nie-
len strata použiteľnosti každého existujúceho ustanovenia vnútroštát-
neho predpisu, ktoré je s nimi rozpore, ale – vzhľadom na to, že tieto 
ustanovenia a akty sú neoddeliteľnou súčasťou právneho poriadku 
použiteľného na území každého členského štátu, pred ktorým majú 
prednosť – aj vylúčenie prijímania takého vnútroštátneho práva,  
ktoré je nezlučiteľné s právom Európskeho spoločenstva.9 Súčasne 
vidno, že Súdny dvor EÚ chápe prednosť širšie, ako to vníma domáca 
doktrína. Nie je to len prednosť aplikačná, ale prednosť vo fáze tvorby 
domáceho práva.  

Ústava hovorí o prednosti pred zákonmi. Radosť z prvého jasného 
pojmu v tejto vete ako končí v momente, keď si uvedomíme, že ústa-
vodarca je pri používaní pojmu „zákon“ extrémne nedôsledný a svoj 
vrchol dosiahol v čl. 87 ústavy. Ale tak, ako dnes vieme podať výklad 
pojmu „zákon“ na každom mieste, na ktorom je v čl. 87 použitý, tak 
vieme podať aj výklad pojmu „zákon“ v čl. 7 ods. 2 druhej vete ústavy. 
A práve tak, ako vieme podať výklad čl. 87 ústavy na základe toho,  
že jednotlivé vety tohto ustanovenia nevykladáme izolovane, ale teleo-
logicky v kontexte celého ústavného textu, tak isto vieme pristúpiť  
aj k výkladu pojmu „zákon“ v čl. 7 ods. 2 druhej vete ústavy. 
 
4. Prednosť pred ústavou  

Kľúčová otázka, ku ktorej smeroval doterajší text a vytváral pre ňu 
pôdu je otázka, či majú právne záväzné akty Európskej únie prednosť 

 
9 Citované z nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 3/09. 
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9 Citované z nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 3/09. 
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pred ústavou a širšie aj pred ústavnými zákonmi. Inak povedané,  
či „zákon“ vyjadruje tak ústavu, ústavné zákony a ostatné zákony, ale-
bo či ide iba o ostatné zákony.  

V Európskej únii má latentný spor o suverenitu medzi členskými 
štátmi a inštitúciami Únie v prevažnej miere podobu latentného kon-
fliktu o vzťah práva Európskej únie k ústavám členských štátov.10 Ús-
tava členského štátu sa postupom vývoja Európskej únie stáva vý-
znamným „obranným“ mechanizmom vlastnej vnútornej (aj vonkajšej) 
suverenity členských štátov. K tomu prispieva aj skutočnosť, že určitá 
časť členských štátov Európskej únie obsahuje v štruktúre najvyšších 
ústavných orgánov špecializované ústavné súdy. Uprednostňovanie 
vlastnej ústavy je samozrejme závislé na koncepcii právomocí ústav-
ného súdu členského štátu.11 Ak sa totiž na politickom poli proti vzni-
kajúcemu princípu nadradenosti práva Európskej únie nezdvihla žiad-
na veľká vlna odporu, nie je to možné povedať o ústavných súdoch 
niektorých členských štátov Európskej únie, ktoré ďaleko viacej trvali 
a trvajú na platných ústavných princípoch svojich ústav. Osobitne sa  
zo strany ústavných súdov akcentuje ochrana materiálneho jadra ús-
tav či nedotknuteľných hodnôt, ktorých zmena alebo narušenie je ne-
prípustné. 

Ústavné súdy brániace vlastnú ústavu a ak nie celú, tak aspoň jej 
materiálne jadro, narážajú na Súdny dvor EÚ či v minulosti jeho pred-
chodcu, ktorý je tvorcom a ochrancom konštrukcie prednosti práva 
Európskej únie pred národným právom, a to vrátane národnej ústavy.  

V rozhodnutí Internationale Handelsgesellschaft Európsky súdny 
dvor odmietol argumentáciu, ktorá sa odvolávala na národnú ústavnú 
úpravu a odmietol názor, že by sa právne akty neuplatňovali na území 
členského štátu z toho dôvodu, že by mali byť v rozpore s úpravou  

 
10 BÁRÁNY, E.: Funkcionálna suverenita? In: GERLOCH, A., WINTR, J. (eds): Lisabon-
ská smlouva a ústavní pořádek ČR. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 115. 
11 KLÍMA, K.: Teoretické pojetí suverenity státu ústavněprávní východiska. In: GER-
LOCH, A., WINTR, J. (eds): Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Plzeň: Aleš Če-
něk, 2009, s. 124 – 125. 
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v národnej ústave vo vzťahu k základným právam a slobodám v nej 
zakotveným.  

Z novších rozhodnutí je možné spomenúť rozsudok Súdneho dvora 
EÚ vo veci Melloni. V tomto rozhodnutí Súdny dvor EÚ nadviazal  
na svoju dovtedajšiu judikatúru týkajúcu sa možnej imunity národnej 
ústavnej ochrany, ktorú zásadne popiera. V bodoch 58. a 59. k tomu 
vyslovil -  

„58. Uvedený výklad článku 53 Charty by totiž narúšal zásadu pred-
nosti práva Únie, pretože by umožňoval členskému štátu vytvárať pre-
kážky uplatnenia aktov práva Únie, ktoré sú v úplnom súlade s Chartou, 
ak by nerešpektovali základné práva zaručené ústavou tohto štátu.  

59. Z ustálenej judikatúry totiž vyplýva, že podľa zásady prednosti 
práva Únie, ktorá predstavuje základný znak právneho poriadku Únie 
(pozri stanoviská 1/91 zo 14. decembra 1991, Zb. s. I6079, bod 21,  
a 1/09 z 8. marca 2011, Zb. s. I1137, bod 65), dovolávanie sa ustanovení 
vnútroštátneho práva, hoci aj ústavnej povahy, členským štátom nemôže 
ovplyvniť účinok práva Únie na území tohto štátu (pozri v tomto zmysle 
najmä rozsudky zo 17. decembra 1970, Internationale Handelsge-
sellschaft, 11/70, Zb. s. 1125, bod 3, a z 8. septembra 2010, Winner Wet-
ten, C409/06, Zb. s. I8015, bod 61).“ 

Ústavný súd síce začal chrániť ústavu pred ústavodarcom,  
ale pre prípad nesúladu ústavy s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 
ods. 2 ústavy sa ústava na jeho ochranu skôr spoľahnúť nemôže, čo jej 
ústavný súd odkázal v odôvodnení rozhodnutia vo veci zákazu zisku 
zdravotných poisťovní sp. zn. PL. ÚS 3/09 – „Rovnako by ústavný súd 
musel postupovať aj v prípade, ak v príslušnom konaní podľa čl. 125  
ods. 1 ústavy dospeje k záveru, že napadnutý právny predpis, jeho časť 
alebo jednotlivé ustanovenie je v súlade s ústavou a ústavnými zákonmi, 
ale je tu možnosť jeho nesúladu s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 
ods. 2 ústavy, o ktorom ústavný súd musí rozhodnúť, ak sa nedá prekle-
núť použitím zásad eurokonformného výkladu. V takomto prípade sa 
navyše po prípadnom autoritatívnom zistení, že napadnutý právny 
predpis, jeho časť alebo jednotlivé ustanovenie nie je v súlade s medziná-
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pred ústavou a širšie aj pred ústavnými zákonmi. Inak povedané,  
či „zákon“ vyjadruje tak ústavu, ústavné zákony a ostatné zákony, ale-
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Európskej únie pred národným právom, a to vrátane národnej ústavy.  
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dvor odmietol argumentáciu, ktorá sa odvolávala na národnú ústavnú 
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rodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2 ústavy, zároveň môže otvoriť aj otáz-
ka, či nie je v tejto súvislosti potrebné pristúpiť aj k zmene ústavy (čo už 
ale nepatrí do právomoci ústavného súdu).“12 

Ústavnému súdu by v ochrane vlastnej ústavy pomohlo práve mate-
riálne jadro ústavy, čo aj implicitné. Ústava obsahuje implicitné mate-
riálne jadro, pričom základ tohto implicitného materiálneho jadra tvo-
ria princípy zvrchovaného, demokratického a právneho štátu. Význam 
materiálneho jadra je v tom, že predstavuje základný hodnotový ka-
meň štátu. Okrem princípov demokratického a právneho štátu do im-
plicitného materiálneho jadra ústavy patrí podľa aj princíp zvrchova-
nosti Slovenskej republiky. On je východiskom do demokratického 
a právneho charakteru Slovenskej republiky. Materiálne jadro ústavy 
formálne vyjadrené v ústavných normách vytvára vnútornú materiál-
nu hierarchiu ústavného poriadku.  

Práve skutočnosť, či ústavná norma obsahuje nejaké hodnotové po-
solstvo alebo nie, je predpokladom toho, že je možné medzi ústavnými 
normami vytvoriť ich vnútornú materiálnu hierarchiu. Z nej potom 
vyplynie, že ústavná hodnota nemôže byť vyjadrená v periférnej ús-
tavnej norme, ale práve skutočnosť, že ústavná norma vyjadruje neja-
kú hodnotu, ju zaraďuje do materiálneho jadra ústavy.  

Skutočnosť, či ústavná norma má alebo nemá jadrový charakter, 
nemôže byť posudzovaná formálne. Ústavná norma je jadrová predo-
všetkých svojim obsahom, ktorý ju medzi takéto normy kvalifikuje. 
Každá ústavná norma, ktorá obsahuje ústavné hodnoty, na ktorých je 
postavená ústava, je preto súčasťou jej materiálneho jadra, a to mini-
málne implicitne. Ústavné hodnoty vo svojom súhrne vytvárajú mate-
riálne jadro ústavy, ak ho niet, niet ani ústavných hodnôt. Ak by ústava 
nemala materiálne jadro, neobsahovala by žiadnu ústavnú hodnotu, 
bola by bezhodnotová. Akokoľvek prísne hodnotiac ústavu, takéto 
konštatovanie by nezodpovedalo ani tomu najprísnejšiemu testu hod-
notovosti, pretože aj pri tom najprísnejšom teste hodnotovosti ústavy 

 
12 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 3/09. 
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by tam aj ten najprísnejší hodnotiteľ aspoň nejaký ten princíp, aspoň 
nejakú malú hodnotu iste našiel.  

Aj keď formálne možno ústavu a ústavné zákony a ich jednotlivé 
normy horizontálne stotožniť s rovnakou právnou silou, po prekonaní 
tohto formálneho prístupu a pri pohľade na ústavné normy z ich obsa-
hového hľadiska je zrejmá ich rozdielna sila. Vychádzam z názoru,  
že medzi normami ústavného práva existuje významný materiálny 
rozdiel ich právnej sily a v centre tohto hierarchického systému sú ús-
tavné normy jadrové, ústavné normy, ktoré vytvárajú materiálne jadro 
ústavy. Materiálne jadro ústavy je výkladovou referenčnou základňou 
pre ostatné ústavné právo, a to na základe materiálnej právnej sily 
vyššej ako to ústavné právo, ktoré nemá jadrový charakter.13 Ostatné 
ústavné normy slúžia na vykonanie jadrových ústavných noriem.  

Implicitné materiálne jadro ústavy a materiálna hierarchia ústav-
ných noriem vo vzťahu k otázke prednosti právne záväzných aktov 
Európskej únie pred ústavou vedie k záveru, že táto prednosť nie je 
a ani nemôže byť úplná. Slovenská republika so svojou hodnotovou 
výbavou vstúpila do Európskej únie. Jej hodnotová výbava predstavuje 
jej identitu. Táto nie je v nesúlade s hodnotovou výbavou Európskej 
únie a v zásade by tu rozpor nemal nastať. Na druhej strane by ale zá-
kladná hodnotová výbava štátu nemala byť vystavená útokom smeru-
júcim k jej zmene alebo prehodnotenie bez vôle samotného štátu.  

Čl. 1 ods. 1 ústavy má jadrový charakter. V tomto ustanovení sú 
uvedené základné princípy Slovenskej republiky, jej republikánsky, 
zvrchovaný, demokratický, právny, ideologicky neutrálny a sekulárny 
charakter. Čl. 7 ods. 2 upravuje rôzne procesné súvislosti spojené 
s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii. Toto ustanovenie 
nemá jadrový charakter, ale v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie 
ústavných noriem má vykonávací charakter. Medzi čl. 1 ods. 1 ústavy 
a čl. 7 ods. 2 ústavy preto nemôže dôjsť k rozporu, pretože sú v asy-

 
13 K vnútornej hierarchii ústavného poriadku viac - SVÁK, J. - BALOG, B.: 
Fragmentácia ústavy. In: BARÁNY, E. (eds): Zmena práva. Bratislava: SAP, 2013, s. 
96–113.   
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ale nepatrí do právomoci ústavného súdu).“12 
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solstvo alebo nie, je predpokladom toho, že je možné medzi ústavnými 
normami vytvoriť ich vnútornú materiálnu hierarchiu. Z nej potom 
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kladná hodnotová výbava štátu nemala byť vystavená útokom smeru-
júcim k jej zmene alebo prehodnotenie bez vôle samotného štátu.  
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metrickom vzťahu. Čl. 1 ods. 1 ústavy je limitom uplatnenia čl. 7 ods. 2 
ústavy, ktorý slúži na vykonanie čl. 1 ods. 1 ústavy.  

Slovenská republika môže preniesť na Európsku úniu výkon časti 
svojich práv len v rozsahu a právne záväzné akty Európskej únie môžu 
mať prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky len v rozsahu, ktorý 
nenaruší republikánsky, zvrchovaný, demokratický, právny, ideologic-
ky neutrálny a sekulárny charakter Slovenskej republiky.  
 
Záver 

Zvrchovanosť štátu je zachovaná v nevyhnutnom rozsahu v prípade 
zachovania tzv. tvrdého jadra suverenity štátu.  

Z hľadiska vonkajšej suverenity je súčasťou tvrdého jadra právo-
moc štátu slobodne uzatvárať medzinárodné zmluvy a prijímať z nich 
záväzky a tiež právomoc slobodne vstupovať do medzinárodných or-
ganizácií. Súčasťou tvrdého jadra suverenity vo vonkajších vzťahoch 
musí byť aj možnosť medzinárodné zmluvy vypovedať, nebyť viazaný 
proti svojej vôli a právo z medzinárodnej organizácie slobodne vystú-
piť. Z hľadiska vnútornej suverenity je súčasťou jej tvrdého jadra prá-
vomoc vydávať právne akty a vynucovať ich dodržiavanie.  

Čl. 1 ods. 1 ústavy vyžaruje do celého textu ústavy, do ústavného 
systému a do celého právneho poriadku Slovenskej republiky. Požia-
davka zachovania zvrchovanosti Slovenskej republiky pôsobí vo vzťa-
hu ku každému ustanoveniu ústavy, použitie ktorého má dopad  
na vnútornú alebo na vonkajšiu zvrchovanosť Slovenskej republiky. 
Nepôsobí teda len vo vzťahu k čl. 7 ods. 2, ale toto ustanovenie je ne-
pochybne jedno z tých, ktoré jadrový princíp zvrchovanosti vykonáva, 
resp. cez ktoré sa zvrchovanosť Slovenskej republiky navonok aj dov-
nútra prejavuje.   

Účelom úpravy druhej vety čl. 7 ods. 2 je zachovať suverenitu Slo-
venskej republiky, lebo ústava zriaďuje Slovenskú republiku ako zvr-
chovaný, demokratický a právny štát. To vnútroštátne nespochybni-
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teľným právnym spôsobom platí, iba dokiaľ sa ústava interpretuje 
a aplikuje ako prameň práva s prednosťou pred európskym právom.14  

Materiálne jadro ústavy nie je samoúčelná, či akademická konštruk-
cia bez praktických dopadov. Obrana materiálneho jadra ústavy nie je 
namierená voči medzinárodným záväzkom Slovenskej republiky, prá-
ve naopak, umožňuje ich riadne plnenie zvrchovaným štátom.  

 
 

 

 
14 DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky, Bratislava: C. H. Beck, 2015, s. 318. 
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Abstrakt 
ISDS v súčasnosti prechádza obdobím zmien. Dekády platné BITs sa ru-
šia, zavádzajú sa nové právne úpravy medzinárodných investícií 
a vzorové BITs a vznikajú nové medzinárodné mechanizmy rozhodova-
nia investičných sporov. Rozhodcovské pravidlá ICSID z r.2006 taktiež 
prechádzajú procesom zmien a práce Pracovnej skupiny III Komisie UN-
CITRAL sú v plnom prúde, pričom sa zvažuje vytvorenie stáleho medzi-
národného investičného súdu, priamo prístupného pre zahraničných 
investorov aj hosťovské štáty. Vyhliadky reformy ISDS tak v súčasnosti 
nabádajú k optimizmu a práve uvedeným vyhliadkam s ohľadom  
na vplyv rozhodnutia CJEU v prípade Achmea s protipólom schválenia 
ICS systému v dohode CETA je venovaná predkladaná štúdia. Jej základ-
nou hypotézou je zdôraznenie komplexnej reformy ISDS systému, plne 
rešpektujúc jeho vývoj v rámci medzinárodného investičného práva.  
 
Abstract 
ISDS is currently undergoing a period of change. BITs, valid for decades 
are being terminated, while new international investment laws are 
adopted and model BITs developed together with creation of the new 
mechanisms of deciding international investment disputes. The 2006 
ICSID Rules are renovated and the WG III UNCITRAL works nonstop. Be-
sides, an establishment of the MIC with a direct access for foreign inves-
tors and host states is just a question of time now. Prospects of the ISDS 
reform thus do not look bad and those are these prospects, to which the 
study submitted has been confined to, always having in perimeter an 
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influence of the CJEU verdict in the Achmea case with its positive coun-
terpart of approving the ICS in CETA. Its main hypothesis has become 
accentuating the complex ISDS reform with paying the full tribute to its 
development within the frame of international investment law.     

 
Úvod a základná charakteristika1 

V prvom tohtoročnom čísle Resolveru - stavovského časopisu Char-
tered Institute of Arbitrators je jednou z aktuálnych tém inovácia 
ISDS,2 t.j. mechanizmu rozhodovania investičných sporov medzi za-
hraničným investorom a hosťovským štátom, typicky zakotveným 
v dvojstranných dohodách o podpore a ochrane zahraničných investí-
cií („BITs“), ako aj v investičných kapitolách medzinárodných dohôd 
o voľnom obchode („FTAs“). Autorom článku je predseda kanadskej 
pobočky CIArb, zdôrazňujúci 904 medzinárodných investičných spo-
rov medzi investormi a štátmi, ktoré boli zaregistrované UNCTAD 
v r.2017, zatiaľ čo v danom roku bolo podľa štatistík UNCTAD inicio-
vaných 72 investičných arbitráží.3 Obdobne, v poslednom Resolveri 
v r.2018 je zahrnutý komentár k špecifickému prípadu 
z medzinárodnej arbitrážnej praxe, ktorý nedávno najviac zaujal práv-
nych expertov v oblasti medzinárodného investičného práva.4 Spome-
nutým prípadom je Achmea BV v SR,5 medzinárodná investičná arbit-
ráž, rozhodovaná podľa Rozhodcovských pravidiel UNCITRAL pod zá-
štitou Stáleho arbitrážneho súdu („PCA“).  

 
1 Príspevok bol spracovaný a predložený v rámci grantovej schémy APVV-15-0456 
Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach 
právneho poriadku. 
2 Investor State Dispute Settlement. 
3 TICHAUER, P.A.: Is ISDS Ripe for Renewal? In: Resolver, Chartered Institute of Arbi-
trators, 2019, No.1, p. 7. 
4 MCBRYER, M.: Case note: Achmea BV v The Slovak Republic, PCA Case No.2008-13. 
In:  In: Resolver, Chartered Institute of Arbitrators, 2018, No.3, p. 16. 
5 Achmea BV v The Slovak Republic (UNCITRAL PCA Case No. 2008-13), Final Award 
of 7 December 2012.    
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Pokračujúc ďalej aktuálnymi udalosťami nie je možné prehliadnuť 
pozitívne stanovisko 1/17, vydané Súdnym dvorom EÚ („CJEU“) 30. 
apríla 20196 na podnet Belgicka v súvislosti s mechanizmom rozhodo-
vania investičných sporov investorov s hosťovskými štátmi, zakotve-
ným v medzinárodnej obchodnej dohode CETA medzi Kanadou  
a EÚ.7 Ide o jeden z jej hlavných cieľov, ktorý sa má dosiahnuť pro-
stredníctvom vytvorenia investičného tribunálu, odvolacieho tribunálu 
a v dlhodobom horizonte aj multilaterálneho investičného tribunálu  
v tzv. „Investičnom súdnom systéme“ („ICS“).8 Z nového principiálneho 
stanoviska CJEU, ktorým podľa Bungenberga9 súd doslovne „vycúval 
z jednosmernej uličky späť na cestu medzinárodného rozhodovania spo-
rov“,  sa teší celá medzinárodná arbitrážna komunita. CJEU v ňom totiž 
potvrdil kompatibilitu ICS v dohode CETA  s právom  EÚ. Paradoxne,  
samotných kanadských expertov vízia vytvorenia pätnásťčlenného 
investičného súdu nenadchla, naopak  považujú nový súd 
za potenciálny zdroj konfliktov kvôli nedostatočným skúsenostiam  
s rozhodovacími orgánmi v oblasti medzinárodného investičného prá-
va a všetkými nepredvídateľnými neznámymi, ktoré sa môžu v  jeho 
rozhodovacej činnosti vyskytnúť. 

Na druhej strane aprílové Investment Treaty News Medzinárodné-
ho inštitútu pre trvalo udržateľný rozvoj zdôrazňujú ďalší dôsledok 
rozhodnutia CJEU v kauze Achmea zo dňa 6. marca 2018,10 a to kon-

 
6 CJEU: PRESS RELEASE No 52/19.Luxembourg, 30 April 2019, Opinion 1/17: The 
mechanism for the resolution of disputes between investors and States provided for 
by the free trade agreement between the EU and Canada (CETA) is compatible with 
EU law.   
7 The Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA).Komplexná hospodár-
ska a obchodná dohoda CETA (“FTA”) medzi Kanadou a EÚ a členským štátmi EÚ 
bola ratifikovaná 13 členskými štátmi EÚ 30.10.2016.   
8Pozri napr. VAJDA, CH.: The EU and beyond: dispute resolution in international eco-
nomic agreements. In: European Journal of International Law, 2018, Vol.29, No.1, p. 
205-224. 
9 BUNGENBERG, M., TITI, C.: CETA Opinion – Setting Conditions for the Future of 
ISDS, p. 1. 
10 Slovak Republic v. Achmea BV, Court of Justice of the European Union, Grand 
Chamber, Case C-284/16, 6 March 2018.    
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6 CJEU: PRESS RELEASE No 52/19.Luxembourg, 30 April 2019, Opinion 1/17: The 
mechanism for the resolution of disputes between investors and States provided for 
by the free trade agreement between the EU and Canada (CETA) is compatible with 
EU law.   
7 The Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA).Komplexná hospodár-
ska a obchodná dohoda CETA (“FTA”) medzi Kanadou a EÚ a členským štátmi EÚ 
bola ratifikovaná 13 členskými štátmi EÚ 30.10.2016.   
8Pozri napr. VAJDA, CH.: The EU and beyond: dispute resolution in international eco-
nomic agreements. In: European Journal of International Law, 2018, Vol.29, No.1, p. 
205-224. 
9 BUNGENBERG, M., TITI, C.: CETA Opinion – Setting Conditions for the Future of 
ISDS, p. 1. 
10 Slovak Republic v. Achmea BV, Court of Justice of the European Union, Grand 
Chamber, Case C-284/16, 6 March 2018.    
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krétne deklaráciu dvadsiatich dvoch členských štátov EÚ z 15. januára 
2019 (napr. vrátane Rakúska, ČR, UK atď.),11 ktorá si prakticky oka-
mžite vyslúžila v medzinárodnej arbitrážnej spisbe nálepku „smrteľné-
ho zásahu“12 pre vnútorné „intra-EU“ BITs, pretože v nej signatári súh-
lasili s vypovedaním intra-EU BITs prostredníctvom ratifikácie viac-
strannnej dohody do 6. decembra 2019 alebo rokovaniami na bilate-
rálnej úrovni. Nové intra-EÚ investičné arbitráže sa tak nezačnú,  
o čom budú investičné tribunály vhodne upovedomené, rovnako ako 
budú upovedomené aj rozhodujúce tribunály už v začatých medziná-
rodných investičných arbitrážach, v ktorých nebudú vydané rozhod-
covské rozsudky in merit. Okrem toho, členské štáty v pozícii žalova-
ných v intra-EÚ arbitrážach požiadajú príslušné vnútroštátne súdy 
alebo o zrušenie už vydaných rozhodcovských rozsudkov, a v každom 
prípade o zabránenie výkonu už vydaných rozhodcovských rozsud-
kov.13  

V tejto súvislosti nemožno nespomenúť kritickú reakciu na rozhod-
nutie CJEU v prípade Achmea a  jeho vplyv na celkový vývoj 
v súčasnosti mimoriadne spolitizovaného14 ISDS z pera ad hoc sudcu 
Medzinárodného súdneho dvora, v USA uznávaného Ch. Browera, 
v ktorej Brower kladie svojim európskym kolegom otázku, či je  
tzv. „demolačné derby“15 medzinárodnej investičnej arbitráže naozaj 
nutné, rovnako ako aj prechod od neistého dvojhlavého slávika (t.j. 
dvoch rozhodcov, nominovaných sporovými stranami v trojčlennom 

 
11 INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: Achmea 
judgement fallout: 22 EU member states agree to terminate intra-EU BITs. In: 
Investment Treaty News, 2019, Vol10, No.1, p. 17.  
12 POWER, R.: The (Final?) Death of Intra-EU Investor-State Arbitration, January 28 
2019, p. 2.   
13 Bližšie SESSLER, A., STEIN, M.:  Is effective intra-EU investment protection ending?, 
p. 1.       
14 Napr. SWEET & MAXWELL AND ITS CONTRIBUTORS: But seriously, what is the 
principle of autonomy really about?, p. 293.  
15BROWER, CH., AHMAD, J.: Why the Demolition Derby that Seeks to Destroy Inves-
tor-State Arbitration?, p. 1141. 

(Ne)očakávané rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie  
v prípade Achmea a jeho dôsledky v kontexte reformy ISDS 

35 
 

rozhodcovskom tribunáli) k „pätnásťhlavej Hydre“,16 t.j. 
k pätnásťčlennému investičnému súdu. Význam negatívneho rozhod-
nutia CJEU podľa Pohla17 „v technickej záležitosti“ v prípade Achmea 
ohľadne kompatibility holandsko - slovenskej intra EU BIT s právom 
EÚ (konkrétne s článkami 18 ods.1, 267 a 344 TFEU18) je tak nepopie-
rateľný.  
 Bez detailného popisu celej skutkovej podstaty je potrebné aspoň 
zdôrazniť, že CJEU vydal rozhodnutie v prípade Achmea na podnet 
nemeckého Najvyššieho súdu  po tom, čo sa holandská spoločnosť 
Achmea ako úspešný žalobca v investičnej arbitráži, iniciovanej 
v súlade s holandsko-slovenskou BIT už druhýkrát neúspešne domáhal 
v Nemecku výkonu rozhodcovského rozsudku, vydaného  
v jej prospech, v ktorom jej investičný tribunál v r.2012 prisúdil kom-
penzáciu vo výške 22 miliónov Eur.19 Je zaujímavé, že nie samotná in-
vestičná arbitráž, ktorá sa, minimálne pokiaľ ide o rozhodnutie roz-
hodcovského tribunálu, skončila v prospech holandského investora, 
ale očakávané rozhodnutie CJEU v priamej kolízií s názorom generál-
neho advokáta Melchiora Watheleta („GA“) aj analýzou Bundesgerich-
tshofu v identickej veci vyvolalo vlnu nie európskeho, ale priam glo-
bálneho záujmu o vývoj rozhodovania medzinárodných investičných 
sporov. Po vydaní rozsudku CJEU totiž nasledovalo globálne flamenco 
pre a proti s desiatkami právnych komentárov k prípadu Achmea, kto-
ré je možné rozdeliť do troch kategórií.  

 
16 BROWER, CH., AHMAD, J.: From the Two-Headed Nightingale to the Fifteen-
Headed Hydra: The Many Follies of the Proposed International Investment Court, p. 
803.   
17 POHL, J. H.: Intra-EU investment arbitration after the Achmea case: legal autonomy 
bounded by mutual trust?, p. 767. 
18 The Treaty on the Functioning of the European Union 2007. 
19 K skutkovej podstate v prípade Achmea pozri napr. BURGER, S.: Arbitration Claus-
es in Investment Protection Agreements After the ECJ;s Achmea Ruling: A Prelimi-
nary Evaluation. In: ROTH, M., GEISTLINGER, M. (eds), Yearbook on International 
Arbitration. Volume VI., 2019, p. 121-148. 
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 Prvú kategóriu tvoria schvaľujúce stanoviská právnych expertov 
z Bruselu20 a Paríža,21 pričom prekvapivé je i stoické stanovisko eme-
ritného profesora z LSE,22 upozorňujúceho na skutočnosť, že rozhod-
nutie CJEU v kauze Achmea sa dalo predpokladať. V druhej kategórii 
nasledujú neutrálne komentáre z Maastrichtu,23 Rakúska,24 Grécka 
a opäť z Paríža, označujúce rozhodnutie Súdneho dvora vo veci 
Achmea za unáhlené25 s ohľadom na závažné okolnosti prípadu. Sú-
časne sa v radikálnej tretej kategórii renomovaní autori zo Švajčiar-
ska,26  Maďarska,27 UAE28 a USA vyjadrujú o relevantnom rozhodnutí 
ako o hospodárskom nešťastí EÚ. Odborné ohlasy na „šokujúci“ verdikt 
CJEU,29 prirovnávaný k zemetraseniu30 s devastačným účinkom, nasto-

 
20 Napr. DE SADELEER, N.: The End of the Game: The Autonomy of the EU Legal Or-
der Opposes Arbitral Tribunals under Bilateral Investment Treaties Concluded be-
tween Two Member States, p. 360. 
21 THIEFFRY, V.: The Achmea judgment: an additional stage in the construction of a 
group of international litigation resolution mechanisms? An analysis in the light of 
French arbitration law, p. 213. 
22 London School of Economics. Bližšie HARTLEY, T.: The European Court, the rule of 
law and the reach of judicial power in the European Union, p. 337. 
23 POHL, J. H.: Intra-EU investment arbitration after the Achmea case: legal autonomy 
bounded by mutual trust? In: European Constitutional Law Review, 2018, Vol.14, 
No.4, p. 767-791. 
24 STEFAN; F: Brace for Impact? Examining the reach of Achmea v Slovakia, June 24, 
2018. Dostupné  online: 
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/06/24/brace-for-impact-
examining-the-reach-of-achmea-v-slovakia/  [cit. 12.03. 2019]. 
25 ACCAOUI- LORFING. P., DE NANTEUIL A.: Chronicle of law and practice of interna-
tional investment, p. 229. 
26 GAILLARD, E.: The Myth of Harmony in International Arbitration. In: ASA Bulletin, 
2018, Vol. 36 No. 3, p. 763 – 768. 
27 NAGY, C.I.: Intra-EU BITs and EU Law after Achmea: „Know Well what Leads You 
Forward and What Holds You Back. In: German Law Journal, 2018, Vol.19, p. 981-
1015.  
28 GAFFNEY, J.: Slovak Republic v. Achmea: A Disproportionate Judgment? September 
14, 2018. Dostupné  online:  
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/09/14/slovak-republic-v-
achmea-a-disproportionate-judgment/.  
29 PRACTICAL LAW ARBITRATION: ECJ: arbitration clause in intra-EU BIT incompat-
ible with EU law, p. 158. 
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ľujú dve základné otázky. Nevzťahujú sa ani tak na samotné rozhodnu-
tie CJEU, ktorého odkaz je napriek pomerne stručnému rozsahu 
i lakonickému odôvodneniu jasný, čo nakoniec pochopili aj členské 
štáty EÚ po nasledovných rozhodnutiach investičných tribunálov, vy-
daných po vydaní rozhodnutia CJEU v marci 2018. Naznačené otázky 
sa, naopak, vzťahujú na budúcnosť zahraničných investorov 
a medzinárodnej arbitrážnej komunity a ich vlastné vnímanie postoja 
CJEU k intra-EU BITs a najmä k mechanizmu rozhodovania investič-
ných sporov v nich zakotvenom. V tejto súvislosti je vhodné spomenúť 
odkaz predstavenstva Švajčiarskej rozhodcovskej asociácie („ASA“) 
ako priamu reakciou na rozhodnutie CJEU v prípade Achmea.  
 Podľa asociácie môže uvedené rozhodnutie mať neželané vedľajšie 
negatívne účinky na hospodársku politiku, ktorú EÚ presadzuje.31 ASA 
má zato, že dostatočnosť a jednotnosť ochrany investorov prostred-
níctvom regulačného a súdneho systému v EÚ je právna fikcia,32 príliš 
nákladná pre zahraničných investorov kvôli protekcionizmu národ-
ných vlád. Naopak, namiesto spoliehania sa na uvedenú ochranu pred-
pokladá ASA v najbližšej dobe vývoz  investícií sofistikovanými inves-
tormi smerom von z EÚ, čo znamená odliv zahraničného kapitálu 
a v konečnom dôsledku poškodenie vnútorného trhu EÚ. Okrem toho, 
investori si umiestnenie investícií v ekonomicky slabších členských 
štátoch EÚ (práve tých, ktoré ich najviac potrebujú) rozmyslia 
z dôvodu zvýšeného rizika, čo napredovaniu hospodárskeho rozvoja 
EÚ neprospeje.  
 Pokiaľ ide o stručné rozhodnutie CJEU v prípade Achmea (v porov-
naní s 273 paragrafmi odôvodnenia GA), súd v ňom principiálne roz-
hodol o nekompatiblite rozhodcovskej doložky v článku 8 holandsko – 

 
30 ACCAOUI- LORFING. P/, DE NANTEUIL A.: Chronicle of law and practice of interna-
tional investment, p. 229. 
31 ASA BOARD MESSAGE: The Cost of Achmea. In: ASA Bulletin, 2018, Vol. 36 No. 3, p. 
553. 
32 ASA BOARD MESSAGE: The Cost of Achmea, p.555. Identicky NAGY, C.I.: Intra-EU 
BITs and EU Law after Achmea: „Know Well what Leads You Forward and What 
Holds You Back, p. 982. 
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EÚ neprospeje.  
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30 ACCAOUI- LORFING. P/, DE NANTEUIL A.: Chronicle of law and practice of interna-
tional investment, p. 229. 
31 ASA BOARD MESSAGE: The Cost of Achmea. In: ASA Bulletin, 2018, Vol. 36 No. 3, p. 
553. 
32 ASA BOARD MESSAGE: The Cost of Achmea, p.555. Identicky NAGY, C.I.: Intra-EU 
BITs and EU Law after Achmea: „Know Well what Leads You Forward and What 
Holds You Back, p. 982. 
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slovenskej BIT s článkom 267, pretože investičné tribunály, rovnako 
ako rozhodcovské tribunály v medzinárodnej obchodnej arbitráži33 
nemajú status súdov a tribunálov v zmysle článku 267 a nemôžu tak 
požiadať CJEU o vydanie predbežného rozhodnutia v prejudiciálnom 
konaní. Podľa súdu sú rozhodcovské doložky v intra-Eu BITs (a nielen 
v holandsko- slovenskej BIT) v rozpore aj s článkom 344, pretože in-
vestičné tribunály bez statusu súdu alebo tribunálu v zmysle článku 
267 TFEU nie sú oprávnené rozhodovať o interpretácii a aplikácii prá-
va EÚ -  intra-EU ISDS, zakotvený v intra-EU BITs tak môže negatívne 
vplývať na autonómiu práva EÚ.34  
 Pochopiteľne, intra-EU BIT je hlavne zameraná na ochranu investo-
rov,35 nie na interpretáciu a aplikáciu práva EÚ. Na druhej strane pod-
pora medzištátnej hospodárskej aktivity je súčasťou jadra EÚ,36 takže 
nie je možné tvrdiť, že právo EÚ je pre intra-EÚ BIT irelevantné - a to 
ani nemusí rozhodcovská doložka (tak ako doložka v relevantnej BIT) 
zakotvovať aplikáciu práva zmluvnej strany BIT. Naopak, argument 
CJEU o rozdielnosti charakteru medzinárodnej obchodnej a investičnej 
arbitráže nepôsobí presvedčivo. Samozrejme, investičné spory, rozho-
dované v rámci intra-EÚ BITs môžu zahrňovať aj otázky interpretácie 
a aplikácie práva EÚ a to bol dôvod, prečo CJEU rozhodol, že ISDS me-
chanizmus v intra-EÚ BIT nie je zárukou rozhodovania sporov spôso-
bom, ktorý zaručuje efektívnosť aplikácie práva EÚ.  
 O všetkých argumentoch CJEU v kritizovanom, politicky „prefabri-
kovanom“37 odôvodnení Achmey sa dá polemizovať, určitú vnútornú 
logiku mu však nemôžeme uprieť, a ignorovanie rozhodnutia pre jeho 

 
33 CHOVANCOVÁ, K.: Medzinárodná obchodná arbitráž vo vybraných štátoch 
Európskej únie, s. 450-452. 
34 POHL, J. H.: Intra-EU investment arbitration after the Achmea case: legal autonomy 
bounded by mutual trust?, p. 767. 
35 CHOVANCOVÁ, K.: International Arbitration of Investment Disputes: Introduction 
and Basic Characteristics, p. 76-109 . 
36 HARTLEY, T.: The European Court, the rule of law and the reach of judicial power 
in the European Union, p. 322. 
37 KAPOOR, V.: Slovak Republic v. Achmea: When Politics Came Out to Play, p. 1. 
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chabú proporcionalitu je dnes riskantné. Nakoniec, z hľadiska vývoja 
dlhodobých aktivít Európskej komisie vo vzťahu k medzinárodným 
investičným tribunálom, rozhodujúcim na základe intra-EU BITs 
a k systému ISDS vôbec,38 sa postup CJEU dal očakávať. Súčasne však 
netreba zabúdať, že intra-EU BITs zakotvujú aj tzv. sunset clauses, za-
bezpečujúce investorom zmluvných strán BIT ochranu ešte minimálne 
niekoľko rokov po jej vypovedaní. Podľa najnovšej nemeckej právnej 
expertízy tak doslova „všetko“ nie je pre investorov z vypovedaných 
BITs stratené práve vďaka sunset clauses a aj vďaka tomu, že členské 
štáty EÚ majú rozmiestnené značné aktíva aj mimo EÚ – a tam pôsob-
nosť CJEU nesiaha.39  
 V súvislosti s ISDS je zase možné skonštatovať, že v súčasnosti pre-
chádza obdobím nebývalých zmien a jeho globálny vývoj bude závisieť 
od vzájomnej interakcie EÚ, USA a Kanady, zohľadňujúc napr. práve 
nedávne schválenie ICS v dohode CETA. Dekády platné BITs sa rušia,  
zavádzajú sa nové právne úpravy medzinárodných investícií a vzorové 
BITs (napr. Čína,40 India,41 Holandsko42) a vznikajú nové, efektívnejšie 
medzinárodné mechanizmy rozhodovania sporov ako napr. ICS 
v dohode CETA, kde je očividnou inšpiráciou Odvolací orgán v systéme 
rozhodovania sporov WTO („WTO AB“),43 organizačná štruktúra Me-
dzinárodného súdneho dvora, ICSID arbitráže a pri sporoch v oblasti 
ochrany životného prostredia je vzorom Inšpekčný panel Svetovej 

 
38 Napr. snaha preskúmanie možnosti pristúpenia EÚ k ICSID Dohovoru, zavedenie 
odvolacieho konania, zvýšenie transparentnosti atď. Pozri DE SADELEER, N.: The 
End of the Game: The Autonomy of the EU Legal Order Opposes Arbitral Tribunals 
under Bilateral Investment Treaties Concluded between Two Member States, p.358.     
39SESSLER, A., STEIN, M.:  Is effective intra-EU investment protection ending? , p. 2.  
40 New Draft Foreign Investment Law 2018, zakotvujúci napr. nejednoznačný  
a nevýhodný model kompenzácie zahraničných investorov v prípade vyvlastnenia. 
41 Indian Model BIT 2015. 
42 Model Investment Agreement 2018, zavádzajúca reštriktívnu definíciu investora 
a investície.  
43 CHOVANCOVÁ, K.: WTO Enforcement Procedures: Featuring Arbitration: A Tech-
nical Perfection, p. 1-10.    
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banky („WBIP“).44 Rozhodcovské pravidlá ICSID z r.2006 taktiež pre-
chádzajú procesom (verme že pozitívnych) zmien a nová verzia pravi-
diel bude prijatá pravdepodobne v r.2020.45 Obdobne, práce Pracovnej 
skupiny III Komisie UNCITRAL sú v plnom prúde, pričom sa zvažuje 
vytvorenie stáleho medzinárodného investičného súdu („MIC“), pria-
mo prístupného pre zahraničných investorov aj hosťovské štáty.46  
 Vyhliadky reformy ISDS v súčasnosti tak nabádajú k optimizmu 
a práve uvedeným vyhliadkam s ohľadom na vplyv rozhodnutia CJEU 
v prípade Achmea s pozitívnym protipólom schválenia ICS systému 
v dohode CETA je venovaná predkladaná štúdia. Jej základnou hypoté-
zou je zdôraznenie komplexnej reformy ISDS systému, plne rešpektu-
júc jeho vývoj v rámci medzinárodného investičného práva, a jej 
uprednostnenie pred veľkoobchodným predajom iluzórneho lieku 
v podobe jediného MIC s univerzálnou pôsobnosťou pätnástich Donov 
Quijotov pre celý svet. To si však už uvedomuje aj realisticky postupu-
júci CJEU, rovnako ako skutočnosť, že ochrana zahraničných investícií 
v rámci medzinárodného investičného práva je globálna schéma, ktorá, 
ako tvrdí Nagy,47 „nemôže byť uzavretá do regionálneho unilateralizmu 
tak, ako ho vykreslil CJEU.“48 Naopak, ak by pôsobnosť MIC mala byť 
neobmedzená, autorka tohto príspevku má zato, že zrejme by bola ne-
obmedzená tak ako pôsobnosť fiktívneho Svetového investičného sú-

 
44 World Bank Inspection Panel. CHOVANCOVÁ, K.: Inspection Mechanisms of Inter-
national Development Banks, p. 507-523.   
45 Pozri napr. triezvy komentár IISD k inovácii Rozhodcovských pravidiel ICSID 
v IISD: Summary Comments to the Proposals for Amendment of the ICSID Arbitration 
Rules. Dostupné online: https://icsid.worldbank.org/en/Documents/IISD.pdf .  
46 ACCAOUI- LORFING. P/, DE NANTEUIL A.: Chronicle of law and practice of interna-
tional investment, p. 224. 
47 NAGY, C.I.: Intra-EU BITs and EU Law after Achmea: „Know Well what Leads You 
Forward and What Holds You Back, p. 982. 
48 Autor zmieňoval rozhodnutie CJEU v prípade Achmea, nie pozitívne stanovisko k 
dohode CETA. 
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du, vytvoreného po vzore WTO systému rozhodovania sporov v rámci 
fiktívnej Svetovej investičnej organizácie „WIO“.49  
 
1. Rozhodnutie Súdneho dvora v prípade Achmea – 

Flamenco pre a proti 
Typickou črtou rozhodnutia CJEU v prípade Achmea je vzhľadom  

na komplexnosť rozhodovanej matérie jeho stručnosť bez špecifikácie 
odpovedí na otázky nemeckého Najvyššieho súdu v prejudiciálnom 
konaní, ako aj bez priamej reakcie na stanovisko GA.50 Ešte pred krát-
kou analýzou rozhodnutia je vhodné spomenúť postoj nemeckého 
Najvyššieho súdu a GA Watheleta ohľadne všetkých troch otázok, ad-
resovaných v prejudiciálnom konaní CJEU v súvislosti s otáznou kom-
patibilitou rozhodcovskej doložky v holandsko-slovenskej BIT 
s právom EÚ. Pritom Najvyšší súd bol pôvodne naklonený negatívnym 
odpovediam - predmetom medzinárodného investičného sporu 
v prípade Achmea nebola interpretácia a aplikácia práva EÚ, ale sa-
motnej BIT.51 Súčasne mal súd zato, že jednotná aplikácia práva EÚ 
bola zaručená právomocou vnútroštátnych súdov na preskúmavanie 
rozhodcovských rozsudkov napriek skutočnosti, že rozhodcovské tri-
bunály nemajú status súdu alebo tribunálu v zmysle článku 267.  

Obdobne, ohľadne namietaného znevýhodnenia investorov z iných 
členských štátov EÚ ako zmluvné strany relevantnej BIT súd mal zato, 
že namietané znevýhodnenie vzniklo v dôsledku bilaterálneho charak-
teru BIT a investori z iných členských štátov tak neboli 

 
49 The World Investment Organization. Bližšie SUBEDI, S.P., BUTLER, N.: The Future 
of International Investment Regulation: Towards a World Investment Organisation?. 
In: Netherlands International Law Review, 2017, Vol.64, p. 43-72. 
50 POHL, J.H.: Intra-EU investment arbitration after the Achmea case: legal autonomy 
bounded by mutual trust?, p. 772. 
51 Okrem toho, článok 344 TFEU považoval súd za neaplikovateľný na rozhodovanie 
sporov medzi investorom a hosťovským štátom, pretože uvedený článok podľa 
názoru súdu negarantoval exkluzívnu jurisdikciu súdov EÚ v sporoch, ktoré nemôžu 
byť iniciované zo strany investora voči hosťovskému štátu pred vnútroštátnymi 
súdmi. 
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v porovnateľnej situácií ako holandskí a slovenskí investori a preto 
neboli diskriminovaní v zmysle čl.18 ods.1 TFEU.52 GA sa vo svojom 
stanovisku vyjadril rovnako a rozhodcovským tribunálom priznal   
na rozdiel od najvyššieho súdu  aj status súdu alebo tribunálu v zmysle 
článku 267 TFEU, čo odôvodňoval napr. aj splnením kritéria stáleho 
charakteru tribunálu prostredníctvom výberu rozhodcov zo stále-
ho Rozhodcovského súdu SCC v zmysle článku 8 holandsko-slovenskej 
BIT a konaním investičnej arbitráže  v prípade Achmea pod záštitou 
PCA.53  

CJEU vo svojom rozhodnutí, ktoré je možné aj s odôvodnením ozna-
čiť za presný opak stanoviska GA, najprv zdôraznil hierarchickú líniu 
medzi článkom 344 TFEÚ, zakotvujúcim zásadu autonómie práva EÚ,  
spoločnými hodnotami EÚ, zdieľanými všetkými členskými štátmi EÚ 
a následne aj princípom vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi 
a bola to práve autonómia práva EÚ, ktorú CJEU využil ako oporný pi-
lier svojho rozhodnutia. Z pozície CJEU išlo o dobrý strategický ma-
néver, zohľadňujúci znenie problematického článku 8 holandsko- slo-
venskej BIT, zakotvujúceho aplikáciu domáceho právneho poriadku 
zmluvných strán BIT ako rozhodného práva sporu.  Práve uvedené 
znenie umožnilo CJEU dospieť k najzávažnejšiemu záveru o nekompa-
tibilite inkriminovanej rozhodcovskej doložky s právom EÚ 
a ohrozením jeho autonómie v zmysle článku 344 TFEÚ, pretože 
v dôsledku jej aplikácie by investičné tribunály pri rozhodovaní inves-
tičných sporov z relevantnej BIT mohli interpretovať a aplikovať prá-
vo EÚ a  jeho ustanovenia, zakotvujúce dve zo základnej štvorice slo-
bôd EÚ, a to konkrétne voľný pohyb kapitálu a slobodu usadiť sa.54 
Záväznosťou interpretácie a aplikácie práva EÚ investičným tribuná-
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lom pre CJEU a vnútroštátne súdy členských štátov sa už CJEU nezao-
beral a k pozitívnemu záveru v tomto smere by dospel asi ťažko.  

Podľa CJEU sa pri aplikácii extenzívneho výkladu článok 344 TFEU 
vzťahuje nielen na spory medzi členskými štátmi EÚ a členskými štát-
mi EÚ a EÚ, ale aj na spory členských štátov a jednotlivcov, vrátane 
investičných sporov. V súvislosti s uvedeným záverom ďalší záver 
CJEU ohľadne nepriznania statusu súdu alebo tribunálu v zmysle člán-
ku 267 TFEÚ ani nevyznieva prekvapivo, keďže dlhodobo už nie je 
prekvapivý pre rozhodcov, rozhodujúcich medzinárodné obchodné  
aj investičné spory v medzinárodnej obchodnej arbitráži, ktorí sú 
chtiac-nechtiac uzrozumení s tým, že CJEU ich doslovne „vymkol.“55 
Posledným zásadným záverom CJEU v kauze Achmea 
o nedostatočnosti ISDS systému garantovať plnú účinnosť práva EÚ 
v sporoch, zahrňujúcich jeho interpretáciu a aplikáciu z dôvodu obme-
dzujúceho účinku vnútroštátneho práva členských štátov EÚ ohľadne 
súdneho preskúmania rozhodcovského rozsudku príslušným súdom 
členského štátu, CJEU intra-EÚ arbitráže prakticky pochoval. Podľa 
Thieffry56 však bolo „vysoko pravdepodobné, že CJEU by sa uspokojil 
s úplným preskúmaním rozhodcovského rozsudku...sledujúc tak pohyb, 
iniciovaný ohľadne investičnej arbitráže Komisiou a Radou.“  

Je pravdou, že preskúmanie rozhodcovských rozsudkov, vydaných 
v z hľadiska CJEU (našťastie) bezproblémovej medzinárodnej obchod-
nej arbitráži je obmedzené v súlade s Newyorským dohovorom, i keď, 
ako tvrdí Pohl57 „domnienka, že rozhodcovský rozsudok, vydaný v kauze 
Achmea by sa mohol úplne vyhnúť súdnemu preskúmaniu súdmi člen-
ských štátov je slabučká.“ To však z hľadiska CJEU pri striktnom odde-
lení medzinárodnej obchodnej od investičnej BIT arbitráže nebol naj-
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väčší problém, skôr skutočnosť, vzťahujúca sa na samotné zmluvné 
strany BIT – členské štáty EÚ, uzavierajúce v BIT rozhodcovskú dolož-
ku (podľa CJEU prejav nedôvery) a zbavujúce sa tak svojej povinnosti 
vzájomnej dôvery,  nie slobodné uzavretie rozhodcovskej doložky, kto-
ré sa javilo problematické len kvôli zmätkom s výkladom rôznych ja-
zykových verzií rozhodnutia CJEU. 

Už v úvode tohto príspevku boli naznačené tri typy komentárov 
k prípadu Achmea v medzinárodnej arbitrážnej spisbe. Autori hodnoti-
li vplyv „disproporčného“58 rozhodnutia na intra-EÚ BITs, extra-EÚ 
BITs,  na už začaté intra-EÚ BITs investičné arbitráže, ako aj intra-EÚ 
BITs investičné arbitráže, iniciované na základe BITs s odlišnou roz-
hodcovskou doložkou, nezakotvujúcou aplikáciu vnútroštátneho práva 
zmluvných strán BIT po vzore holandsko-slovenskej BITs, čo komentá-
torom umožnilo predpokladať obmedzenú účinnosť rozhodnutia 
CJEU59 len na intra-EÚ BITs s doložkami rovnakými, ako bola proble-
matická rozhodcovská doložka v prípade Achmea. Bolo zjavné,  
že i neutrálni prívrženci rozhodnutia, dištancujúci sa od označenia toh-
to rozhodnutia za krok vzad „pribrzdili“ pri zvažovaní ochrany zahra-
ničných investorov, a to najmä v súvislosti s poskytovaním odškodne-
nia v prípade nepriameho vyvlastnenia, keďže nikde v judikatúre ESĽP 
nenašli záväzok členského štátu na poskytnutie kompenzácie,60 typic-
kej pre medzinárodné investičné právo.  

Naopak, švajčiarska rozhodcovská asociácia ASA sa vyjadrila  
bez okolkov rovnako ohľadne nezávislosti vnútroštátnych súdov člen-
ských štátov: „...predpoklad, že všetky členské štáty majú rovnako nezá-
vislých sudcov, ochotných pomáhať zahraničným investorom voči  vlast-
ným vládam zrádzajú štatistiky a súčasná politická realita.“61 Za ob-
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dobné Pyrrhovo víťazstvo označila ASA podávanie sťažností inves-
tormi na Komisiu, kde v prípade úspechu „pokuta odletí do pokladnice 
EÚ, nie však zaplatenie náhrady škody investorovi, aj keď bol jeho nárok 
oprávnený.“62 Rozhodnutiu CJEU v prípade Achmea bolo vyčítané napr. 
aj nezodpovedanie tretej otázky, položenej v prejudiciálnom konaní 
ohľadne diskriminácie v zmysle článku 18 TFEU v súvislosti 
s rozhodcovskou doložkou v relevantnej BIT, zmiešanie prvých dvoch 
otázok bez poskytnutia separátnych odpovedí.63  

Obdobne, CJEU nespomenul Viedenský dohovor o zmluvnom práve 
(„VCLT“), o Newyorskom dohovore ani nehovoriac, pritom bolo zjavné, 
že ani článok 59 VCLT, rovnako ako ani článok 30 VCLT nebolo 
v prípade Achmea možné uplatniť, pretože hlavný predmet v právnom 
režime intra-EÚ BITs a práva EÚ nie je úplne totožný.64 Rozhodcovia 
zaujali k rozhodnutiu CJEU v rozhodcovských rozsudkoch, vydaných 
v investičných arbitrážach po 6.marci 2018, indiferentný postoj. Zatiaľ 
čo investičný tribunál v prípade Masdar Solar v Spain65 považoval roz-
hodnutie CJEU za neaplikovateľné, pretože sa nevzťahovalo na „ECT“ 
arbitráže podľa Dohody o energetickej charte, iný tribunál v ICSID in-
vestičnej arbitráži UP and C.D Holding Internationale v. Hungary66 mal 
zato, že rozhodnutie CJEU nie je dôvodom na odmietnutie právomoci 
rozhodcovského tribunálu,67 a ani ospravedlnením porušenia záväz-
kov členských štátov BIT podľa medzinárodného práva verejného, 
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63 PONOMAROV, V.: CJEU Does Not Buy Wathelet’s Opinion in Achmea – What Is Left 
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64 DRAGIEV, D.: A Procedural Perspective of Achmea: What Does Achmea Imply in 
Practice, p. 1. 
65 Masdar Solar v. Spain (ICSID Case No. ARB/14/1) Award of 16 May 2018.   
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keďže oba štáty sú členmi Dohovoru o urovnaní investičných sporov 
medzi štátmi a občanmi iných štátov.68  

Zrejme najprecíznejšie stanovisko v tomto smere poskytol ECT roz-
hodcovský tribunál, rozhodujúci v prípade Vattenfall v. Germany69   
o námietke právomoci tribunálu z dôvodu existencie rozhodnutia CJEU 
v prípade Achmea v auguste 2018.  Rozhodcovský tribunál argumen-
toval najmä s článkom 26 a 16 ECT. Neakceptoval právo EÚ za účelom 
interpretácie článku 26 ECT, pretože podľa tribunálu právo EÚ ne-
možno považovať „za princípy medzinárodného práva, na základe kto-
rých je možné odvodiť zmysel článku 26 ECT.“ 70 Okrem toho by apliká-
cia práva EÚ, zakazujúca investičnú arbitráž bola v rozpore aj 
s článkom 16 ECT s charakterom lex specialis v zmysle článku 351 
TFEÚ v nadväznosti na článok 26 ECT, ktorý je pre investora výhod-
nejší v zmysle článku 16 ECT.71  

Nemecký Najvyšší súd následne 31. októbra 2018 rozhodcovský 
rozsudok, vydaný v prípade Achmea zrušil v súlade s §1059 ods.2 ne-
meckého Občianskeho súdneho poriadku z dôvodu absencie platnej 
rozhodcovskej doložky, rešpektujúc tak skoršie rozhodnutie CJEU.72 
Okrem toho dospel Najvyšší súd k záveru, že rozhodnutie CJEU nebude 
postupovať na nemecký Ústavný súd z dôvodu absencie porušenia 
princípu dobrej viery podľa §242 nemeckého Občianskeho zákonníka. 
O niekoľko mesiacov vydalo 22 členských štátov EÚ deklaráciu, spo-

 
68 Convention On The Settlement Of Investment Disputes Between States And Natio-
nals Of Other States 1965 („ICSID Convention“). 
69 Vattenfall v. Germany (ICSID Case No. ARB/12/12) Decision on the Achmea issue of 
31 August 2018.   
70 SCHWEDT, H.I.: Intra-EU ECT Claims Post-Achmea: Vattenfall Decision Paves the 
Way, p. 2. 
71 Komisia však vo vyjadrení zo dňa 19. Júla 2018 okrem potvrdenia ilegálneho 
statusu intra-EÚ BITs vo vzťahu k právu EÚ (vrátane ich ISDS systému) rozšírila 
pôsobnosť rozhodnutia CJEU v prípade Achmea aj na ECT arbitráže, z čoho vyplýva, 
že rozhodcovské tribunály stanovisko Komisie ignorovali.   
72 BGH – I ZB 2/15, Federal Court of Justice of Germany, I ZB 2/15, 31 October 2018. 
Dostupné online:  
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgibin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bg
h&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=8195&nr=89393&pos=2&anz=557 

(Ne)očakávané rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie  
v prípade Achmea a jeho dôsledky v kontexte reformy ISDS 

47 
 

menutú už v úvode tohto príspevku, postupne smerujúc k vytvoreniu 
MIC a európskeho investičného práva. Ako konštatujú Lorfing a De 
Nanteuil,73 obdobne ako rozhodnutie CJEU v prípade Achmea aj „dek-
larácia bude mať nepochybne dosah v rámci práva EÚ, jej skutočný 
vplyv v rámci mediznárodného práva však nie je vôbec jasný.“  
 
2. Stanovisko Súdneho dvora k Investičnému súdnemu 

systému dohody CETA  
– EÚ/Kanada 1:1 

 Pokiaľ ide o dohodu CETA, spomínanú už v úvode tejto štúdie, CJEU 
jej navrhovaný investičný súdny systém napriek negatívnym očakáva-
niam74 zhodnotil kladne zo štyroch dôvodov.75 Po prvé, v súvislosti 
s autonómiou práva EÚ súd skonštatoval, že ICS môže byť vytvorený 
mimo súdneho systému EÚ, interpretovať a aplikovať však môže len 
zmluvu, ktorou bol založený, nie právo EÚ, čo je podmienka, ktorú ICS 
dohody CETA spĺňa. Okrem toho CETA poskytuje dostatočný počet 
záruk na zohľadnenie verejného záujmu a práva zmluvných štátov  
na prijímanie regulačných opatrení, mutácia argentínskych investič-
ných mega ICSID76 arbitráží je tak vylúčená.  
 Po druhé, princíp rovnoprávneho zaobchádzania s investormi  
(zo zmluvných štátov EÚ, investujúcimi v Kanade a kanadskými inves-
tormi, investujúcimi v EÚ) je dodržaný. Je však nutné zdôrazniť,  
že všetci investori nebudú v identickej pozícií, pretože opatrenia EÚ 
môžu namietať len kanadskí investori, európski investori uvedenú 
možnosť nemajú. Ich postavenie je tak len porovnateľné a princíp rov-
noprávneho zaobchádzania nie je porušený. CJEU mal súčasne zato,  

 
73 ACCAOUI- LORFING. P., NANTEUIL A.: Chronicle of law and practice of internation-
al investment, p. 232. 
74 AZZI, A., BALDON, C:  The new investment protection policy of the EU in the free-
trade treaties (CETA, TTIP...): new risks for the EU?,  p. 3. 
75 CROISANT, G.: Opinion 1/17 – The CJEU Confirms that CETA’s Investment Court 
System is Compatible with EU Law, p. 2-3. 
76 International Center for the Settlement of Investment Disputes.  
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že rozhodnutia, vydané v systéme ICS v dohode CETA nebudú ohrozo-
vať účinnosť súťažného práva EÚ. Uspokojivo zhodnotil aj úroveň 
garancie práva prístupu k nezávislému tribunálu – a to aj pre stred-
ných podnikateľov. Rovnako pozitívne vníma i garancie nezávislosti 
navrhovaného investičného tribunálu, ktorého členovia nebudú prepo-
jení so žiadnou vládou. Je zjavné, že kladné stanovisko CJEU ohľadne 
ICS dohody CETA bude mať vplyv jednak na podobu nových investič-
ných dohôd, uzatváraných EÚ, ako aj globálny vývoj ISDS 
a samozrejme bude dôležité i v súvislosti s kreovaním nového MIC 
osobitne v súvislosti zohľadňovania verejného záujmu hosťovského 
štátu sudcami MIC. 77 
 
Záver – Paso-doble pre troch 

Na predchádzajúcich stranách tejto štúdie sa spomína viacero odka-
zov švajčiarskej rozhodcovskej asociácie ASA z r.2018 Európskej únii 
v súvislosti s rozhodnutím CJEU v prípade Achmea. Závery asociácie 
ASA sú varovaním, upozorňujúcim EÚ na možný odliv investorov, keď-
že „jeden sa môže dosť mýliť, keď si myslí, že investori sa spoľahnú len 
na sľuby že právo EÚ poskytuje jednotnú a adekvátnu ochranu investo-
rov v EÚ.“78 Jednoznačne ide o upozornenie  dobromyseľné – ako inak 
by mohli poprední švajčiarski akademici a experti z praxe byť povere-
ní významnými úlohami pri renovácii ISDS systému v rámci komisie 
UNCITRAL ? V období po vydaní verdiktu CJEU (a v súčasnosti detto) 
skutočne nebola nereálna predstava svižného uprednostnenia štátov 
mimo EÚ investormi pred investovaním v EÚ, a to minimálne 
v niekoľkých členských štátoch a na škodu ochrany vnútorného trhu 
EÚ.  

 
77 BUNGENBERG, M., TITI, C.: CETA Opinion – Setting Conditions for the Future  
of ISDS, p. 2. 
78 ASA BOARD MESSAGE: The Cost of Achmea, p. 556. 
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Napriek pretrvávajúcej kritike dvojitého metra pre mechanizmus 
rozhodovania sporov v BITs a DTTs,79 nevynímajúc neistý osud ECT 
arbitráží,80 znepružnené prekleňovacie doložky, nefunkčnú intra-EÚ 
arbitráž na základe v rámci medzinárodného práva ešte stále platných 
BITs81 a ohrozený ISDS systém so znevýhodnenými investormi z neč-
lenských štátov EÚ by jediným pozitívnym faktorom v ISDS systéme 
snáď mala byť ICSID arbitráž v dlhodobom procese zmien vlastných 
rozhodcovských pravidiel alebo umiestnenie miesta konania arbitráže 
mimo EÚ zatiaľ čo štáty mimo EÚ naďalej uzatvárajú dohody 
o hospodárskom partnerstve82 s inovovanými investičnými kapitolami 
ako napr. Indonézia a Austrália, pretože uvažujú racionálne ?    

Zdá sa však, že „cesta k pluralizmu“ 83 a flexibilite naznačovaná 
z Austrálie nie je CJEU celkom cudzia. Dôkazom je stanovisko CJEU 
k ICS v dohode CETA a najnovšie aj rozsudok Všeobecného súdu  
zo dňa 19. júna 2019, 84 ktorým Všeobecný súd zrušil negatívne roz-
hodnutie Európskej Komisie v hojne medializovanom prípade Micula 
z r.2015 s prezieravým označením kompenzácie pre investora, prizna-
nej investorom voči Rumunsku ICSID tribunálom v investičnej arbit-
ráži, iniciovanej na základe BIT z r.2002, uzavretej  päť rokov pred 
vstupom Rumunska do EÚ, za nelegálnu štátnu pomoc.85 Úspešnosť 

 
79 DI BELLA: A Critique of EU’s Double Standards on Dispute Resolution Mechanisms 
in Bilateral Investment Treaties and Double Taxation Treaties, p. 3 . 
80 BLANKE, G.: Trends in International Energy Arbitration: Can ECT Claims be Arbi-
trated? Some Initial Considerations in the Light of the CJEU’s Ruling in Achmea. In: 
ASA Bulletin, 2019, Vol.37, No.1, p. 46. 
81 BALAŠ, V.: Jsou dvoustranné dohody o ochraně investic uzavřené mezi členskými 
státy stále platné, nebo došlo po přijetí rozhodnutí Soudního Dvora EU k nějaké 
radikální změně?, s. 33. 
82 ELBERT, K.: The Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership 
Agreement: the Good, the Not-So-Good and the In-Between, p. 1.     
83 Pozri ROBERTS, A.: Incremental, Systemic and Paradigmatic Reform of Interna-
tional Investment Arbitration, p. 432. 
84 Micula v European Commission, Judgment of the General Court, 18 June 2019. 
ECLI:EU:T:2019:423.   
85 CROISANT, G.: Micula Case: The General Court Quashes the Commission’s Decision 
and Rules that the Award is Not State Aid, p.1.   
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Abstrakt 
Členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii malo dopad aj na verejnú 
správu v Slovenskej republike, na jej organizáciu, na procesy, ktoré v nej 
prebiehajú, ako aj na jej činnosti. Jedným z dôsledkov takéhoto vplyvu je 
aj transteritoriálne pôsobenie právnych aktov jedného členského štátu  
aj na území ostatných členských štátov. V danom príspevku sú analyzo-
vané základné znaky transteritoriality, vymedzenie transteritoriálnych 
správnych aktov a ich členenie s poukazom na súčasné úskalia v právnej 
regulácii tohto inštitútu.  

 

Abstract 
Membership of the Slovak republic in the European Union has also its 
impact on Slovak public administration, on its organization, on the pro-
cesses in the public administration, and also on its activities. One  
of the consequences of such an impact is also the transterritorial effect  
of legal acts of one member state on the territory of another one. This 
article contains analysis of the fundamental features of transterritoriali-
ty, specification of transterritorial administrative acts and its classifica-
tion; it also contains some remarks concerning current problems  
of the legal regulation of such acts.  

 
1 Tento príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu „Transteritoriálne 
správne akty členských štátov Európskej únie“ podporeného grantom Vedeckej 
a grantovej agentúry č. 1/0203/18. 
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Úvod 
Slovenská republika je členským štátom Európskej únie od 1. mája 

2004, t.j. 15 rokov. S členstvom v tejto nadnárodnej organizácii nevy-
hnutne súvisí aj potreba prispôsobovania národného práva požiadav-
kám tohto zoskupenia v rôznych oblastiach. Tento proces prispôsobo-
vania národného práva však začal skôr, ako vzniklo samotné členstvo 
Slovenskej republiky v Európskej únii, a to v rámci plnenia predvstu-
pových kritérií, tzv. kodanských kritérií.  

Prispôsobovanie národného práva požiadavkám Európskej únie sa 
týka takmer všetkých právnych odvetví, nevynímajúc správne právo. 
Ba dokonca je možné konštatovať, že toto odvetvie práva musí reflek-
tovať „európske trendy“ v najväčšom rozsahu. Vplyv Európskej únie je 
možné evidovať vo vzťahu k právnej úprave organizácie verejnej 
správy, právnej úprave procesov vo verejnej správe, a v najväčšom 
rozsahu vo vzťahu k právnej úprave úloh a činností verejnej správy. 
Miera intenzity tohto vplyvu bola teda vo vzťahu k uvedeným oblas-
tiam odlišná, no stále relevantná.  

Vo vzťahu k organizácii verejnej správy na Slovensku je potrebné 
poznamenať, že právo Európskej únie stanovuje požiadavky na vytvo-
renie dostatočného administratívneho aparátu umožňujúceho efektív-
ne vykonávanie práva Európskej únie. Jednotlivé sekundárne akty 
práva únie ďalej špecifikujú túto požiadavku vo vzťahu k špecifickej 
oblasti regulovanej týmto aktom. Právo Európskej únie však neurčuje 
konkrétne požiadavky na organizáciu verejnej správy, jej usporiada-
nie; to ponecháva na členskom štáte. Výnimkou z uvedenej konštatácie 
je požiadavka únie, aby členské štáty vytvárali tzv. národné regulačné 
orgány, ktoré majú mať nezávislé postavenie od iných orgánov, samo-
statné rozpočtové hospodárenie, resp. aj konkrétne právomoci. Táto 
požiadavka sa v organizácii verejnej správy na Slovensku prejavuje 
rozširovaním kategórie orgánov štátnej správy s celoštátnou pôsob-
nosťou majúcich nezávislé postavenie od ústredných orgánov štátnej 
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správy. Medzi typické príklady patrí Úrad pre reguláciu sieťových od-
vetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových slu-
žieb, či Úrad na ochranu osobných údajov.  

Európska únia má vplyv aj na procesy prebiehajúce vo verejnej 
správe toho-ktorého členského štátu. Tento vplyv je v dvoch rovinách: 
Jednak v podobe implementácie všeobecných procesných princípov 
alebo ustanovení, ako aj v podobe potreby úpravy určitých osobitných 
postupov. Ostatne zmienená kategória sa týka najmä procesov 
v oblasti ochrany životného prostredia – procesov posudzovania vply-
vov na životného prostredie alebo procesu integrovaného povoľovania 
činností znečisťujúcich životné prostredia. Ďalej sa to týka aj postupov 
verejného obstarávania tak verejných obstarávateľov, ale aj sektoro-
vých obstarávateľov. Rovnako príkladom tohto vplyvu je aj proces fi-
nančnej kontroly a auditu, ktorý je taktiež ovplyvnený požiadavkami 
Európskej únie. 

A v neposlednom rade Európska únia má vplyv aj na činnosti verej-
nej správy v Slovenskej republike, t.j. na úlohy, ktoré plní.  Do diapazó-
nu úloh národnej verejnej správy pribudlo aj vykonávanie práva Eu-
rópskej únie, a to najmä v oblasti spoločných právomocí Európskej 
únie a členského štátu. Rozsah týchto úloh je značne široký, pričom nie 
je účelom ani podať vyčerpávajúci výpočet. Okrem úloh vyplývajúcich 
pre národnú verejnú správu zo všeobecne záväzných aktov únie, úlohy 
môžu vyplývať aj z individuálnych aktov orgánov, inštitúcii alebo 
agentúr únie. Špecifikom pri vykonávaní práva Európskej únie je aj to, 
že rozhodnutie verejnej správy jedného členského štátu majú účinky  
aj na území iného členského štátu, či viacerých alebo aj všetkých. 

Je teda možné konštatovať, že verejná správa v Slovenskej republi-
ke bola výrazne ovplyvnená Európskou úniu; v najväčšom rozsahu 
v súvislosti s činnosťou pri vykonávaní práva Európskej únie, menej, 
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ale relevantne v súvislosti s postupmi vo verejnej správe, ako aj orga-
nizáciou verejnej správy.2  

Cieľom tohto príspevku je analyzovať hlavne jeden aspekt vplyvu 
Európskej únie na verejnú správu, a to uplatňovanie transteritoriál-
nych účinkov rozhodovacej činnosti verejnej správy členských štátov 
Európskej únie, počnúc vymedzením základných znakov transteritori-
toriality a trasteritoriálnych správnych aktov, cez ich kategorizáciu  
až po náčrt možných limitov takýchto účinkov.   
 

1. Transteritorialita a jej znaky 
 Pojem transteritorialita úzko súvisí s pojmom extrateritorialita. 
Preto prvým krokom pri analyzovaní trasteritoriality a jej základných 
znakov, je vymedzenie pojmu extrateritorialita. Pri určitom zovšeo-
becnení je možné konštatovať, že extrateritorialita je účinkom naria-
ďovacej jurisdikcie jedného štátu na území iného štátu.3 Potom určitou 
špecifickou formou extrateritoriality je transteritorialita. Tá sa taktiež 
spája s aplikáciou nariaďovacej jurisdikcie jedného štátu na území 
iného štátu. No okrem toho, právne akty vydané jedným štátom majú 
rovnaké právne účinky, aké majú na území tohto štátu,  aj na území 
iného štátu  (resp. iných štátov) bez toho, aby bolo potrebné ich uznať 
podľa právneho poriadku dotknutého štátu.    

 
2 Bližšie pozri JAKAB, R.: Vplyv Európskej únie na organizáciu, činnosť a procesy  
vo verejnej správe. In Európska Únia a jej vplyv na organizáciu a fungovanie verejnej 
správy v Slovenskej republike. Perspektívy a Odpovede na výzvy spojené  
s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie: zborník príspevkov  
z vedeckej konferencie: 25.11.2016, Košice. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  
v Košiciach, 2016, s. 11-21. 
3 Bližšie k tomu SCOTT, J. Extraterritoriality and Territorial Extension in EU Law. In. 
The American Journal of Comparative Law, vol. 62, issue: 1, 2014,  s. 87-126, DOI 
http://dx.doi.org/10.5131/AJCL.2013.0009, JAKAB, R.: Extrateritorialita  
a transteritorialita v podmienkách EÚ a jej členských štátov. In  Extrateritoriálne 
účinky činnosti orgánov verejnej moci. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  
v Košiciach, 2018, s. 7-18. 
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 Už z takéhoto vymedzenia transteritoriality je možné usudzovať,  
že právne akty s transteritoriálnymi účinkami predstavujú výraznejší 
zásah do suverenity dotknutého štátu (resp. štátov), ako sú štandardne 
akceptované v medzinárodnom práve4. Z toho dôvodu právne akty 
s transteritoriálnymi účinkami môžu existovať za splnenia striktných 
podmienok.  
 Prvou a základnou podmienkou pre vydávanie právnych aktov 
s transteritoriálnymi účinkami je to, že majú svoj právny základ 
v medzinárodnom práve. Takýmto základom je medzinárodná dohoda, 
ktorá umožňuje, aby jeden zmluvný štát vydával právne akty 
s účinkami aj na území ostatných zmluvných štátov. Rovnako, práv-
nym základom môže byť aj právny akt medzinárodnej, resp. nadná-
rodnej organizácie za predpokladu, že jej členské štáty preniesli  
na túto organizáciu svoju suverenity v tomto rozsahu. Takouto organi-
záciou je aj Európska únia, ktorá v rámci svojho sekundárneho práva 
kreuje právny základ pre vydávanie právnych aktov jednotlivými člen-
skými štátmi s transteritoriálnymi účinkami, t.j. s účinkami aj na území 
ostatných členských štátov. Sekundárne právo Európske únie (najmä 
nariadenia a smernice) stanovuje, že rozhodnutia alebo iné právne 
akty orgánu jedného členského štátu sú platné na celom území Európ-
skej únie. V ďalšom texte pozornosť bude venovaná práve tomuto eu-
rópskemu rozmeru transteritoriality.  
 Ďalšou podmienkou vzťahujúcou sa na právne akty 
s transteritoriálnymi účinkami je to, že uplatňuje sa recipročné akcep-
tovanie účinkov právnych aktov jedného štátu na území iného a vice 
versa. Reciprocita implikuje, že suverénny štát vydáva akty s účinkami 
v právnych vzťahoch mimo vlastného štátneho územia a súčasne  
vo svojom právnom poriadku predpokladá nadobúdanie účinkov cu-

 
4 Bližšie v JAKAB, R.: Extrateritorialita a transteritorialita v podmienkách EÚ a jej 
členských štátov. In  Extrateritoriálne účinky činnosti orgánov verejnej moci. Košice: 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 7-18. 
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ale relevantne v súvislosti s postupmi vo verejnej správe, ako aj orga-
nizáciou verejnej správy.2  

Cieľom tohto príspevku je analyzovať hlavne jeden aspekt vplyvu 
Európskej únie na verejnú správu, a to uplatňovanie transteritoriál-
nych účinkov rozhodovacej činnosti verejnej správy členských štátov 
Európskej únie, počnúc vymedzením základných znakov transteritori-
toriality a trasteritoriálnych správnych aktov, cez ich kategorizáciu  
až po náčrt možných limitov takýchto účinkov.   
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2 Bližšie pozri JAKAB, R.: Vplyv Európskej únie na organizáciu, činnosť a procesy  
vo verejnej správe. In Európska Únia a jej vplyv na organizáciu a fungovanie verejnej 
správy v Slovenskej republike. Perspektívy a Odpovede na výzvy spojené  
s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie: zborník príspevkov  
z vedeckej konferencie: 25.11.2016, Košice. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  
v Košiciach, 2016, s. 11-21. 
3 Bližšie k tomu SCOTT, J. Extraterritoriality and Territorial Extension in EU Law. In. 
The American Journal of Comparative Law, vol. 62, issue: 1, 2014,  s. 87-126, DOI 
http://dx.doi.org/10.5131/AJCL.2013.0009, JAKAB, R.: Extrateritorialita  
a transteritorialita v podmienkách EÚ a jej členských štátov. In  Extrateritoriálne 
účinky činnosti orgánov verejnej moci. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  
v Košiciach, 2018, s. 7-18. 
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skej únie. V ďalšom texte pozornosť bude venovaná práve tomuto eu-
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 Ďalšou podmienkou vzťahujúcou sa na právne akty 
s transteritoriálnymi účinkami je to, že uplatňuje sa recipročné akcep-
tovanie účinkov právnych aktov jedného štátu na území iného a vice 
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v právnych vzťahoch mimo vlastného štátneho územia a súčasne  
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4 Bližšie v JAKAB, R.: Extrateritorialita a transteritorialita v podmienkách EÚ a jej 
členských štátov. In  Extrateritoriálne účinky činnosti orgánov verejnej moci. Košice: 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 7-18. 
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dzích aktov na svojom území. 5 Skutočnosť, že tieto akty vyvolávajú 
účinky aj mimo štátneho územia (v rámci právnych poriadkoch iných 
štátov), má za následok nutnosť zvýšenej intenzity vzájomnej spolu-
práce vnútroštátnych orgánov. Je pritom nutné, aby ich interakcie pre-
biehali v súlade so zásadou lojálnej spolupráce (čl. 4 ods. 3 Zmluvy 
o Európskej únii).6 Z tejto zásady vyplývajú pre členské štáty požia-
davky na vzájomnú kooperáciu aj pri vydávaní, zmene, rušení práv-
nych aktov s transteritoriálnymi účinkami vrátane notifikácie o ta-
kýchto okolnostiach.  
 Existencia právnych aktov členských štátov Európskej únie 
s transteritoriálnymi účinkami má svoje opodstatnenie v potrebe vý-
konu základných cieľov Európskej únie v rámci celého jej priestoru, 
a to hlavne slobody pohybu osôb, tovaru, služieb  a kapitálu. Právne 
akty s transteritoriálnymi účinkami majú uľahčovať implementáciu 
týchto slobôd a existujú v európskom priestore výlučne kvôli tomuto 
cieľu.  
 Právne akty s transteritoriálnymi účinkami sú budované na uplat-
ňovaní zásady lojálnej spolupráce a vzájomnej dôvery medzi členský-
mi štátmi na jednej strane, ako aj na uplatňovaní slobody voľného po-
hybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu na strane druhej. Domnievam sa, 
že zásada lojálnej spolupráce a vzájomnej dôvery medzi členskými 
štátmi a sloboda voľného pohybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu vy-
medzujú hmotnoprávne hranice možnej aplikácie transteritoriality. 
Inak povedané, mám za to, že členský štát môže odmietnuť transteri-
toriálny účinok právnych aktov iného členského štátu na svojom úze-
mí, ak by takýto jeho postup bol ospravedlniteľný dôsledným uplatne-
ním, resp. dôvodným neuplatnením zásady lojálnej spolupráce 
a vzájomnej dôvery alebo ak by takýto jeho postup bol odôvodnený 

 
5 HANDRLICA, J.: „Inter-administrativní pouto“ správních aktů v předpisech uníjního 
práva. In. Societas et Iuurisprudentia, 2017, ročník V, číslo 3, s. 83-84.  
6 HANDRLICA, J.: Vybrané problémy spojené s aplikací modelu transteritoriálních 
správních aktů. In STUDIA IURIDICA Cassoviensia, ročník 5.2017, č. 2, s. 51. 
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výnimkami z uplatnenia slobody voľného pohybu osôb, tovaru, služieb 
a kapitálu.   
 

2. Transteritoriálne správne akty a ich základné člene-
nie  

 Vyššie uvedené je v plnom rozsahu aplikovateľné aj na formy čin-
nosti verejnej správy. Je možné konštatovať, že transteritoriálne 
správne akty sú formou správnej činnosti sui generis. Sú výsledkami 
rozhodovacej činnosti správneho orgánu členského štátu, ktoré vyvo-
lávajú účinky aj na území iných členských štátov. Angelos Gerontas 
túto formu charakterizuje ako „akékoľvek rozhodnutie výkonnej moci 
štátu smerujúce k založeniu právnych účinkov mimo územia tohto štá-
tu, v rámci ktorého je situovaný správny orgán, ktorý toto rozhodnutie 
vydal.“7 Podľa Matthiasa Rufferta sa jedná o „úradné rozhodnutie 
v konkrétnej veci, ktorého účelom je vyvolať právne účinky 
v zahraničí, pričom tieto účinky nastávajú mimo územia štátu buď bez 
čohokoľvek ďalšieho, alebo v dôsledku toho, že správny orgán sám 
prekračuje pri svojej činnosti hranice štátu.“8 Volker Neßler definuje 
transteritoriálny správny akt ako „vnútroštátny správny akt 
s cezhraničnými účinkami, ktorého cieľom je premostiť rozdiely  
vo vnútroštátnych právnych poriadkoch za účelom realizácie slobôd 
bez toho, aby bolo nutné dosahovať detailnú harmonizáciu.“9 Aj keď 
transteritoriálne správne akty majú cezhraničné účinky, naďalej ostá-
vajú právnymi aktmi štátu, ktorý ich vydal. Jeho právnym poriadkom 
sa riadi forma, v akej budú vydané, postup vydania, spôsoby jeho pre-
skúmania.  

 
7 GERONTAS, A. Deterritorialization in Administrative Law: Exploring Transnational 
Administrative Decisions. In: Columbia Journal of European Law, 2013, s. 427. 
8 RUFFERT, M. Der transnationale Verwaltungsakt. In: Die Verwaltung, 2001,  
s. 469-470. 
9 NEßLER, V. Der transnationale Verwaltungsakt: zur Dogmatik eines neuen 
Rechtsinstituts. In: Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 1995, s. 865. 
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5 HANDRLICA, J.: „Inter-administrativní pouto“ správních aktů v předpisech uníjního 
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7 GERONTAS, A. Deterritorialization in Administrative Law: Exploring Transnational 
Administrative Decisions. In: Columbia Journal of European Law, 2013, s. 427. 
8 RUFFERT, M. Der transnationale Verwaltungsakt. In: Die Verwaltung, 2001,  
s. 469-470. 
9 NEßLER, V. Der transnationale Verwaltungsakt: zur Dogmatik eines neuen 
Rechtsinstituts. In: Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 1995, s. 865. 
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 Vytváranie právnych základov v rámci Európskej únie na vydávanie 
transteritoriálnych správnych aktov bolo podmienené potrebou dô-
sledného uplatňovania slobody pohybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu 
berúc do úvahy rozširujúci výklad týchto slobôd zo strany Súdneho 
dvora Európskej únie (resp. Európskeho súdneho dvora). Reflektujúc 
tieto požiadavky buď dochádzalo k zriaďovaniu európskych agentúr 
s právomocou vydávať tzv. európske správne akty,  
alebo k vnútroštátnemu zavádzaniu špecifických druhov povoľovacích 
aktov vyžadovaných sekundárnym právom Európskej únie vo vybra-
ných oblastiach (finančné podnikania – bankovníctvo, poisťovníctvo 
a pod.), čo znamená, že povoľovací správny akt vydaný kompetentným 
orgánom jedného členského štátu oprávňuje adresáta na poskytovanie 
služieb aj na území iných členských štátov. Teda ich podstata spočíva 
v modifikácii právoplatnosti rozhodnutia v zmysle rozšírenia jeho zá-
väznosti aj pre orgány výkonnej moci v iných členských štátoch. 10  
 Transteritoriálne správne  akty členského štátu v podmienkach Eu-
rópskej únie majú teda spravidla charakter oprávňujúcich aktov, resp. 
povoľujúcich správnych aktov, t.j. umožňujúcich ich adresátom sprá-
vať sa určitým spôsobom (vykonávať určitú činnosť, doviezť alebo 
vyviezť tovar a pod.). Správne akty priznávajúce oprávnenie na reali-
záciu určitej kvalifikovanej činnosti ovplyvňujúcej kvalitu uplatňova-
nia verejného záujmu sú často právnym prostriedkom presadzovania 
niektorých základných práv a slobôd (napr. základného práva podni-
kať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť). Napokon, povolenie čin-
nosti, ktorou sa realizuje základné právo podnikať, má priamy dopad 
aj na piliere poskytujúce oporu fungovaniu vnútorného trhu Európskej 
únie. Povoľovacie správne akty sa teda javia ako styčný bod, v ktorom 
sa stretávajú viaceré hodnoty podporované právnymi poriadkami 
členských štátov Európskej únie. Zároveň ide o prostriedky nastoľova-
nia primeranej rovnováhy  vtedy, keď v individuálnych prípadoch do-

 
10 HANDRLICA, J. –  POMAHAČ, R.: Evropské správní právo. Praha: C.H. BECK, 2012,  
s. 19.  
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chádza ku kolízii uvedených hodnôt.11 Takéto povoľujúce transterito-
riálne správne akty nemajú prikazujúci charakter, resp. ukladajúci po-
vinnosť. Z toho dôvodu nevyžadujú tieto akty, aby museli byť uznané  
a vykonávané na území iného členského štátu donucovacou mocou 
tohto štátu. Preto posudzovanie uznávania a výkonu týchto aktov  
na území iných členských štátov nie je relevantné.  
Právnym základom takýchto povoľujúcich transteritoriálnych správ-
nych aktov je napr. čl. 17 Modernizovaného colného kódexu12. Podľa 
tohto ustanovenia „Ak sa nevyžaduje alebo nie je uvedené inak, sú roz-
hodnutia vydané colnými orgánmi, ktoré sa zakladajú na uplatňovaní 
colných predpisov alebo sa ho týkajú, platné na celom colnom území 
Spoločenstva.“ Teda, toto ustanovenie nariadenia – sekundárneho prá-
va Európskej únie je právnym základom pre existenciu transteritoriál-
nych účinkov aktov colných orgánov ktoréhokoľvek členského štátu 
Európskej únie v súvislosti s uplatňovaním colných predpisov. Takýto 
právny základ je možné evidovať aj v ďalších aktoch Európskej únie, 
napr. vo vzťahu k povoleniu vyviesť kultúrny majetok (vývozné povo-
lenie) mimo Spoločenstva stanovuje Nariadenie  
č. 116/200913 vo svojom článku 2, že „vývozné povolenie platí v rámci 
celého Spoločenstva“; v prípade povolenia k činnosti subjektu kolek-
tívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov Smernica  
č. 2009/6514 v čl. 5 ods. 1 stanovuje, že „Žiadne PKIPCP (podniky ko-
lektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov) nesmú 
vykonávať činnosti, pokiaľ im nebude udelené povolenie v súlade 
s touto smernicou. Takéto povolenie je platné vo všetkých členských 

 
11 VERNARSKÝ, M.: Prevádzkovanie hazardu v podmienkach Slovenskej republiky 
a súvisiace povoľovacie správne akty. In Extrateritoriálne účinky činnosti orgánov 
verejnej moci. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 62. 
12 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 z  23. apríla 2008 , 
ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva. 
13 Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z  18. decembra 2008 o vývoze tovaru 
kultúrneho charakteru. 
14 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009  
o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa 
podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov. 
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 Vytváranie právnych základov v rámci Európskej únie na vydávanie 
transteritoriálnych správnych aktov bolo podmienené potrebou dô-
sledného uplatňovania slobody pohybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu 
berúc do úvahy rozširujúci výklad týchto slobôd zo strany Súdneho 
dvora Európskej únie (resp. Európskeho súdneho dvora). Reflektujúc 
tieto požiadavky buď dochádzalo k zriaďovaniu európskych agentúr 
s právomocou vydávať tzv. európske správne akty,  
alebo k vnútroštátnemu zavádzaniu špecifických druhov povoľovacích 
aktov vyžadovaných sekundárnym právom Európskej únie vo vybra-
ných oblastiach (finančné podnikania – bankovníctvo, poisťovníctvo 
a pod.), čo znamená, že povoľovací správny akt vydaný kompetentným 
orgánom jedného členského štátu oprávňuje adresáta na poskytovanie 
služieb aj na území iných členských štátov. Teda ich podstata spočíva 
v modifikácii právoplatnosti rozhodnutia v zmysle rozšírenia jeho zá-
väznosti aj pre orgány výkonnej moci v iných členských štátoch. 10  
 Transteritoriálne správne  akty členského štátu v podmienkach Eu-
rópskej únie majú teda spravidla charakter oprávňujúcich aktov, resp. 
povoľujúcich správnych aktov, t.j. umožňujúcich ich adresátom sprá-
vať sa určitým spôsobom (vykonávať určitú činnosť, doviezť alebo 
vyviezť tovar a pod.). Správne akty priznávajúce oprávnenie na reali-
záciu určitej kvalifikovanej činnosti ovplyvňujúcej kvalitu uplatňova-
nia verejného záujmu sú často právnym prostriedkom presadzovania 
niektorých základných práv a slobôd (napr. základného práva podni-
kať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť). Napokon, povolenie čin-
nosti, ktorou sa realizuje základné právo podnikať, má priamy dopad 
aj na piliere poskytujúce oporu fungovaniu vnútorného trhu Európskej 
únie. Povoľovacie správne akty sa teda javia ako styčný bod, v ktorom 
sa stretávajú viaceré hodnoty podporované právnymi poriadkami 
členských štátov Európskej únie. Zároveň ide o prostriedky nastoľova-
nia primeranej rovnováhy  vtedy, keď v individuálnych prípadoch do-

 
10 HANDRLICA, J. –  POMAHAČ, R.: Evropské správní právo. Praha: C.H. BECK, 2012,  
s. 19.  
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chádza ku kolízii uvedených hodnôt.11 Takéto povoľujúce transterito-
riálne správne akty nemajú prikazujúci charakter, resp. ukladajúci po-
vinnosť. Z toho dôvodu nevyžadujú tieto akty, aby museli byť uznané  
a vykonávané na území iného členského štátu donucovacou mocou 
tohto štátu. Preto posudzovanie uznávania a výkonu týchto aktov  
na území iných členských štátov nie je relevantné.  
Právnym základom takýchto povoľujúcich transteritoriálnych správ-
nych aktov je napr. čl. 17 Modernizovaného colného kódexu12. Podľa 
tohto ustanovenia „Ak sa nevyžaduje alebo nie je uvedené inak, sú roz-
hodnutia vydané colnými orgánmi, ktoré sa zakladajú na uplatňovaní 
colných predpisov alebo sa ho týkajú, platné na celom colnom území 
Spoločenstva.“ Teda, toto ustanovenie nariadenia – sekundárneho prá-
va Európskej únie je právnym základom pre existenciu transteritoriál-
nych účinkov aktov colných orgánov ktoréhokoľvek členského štátu 
Európskej únie v súvislosti s uplatňovaním colných predpisov. Takýto 
právny základ je možné evidovať aj v ďalších aktoch Európskej únie, 
napr. vo vzťahu k povoleniu vyviesť kultúrny majetok (vývozné povo-
lenie) mimo Spoločenstva stanovuje Nariadenie  
č. 116/200913 vo svojom článku 2, že „vývozné povolenie platí v rámci 
celého Spoločenstva“; v prípade povolenia k činnosti subjektu kolek-
tívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov Smernica  
č. 2009/6514 v čl. 5 ods. 1 stanovuje, že „Žiadne PKIPCP (podniky ko-
lektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov) nesmú 
vykonávať činnosti, pokiaľ im nebude udelené povolenie v súlade 
s touto smernicou. Takéto povolenie je platné vo všetkých členských 

 
11 VERNARSKÝ, M.: Prevádzkovanie hazardu v podmienkach Slovenskej republiky 
a súvisiace povoľovacie správne akty. In Extrateritoriálne účinky činnosti orgánov 
verejnej moci. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 62. 
12 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 z  23. apríla 2008 , 
ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva. 
13 Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z  18. decembra 2008 o vývoze tovaru 
kultúrneho charakteru. 
14 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009  
o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa 
podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov. 
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štátoch.“, v prípade povolenia k poskytovaniu investičných služieb 
Smernica č. 2014/6515 v čl. 6 ods. 3 stanovuje  „Povolenie je platné pre 
celú Úniu a umožňuje investičnej spoločnosti poskytovať služby alebo 
vykonávať činnosti, na ktoré má povolenie v rámci celej Únie buď pro-
stredníctvom práva usadiť sa vrátane zriadenia pobočky, alebo pro-
stredníctvom slobody poskytovať služby.“, v prípade povolenia 
k priamej poisťovacej alebo zaisťovacej činnosti Smernica  
č. 2009/13816 v čl. 15 ods. 1 stanovuje „Povolenie podľa článku 14 pla-
tí pre celé Spoločenstvo. Umožní poisťovniam a zaisťovniam vykoná-
vať činnosť v Spoločenstve. Toto povolenie zahŕňa aj právo usadiť sa a 
slobodu poskytovať služby.“ 
 Na druhej strane je potrebné poznamenať, že transteritoriálne 
správne akty nemusia mať vždy len oprávňujúci charakter. Môžu mať 
aj prikazujúci charakter, resp. spočívať v uložení povinnosti, ktorú je 
potrebné vykonať, v prípade dobrovoľného nesplnenia, aj donucova-
cou mocou iného štátu. Je však potrebné poznamenať, že ide skôr 
o ojedinelé výnimky; a to, že potreba lojálnej spolupráce medzi člen-
skými štátmi prevyšuje potrebu aplikácie pravidla, že prikazujúce 
správne akty jedného štátu môžu mať účinky na území iného štátu 
vtedy, ak boli predpísaným spôsobom uznané týmto štátom.   
 Vo vzťahu k rozhodnutiam cudzích orgánov verejnej správy sa 
v Slovenskej republike štandardne uplatňuje proces uznávania 
a výkonu podľa ust. § 420 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny po-
riadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“).  Nútený výkon 
rozhodnutí cudzích orgánov verejnej správy v Slovenskej republike je 
možný len v prípade, ak z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská 
republika viazaná, alebo z právne záväzného aktu Európskej únie vy-
plýva Slovenskej republike záväzok vykonávať rozhodnutia cudzích 

 
15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z  15. mája 2014 o trhoch 
s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 
2011/61/EÚ Text s významom pre EHP. 
16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009  
o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia. 
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orgánov verejnej správy.17 Za rozhodnutia cudzích orgánov verejnej 
správy sa považujú rozhodnutia cudzích orgánov verejnej správy  
a rozhodnutia cudzieho súdu vo veciach, o ktorých v Slovenskej repub-
like rozhodujú orgány verejnej správy.18 Rozhodnutie cudzieho orgánu 
verejnej správy možno na území Slovenskej republiky vykonať len na 
základe rozhodnutia správneho súdu.19 Správny súd uznesením roz-
hodne, že rozhodnutie cudzieho orgánu verejnej správy je vykonateľ-
né, ak po preskúmaní návrhu na vydanie rozhodnutia o vykonateľnosti 
rozhodnutia cudzieho orgánu verejnej správy zistí súčasné splnenie 
všetkých podmienok ustanovených v § 425 SSP. Podľa § 425 SSP 
správny súd v konaní o návrhu na vydanie rozhodnutia o vykonateľ-
nosti rozhodnutia cudzieho orgánu verejnej správy preskúmava, či:  
(i) rozhodnutie cudzieho orgánu verejnej správy je vykonateľné v štá-
te, v ktorom bolo vydané, (ii) rozhodovanie vo veci nepatrilo do prá-
vomoci orgánov verejnej správy Slovenskej republiky, (iii) odporcovi 
nebola postupom cudzieho orgánu verejnej správy odňatá možnosť 
riadne sa zúčastniť na konaní, najmä či bol riadne oboznámený o zača-
tí konania a predvolaný na výsluch, (iv) v rozhodnutí cudzieho orgánu 
verejnej správy sa ukladá plnenie, ktoré je podľa právneho poriadku 
Slovenskej republiky prípustné alebo vykonateľné, alebo nie je inak  
v rozpore s verejným poriadkom. Rozhodnutie cudzieho orgánu verej-
nej správy, o ktorom správny súd rozhodol, že je vykonateľné, sa vy-
koná ako rozhodnutie orgánu verejnej správy Slovenskej republiky.20  
 Z vyššie uvedeného postupu uznávania a výkonu cudzích rozhodnu-
tí orgánov verejnej správy však existujú výnimky; teda výnimky, kedy 

 
17 Pozri: § 420 Správneho súdneho poriadku. 
18 Pozri: § 420 Správneho súdneho poriadku. Rozhodnutia cudzích správnych 
orgánov, o ktorých v Slovenskej republike rozhodujú súdy, sa na účely uznávania 
a výkonu podľa zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom považujú 
za súdne rozhodnutia (pozri § 63 zákona o medzinárodnom práve súkromnom 
a procesnom za súdne rozhodnutia). 
19 Pozri: § 428 ods. 1 Správneho súdneho poriadku. 
20 BENKO, R.: Uznávanie a výkon rozhodnutí orgánov verejnej moci v EÚ. In 
Extrateritoriálne účinky činnosti orgánov verejnej moci. Košice: Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 24. 
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štátoch.“, v prípade povolenia k poskytovaniu investičných služieb 
Smernica č. 2014/6515 v čl. 6 ods. 3 stanovuje  „Povolenie je platné pre 
celú Úniu a umožňuje investičnej spoločnosti poskytovať služby alebo 
vykonávať činnosti, na ktoré má povolenie v rámci celej Únie buď pro-
stredníctvom práva usadiť sa vrátane zriadenia pobočky, alebo pro-
stredníctvom slobody poskytovať služby.“, v prípade povolenia 
k priamej poisťovacej alebo zaisťovacej činnosti Smernica  
č. 2009/13816 v čl. 15 ods. 1 stanovuje „Povolenie podľa článku 14 pla-
tí pre celé Spoločenstvo. Umožní poisťovniam a zaisťovniam vykoná-
vať činnosť v Spoločenstve. Toto povolenie zahŕňa aj právo usadiť sa a 
slobodu poskytovať služby.“ 
 Na druhej strane je potrebné poznamenať, že transteritoriálne 
správne akty nemusia mať vždy len oprávňujúci charakter. Môžu mať 
aj prikazujúci charakter, resp. spočívať v uložení povinnosti, ktorú je 
potrebné vykonať, v prípade dobrovoľného nesplnenia, aj donucova-
cou mocou iného štátu. Je však potrebné poznamenať, že ide skôr 
o ojedinelé výnimky; a to, že potreba lojálnej spolupráce medzi člen-
skými štátmi prevyšuje potrebu aplikácie pravidla, že prikazujúce 
správne akty jedného štátu môžu mať účinky na území iného štátu 
vtedy, ak boli predpísaným spôsobom uznané týmto štátom.   
 Vo vzťahu k rozhodnutiam cudzích orgánov verejnej správy sa 
v Slovenskej republike štandardne uplatňuje proces uznávania 
a výkonu podľa ust. § 420 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny po-
riadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“).  Nútený výkon 
rozhodnutí cudzích orgánov verejnej správy v Slovenskej republike je 
možný len v prípade, ak z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská 
republika viazaná, alebo z právne záväzného aktu Európskej únie vy-
plýva Slovenskej republike záväzok vykonávať rozhodnutia cudzích 

 
15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z  15. mája 2014 o trhoch 
s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 
2011/61/EÚ Text s významom pre EHP. 
16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009  
o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia. 
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orgánov verejnej správy.17 Za rozhodnutia cudzích orgánov verejnej 
správy sa považujú rozhodnutia cudzích orgánov verejnej správy  
a rozhodnutia cudzieho súdu vo veciach, o ktorých v Slovenskej repub-
like rozhodujú orgány verejnej správy.18 Rozhodnutie cudzieho orgánu 
verejnej správy možno na území Slovenskej republiky vykonať len na 
základe rozhodnutia správneho súdu.19 Správny súd uznesením roz-
hodne, že rozhodnutie cudzieho orgánu verejnej správy je vykonateľ-
né, ak po preskúmaní návrhu na vydanie rozhodnutia o vykonateľnosti 
rozhodnutia cudzieho orgánu verejnej správy zistí súčasné splnenie 
všetkých podmienok ustanovených v § 425 SSP. Podľa § 425 SSP 
správny súd v konaní o návrhu na vydanie rozhodnutia o vykonateľ-
nosti rozhodnutia cudzieho orgánu verejnej správy preskúmava, či:  
(i) rozhodnutie cudzieho orgánu verejnej správy je vykonateľné v štá-
te, v ktorom bolo vydané, (ii) rozhodovanie vo veci nepatrilo do prá-
vomoci orgánov verejnej správy Slovenskej republiky, (iii) odporcovi 
nebola postupom cudzieho orgánu verejnej správy odňatá možnosť 
riadne sa zúčastniť na konaní, najmä či bol riadne oboznámený o zača-
tí konania a predvolaný na výsluch, (iv) v rozhodnutí cudzieho orgánu 
verejnej správy sa ukladá plnenie, ktoré je podľa právneho poriadku 
Slovenskej republiky prípustné alebo vykonateľné, alebo nie je inak  
v rozpore s verejným poriadkom. Rozhodnutie cudzieho orgánu verej-
nej správy, o ktorom správny súd rozhodol, že je vykonateľné, sa vy-
koná ako rozhodnutie orgánu verejnej správy Slovenskej republiky.20  
 Z vyššie uvedeného postupu uznávania a výkonu cudzích rozhodnu-
tí orgánov verejnej správy však existujú výnimky; teda výnimky, kedy 

 
17 Pozri: § 420 Správneho súdneho poriadku. 
18 Pozri: § 420 Správneho súdneho poriadku. Rozhodnutia cudzích správnych 
orgánov, o ktorých v Slovenskej republike rozhodujú súdy, sa na účely uznávania 
a výkonu podľa zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom považujú 
za súdne rozhodnutia (pozri § 63 zákona o medzinárodnom práve súkromnom 
a procesnom za súdne rozhodnutia). 
19 Pozri: § 428 ods. 1 Správneho súdneho poriadku. 
20 BENKO, R.: Uznávanie a výkon rozhodnutí orgánov verejnej moci v EÚ. In 
Extrateritoriálne účinky činnosti orgánov verejnej moci. Košice: Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 24. 
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nie je potrebné absolvovať tento proces a členský štát rozhodnutie 
iného členského štátu vykoná bez potreby jeho osobitného uznávania.  
 Právna úprava EÚ v určitých prípadoch ponecháva na členské štáty,  
či rozhodnutie správneho orgánu iného členského štátu bude priamo 
uznané a automaticky sa s ním bude zaobchádzať ako s exekučným 
titulom, ktorý umožňuje vynútenie pohľadávky členského štátu dožia-
danej strany, alebo či bude pre výkon rozhodnutia správneho orgánu 
iného členského štátu požadovať jeho uznanie za exekučný titul 
v osobitnom konaní.21 Napríklad, pri vymáhaní pohľadávok voči slo-
venským občanom príslušné orgány Slovenskej republiky postupujú 
tak, že rozhodnutie správneho orgánu iného členského štátu EÚ 
v oblasti sociálneho zabezpečenia (spätného vymáhania pohľadávky) 
uznávajú priamo za exekučný titul a zaobchádzajú s ním ako 
s exekučným titulom vydaným na Slovensku, bez toho, aby došlo 
k rozhodnutiu o jeho vykonateľnosti v osobitnom konaní. V Slovenskej 
republike sa tak aplikuje systém upravený v čl. 79  
ods. 1 nariadenia č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonáva-
nia nariadenia č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabez-
pečenia. V prípade, ak je rozhodnutie cudzieho správneho orgánu bez 
ďalšieho vykonateľným exekučným titulom, na účely uznania jeho vy-
konateľnosti sa nepostupuje podľa ustanovení § 420 a nasl. Správneho 
súdneho poriadku a preto nie je potrebné konať o uznaní vykonateľ-
nosti predmetného rozhodnutia.22 
 Proces uznávania a výkonu rozhodnutí cudzích orgánov verejnej 
správy podľa ust. § 420 a násl. SSP sa neuplatní ani vo vzťahu 
k rozhodnutiam týkajúcich sa finančných pohľadávok členského štátu 
(dane, clá, sankcie a pod.). Právnym základom v rámci Európskej únie 

 
21 Pozri, napr. čl. 78 a 79 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)  
č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania 
nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Ú. v. 
EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1 – 42.  
22 BENKO, R.: Uznávanie a výkon rozhodnutí orgánov verejnej moci v EÚ. In 
Extrateritoriálne účinky činnosti orgánov verejnej moci. Košice: Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 26-27. 
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je Smernica Rady 2010/24/EÚ zo 16. marca 2010 o vzájomnej pomoci 
pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších 
opatrení, ktorá bola transponovaná do slovenského právneho poriad-
ku zákonom č. 466/2009 Z.z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní 
niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa čl. 13 bod 1 danej smer-
nice „Na účely vymáhania v dožiadanom členskom štáte sa s každou 
pohľadávkou, v súvislosti s ktorou sa podala žiadosť o vymáhanie, za-
obchádza tak, akoby išlo o pohľadávku dožiadaného členského štátu, 
pokiaľ nie je v tejto smernici ustanovené inak. Ak sa v tejto smernici 
neustanovuje inak, dožiadaný orgán využíva právomoci a postupy sta-
novené v zákonoch, iných právnych predpisoch alebo správnych opat-
reniach dožiadaného členského štátu, ktoré sa vzťahujú na pohľadáv-
ky týkajúce sa rovnakej, alebo ak rovnaká neexistuje, podobnej dane 
alebo podobného poplatku.“ Teda, dožiadaný členský štát vykoná roz-
hodnutie iného členského štátu týkajúce sa finančných pohľadávok 
bez toho, aby takéto rozhodnutie musel uznať. Pričom rozhodnutie 
vykoná spôsobom, akým vykonáva vlastné rozhodnutia týkajúce sa 
finančnej povahy.  
 Z vyššie uvedeného je teda možné vyvodiť, že aj správne akty člen-
ského štátu vo veciach spätného vymáhania pohľadávky vo veciach 
sociálneho zabezpečenia alebo finančnej pohľadávky majú transterito-
riálne účinky, t.j. vyvolávajú rovnaké účinky aj na území iného člen-
ského štátu bez toho, aby museli byť týmto štátom osobitne uznané.  
Preto aj takéto prikazujúce akty je možné považovať za transterito-
riálne správne akty.  
 Vo veciach spätného vymáhania pohľadávky vo veciach sociálneho 
zabezpečenia, ako aj vo veciach vymáhania finančnej pohľadávky apli-
kovateľné právne akty EÚ23 upravujú možnosť obmedzenia povinnosti 

 
23 Čl. 18 Smernice Rady 2010/24/EÚ zo 16. marca 2010 o vzájomnej pomoci  
pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení, čl. 82 
nariadenia č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia  
č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. 
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dožiadaného štátu vykonať rozhodnutie druhého členského štátu. 
Existenciu takéhoto procesného postupu je možné hodnotiť pozitívne. 
To však nie je možné konštatovať vo vzťahu k transteritoriálnym 
správnym aktom oprávňujúceho charakteru. Právne akty EÚ 
v jednotlivých prípadoch iba stanovujú, že povolenie má svoje účinky 
v rámci celej EÚ no bez toho, aby upravili procesný postup obmedze-
nia takýchto účinkov na území členského štátu z relevantných dôvo-
dov (ak je potrebné neuplatniť zásadu lojálnej spolupráce a vzájomnej 
dôvery alebo si to vyžaduje výnimka z uplatnenia slobody voľného 
pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu). Vzhľadom na to, že takéto 
akty nepodliehajú výkonu, nie je možné uplatniť rovnaký postup, aký 
sa uplatňuje vo vyššie uvedených prípadoch. No domnievam sa,  
že v takýchto prípadoch by dotknutý členský štát mal mať možnosť 
vydať negatívne rozhodnutie o neuznaní účinkov takéhoto rozhodnu-
tia na svojom území. Samozrejme, bližšia analýza možných postupov 
prekračuje ciele tohto príspevku, pričom bude cieľom ďalšieho môjho 
výskumu v tejto oblasti.     

 
Záver 

Členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii malo vplyv na roz-
voj takmer všetkých právnych odvetví, vrátane správneho práva.  
Pod vplyvom členstva Slovenskej republiky v Európskej únii došlo 
k zmenám jednak v organizácii verejnej správy, v procesoch prebieha-
júcich vo verejnej správe, ale najmä v oblasti činností, ktoré verejná 
správa realizuje, a to hlavne v oblasti spoločných kompetencií člen-
ského štátu a Európskej únie. 

Jedným z vplyvov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii je 
rozširujúci sa význam transteritoriálneho pôsobenia účinkov právnych 
aktov jedného členského štátu aj na území iného, resp. iných členských 
štátov. Transteritorialita je osobitným druhom extrateritoriality,  
ktorá presahuje medzinárodne akceptovateľné rámce. Preto pri jej 
uplatnení musia byť dodržané striktné pravidlá. Prvým z nich je to,  
že členský štát môže vydať právny akt s transteritoriálnymi právnymi 
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účinkami iba vtedy, ak na takýto postup existuje právny základ, pričom 
ten vyplýva z medzinárodného práva, a v podmienkach Európskej 
únie, z jej práva, najmä sekundárneho (nariadenia a smernice). Okrem 
toho, uplatňuje sa pritom recipročná možnosť vydávania takýchto ak-
tov medzi štátmi, t.j. štát, ktorý vydá takýto akt s transteritoriálnymi 
účinkami, musí akceptovať transteritoriálne účinky právny aktov 
iných štátov na svojom území. V podmienkach Európskej únie je využi-
tie tohto inštitútu viazané na uplatnenie zásady lojálnej spolupráce 
medzi členskými štátmi, ako aj vzájomnej dôvery medzi nimi. Účelom 
právnych aktov s transteritoriálnymi účinkami je zabezpečenie dô-
sledného využitia slobody voľného pohybu osôb, tovaru, služieb 
a kapitálu. Uplatnenie uvedených zásad, ako aj účelu zároveň aj limitu-
jú medze využitia tohto inštitútu.  

Transteritoriálne správne akty sú výsledkami rozhodovacej činnosti 
správneho orgánu členského štátu, ktoré vyvolávajú účinky aj na úze-
mí iných členských štátov. Tieto správne akty sui generis sa vyvíjali 
najskôr ako tzv. povoľujúce, oprávňujúce správne akty, t.j. umožňujúce 
ich adresátom niečo konať, vykonávať nejakú činnosť, dovážať tovar 
s účinkami vo všetkých členských štátoch Európskej únie, resp. 
v niektorých z nich. Existuje väčšie množstvo príkladov, kedy sekun-
dárne právo Európskej únie počíta s takouto formou správneho aktu.  
Na druhej strane však nie je možné vylúčiť existenciu transteritoriál-
nych správnych aktov prikazujúceho charakteru, t.j. z ktorého vyplýva 
povinnosť pre adresáta, ktorá je vynútiteľná na území všetkých člen-
ských štátov, resp. niektorých z nich. Pôjde však o zriedkavejšie prípa-
dy, no nie je vylúčené ich narastanie. V členských štátoch platí všeo-
becné pravidlo, že rozhodnutie cudzieho správneho orgánu je možné 
vykonať na území iného štátu vtedy, ak bolo zákonným spôsobom 
uznané a následne vykonané. No z tohto pravidla existujú  
už aj v súčasnej dobe výnimky. Týka sa to jednak správnych aktov 
správnych orgánov iných členských štátov, v rámci ktorých realizujú 
spätné vymáhanie pohľadávok vo veciach sociálneho zabezpečenia, 
ako aj takých rozhodní, ktorými sa vymáhajú finančné pohľadávky 
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členského štátu. V súčasnosti existuje právna úprava v sekundárnom 
práve Európskej únie umožňujúca takýto postup, ako aj na to nadväzu-
júce národná legislatíva.  

Vo vzťahu najmä k oprávňujúcim transteritoriálnym správnym ak-
tom v súčasnej dobe neexistuje dôsledná právna úprava, ktorá by sa 
týkala vymedzenia dôvodov, pre ktoré môže členský štát obmedziť 
účinky takéhoto správneho aktu na svojom území (ktoré by boli vyvo-
diteľné z možných výnimiek zo slobody voľného pohybu osôb, tovaru, 
služieb a kapitálu, resp. zo zásady lojálnej spolupráce a vzájomnej dô-
very), ako aj procesný postup členského štátu, ktorým by dosiahol ta-
kýto cieľ. Pri tomto type správnych aktov by sa najskôr vyžadovalo 
vydanie negatívneho rozhodnutia členského štátu, ktorým by odmietol 
uznanie účinkov správneho aktu iného členského štátu na svojom 
území.      
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Abstrakt 
Príspevok je venovaný analýze problematiky ochrany ľudských proces-
ných environmentálnych práv v judikatúre Súdneho dvora Európskej 
únie v rámci jeho vybraných rozhodnutí vo vzťahu k Slovenskej republi-
ke. Ako teoretický základ pre túto analýzu je v príspevku poskytnutý  
pohľad na súčasnú podobu právnej úpravy ochrany procesných envi-
ronmentálnych práv v práve Európskej únie a prehľad najdôležitejších  
súdnych prostriedkov ochrany ľudských práv v rámci práva Európskej 
únie s osobitným dôrazom na ochranu procesných environmentálnych 
práv.   
 

Abstract 
The paper deals with the analysis of the issue of protection of human 
procedural environmental rights in the case law of the Court of Justice  
of the European Union in the framework of its selected decisions in rela-
tion to the Slovak Republic. As a theoretical basis for this analysis,  
the paper provides an overview of the current legal framework  
for the protection of procedural environmental rights in European Union 
law and an overview of the most important judicial means of protecting 
human rights under European Union law, with particular emphasis  
on the protection of procedural environmental rights. 
 
Úvod 

Koncepcia ochrany ľudských procesných environmentálnych práv 
vznikla v rámci medzinárodného práva verejného ako prostriedok 
ochrany hmotného ľudského práva na životné prostredie. Od osemde-
siatych rokov dvadsiateho storočia sa procesné environmentálne prá-
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va postupne stávali pevnou súčasťou mnohých nezáväzných doku-
mentov, ale aj záväzných dohovorov z oblasti medzinárodného práva 
životného prostredia. 1 Po prvý krát sa procesné environmentálne prá-
va pravdepodobne objavili v nezáväznej Svetovej charte prírody (1982) 
prijatej ako Deklarácia Valného zhromaždenia OSN č. 37/7 (1982),2 
ktorá zakotvila právo na účasť v rozhodovacom procese v oblasti ži-
votného prostredia, ako aj právo na prístup k spravodlivosti vo veciach 
životného prostredia v bode 23 tohto dokumentu.3 Prvé medzinárod-
noprávne záväzné zakotvenie procesných environmentálnych práv 
zrejme prináša Dohovor o hodnotení vplyvu na životné prostredie pre-
sahujúcom štátne hranice (1991)4 prijatý  v rámci Hospodárskej komi-
sie OSN pre Európu. Tento dohovor zakotvil právo na informácie  
o životnom prostredí i právo na účasť verejnosti v rozhodovaní o otáz-
kach životného prostredia v  článku 2 ods. 6 a článku 3 ods. 8. Obe tieto 
úpravy indikovali existenciu celkovo troch procesných environmen-
tálnych práv - práva na prístup k environmentálnym informáciám, 
práva na účasť verejnosti na rozhodovaní o otázkach životného pro-
stredia a práva na prístup k právnej ochrane v záležitostiach životného 
prostredia.  Precíznejšie zakotvenie všetkých troch procesných envi-
ronmentálnych práv je obsiahnuté v zásade 10 Deklarácie o životnom 
prostredí a rozvoji z Rio de Janeira (1992).5 Deklarácia zakotvuje závä-
zok štátov zabezpečiť na národnej úrovni každému jednotlivcovi právo 
na informácie o životnom prostredí, právo zúčastniť sa na rozhodovaní  
o otázkach životného prostredia a právo na prístup k súdnym a správ-
nym konaniam vo veciach životného prostredia.   

 
1 Komplexný prehľad medzinárodných dohovorov obsahujúcich procesné environ-
mentálne práva pozri v diele KISS, A.: Le droit á ľenvironment en tant que moyen 
d´assurer la mise en oeuvre de traités internationaux, In: ŠTURMA, P. et al. Imple-
mentation and Enforcement of International Environmental Law. Praha: Univerzita 
Karlova, 2002, s. 38-45. 
2 World Charter for Nature, UN Doc.A/Res./37/7(1982). 
3 Bližšie pozri dielo BIRNIE, P.W., BOYLE.A.E. Basic Documents on International  Law 
and  the Environment, Oxford: Oxford University Press, 1995, s. 20. 
4 Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context  
(1991), United Nations, Treaty Series , vol. 1989, p. 309. Tento dohovor bol 
publikovaný v Oznámení Ministerstva zahraničných vecí SR č. 162/2000 Z.z. 
5 Rio Declaration on Environment and Development, UN Doc. A/CONF.151/26, Vol. I 
(1992). 
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Medzinárodnoprávna úprava procesných environmentálnych práv 
je v súčasnosti najkomplexnejšie  prezentovaná v ustanoveniach regi-
onálneho Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na roz-
hodovaní a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostre-
dia (1998, ďalej Aarhuský dohovor).6 Aarhuský zakotvuje všetky tri 
procesne chápané environmentálne práva - právo na prístup k envi-
ronmentálnym informáciám, právo na účasť verejnosti na rozhodovaní 
o otázkach životného prostredia a právo na prístup k právnej ochrane 
v záležitostiach životného prostredia v súlade s ustanoveniami tohto 
dohovoru, vrátane možnosti napádať rozhodnutia a akty vnútroštát-
nych orgánov v oblasti aplikácie ich vnútroštátnej úpravy ako pro-
striedok ochrany hmotne chápaného ľudského práva na životné pro-
stredie.  Hmotne chápané ľudské právo na životné prostredie je teda 
ústredným motívom existencie procesných environmentálnych práv.7 
Aarhuský dohovor vo svojom obsahu stanovuje potrebné definície, 
všeobecné ustanovenia, podrobnú právnu úpravu všetkých troch spo-
menutých procesných environmentálnych práv a vytvára priestor pre 
postupné dotváranie kontrolných mechanizmov dohovoru vrátane 
mechanizmov oznámení verejnosti medzinárodnému orgánu v prípade 
porušenia týchto práv.  

Procesné environmentálne práva boli zakotvené i na úrovni regio-
nálnych medzinárodných organizácií či integračných zoskupení vráta-

 
6 Tento dohovor mal k 16. októbru 2016 celkovo 47 zmluvných strán vrátane Európ-
skej únie a niektorých mimoeurópskych krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Dohovor 
nadobudol medzinárodnoprávnu záväznosť 30. októbra 2001. Medzičasom bol dopl-
nený Protokolom o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok (angl. Protocol 
on Pollutant Release and Transfer Registers) z roku 2003, ktorý mal k 16. októbru 
2017 celkovo 36 zmluvných strán. Protokol nadobudol medzinárodnoprávnu záväz-
nosť 8. októbra 2009. Dohovor bol ďalej zmenený tzv. Doplnkom o účasti verejnosti 
v rozhodnutiach o zámernom vypustení a do životného prostredia a umiestnenia na trh 
geneticky modifikovaných organizmov (angl. Amendment on public participation 
in decisions on the deliberate release into the environment and placing on the market 
of genetically modified organisms) z roku 2005, ktorý mal k 16. októbru 2017 celkovo 
31 zmluvných strán. 
7 K problematike koncepcie ochrany hmotného práva na životné prostredie bližšie 
pozri JANKUV, J. Aktuálne trendy v oblasti ochrany ľudského práva na životné pro-
stredie v medzinárodnom práve verejnom. In: KOLEKTÍV AUTOROV: Aktuálne otázky 
medzinárodného práva. Zborník príspevkov vydaný pri príležitosti 70. narodenín doc. 
JUDr. Petra Vršanského, CSc. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 89-128. 
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Karlova, 2002, s. 38-45. 
2 World Charter for Nature, UN Doc.A/Res./37/7(1982). 
3 Bližšie pozri dielo BIRNIE, P.W., BOYLE.A.E. Basic Documents on International  Law 
and  the Environment, Oxford: Oxford University Press, 1995, s. 20. 
4 Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context  
(1991), United Nations, Treaty Series , vol. 1989, p. 309. Tento dohovor bol 
publikovaný v Oznámení Ministerstva zahraničných vecí SR č. 162/2000 Z.z. 
5 Rio Declaration on Environment and Development, UN Doc. A/CONF.151/26, Vol. I 
(1992). 
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Medzinárodnoprávna úprava procesných environmentálnych práv 
je v súčasnosti najkomplexnejšie  prezentovaná v ustanoveniach regi-
onálneho Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na roz-
hodovaní a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostre-
dia (1998, ďalej Aarhuský dohovor).6 Aarhuský zakotvuje všetky tri 
procesne chápané environmentálne práva - právo na prístup k envi-
ronmentálnym informáciám, právo na účasť verejnosti na rozhodovaní 
o otázkach životného prostredia a právo na prístup k právnej ochrane 
v záležitostiach životného prostredia v súlade s ustanoveniami tohto 
dohovoru, vrátane možnosti napádať rozhodnutia a akty vnútroštát-
nych orgánov v oblasti aplikácie ich vnútroštátnej úpravy ako pro-
striedok ochrany hmotne chápaného ľudského práva na životné pro-
stredie.  Hmotne chápané ľudské právo na životné prostredie je teda 
ústredným motívom existencie procesných environmentálnych práv.7 
Aarhuský dohovor vo svojom obsahu stanovuje potrebné definície, 
všeobecné ustanovenia, podrobnú právnu úpravu všetkých troch spo-
menutých procesných environmentálnych práv a vytvára priestor pre 
postupné dotváranie kontrolných mechanizmov dohovoru vrátane 
mechanizmov oznámení verejnosti medzinárodnému orgánu v prípade 
porušenia týchto práv.  

Procesné environmentálne práva boli zakotvené i na úrovni regio-
nálnych medzinárodných organizácií či integračných zoskupení vráta-

 
6 Tento dohovor mal k 16. októbru 2016 celkovo 47 zmluvných strán vrátane Európ-
skej únie a niektorých mimoeurópskych krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Dohovor 
nadobudol medzinárodnoprávnu záväznosť 30. októbra 2001. Medzičasom bol dopl-
nený Protokolom o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok (angl. Protocol 
on Pollutant Release and Transfer Registers) z roku 2003, ktorý mal k 16. októbru 
2017 celkovo 36 zmluvných strán. Protokol nadobudol medzinárodnoprávnu záväz-
nosť 8. októbra 2009. Dohovor bol ďalej zmenený tzv. Doplnkom o účasti verejnosti 
v rozhodnutiach o zámernom vypustení a do životného prostredia a umiestnenia na trh 
geneticky modifikovaných organizmov (angl. Amendment on public participation 
in decisions on the deliberate release into the environment and placing on the market 
of genetically modified organisms) z roku 2005, ktorý mal k 16. októbru 2017 celkovo 
31 zmluvných strán. 
7 K problematike koncepcie ochrany hmotného práva na životné prostredie bližšie 
pozri JANKUV, J. Aktuálne trendy v oblasti ochrany ľudského práva na životné pro-
stredie v medzinárodnom práve verejnom. In: KOLEKTÍV AUTOROV: Aktuálne otázky 
medzinárodného práva. Zborník príspevkov vydaný pri príležitosti 70. narodenín doc. 
JUDr. Petra Vršanského, CSc. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 89-128. 
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ne Európskej únie. V kontexte práva Európskej únie (nazývaného  
aj európskym právom), sa procesné environmentálne práva sa objavu-
jú prvýkrát v starších normách sekundárneho práva ES/EÚ z obdobia 
pred podpisom a ratifikáciou Aarhuského dohovoru (1998) Európ-
skym spoločenstvom. V súčasnosti sa ochrana uvedených práv presa-
dzuje najmä v nadväznosti na spomenutý Aarhuský dohovor (1998), 
ktorého je Európska únia zmluvnou stranou,  na ktorý nadväzuje via-
cero noriem sekundárneho práva, ako aj prostredníctvom ďalších no-
riem sekundárneho práva z oblasti práva životného prostredia EÚ.  

Cieľom tohto príspevku je analýza problematiky ochrany ľudských 
procesných environmentálnych práv v judikatúre Súdneho dvora Eu-
rópskej únie v rámci jeho vybraných rozhodnutí vo vzťahu k Sloven-
skej republike. Ako teoretický základ pre túto analýzu je v príspevku 
poskytnutý  pohľad na súčasnú podobu právnej úpravy ochrany pro-
cesných environmentálnych práv v práve Európskej únie a prehľad 
najdôležitejších  súdnych prostriedkov ochrany ľudských práv v rámci 
práva Európskej únie s osobitným dôrazom na ochranu procesných 
environmentálnych práv.   

 
1.   Zakotvenie procesných environmentálnych práv 

v práve Európskej únie 
Európske spoločenstvá (ďalej aj ES) a neskôr Európska únia (ďalej 

aj EÚ) boli pôvodne vytvorené hlavne z ekonomických dôvodov. Po-
stupné prehlbovanie kompetencií rôznych orgánov ES/EÚ vyústilo  
do rozšírenia agendy ES/EÚ na oblasť ľudských práv vrátane envi-
ronmentálnych ľudských práv. Zjednocujúcim a tmeliacim prvkom 
úpravy ochrany ľudských (základných) práv v EÚ v súčasnosti sú naj-
mä ustanovenia Zmluvy o Európskej únii (1992, ďalej aj ZES)8 v znení 
Lisabonskej zmluvy (2007).  Lisabonská zmluva (2007),9 ktorou sa vý-
razne mení a dopĺňa ako Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení 
Európskeho spoločenstva, ktorej názov sa v dôsledku lisabonskej 

 
8 Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii (1992). Úradný vestník EÚ 2010/C 
83/01. 
9 Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva  
o založení Európskeho spoločenstva, podpisaná v Lisabone 13. decembra 2007, Úradný 
vestník EÚ, 2007/C306/01, 17.12.2007. 
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zmluvy mení na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (1957, ďalej  
aj ZFEÚ)10 priniesla v tejto oblasti určité modifikácie. Problematika 
ochrany ľudských práv všeobecne je v nadväznosti na ustanovenia 
Lisabonskej zmluvy (2007) upravená najmä v článkoch 2 a 6 Zmluvy 
o Európskej únii (1992). V nadväznosti na uvedené ustanovenia je 
možné konštatovať, že v rámci Európskej únie aj v dôsledku Lisabon-
skej zmluvy (2007) vedľa seba existujú paralelne tri záväzné katalógy 
ľudských práv a to katalóg práv zakotvený v Charte základných práv 
Európskej únie (2000), katalóg práv zakotvený v rámci Európskeho 
dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (1950) 
a katalóg práv vytvorený v rámci doktríny základných práv Súdnym 
dvorom Európskej únie. Ľudsko-právne úpravy sa však objavujú 
i v rámci sekundárneho práva Európskej únie a v rámci medzinárod-
ných zmlúv uzavretých Európskou úniou. Súčasná podoba právnej 
úpravy EÚ v oblasti ochrany ľudských práv v práve Európskej únie je 
veľmi komplexná a jej ďalšia podrobnejšia analýza presahuje rámec 
tohto príspevku. Daná problematika už bola vedou práva EÚ viackrát 
podrobne riešená a preto uvedená analýza v rámci tohto príspevku nie 
je potrebná. 11   

V nadväznosti na uvedené sa obmedzíme na komentovanie procesu 
zakotvenia procesných environmentálnych práv v rámci práva EÚ, 
ktorý bol rovnako komplexný a zložitý. V rámci obdobia pred podpi-
som a ratifikáciou Aarhuského dohovoru Európskym spoločenstvom je 
možné identifikovať ustanovenia zakotvujúce procesné environmen-
tálne práva v starších normách vtedajšieho európskeho sekundárneho 
komunitárneho práva. Všeobecnú úpravu práva na informácie obsaho-
vala Smernica 90/313/EHS o verejnom prístupe k informáciám 

 
10 Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie (1957). Úradný vestník 
EÚ 2010/C 83/01. 
11 K tejto veľmi komplexnej problematike pozri diela ŠIŠKOVÁ, N.: Dimenze ochrany 
lidských práv v EU. Praha: ASPI, 2003, 228 s., ŠIŠKOVÁ. N.: Dimenze ochrany lidských 
práv v Evropské unii. 2. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Linde, 2008, 256 s., 
ŠIŠKOVÁ, N., Regulace lidských práv na úrovni EU - vývoj a perspektivy. In: 
Mezinárodní a srovnávací revue, No. 10, 2004. s. 29-36 a KERIKMÄE, T., HAMUĽÁK, 
O., CHOCHIA, A.: A Historical Study of Contemporary Human Rights: Deviation  
or Extinction? In: Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum, 2016, Vol. 4,  
No. 2, s. 98-115. 
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ronmentálnych ľudských práv. Zjednocujúcim a tmeliacim prvkom 
úpravy ochrany ľudských (základných) práv v EÚ v súčasnosti sú naj-
mä ustanovenia Zmluvy o Európskej únii (1992, ďalej aj ZES)8 v znení 
Lisabonskej zmluvy (2007).  Lisabonská zmluva (2007),9 ktorou sa vý-
razne mení a dopĺňa ako Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení 
Európskeho spoločenstva, ktorej názov sa v dôsledku lisabonskej 

 
8 Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii (1992). Úradný vestník EÚ 2010/C 
83/01. 
9 Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva  
o založení Európskeho spoločenstva, podpisaná v Lisabone 13. decembra 2007, Úradný 
vestník EÚ, 2007/C306/01, 17.12.2007. 
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o Európskej únii (1992). V nadväznosti na uvedené ustanovenia je 
možné konštatovať, že v rámci Európskej únie aj v dôsledku Lisabon-
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ných zmlúv uzavretých Európskou úniou. Súčasná podoba právnej 
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veľmi komplexná a jej ďalšia podrobnejšia analýza presahuje rámec 
tohto príspevku. Daná problematika už bola vedou práva EÚ viackrát 
podrobne riešená a preto uvedená analýza v rámci tohto príspevku nie 
je potrebná. 11   

V nadväznosti na uvedené sa obmedzíme na komentovanie procesu 
zakotvenia procesných environmentálnych práv v rámci práva EÚ, 
ktorý bol rovnako komplexný a zložitý. V rámci obdobia pred podpi-
som a ratifikáciou Aarhuského dohovoru Európskym spoločenstvom je 
možné identifikovať ustanovenia zakotvujúce procesné environmen-
tálne práva v starších normách vtedajšieho európskeho sekundárneho 
komunitárneho práva. Všeobecnú úpravu práva na informácie obsaho-
vala Smernica 90/313/EHS o verejnom prístupe k informáciám 

 
10 Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie (1957). Úradný vestník 
EÚ 2010/C 83/01. 
11 K tejto veľmi komplexnej problematike pozri diela ŠIŠKOVÁ, N.: Dimenze ochrany 
lidských práv v EU. Praha: ASPI, 2003, 228 s., ŠIŠKOVÁ. N.: Dimenze ochrany lidských 
práv v Evropské unii. 2. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Linde, 2008, 256 s., 
ŠIŠKOVÁ, N., Regulace lidských práv na úrovni EU - vývoj a perspektivy. In: 
Mezinárodní a srovnávací revue, No. 10, 2004. s. 29-36 a KERIKMÄE, T., HAMUĽÁK, 
O., CHOCHIA, A.: A Historical Study of Contemporary Human Rights: Deviation  
or Extinction? In: Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum, 2016, Vol. 4,  
No. 2, s. 98-115. 
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o životnom prostredí.12 Táto relatívne stručná smernica upravovala 
slobodný prístup k informáciám o životnom prostredí  ako aj ich slo-
bodné šírenie. V preambule tejto smernice je zdôraznená myšlienka,  
že prístup k informáciám o životnom prostredí vedených verejnými 
orgánmi zlepší ochranu životného prostredia.  Smernica definuje 
a vymedzuje základné podmienky uplatňovania tohto práva stanove-
ním povinných subjektov a procedúry vedúcej k ich získaniu. Zároveň 
stanovuje prípady, kedy môže byť ich poskytnutie zamietnuté spolu 
s možnosťou odvolať sa proti tomuto zamietnutiu.13 Táto smernica 
bola zrejme prvým komplexnejším dokumentom v rámci práva EÚ, 
ktorý je venovaný výlučne jednému z procesných environmentálnych 
práv. Medzičasom však táto smernica bola zrušená Smernicou 
2003/4/ES o verejnom prístupe k informáciám o životnom prostredí  
a zrušení smernice 90/313/EHS, ktorej budeme venovať pozornosť 
neskôr.  

 Smernica 85/337/EHS o posudzovaní vplyvov určitých verejných  
a súkromných projektov na životné prostredie, 14  zakotvovala právo  
na účasť verejnosti v rozhodovaní o veciach životného prostredia. Jej 
hlavným cieľom bolo zaviesť používanie systému posudzovania vply-
vov na životné prostredie rôznych verejných a súkromných projektov, 
zakotviť povinnosť členským štátov zaistiť, aby žiadosti o schválenie, 
určenie predmetu posudzovania a dokumentácia boli sprístupnené 
verejnosti v primeranej dobe, aby s verejnosť mala príležitosť vyjadriť 
pred tím ako bude súhlas udelený. Verejnosť teda mala v tejto súvis-
losti právo na účasť na rozhodovaní o otázkach životného prostredia.15 
I táto smernica bola medzičasom zrušená Smernicou Európskeho par-

 
12 Council Directive 90/313/EEC of 7 June 1990 on the fredom of access to information 
on the environment, OJ 1990 L 158/56.  
13 Bližšie pozri dielo KRUŽÍKOVÁ, E., ADAMOVÁ, E., KOMÁREK, J.: Právo životního 
prostředí Evropských spoločenství, Praha: Linde, 2003, s. 86-88. 
14 Council Directive 85/337/EEC on the assessment of the effect of certain public  
and private projects on the environment, as amended, OJ 1985 L 175/40. 
15 Bližšie pozri dielo KRUŽÍKOVÁ, E.; ADAMOVÁ, E.; KOMÁREK, J.: Právo životního 
prostředí Evropských spoločenství, Praha: Linde, 2003, s. 54. 
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lamentu a rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov 
určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.16  

Smernica 96/61/ES  týkajúca sa celkovej prevencie a kontroly znečis-
tenia,17 zmenená a doplnená Nariadením Európskeho parlamentu a Ra-
dy (ES) č. 166/2006 z 18. januára 200618 zakotvila právo verejnosti   
na účasť verejnosti na rozhodovaní o otázkach životného prostredia 

i právo na informácie o životnom prostredí v súvislosti so žiadosťami 
o povolenie nových zariadení alebo podstatných zmien prevádzky 
podnikateľských subjektov,  ktoré môžu zvýšiť úroveň znečistenia ži-
votného prostredia.19 prístup verejnosti k informáciám environmen-
tálneho charakteru je vymedzený odkazom na príslušné ustanovenia 
smernice 90/313/EHS. Smernica 84/360/EHS o boji proti znečisťovaní 
ovzdušia priemyselnými podnikmi, v znení neskorších predpisov20 vyme-
dzila pojmy ako znečistenie ovzdušia, medzné hodnoty kvality ovzdu-
šia, emisné medzné hodnoty a stanovuje potrebu vydávania povolení 
pre činnosť určitých podnikov vypúšťajúcich do ovzdušia znečisťujúce 
látky.  V tejto súvislosti zakotvila záväzok členských štátov zabezpečiť 
aby žiadosti o takéto povolenia  a konečné rozhodnutia príslušných 
orgánov boli sprístupnené verejnosti v súlade s vnútroštátnymi pred-
pismi. Tieto dve smernice boli medzičasom zrušené Smernicou Európ-
skeho parlamentu a Rady 2008/1/ES z 15. januára 2008 o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia,21 ktorá bola 
neskôr taktiež nahradená Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 

 
16 Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 
December 2011 on the assessment of the effects of certain public and private projects 
on the environment.  OJ L 26, 28.1.2012, p. 1–21. 
17 Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution 
prevention and control, OJ 1996 L 257/26. 
18 Regulation No 166/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 
January 2006 concerning the establishment of a European Pollutant Release and 
Transfer Register and amending Council Directives 91/689/EEC and 96/61/EC. OJ EÚ L 
33, p. 1. 
19 Bližšie pozri dielo KRUŽÍKOVÁ, E., ADAMOVÁ, E., KOMÁREK, J.: Právo životního 
prostředí Evropských spoločenství, Praha: Linde, 2003, s. 84. 
20 Council Directive 84/360/EEC on the combating o fair pollution from industrial 
plants, as amended, OJ 1984 L 188/20. 
21 Directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council of 15 January 
2008 concerning integrated pollution prevention and control. OJ L 24, 29.1.2008, p. 8–
29. 
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o životnom prostredí.12 Táto relatívne stručná smernica upravovala 
slobodný prístup k informáciám o životnom prostredí  ako aj ich slo-
bodné šírenie. V preambule tejto smernice je zdôraznená myšlienka,  
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orgánmi zlepší ochranu životného prostredia.  Smernica definuje 
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12 Council Directive 90/313/EEC of 7 June 1990 on the fredom of access to information 
on the environment, OJ 1990 L 158/56.  
13 Bližšie pozri dielo KRUŽÍKOVÁ, E., ADAMOVÁ, E., KOMÁREK, J.: Právo životního 
prostředí Evropských spoločenství, Praha: Linde, 2003, s. 86-88. 
14 Council Directive 85/337/EEC on the assessment of the effect of certain public  
and private projects on the environment, as amended, OJ 1985 L 175/40. 
15 Bližšie pozri dielo KRUŽÍKOVÁ, E.; ADAMOVÁ, E.; KOMÁREK, J.: Právo životního 
prostředí Evropských spoločenství, Praha: Linde, 2003, s. 54. 
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lamentu a rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov 
určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.16  

Smernica 96/61/ES  týkajúca sa celkovej prevencie a kontroly znečis-
tenia,17 zmenená a doplnená Nariadením Európskeho parlamentu a Ra-
dy (ES) č. 166/2006 z 18. januára 200618 zakotvila právo verejnosti   
na účasť verejnosti na rozhodovaní o otázkach životného prostredia 
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smernice 90/313/EHS. Smernica 84/360/EHS o boji proti znečisťovaní 
ovzdušia priemyselnými podnikmi, v znení neskorších predpisov20 vyme-
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šia, emisné medzné hodnoty a stanovuje potrebu vydávania povolení 
pre činnosť určitých podnikov vypúšťajúcich do ovzdušia znečisťujúce 
látky.  V tejto súvislosti zakotvila záväzok členských štátov zabezpečiť 
aby žiadosti o takéto povolenia  a konečné rozhodnutia príslušných 
orgánov boli sprístupnené verejnosti v súlade s vnútroštátnymi pred-
pismi. Tieto dve smernice boli medzičasom zrušené Smernicou Európ-
skeho parlamentu a Rady 2008/1/ES z 15. januára 2008 o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia,21 ktorá bola 
neskôr taktiež nahradená Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 

 
16 Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 
December 2011 on the assessment of the effects of certain public and private projects 
on the environment.  OJ L 26, 28.1.2012, p. 1–21. 
17 Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution 
prevention and control, OJ 1996 L 257/26. 
18 Regulation No 166/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 
January 2006 concerning the establishment of a European Pollutant Release and 
Transfer Register and amending Council Directives 91/689/EEC and 96/61/EC. OJ EÚ L 
33, p. 1. 
19 Bližšie pozri dielo KRUŽÍKOVÁ, E., ADAMOVÁ, E., KOMÁREK, J.: Právo životního 
prostředí Evropských spoločenství, Praha: Linde, 2003, s. 84. 
20 Council Directive 84/360/EEC on the combating o fair pollution from industrial 
plants, as amended, OJ 1984 L 188/20. 
21 Directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council of 15 January 
2008 concerning integrated pollution prevention and control. OJ L 24, 29.1.2008, p. 8–
29. 
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2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrova-
ná prevencia a kontrola znečisťovania). 22 

Smernica 89/369/EHS o predchádzaní znečistenia ovzdušia z nových 
spaľovní,23 zakotvila záväzok členských štátov sprístupniť informácie 
požadované predchádzajúcou smernicou a výsledky kontrol uskutoč-
ňovaných na základe tejto smernice. Smernica 89/429/EHS o znižovaní 
znečistenia ovzdušia existujúcimi komunálnymi spaľovňami odpadov,24 
zakotvuje záväzok informovať verejnosť o požiadavkách vzťahujúcich 
sa na existujúce spaľovne a o výsledkoch uskutočňovaných kontrol. 
Obe tieto smernice boli zrušené Smernicou 2000/76/ES Európskeho 
parlamentu a Rady zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov,25 ktorá 
však bola rovnako ako predchádzajúca skupina smerníc nahradená 
spomenutou Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ  
z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia  
a kontrola znečisťovania). 

 Smernica 96/62/ES o hodnotení a riadení kvality vonkajšieho ovzdu-
šia26 stanovila záväzok členských štátov informovať verejnosť 
o programoch spracovaných pre zóny a aglomerácie, kde úroveň zne-
čisťujúcich látok presahuje určité limity, a o prekročení výstražných 
prahových hodnôt. Táto smernica bola neskôr zrušená Smernicou Eu-
rópskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite oko-
litého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe. 27 

Ustanovenia tejto skupiny smerníc indikujú existenciu dlhodobej 
tendencie zakotvovania procesných environmentálnych práv 
v smerniciach týkajúcich sa rôznych aktivít dotýkajúcich sa životného 
prostredia.  

 
22 Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council  
of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention 
and control). OJ L 334, 17.12.2010, p. 17–119.  
23 Council Directive 89/369/EEC on the prevention of air pollution from new municipal 
waste incineration plants, OJ 1989 L 163/32. 
24 Council Directive 89/429/EEC on the reduction o fair pollution from existing munici-
pal waste-incineration plants, OJ 1989 L 2003/50. 
25 Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 
2000 on the incineration of waste. OJ L 332, 28.12.2000, p. 91–111. 
26 Council Directive 96/62/EC on ambient air quality assessment and management, OJ 
1996 L 296/55. 
27 Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 
on ambient air quality and cleaner air for Europe. OJ L 152, 11.6.2008, p. 1–44.  
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Skvalitnenie ochrany procesných environmentálnych práv v rámci 
Európskej únie (ďalej aj EÚ) priniesol akt podpisu a ratifikácie Aar-
huského dohovoru vtedajším Európskym spoločenstvom (ďalej  
aj ES).28 EÚ je dnes preto plnoprávnou zmluvnou stranou tohto doho-
voru. Všetky členské štáty Európskej únie sú taktiež zmluvnými stra-
nami Aarhuského dohovoru. Slovenská republika sa stala stranou Aar-
huského dohovoru formou prístupu k tejto zmluve 5. decembra 2006.29 
Akt ratifikácie Aarhuského dohovoru Európskym spoločenstvom vy-
tvoril novú právnu situáciu. Podobne ako v iných prípadoch, sa  
vo vzťahu k aplikácii Aarhuského dohovoru vytvorila situácia  
tzv. zdieľanej právomoci (angl. shared competence)  medzi orgánmi 
Európskej únie a členskými štátmi. Táto situácia spôsobila i určité kon-
flikty najmä pokiaľ sa týka prístupu k spravodlivosti vo veciach život-
ného prostredia. V konečnom dôsledku sa členským štátom rozšírili 
záväzky, pričom z úrovne EÚ majú povinnosť implementovať všetku 
sekundárnu legislatívu prijatú v nadväznosti na Aarhuský dohovor 
a na vlastnej národnej úrovni prijímajú právne normy na implementá-
ciu samotného Aarhuského dohovoru. Samotná Európska únia má 
v nadväznosti na Aarhuský dohovor primárne záväzok prijať legisla-
tívne, administratívne a iné opatrenia, vrátane opatrení na zaistenie 
súladu s ustanoveniami Aarhuského  dohovoru podľa jeho článku 3 
rovnako ako ostatné zmluvné strany, ako aj záväzok podrobiť sa kon-
trolným mechanizmom podľa článku 10 ods.2 a článku 15 Aarhuského 
dohovoru.  

V nadväznosti na záväzok Európskej únie podrobiť sa kontrolným 
mechanizmom Aarhuského dohovoru Európska únia realizuje spravo-
dajskú procedúru podľa článku 10 ods.2. tohto dohovoru a vytvorila 
i priestor pre realizáciu oznámení v zmysle článku 15 dohovoru. Eu-
rópska únia podala prvú správu podľa článku 10 ods.2 o implementá-

 
28 Európske spoločenstvo podpísalo Aarhuský dohovor 25. júna 1998  a ratifikovalo 
ho 17. februára 2005.Európska únia ako nástupca Európskeho spoločenstv je zmluv-
nou stranou Aarhuského dohovoru  od mája 2005. Bližšie pozri Decision 
2005/370/EC on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Conven-
tion on access to information, public participation in decision-making and access  
to justice in environmental matters.  
29 Bližšie pozri  slovenskú zbierku zákonov Oznámenie MZV č. 43/2006 Z.z. 
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22 Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council  
of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention 
and control). OJ L 334, 17.12.2010, p. 17–119.  
23 Council Directive 89/369/EEC on the prevention of air pollution from new municipal 
waste incineration plants, OJ 1989 L 163/32. 
24 Council Directive 89/429/EEC on the reduction o fair pollution from existing munici-
pal waste-incineration plants, OJ 1989 L 2003/50. 
25 Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 
2000 on the incineration of waste. OJ L 332, 28.12.2000, p. 91–111. 
26 Council Directive 96/62/EC on ambient air quality assessment and management, OJ 
1996 L 296/55. 
27 Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 
on ambient air quality and cleaner air for Europe. OJ L 152, 11.6.2008, p. 1–44.  
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28 Európske spoločenstvo podpísalo Aarhuský dohovor 25. júna 1998  a ratifikovalo 
ho 17. februára 2005.Európska únia ako nástupca Európskeho spoločenstv je zmluv-
nou stranou Aarhuského dohovoru  od mája 2005. Bližšie pozri Decision 
2005/370/EC on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Conven-
tion on access to information, public participation in decision-making and access  
to justice in environmental matters.  
29 Bližšie pozri  slovenskú zbierku zákonov Oznámenie MZV č. 43/2006 Z.z. 
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cii Aarhuského dohovoru v rámci druhého cyklu správ v roku 2008.30 
Do súčasnosti EÚ podala celkovo 4 implementačné správy Aarhuské-
mu výboru.31 V nadväznosti na kontrolné procedúry podľa článku 15 je 
sú v súčasnosti evidované viaceré oznámenia verejnosti proti Európ-
skym spoločenstvám či Európskej únii.32  

Na vykonanie Aarhuského dohovoru bolo prijatých viacero noriem 
sekundárneho práva. Proces vydávania týchto smerníc sa začal  
už po podpise Aarhuského dohovoru Európskym spoločenstvom  
t.j. ešte pred aktom ratifikácie.  Primárne je to Smernica 2003/4/ES  
o verejnom prístupe k informáciám o životnom prostredí a zrušení 
smernice 90/313/EHS. 33 Táto smernica predstavuje implementáciu 
prvého piliera Aarhuského dohovoru – práva na informácie 
o životnom prostredí. Prispôsobuje právo EÚ v danej oblasti do takej 
podoby aby bolo v súlade s Aarhuským dohovorom. Nadväzuje  
na staršiu smernicu 90/313/EHS, ktorú ruší, pričom rozširuje prístup 
k informáciám o životnom prostredí stanovený v jej rámci. Jej základ-
nými cieľmi podľa článku 1 je zabezpečiť právo na prístup 
k informáciám o životnom prostredí, ktoré uchovávajú verejné orgány, 
alebo ktorým sú určené, zakotviť základné pojmy a podmienky 
a praktické úpravy pre jeho výkon a zabezpečiť aby environmentálne 
informácie boli progresívne dostupné a šírené na verejnosti.34  

 
30 Bližšie pozri Implemetation report by European Community, 
ECE/MP.PP/IR/2008/EC a správu Aarhuského výboru nazvanú Súlad vo vzťahu 
k Európskej Komisii, ECE/MP.PP/2008/5/Add.10 
Compliance with regard to the European Commission 
31 Bližšie pozri webstránku http://ec.europa.eu/environment/aarhus/reporting.htm 
32 Communication ACCC/C/2006/17, Communication ACCC/C/2007/21, 
Communication ACCC/C/2008/32, Communication ACCC/C/2010/54, Communication 
ACCC/C/2012/68, Communication ACCC/C/2012/72, Communication 
ACCC/C/2013/96, Communication ACCC/C/2014/121, Communication 
ACCC/C/2014/123 a Communication ACCC/C/2015/128. 
33 Directive 2003/4/EC of   the   European  Parliament and of the Council of  28 January 
2003  on  public  access  to  environmental  information  and  repealing  Council  
Directive 90/313/EEC,  OJ 2003 L 41/26. 
34 K tejto problematike bližšie pozri dielo WAELBROECK, D., SPECKER, A.: Freedom 
of environmental information in the EU - confidential business information for free?, 
In: Journal for European Environmental & Planning Law, č. 5/2006, s. 236-241. 
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Vo vzťahu k smernici 2003/4/ES je možné zaregistrovať i viacero prí-
padov v rámci judikatúry Súdneho dvora Európskej únie.35  

Smernica 2003/35/ES o verejnej účasti vo vzťahu k vytváraniu urči-
tých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia a zmene 
smerníc 85/337/EHS a 96/61/ES ohľadom účasti verejnosti a prístupu  
k spravodlivosti36 predstavuje implementáciu druhého piliera Aar-
huského dohovoru – práva na účasť verejnosti v rozhodovaní vo veciach 
životného prostredia. Základným cieľom smernice podľa článku 1 je 
prispieť k implementácii Aarhuského dohovoru prostredníctvom vy-
tvorenia podmienok pre účasť verejnosti vo vzťahu k príprave plánov 
a programov týkajúcich sa životného prostredia ako aj vytvoriť pod-
mienky pre zlepšenie účasti verejnosti a prístupu k spravodlivosti 
v rámci smerníc 85/337/EHS a 96/61/ES.  V nadväznosti na tieto ciele 
článok 2 upravuje podmienky pre účasť verejnosti v oblasti plánov  
a programov týkajúcich sa životného prostredia, článok 4 vykonáva 
príslušné potrebné zmeny  smernice 85/337/EHS a článok 4 mení 
smernicu 96/61/ES. Zaujímavosťou tejto smernice je, že v odseku 6 
preambuly indikuje deklaratórne uznanie existencie hmotného práva 
na životné prostredie v práve EÚ, ktorého ochrana je hlavným cieľom 
samotnej existencie procesných environmentálnych práv. 
V nadväznosti na článok 5 smernice 2003/35/ES bola vypracovaná 
Správa Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodár-
skemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o uplatňovaní a účinnosti 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES Z 26. mája 2003, 
ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov  
a programov týkajúcich sa životného prostredia, a ktorou sa menia  
a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti 
smernice Rady 85/337/EHS a 96/61/ES.37  

 
35 Ide napr o prípad T-264/04, WWF-EPO v Council, prípad  C-204/09 Flachglas 
Torgau GmbH v Federal Republic of Germany, prípad C-552/07, Commune  
de Sausheim v. Pierre Azelvandre a pod. 
36 Directive 2003/35/EC  of  the  European  Parlament  and  of  the  Council of 26 May 
2003  providing  for public participation in  respect of the drawing  up of certain plans 
and programmes  relating  to  the  environment  and  amending  with  regard to public 
participation and access to  justice Coucil Directives 85/337/EEC and 96/61/EC, OJ L 
156/17.  
37 Document KOM/2010/0143 v konečnom znení. 
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cii Aarhuského dohovoru v rámci druhého cyklu správ v roku 2008.30 
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30 Bližšie pozri Implemetation report by European Community, 
ECE/MP.PP/IR/2008/EC a správu Aarhuského výboru nazvanú Súlad vo vzťahu 
k Európskej Komisii, ECE/MP.PP/2008/5/Add.10 
Compliance with regard to the European Commission 
31 Bližšie pozri webstránku http://ec.europa.eu/environment/aarhus/reporting.htm 
32 Communication ACCC/C/2006/17, Communication ACCC/C/2007/21, 
Communication ACCC/C/2008/32, Communication ACCC/C/2010/54, Communication 
ACCC/C/2012/68, Communication ACCC/C/2012/72, Communication 
ACCC/C/2013/96, Communication ACCC/C/2014/121, Communication 
ACCC/C/2014/123 a Communication ACCC/C/2015/128. 
33 Directive 2003/4/EC of   the   European  Parliament and of the Council of  28 January 
2003  on  public  access  to  environmental  information  and  repealing  Council  
Directive 90/313/EEC,  OJ 2003 L 41/26. 
34 K tejto problematike bližšie pozri dielo WAELBROECK, D., SPECKER, A.: Freedom 
of environmental information in the EU - confidential business information for free?, 
In: Journal for European Environmental & Planning Law, č. 5/2006, s. 236-241. 
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35 Ide napr o prípad T-264/04, WWF-EPO v Council, prípad  C-204/09 Flachglas 
Torgau GmbH v Federal Republic of Germany, prípad C-552/07, Commune  
de Sausheim v. Pierre Azelvandre a pod. 
36 Directive 2003/35/EC  of  the  European  Parlament  and  of  the  Council of 26 May 
2003  providing  for public participation in  respect of the drawing  up of certain plans 
and programmes  relating  to  the  environment  and  amending  with  regard to public 
participation and access to  justice Coucil Directives 85/337/EEC and 96/61/EC, OJ L 
156/17.  
37 Document KOM/2010/0143 v konečnom znení. 
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Na vykonanie tretieho piliera Aarhuského dohovoru – práva na prí-
stup k spravodlivosti vo veciach životného prostredia bol pripravený 
návrh Smernice o prístupe k spravodlivosti vo veciach životného pro-
stredia (2003).38 Tento návrh smernice okrem obligátnych definícií 
zakotvuje právo členov verejnosti a tzv. kvalifikovaných entít, ktorými 
sú rôzne asociácie, organizácie, či skupiny majúce za cieľ chrániť ži-
votné prostredie,  napadnúť akty a opomenutia súkromných osôb, kto-
ré sú v rozpore z právom životného prostredia. Ďalej obsahuje pravid-
lá upravujúce právnu pozíciu členov verejnosti a kvalifikovaných entít, 
kritériá pre uznávanie kvalifikovaných entít, a rámcové pravidlá pre 
konanie v uvedených veciach v rámci správneho konania členských 
štátov.  Tento návrh však doposiaľ nebol pre odpor mnohých člen-
ských krajín schválený.   

Ďalšou významnou normou obsahujúcou procesné environmentál-
ne práva je Nariadenie 1367/2006/EC o aplikácii Aarhuského dohovoru 
o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovaní a prístupe  
k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia v rámci inštitúcií  
a orgánov spoločenstva. 39 Toto nariadenie sa týka všetkých troch pilie-
rov – práv zakotvených Aarhuskom dohovore. Vytvára priestor pre 
aplikáciu všetkých troch environmentálnych práv v rámci všetkých 
inštitúcií a orgánov Spoločenstva a stanovuje podmienky ich aplikácie 
čím do určitej miery supluje i absenciu existencie smernice o prístupe 
k spravodlivosti vo veciach životného prostredia. Ďalej požaduje  
od inštitúcií a orgánov Spoločenstva vytvoriť podmienky pre účasť 
verejnosti na príprave, zmene, či preskúmavaní plánov a programov 
týkajúcich sa životného prostredia. Nariadenie tiež umožňuje envi-
ronmentálnym mimovládnym organizáciám, ktoré spĺňajú stanovené 
kritériá požiadať interné preskúmanie prijatých aktov a opomenutí 
orgánov a inštitúcií Spoločenstva podľa práva životného prostredia 
EÚ.40  

 
38 Propsal of the Directive of the European Parliament and of the Council on access  
to justice in environmental matters, COM(2003) 624 final, 2003/0246 (COD), Brussels, 
24.10.2003. 
39 Regulation 1367/2006 of the European Parliament and of  the  Council of 6 Septem-
ber 2006 on the application of the provisions of the Aarhus Convention on Access  
to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Envi-
ronmental Matters to Community, OJ L264/13, 25.09. 2006. 
40 Porovnaj KOŠIČIAROVÁ, S.:  EC Environmental Law. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 36. 

Ochrana ľudských procesných environmentálnych práv v judikatúre  
Súdneho dvora Európskej únie vo vzťahu k Slovenskej republike 

89 
 

Na vykonanie tohto nariadenie boli vydané dve rozhodnutia Komi-
sie. Rozhodnutie Komisie 2008/50/ES, ktorým sa ustanovujú podrobné 
pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1367/2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru vzťahujú-
cich sa na žiadosti o vnútorné preskúmanie správneho aktu z  13. de-
cembra 2007,41 a Rozhodnutie Komisie 2008/401/ES,Euratom, ktorým 
sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok v súvislosti s podrobnými pravid-
lami uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1367/2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe 
k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe 
k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie 
a orgány Spoločenstva z  30. apríla 2008.42 

Uvedený prehľad právnej úpravy nadväzujúcej na Aarhuský doho-
vor a súvisiacej judikatúry indikuje relatívne dynamický vývoj ochrany 
procesných environmentálnych práv v práve EÚ ako prostriedku 
ochrany hmotného ľudského práva a životné prostredie. Ako už bolo 
povedané ochrana hmotného ľudského práva na životné prostredie 
v hmotnom chápaní sa osobitne nerozvíja aj keď existencia tohto prá-
va v práve EÚ je deklaratórne uznaná v nadväznosti na akt podpisu 
a ratifikácie Aarhuského dohovoru Európskym spoločenstvom 
a v rámci Smernice 2003/35/ES.  

Okrem hore uvedených noriem sekundárneho európskeho práva 
vydaných priamo v nadväznosti na Aarhuský dohovor sú procesné 
environmentálne práva zakotvené i v ďalších normách sekundárneho 
práva z oblasti európskeho práva životného prostredia. 
Z chronologického hľadiska prvou je Smernica 2000/60/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pô-

 
41 Commission Decision 2008/50/EC of 13 December 2007 laying down detailed rules 
for the application of Regulation (EC) No 1367/2006 of the European Parliament  
and of the Council on the Aarhus Convention as regards requests for the internal review 
of administrative acts, OJ L 013 , 16/01/2008 s. 0024 – 0026. 
42 Commission Decision 2008/401/EC, Euratom of 30 April 2008 amending its Rules  
of Procedure as regards detailed rules for the application of Regulation (EC) No 
1367/2006 of the European Parliament and of the Council on the application  
of the provisions of the Aarhus Convention on Access to Information, Public 
Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters  
to Community institution and bodies, OJ L 140 , 30/05/2008 s. 0022 – 0025. 
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38 Propsal of the Directive of the European Parliament and of the Council on access  
to justice in environmental matters, COM(2003) 624 final, 2003/0246 (COD), Brussels, 
24.10.2003. 
39 Regulation 1367/2006 of the European Parliament and of  the  Council of 6 Septem-
ber 2006 on the application of the provisions of the Aarhus Convention on Access  
to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Envi-
ronmental Matters to Community, OJ L264/13, 25.09. 2006. 
40 Porovnaj KOŠIČIAROVÁ, S.:  EC Environmental Law. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 36. 
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41 Commission Decision 2008/50/EC of 13 December 2007 laying down detailed rules 
for the application of Regulation (EC) No 1367/2006 of the European Parliament  
and of the Council on the Aarhus Convention as regards requests for the internal review 
of administrative acts, OJ L 013 , 16/01/2008 s. 0024 – 0026. 
42 Commission Decision 2008/401/EC, Euratom of 30 April 2008 amending its Rules  
of Procedure as regards detailed rules for the application of Regulation (EC) No 
1367/2006 of the European Parliament and of the Council on the application  
of the provisions of the Aarhus Convention on Access to Information, Public 
Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters  
to Community institution and bodies, OJ L 140 , 30/05/2008 s. 0022 – 0025. 
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sobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva,43 
ktorá zakotvuje právo na účasť verejnosti na rozhodovaní vo veciach 
životného prostredia. Účelom tejto smernice je ustanoviť rámec 
ochrany vnútrozemských povrchových vôd, brakických vôd, pobrež-
ných vôd a podzemných vôd. Vo vzťahu k verejnosti členské štáty za-
bezpečia, že pre každé správne územie povodia zverejnia a predložia 
na pripomienkovanie verejnosti vrátane užívateľov dokumenty  
a správy taxatívne vymenované v článku 14 ods. 1 Smernice.  

V rámci Smernice 2001/18/ES o zámernom vypúšťaní geneticky 
modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení 
Smernice 90/220/EEC, 44 je zakotvené právo na prístup 
k informáciám o životnom prostredí.  Článok 24 tejto smernice za-
kotvuje záväzok Komisie poskytovať informácie vo vzťahu ku gene-
ticky modifikovaným organizmom (GMO).  

V Smernici 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 
2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné 
prostredie,45 je zakotvené právo na účasť verejnosti na rozhodovaní 
vo veciach životného prostredia. Cieľom tejto smernice je zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k integrácii 
environmentálnych úvah do prípravy a schvaľovania verejných plá-
nov a programov so zreteľom na podporu trvalo udržateľného roz-
voja tým, že sa zabezpečí, v súlade s touto smernicou, vykonanie en-
vironmentálneho posudzovania určitých plánov a programov, ktoré 
majú pravdepodobne významné účinky na životné prostredie.  

V Smernici 2002/3/ES o ozónovej vrstve vo vonkajšom ovzduší, 
v znení neskorších predpisov,46 je zakotvené právo na informácie 
o životnom prostredí.  Táto smernica zakotvuje právo na prístup 
k aktuálnym informáciám o koncentráciách ozónu vo vonkajšom 
ovzduší vrátane súhrnných ročných správ a ďalších dokumentov 

 
43  Directive 2000/60/EC of 23 October 2000 establishing a framework for Community 
action in the field of water policy, OJ L 327 , 22/12/2000 s. 0001 – 0073. 
44 Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 
2001 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms 
and repealing Council Directive 90/220/EEC (OJ 2001 L 106, p. 1.  
45 Directive 2001/42/EC of 27 June 2001 on the assessment of certain plans  
and programmes on the environment, OJ L 197 , 21/07/2001 s. 0030 – 0037. 
46 Directive 2002/3/ES of the European Parlament and of the Council relating to ozone 
in ambient layer, as amended, OJ 2002 L 67/14. 
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(krátkodobé akčné plány) vo vzťahu k verejnosti, ako aj environmen-
tálnym organizáciám, organizáciám na ochranu spotrebiteľov, organi-
záciám chrániacim záujmy zdravotne citlivých občanov a ďalším orga-
nizáciám zaoberajúcim sa zdravotnými otázkami.47  

Právo na prístup k informáciám o životnom prostredí je zakotvené 
i v Smernici 2003/87/ES vytvárajúcej schému pre obchod s podielmi 
emisií skleníkových plynov v rámci Spoločenstva a o zmene smernice 
96/61/ES.48  Táto smernica reaguje na existenciu Rámcového dohovo-
ru OSN o zmene klímy (1992) a Kjótskeho protokolu k tomuto doho-
voru (1997), ktoré sa týkajú zníženia emisií skleníkových plynov. 
V článku 17 zakotvuje právo na prístup k informáciám o prideľovaní 
emisných kvót a správ o emisiách požadovaných na základe povolenia 
emisií skleníkových plynov kompetentným orgánom v duchu podmie-
nok zakotvených v článkoch 3 ods. 3 a 4 smernice 2003/4/EC. 
 Uvedená skupina sekundárnych noriem práva životného prostredia 
EÚ prirodzene dopĺňa Aarhuský dohovor a sekundárnu legislatívu, 
ktorá na tento dohovor nadväzuje v rovine rôznych špecializovaných 
aktivít týkajúcich sa životného prostredia. Dopĺňa aj spektrum smerníc 
zakotvujúcich procesné environmentálne práva z obdobia pred podpi-
som a ratifikáciou Aarhuského dohovoru.  
 Ďalšiu potenciálnu dimenziu ochrany procesných 
environmentálnych práv predstavuje intenzívnejšia implementácia 
Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd 
(1950) v európskom práve. Zmluva o Európskej únii (1992) v znení 
Lisabonskej zmluvy (2007) v nadväznosti na svoje články 6 ods. 2 a 6 
ods. 3 rozšírila priestor pre širšiu implementáciu Európskeho dohovoru 
o ochrane ľudských práv (1950, ďalej EDĽP alebo Európsky dohovor) 
Rady Európy v rámci práva EÚ vrátane nepriamej možnosti ochrany 
procesných environmentálnych práv prostredníctvom širšieho 
výkladu niektorých procesných práv zakotvených v Európskom 

 
47 Bližšie pozri dielo KRUŽÍKOVÁ, E., ADAMOVÁ, E., KOMÁREK, J.: Právo životního 
prostředí Evropských společenství, Praha: Linde, 2003, s. 229. 
48 Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 
2003 establishing a schneme for greenhouse gas emission allowance trading within  
the Community and amending Council Directive 96/61/EC, OJ L 275/32. 
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sobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva,43 
ktorá zakotvuje právo na účasť verejnosti na rozhodovaní vo veciach 
životného prostredia. Účelom tejto smernice je ustanoviť rámec 
ochrany vnútrozemských povrchových vôd, brakických vôd, pobrež-
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a správy taxatívne vymenované v článku 14 ods. 1 Smernice.  
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modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení 
Smernice 90/220/EEC, 44 je zakotvené právo na prístup 
k informáciám o životnom prostredí.  Článok 24 tejto smernice za-
kotvuje záväzok Komisie poskytovať informácie vo vzťahu ku gene-
ticky modifikovaným organizmom (GMO).  
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43  Directive 2000/60/EC of 23 October 2000 establishing a framework for Community 
action in the field of water policy, OJ L 327 , 22/12/2000 s. 0001 – 0073. 
44 Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 
2001 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms 
and repealing Council Directive 90/220/EEC (OJ 2001 L 106, p. 1.  
45 Directive 2001/42/EC of 27 June 2001 on the assessment of certain plans  
and programmes on the environment, OJ L 197 , 21/07/2001 s. 0030 – 0037. 
46 Directive 2002/3/ES of the European Parlament and of the Council relating to ozone 
in ambient layer, as amended, OJ 2002 L 67/14. 
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47 Bližšie pozri dielo KRUŽÍKOVÁ, E., ADAMOVÁ, E., KOMÁREK, J.: Právo životního 
prostředí Evropských společenství, Praha: Linde, 2003, s. 229. 
48 Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 
2003 establishing a schneme for greenhouse gas emission allowance trading within  
the Community and amending Council Directive 96/61/EC, OJ L 275/32. 
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dohovore.49 Uvedené možnosti ochrany procesných 
environmentálnych práv sú zreteľné v rámci judikatúry Európskeho 
súdu ľudských práv vytvoreného EDĽP a teoreticky by sa mohli   
prejaviť i v rámci relevantnej judikatúry Súdneho dvora Európskej 
únie, keďže z článku 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd nepriamo vyplýva i povinnosť rešpektovať 
judikatúru Európskeho súdu ľudských práv. Doterajšia judikatúra 
Súdneho dvore Európskej únie v iných prípadoch indikuje, že Súdny 
dvor Európskej únie sa snaží zachovávať rovnakú líniu s Európskym 
súdnom ľudských práv. 50     

Ostatnú potenciálnu dimenziu ochrany ľudského práva na životné 
prostredie a procesných environmentálnych práv v práve EÚ predsta-
vuje Charta základných práv Európskej únie (2000).51 Ako už bolo spo-
menuté, Lisabonská zmluva (2007) posunula Chartu základných práv 
Európskej únie do polohy dokumentu záväzného v podobe právnych 
zásad,  podobne ako v prípade Európskeho dohovoru o ochrane ľud-
ských práv a základných slobôd. Charta základných práv Európskej 
Únie (ďalej Charta) zakotvila v ucelenej, systematizovanej a transpa-
rentnej podobe práva a slobody jednotlivcov na úrovni práva EÚ.  
Charta vo svojom obsahu výslovne nezakotvuje žiadne environmen-
tálne práva.  V Kapitole IV. („Solidarita“) však v článku 37 zakotvuje 
povinnosť Únie chrániť životné prostredie a zlepšovať jeho kvalitu  
v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja. Samotný fakt zara-
denie článku 37 do Charty indikuje, že ochrana životného prostredia 
má silný ľudsko-právny rozmer. Súčasťou snáh Európskej únie chrá-
niacich životné prostredie je prirodzene i prijímanie noriem v oblasti 
ochrany  procesných environmentálnych práv ako prostriedku ochra-
ny hmotného práva na životné prostredie. Rovnako platí, že ochrana 
týchto práv prispieva k ochrane životného prostredia ako takého. Pre-
pojenie problematiky ochrany životného prostredia s Chartou takto, 
podľa nášho názoru, vytvára i priestor pre úvahy o existencii priestoru 

 
49 K tejto problematike bližšie pozri JANKUV, J.:  Mechanizmy ochrany ľudských envi-
ronmentálnych práv v medzinárodnom práve verejnom, v práve Európskej únie  
a v právnom poriadku Slovenskej republiky. Praha: Leges, 2018, s. 65-69. 
50 ŠIŠKOVÁ, N.: Dimenze ochrany lidských práv v EÚ, Praha: ASPI, 2003, s. 94. 
51 Úplné znenie revidovanej Charty základných práv Európskej únie vyšlo v Úradnom 
vestníku EÚ, C 303/01, 14.12.2007.    
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pre nepriamu ochranu procesných environmentálnych práv podľa 
článku 37 Charty.  

 
2. Súdne prostriedky ochrany ľudských práv v rámci 

práva Európskej únie s osobitným dôrazom  
na ochranu procesných environmentálnych práv 

Z hľadiska možnosti domáhať sa ochrany procesných environmen-
tálnych práv je vhodné uviesť pravidlá práva EÚ, ktoré umožňujú do-
máhať sa ochrany ľudských práv v konaní pred Súdnym dvorom Eu-
rópskej únie (predtým Súdny dvor Európskych spoločenstiev alebo 
Európsky súdny dvor).  Po prijatí Lisabonskej zmluvy v ich rámci ne-
došlo k zásadným zmenám. V prvom rade je to možnosť dovolávať sa 
svojich práv poskytovaných právom EÚ priamo pred vnútroštátnym sú-
dom. Ide o skupinu práv, ktoré majú vo vnútroštátnom práve priamy 
účinok. V prípade, ak sa jednotlivec dovoláva práva vyplývajúceho  
z normy práva EÚ, ktorá nemá priamy účinok, je vnútroštátna úroveň 
ochrany neaplikovateľná a realizácia práv jednotlivcov sa uskutočňuje 
na úrovni orgánov EÚ. Jednotlivec môže v tomto smere využiť niekoľ-
ko procesných postupov, ktoré môžu mať mimosúdny alebo súdny 
charakter. My budeme venovať pozornosť procesným postupom súd-
neho charakteru.  
 Súdne prostriedky nápravy spočívajú v možnosti občana EÚ podať 
žalobu v konaní pred Súdnym dvorom Európske únie (predtým SDES). 
Súdny dvor EÚ sa vnútorne člení a jednotlivé konania sa realizujú 
v rámci jeho vnútorných štruktúr.52 Žalobu je možné podať na základe 
rôznych článkov ZFEÚ. Táto zmluva rozlišuje štrnásť základných dru-
hov konaní pred SDEÚ. Jednotlivé konania sa líšia v spôsobe začatia 
konania, v aktívnej a pasívnej legitimácii, existencii sporu medzi 
účastníkmi konania aj v niektorých procesných otázkach.53  

Najvýznamnejším typom žaloby z hľadiska nápravy v oblasti ľud-
ských práv je žaloba na neplatnosť aktu orgánov a inštitúcií Únie podľa 
článku 263 ZFEÚ (bývalý článok 230 ZES). Dôležitou je i žaloba na ne-
činnosť orgánov a inštitúcií Únie  podľa článku 265 ZFEÚ (bývalý člá-

 
52 Bližšie pozri KARAS, V., KRÁLIK, A.: Právo Európskej únie, Praha: C.H.Beck, 2012,  
s. 106-112. 
53 KARAS, V., KRÁLIK, A.: Právo Európskej únie, Praha: C.H.Beck, 2012, s. 201. 
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49 K tejto problematike bližšie pozri JANKUV, J.:  Mechanizmy ochrany ľudských envi-
ronmentálnych práv v medzinárodnom práve verejnom, v práve Európskej únie  
a v právnom poriadku Slovenskej republiky. Praha: Leges, 2018, s. 65-69. 
50 ŠIŠKOVÁ, N.: Dimenze ochrany lidských práv v EÚ, Praha: ASPI, 2003, s. 94. 
51 Úplné znenie revidovanej Charty základných práv Európskej únie vyšlo v Úradnom 
vestníku EÚ, C 303/01, 14.12.2007.    
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52 Bližšie pozri KARAS, V., KRÁLIK, A.: Právo Európskej únie, Praha: C.H.Beck, 2012,  
s. 106-112. 
53 KARAS, V., KRÁLIK, A.: Právo Európskej únie, Praha: C.H.Beck, 2012, s. 201. 
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nok 232 ZES). V rámci oboch týchto konaní má však občan EÚ v po-
rovnaní so štátmi a orgánmi EÚ, tzv. neprivilegované postavenie  
i po prijatí Lisabonskej zmluvy.  Vo vzťahu k obom článkom občan mu-
sí totiž preukázať  svoj záujem na veci tým, že tento akt je jej určený 
alebo je aktom či nečinnosťou orgánu bezprostredne a individuálne 
dotknutý s výnimkou konania podľa článku 263 vo vzťahu 
k nariadeniam, ktoré nie sú transponované a nevyžadujú prijatie vy-
konávacích opatrení je potrebné preukázať iba  bezprostredné dot-
knutie.  Ľudsko-právne otázky sa často stávajú predmetom konania  
i v rámci konania o predbežnej otázke vznesenej vnútroštátnym súdom 
podľa článku 267 ZFEÚ (bývalý článok 234 ZES) týkajúcej sa výkladu 
zakladajúcich zmlúv alebo platnosti a výkladu aktov prijatých orgánmi, 
inštitúciami alebo inými subjektmi Únie. Občan EÚ sa tu konania môže 
zúčastniť iba nepriamo, a to iniciáciou konania. Vznesenie a preroko-
vanie predbežnej otázky už nemôže ovplyvniť.54 Toto rozhodnutie je  
v právomoci SDEÚ. Ľudsko-právne otázky môžu byť i predmetom ko-
nania o nesplnení povinnosti členského štátu (konania o porušení zmlu-
vy) podľa článku 258 ZFEÚ (bývalý článok 226 ZES). Ani toto konanie 
však jednotlivec nemôže priamo iniciovať.55  

Slobodný prístup k súdnym orgánom EÚ, teda bezvýhradné locus 
standi bez potreby dokazovania záujmu na veci má občan EÚ v prípade 
podania žaloby na náhradu škody podľa článku 268 ZFEÚ (bývalý člá-
nok 235 ZES) a článku 340 ZFEÚ (bývalý článok 288 ZES) a v pracov-
ných sporoch  medzi Úniou a jej zamestnancami, podľa článku 270 
ZFEÚ (bývalý článok 236 ZES).56 I v rámci niektorých týchto konaní sa 
teoreticky môžu vyskytnúť otázky ochrany ľudských práv s dimenziou 
ochrany procesných environmentálnych práv.  

Ako už bolo povedané najvýznamnejším typom žaloby z hľadiska 
nápravy v oblasti ľudských práv je žaloba na neplatnosť aktu orgánov 
a inštitúcií Únie podľa článku 263 ZFEÚ (bývalý článok 230 ZES).  
Podľa tohto článku akákoľvek fyzická alebo právnická osoba môže  
za podmienok ustanovených v prvom a druhom odseku podať žalobu 

 
54 Bližšie pozri MAZÁK, J., JÁNOŠÍKOVÁ, M.: Základy práva Európskej únie. Ústavný 
systém a súdna ochrana, Bratislava: Iura Edition, 2009, s. 411-435. 
55 K týmto konaniam bližšie pozri KARAS, V., KRÁLIK, A.: Právo Európskej únie, Praha: 
C.H.Beck, 2012, s. 106-112. 
56 Bližšie pozri KARAS, V., KRÁLIK, A.: Právo Európskej únie, Praha: C.H.Beck, 2012,  
s. 220-224. 
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proti aktom, ktoré sú jej určené alebo ktoré sa jej priamo a osobne tý-
kajú, ako aj voči regulačným aktom, ktoré sa jej priamo týkajú a nevy-
žadujú vykonávacie opatrenia. Právne akty, ktorými sa zriaďujú orgá-
ny, úrady a agentúry Únie, môžu ustanoviť osobitné podmienky  
a úpravy týkajúce sa žalôb podaných fyzickými alebo právnickými 
osobami proti aktom týchto orgánov alebo úradov alebo agentúr Únie, 
ktoré zakladajú právne účinky voči nim. Súdne konanie uvedené  
v tomto článku sa začne do dvoch mesiacov od zverejnenia daného 
opatrenia, alebo jeho oznámenia žalobcovi, alebo ak toto chýba,  
odo dňa, keď sa o ňom žalobca dozvedel. 

Tento článok teda umožňuje jednotlivcom, ale aj environmentálnym 
mimovládnym organizáciám prístup k SDEÚ podať žalobu proti aktom, 
ktoré sú im určené alebo ktoré sa ich priamo a osobne týkajú,  
ako aj voči regulačným aktom, ktoré sa jej priamo týkajú a nevyžadujú 
vykonávacie opatrenia. SDEÚ interpretoval ustanovenia tohto článku 
dosť reštriktívne a preto je, paradoxne, veľmi ťažké podať sťažnosť 
environmentálneho charakteru podľa tohto článku.57 Po ratifikácii 
Aarhuského dohovoru Európskym spoločenstvom sa situácia mala 
zmeniť. Podľa článku 216 ZFEÚ je Aarhuský dohovor záväzný  
pre všetky inštitúcie EÚ. SDEÚ síce vo viacerých veciach v kontexte 
Aarhuského dohovoru konštatoval, že právo členských štátov a súdy 
členských štátov majú urobiť všetko pre implementáciu Aarhuského 
dohovoru avšak stále zastáva reštriktívny postoj v otázke priameho 
prístupu k nemu vo veciach environmentálnych žalôb v duchu článku 
263 ZFEÚ vzhľadom na skutočnosť, že ochrana životného prostredia 
predstavuje verejný záujem a nie záujem jednotlivca58 a tiež z tohto 
dôvodu, že medzinárodná zmluva má v hierarchii prameňov práva EÚ 
nižšiu právnu silu ako primárne právo.59 Tento prístup je však 
v rozpore s článkom 9 ods.3 Aarhuského dohovoru a je právne neak-

 
57 KRÄMER, L.: The EU Courts and Access to Environmental Justice, In: BOER,B.(ed.).: 
Environmental Law Dimensions of Human Rights, Oxford: Oxford University Press, 
2015, s. 132-133. 
58 KRÄMER, L.: The EU Courts and Access to Environmental Justice, In: BOER,B.(ed.).: 
Environmental Law Dimensions of Human Rights, Oxford: Oxford University Press, 
2015, s. 127. 
59 Bližšie pozri prípad EEB and Stichting Natuur en Milieu v Commission, T-236/04  
a T-241/04, 28. November 2005. 
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nok 232 ZES). V rámci oboch týchto konaní má však občan EÚ v po-
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C.H.Beck, 2012, s. 106-112. 
56 Bližšie pozri KARAS, V., KRÁLIK, A.: Právo Európskej únie, Praha: C.H.Beck, 2012,  
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ceptovateľné.60 V rámci judikatúry SDEÚ alebo v minulosti SDES sa 
však otázka ochrany procesných environmentálnych práv, paradoxne, 
objavujú v rámci iných spomenutých druhov konaní.  
 
3. Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie v oblasti 

ochrany ľudských procesných environmentálnych 
práv vo vzťahu k Slovenskej republike  

V rámci judikatúry Súdneho dvora Európskej únie sa vyskytol celý 
rad prípadov týkajúcich sa ochrany procesných environmentálnych 
práv vo vzťahu k rôznym spomenutým smerniciam či Aarhuskému 
dohovoru.61 Z hľadiska splnenia cieľa tohto príspevku sa zameriame  
na dva, podľa nášho názoru, najvýznamnejšie judikáty v tejto oblasti 
týkajúce sa Slovenskej republiky. Prvým príkladom judikátu Súdneho 
dvora Európskej únie ohľadom ochrany procesných environmentál-
nych práv je prípad  C-240/09, Lesoochranárske zoskupenie VLK v Mi-
nisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Konanie vo veci 
inicioval Najvyšší súd SR ako konanie o predbežnej otázke podľa vte-
dajšieho článku 234 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva Súd-
nemu dvoru Európskej únie. Predbežné otázky položené SDEÚ sa týkali 
možnosti priznať priamy účinok Aarhuskému dohovoru v situácii, keď 
Európska únia po tom ako pristúpila k tejto medzinárodnej zmluve, 
nevydala predpis na jej vykonanie pre podmienky vtedajšieho komuni-
tárneho práva, a možnosti priznať priamy účinok  článku 9 ods.3 Aar-
huského dohovoru, po tom čo sa stal súčasťou komunitárneho práva.62  

Návrh na začatie prejudiciálneho konania bol teda podaný vo veci 
výkladu článku 9 ods. 3 Aarhuského dohovoru schváleného v mene 
Európskeho spoločenstva rozhodnutím Rady 2005/370/ES zo 17. feb-

 
60 Bližšie pozri KRÄMER, L.: The EU Courts and Access to Environmental Justice, In: 
BOER,B. (ed.).: Environmental Law Dimensions of Human Rights, Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2015, s. 128-133. 
61 Bližšie pozri JANKUV, J.: Mechanizmy ochrany ľudských environmentálních práv 
v medzinárodnom práve verejnom, v práve Európskej únie a v právním poriadku 
Slovenskej republiky. Praha: Leges, 2018, s. 90-109. 
62 KOŠIČIAROVÁ, S.: Medzinárodnoprávne a ústavnoprávne aspekty presadzovania 
práva na priaznivé životné prostredie. In: KOŠIČIAROVÁ,S. (ed.).: Právo na životné 
prostredie a nástroje jeho presadzovania, Ružomberok: Epos, 2016, s. 135. 
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ruára 2005.63 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Lesoochra-
nárskym zoskupením VLK (ďalej len „zoskupenie VLK“), združením zalo-
ženým podľa slovenského práva, ktorého cieľom je ochrana životného 
prostredia, a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky 
(ďalej len „Ministerstvo životného prostredia“), týkajúceho sa žiadosti 
zoskupenia VLK o priznanie postavenia „účastníka konania“ v správ-
nom konaní o priznanie výnimiek z ochrany takých druhov ako med-
veď hnedý, o vstup do chránených území alebo o použitie chemických 
prípravkov v týchto lokalitách.64  

Spor vo veci samej vychádzal zo skutočnosti, že zoskupenie VLK bo-
lo upovedomované o viacerých správnych konaniach začatých na pod-
net poľovníckych združení alebo iných subjektov, ktoré sa týkali ude-
lenia výnimiek z ochrany chránených živočíchov, ako je medveď hne-
dý, vstupu do chránených území alebo použitia chemických príprav-
kov v týchto lokalitách. Zoskupenie VLK požiadalo Ministerstvo život-
ného prostredia Slovenskej republiky o priznanie postavenia „účastní-
ka konania“ v správnom konaní týkajúcom sa udeľovania týchto vý-
nimiek alebo povolení, a na tento účel sa odvolalo na Aarhuský doho-
vor. Ministerstvo zamietlo jeho žiadosť a zamietlo aj rozklad, ktorý 
zoskupenie VLK podalo potom proti tomuto zamietnutiu.  

Zoskupenie VLK podalo žalobu proti týmto dvom rozhodnutiam,  
v ktorej najmä tvrdilo, že ustanovenia článku 9 ods. 3 Aarhuského do-
hovoru majú priamy účinok. Za týchto okolností Najvyšší súd Sloven-
skej republiky rozhodol o prerušení konania a položil Súdnemu dvoru 
tieto prejudiciálne otázky:  

„1. Je možné článku 9 Aarhuského dohovoru z 25. júna 1998, a to 
najmä jeho odseku 3, s prihliadnutím na hlavný cieľ sledovaný touto me-
dzinárodnou zmluvou, t. j. že narúša klasickú koncepciu aktívnej legiti-
mácie tým, že priznáva postavenie účastníka konania aj verejnosti, resp. 
zainteresovanej verejnosti, priznať bezprostredný účinok ( angl. self-
executing effect) medzinárodnej zmluvy v situácii, keď Európska únia  
po tom, ako 17. februára 2005 pristúpila k tejto medzinárodnej zmluve, 

 
63 Ú. v. EÚ L 124, s. 1. 
64 Case C-240/09, Lesoochranárske zoskupenie VLK v Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky. Reference for a preliminary ruling: Najvyšší súd Slovenskej 
republiky - Slovakia. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 8 March 2011. 
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63 Ú. v. EÚ L 124, s. 1. 
64 Case C-240/09, Lesoochranárske zoskupenie VLK v Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky. Reference for a preliminary ruling: Najvyšší súd Slovenskej 
republiky - Slovakia. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 8 March 2011. 
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nevydala do dnešného dňa komunitárny predpis vykonávajúci uvedenú 
zmluvu, na podmienky komunitárneho práva?  

2. Je možné článku 9 Aarhuského dohovoru, a to najmä jeho odseku 3, 
po tom, čo sa stal súčasťou komunitárneho práva, priznať priamu apli-
kovateľnosť alebo priamy účinok komunitárneho práva v zmysle ustále-
nej judikatúry Súdneho dvora?  

3. Ak je odpoveď na prvú a druhú otázku kladná, potom je možné vy-
kladať článok 9 ods. 3 Aarhuského dohovoru s prihliadnutím na hlavný 
cieľ sledovaný touto medzinárodnou zmluvou, že pod pojem ,úkony or-
gánu verejnej správy‘ je nutné zahrnúť aj úkon spočívajúci vo vydaní 
rozhodnutia, t. j. že možnosť prístupu verejnosti k súdnemu konaniu  
v sebe zahŕňa aj právo napadnúť samotné rozhodnutie orgánu verejnej 
moci, ktorého nezákonnosť spočíva v dopade na životné prostredie?“  

Žiadosť vnútroštátneho súdu o prerokovanie veci v skrátenom súd-
nom konaní upravenom v článku 104a prvom odseku rokovacieho po-
riadku bola uznesením predsedu SDEÚ z 23. októbra 2009 zamietnutá. 
SDEÚ vo svojom rozsudku odpovedal na prvú a druhú položenú otázku 
spoločne a nasledovne: „Článok 9 ods. 3 Dohovoru o prístupe k informá-
ciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodli-
vosti v záležitostiach životného prostredia schváleného v mene Európ-
skeho spoločenstva rozhodnutím Rady 2005/370/ES zo 17. februára 
2005 nemá priamy účinok v práve Únie. Prináleží však vnútroštátnemu 
súdu, aby poskytol taký výklad procesného práva týkajúceho sa podmie-
nok, ktoré je potrebné splniť na podanie správneho opravného pro-
striedku alebo žaloby, ktorý bude v čo najväčšej možnej miere v súlade 
tak s cieľmi článku 9 ods. 3 tohto dohovoru, ako aj s cieľom účinnej súd-
nej ochrany práv poskytovaných právom Únie, aby mohla organizácia  
na ochranu životného prostredia, akou je Lesoochranárske zoskupenie 
VLK, napadnúť na súde rozhodnutie prijaté v rámci správneho konania, 
ktoré by mohlo byť v rozpore s právom Únie v oblasti životného prostre-
dia.“. V nadväznosti na takto formulované odpovede na prvú a druhú 
otázku SDEÚ konštatoval, že nie je potrebné odpovedať na tretiu otáz-
ku.  

Druhým judikátom vo vzťahu k Slovenskej republike v danej oblasti 
je prípad C-416/10 Jozef Križan a ďalší  proti Slovenskej inšpekcii život-
ného prostredia. Konanie vo veci inicioval Najvyšší súd SR ako konanie 
o predbežnej otázke podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie Súdnemu dvoru Európskej únie. Návrh na začatie prejudiciálneho 
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konania sa týka výkladu Aarhuského dohovoru, článku 191 ods. 1 a 2 
ZFEÚ a článku 267 ZFEÚ, smernice Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 
o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov  
na životné prostredie, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/35/ES z 26. mája 2003, ako aj smernice Rady 
96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia, zmenenej a doplnenej nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006. 
Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi pánom Križanom a 43 
ďalšími žalobcami fyzickými osobami, ktoré sú obyvateľmi mesta Pe-
zinok, ako aj Mestom Pezinok na jednej strane a Slovenskou inšpekci-
ou životného prostredia na druhej strane, týkajúceho sa zákonnosti 
rozhodnutí správneho orgánu, ktorými bola povolená spoločnosti Eko-
logická skládka, a. s., vedľajšiemu účastníkovi konania vo veci samej, 
výstavba a prevádzka skládky odpadov. Otázky položené SDEÚ boli 
o niečo zložitejšie ako v predchádzajúcom prípade. Bolo ich celkovo 
pričom na tretiu z otázok SDEÚ nepokladal za potrebné reagovať 
a odpovedať.  

Účelom prvej otázky bolo zistiť, či právo EÚ konkrétne článok 267 
ZFEÚ umožňuje najvyššiemu súdu členského štátu ex offo obrátiť sa  
na SDEÚ s prejudiciálnou otázkou, v takom štádiu súdneho konania, ak 
ústavný súd zrušil rozsudok najvyššieho súdu, založený najmä na apli-
kácii práva Únie týkajúceho sa ochrany životného prostredia 
v kontexte aplikácie procesných environmentálnych práv s uložením 
povinnosti riadiť sa právnymi názormi ústavného súdu, v prípade  
keď ústavný súd v tomto konaní ako súd poslednej inštancie nedospel 
k záveru o nutnosti predložiť Súdnemu dvoru prejudiciálnu otázku. 
SDEÚ na túto otázku odpovedal kladne. 

Druhá otázka smerovala k objasneniu problému či je možné naplniť 
základný účel integrovanej prevencie vymedzený v duchu ustanovení 
Smernice Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej pre-
vencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, zmenenej a do-
plnenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006  
z 18. januára 2006 a všeobecne v práve životného prostredia EÚ,  
tzn. prevenciu a kontrolu znečisťovania životného prostredia so zapo-
jením aj verejnosti s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň ochrany život-
ného prostredia ako celku, takým postupom, že dotknutá verejnosť 
nemá v čase začatia konania o integrovanej prevencii zabezpečený 
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prístup k všetkým relevantným dokumentom a to najmä k rozhodnu-
tiu o umiestnení stavby – skládky odpadov, a neskôr v prvostupňovom 
konaní je chýbajúci dokument žiadateľom doložený s podmienkou ne-
sprístupňovať ho iným účastníkom konania, lebo ide o predmet ob-
chodného tajomstva.  SDEÚ v kontexte tejto otázky konštatoval, že daná 
smernica 96/61, sa má vykladať v tom zmysle, že vyžaduje, aby dotknutá 
verejnosť mala prístup k územnému rozhodnutiu o povolení prevádzky 
dotknutej prevádzky a neumožňuje príslušným vnútroštátnym orgánom 
odmietnuť dotknutej verejnosti prístup k takémuto rozhodnutiu tým,  
že sa odvolajú na ochranu dôvernosti obchodných alebo priemyselných 
informácií stanovenú vnútroštátnym právom alebo právom Únie s cie-
ľom ochrany oprávneného hospodárskeho záujmu.  

 Štvrtá otázka smerovala k objasneniu problému či  požiadavka vše-
obecne vyplývajúca zo smernice Smernica Rady 96/61/ES o integro-
vanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, aby 
členské štáty zaistili prevenciu a kontrolu znečisťovania životného 
prostredia zabezpečená tým, že poskytnú verejnosti primerané, spra-
vodlivé a včasné správne alebo súdne konanie v spojení s článkom 10a 
Smernice 85/337/EHS o posudzovaní vplyvov určitých verejných  
a súkromných projektov na životné prostredie a článkom 6 (právo  
na účasť verejnosti na rozhodovaní vo veciach životného prostredia)  
a článkom 9 ods. 2 a 4 (právo na prístup k spravodlivosti vo veciach 
životného prostredia) Aarhuského dohovoru, zahŕňa aj možnosť tejto 
verejnosti požadovať uloženie správneho alebo súdneho opatrenia 
predbežnej povahy podľa vnútroštátneho práva (napríklad nariadiť 
súdny odklad vykonateľnosti integrovaného povolenie), ktoré umož-
ňuje dočasne, tzn. až do rozhodnutia vo veci samej, zastaviť realizáciu 
požadovanej prevádzky. SDEÚ v nadväznosti na túto otázku konštato-
val, že článok 15a smernice 96/61/ES, sa má vykladať v tom zmysle,  
že členovia dotknutej verejnosti musia mať príležitosť v rámci opravné-
ho prostriedku stanoveného v tomto ustanovení obrátiť sa na súd alebo 
nezávislý a nestranný orgán ustanovený na základe zákona, ktorý má 
právomoc nariadiť predbežné opatrenia takej povahy, aby sa dočasne 
odložilo uplatňovanie povolenia v zmysle článku 4 uvedenej smernice, 
kým sa čaká na konečné rozhodnutie, ktoré má byť vydané.  

Piata otázka smerovala k objasneniu problému či je možné súdnym 
rozhodnutím, ktorým sa napĺňa požiadavka smernice 96/61,  
resp. smernice 85/337 alebo článku 9 ods. 2 a 4 Aarhuského dohovoru 
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pri aplikácii tam uvedeného práva verejnosti na spravodlivú súdnu 
ochranu v zmysle článku 191 ods. 1 a 2 ZFEÚ týkajúceho sa politiky 
Európskej únie v oblasti životného prostredia, nelegitímne zasiahnuť 
do vlastníckeho práva prevádzkovateľa garantovaného napríklad  
v článku 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských 
práv a základných slobôd k prevádzke napríklad tým, ak žiadateľovi je 
právoplatné integrované povolenie na novú prevádzku zrušené v súd-
nom konaní. SDEÚ na túto otázku reagoval konštatáciou, že takéto roz-
hodnutie vnútroštátneho súdu prijaté v rámci vnútroštátneho konania, 
zrušujúce povolenie na novú prevádzku nemôže samo osebe predstavo-
vať nedôvodný zásah do vlastníckeho práva prevádzkovateľa. 
 
Záver 

Ľudské procesné environmentálne práva vznikli v rámci medziná-
rodného práva verejného ako prostriedok ochrany hmotného ľudské-
ho práva na životné prostredie a v priebehu posledných dekád stali 
pevnou súčasťou mnohých nezáväzných dokumentov, ale aj záväzných 
dohovorov z oblasti medzinárodného práva životného prostredia. Me-
dzinárodnoprávna úprava procesných environmentálnych práv je 
v súčasnosti najkomplexnejšie  prezentovaná v ustanoveniach regio-
nálneho Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na roz-
hodovaní a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného pro-
stredia (1998, Aarhuský dohovor). Aarhuský zakotvuje tri procesne 
chápané environmentálne práva - právo na prístup k environmentál-
nym informáciám, právo na účasť verejnosti na rozhodovaní o otáz-
kach životného prostredia a právo na prístup k právnej ochrane v zále-
žitostiach životného prostredia. 

Procesné environmentálne práva boli zakotvené i na úrovni regio-
nálnych medzinárodných organizácií či integračných zoskupení vráta-
ne Európskej únie. V kontexte práva Európskej únie, sa procesné envi-
ronmentálne práva sa objavujú najprv v starších normách sekundár-
neho práva EÚ z obdobia pred podpisom a ratifikáciou Aarhuského 
dohovoru (1998) Európskym spoločenstvom. V súčasnosti sa ochrana 
uvedených práv presadzuje najmä v nadväznosti na spomenutý Aar-
huský dohovor (1998), ktorého je Európska únia zmluvnou stranou,  
na ktorý nadväzuje viacero noriem sekundárneho práva, ako aj pro-
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prístup k všetkým relevantným dokumentom a to najmä k rozhodnu-
tiu o umiestnení stavby – skládky odpadov, a neskôr v prvostupňovom 
konaní je chýbajúci dokument žiadateľom doložený s podmienkou ne-
sprístupňovať ho iným účastníkom konania, lebo ide o predmet ob-
chodného tajomstva.  SDEÚ v kontexte tejto otázky konštatoval, že daná 
smernica 96/61, sa má vykladať v tom zmysle, že vyžaduje, aby dotknutá 
verejnosť mala prístup k územnému rozhodnutiu o povolení prevádzky 
dotknutej prevádzky a neumožňuje príslušným vnútroštátnym orgánom 
odmietnuť dotknutej verejnosti prístup k takémuto rozhodnutiu tým,  
že sa odvolajú na ochranu dôvernosti obchodných alebo priemyselných 
informácií stanovenú vnútroštátnym právom alebo právom Únie s cie-
ľom ochrany oprávneného hospodárskeho záujmu.  

 Štvrtá otázka smerovala k objasneniu problému či  požiadavka vše-
obecne vyplývajúca zo smernice Smernica Rady 96/61/ES o integro-
vanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, aby 
členské štáty zaistili prevenciu a kontrolu znečisťovania životného 
prostredia zabezpečená tým, že poskytnú verejnosti primerané, spra-
vodlivé a včasné správne alebo súdne konanie v spojení s článkom 10a 
Smernice 85/337/EHS o posudzovaní vplyvov určitých verejných  
a súkromných projektov na životné prostredie a článkom 6 (právo  
na účasť verejnosti na rozhodovaní vo veciach životného prostredia)  
a článkom 9 ods. 2 a 4 (právo na prístup k spravodlivosti vo veciach 
životného prostredia) Aarhuského dohovoru, zahŕňa aj možnosť tejto 
verejnosti požadovať uloženie správneho alebo súdneho opatrenia 
predbežnej povahy podľa vnútroštátneho práva (napríklad nariadiť 
súdny odklad vykonateľnosti integrovaného povolenie), ktoré umož-
ňuje dočasne, tzn. až do rozhodnutia vo veci samej, zastaviť realizáciu 
požadovanej prevádzky. SDEÚ v nadväznosti na túto otázku konštato-
val, že článok 15a smernice 96/61/ES, sa má vykladať v tom zmysle,  
že členovia dotknutej verejnosti musia mať príležitosť v rámci opravné-
ho prostriedku stanoveného v tomto ustanovení obrátiť sa na súd alebo 
nezávislý a nestranný orgán ustanovený na základe zákona, ktorý má 
právomoc nariadiť predbežné opatrenia takej povahy, aby sa dočasne 
odložilo uplatňovanie povolenia v zmysle článku 4 uvedenej smernice, 
kým sa čaká na konečné rozhodnutie, ktoré má byť vydané.  

Piata otázka smerovala k objasneniu problému či je možné súdnym 
rozhodnutím, ktorým sa napĺňa požiadavka smernice 96/61,  
resp. smernice 85/337 alebo článku 9 ods. 2 a 4 Aarhuského dohovoru 
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pri aplikácii tam uvedeného práva verejnosti na spravodlivú súdnu 
ochranu v zmysle článku 191 ods. 1 a 2 ZFEÚ týkajúceho sa politiky 
Európskej únie v oblasti životného prostredia, nelegitímne zasiahnuť 
do vlastníckeho práva prevádzkovateľa garantovaného napríklad  
v článku 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských 
práv a základných slobôd k prevádzke napríklad tým, ak žiadateľovi je 
právoplatné integrované povolenie na novú prevádzku zrušené v súd-
nom konaní. SDEÚ na túto otázku reagoval konštatáciou, že takéto roz-
hodnutie vnútroštátneho súdu prijaté v rámci vnútroštátneho konania, 
zrušujúce povolenie na novú prevádzku nemôže samo osebe predstavo-
vať nedôvodný zásah do vlastníckeho práva prevádzkovateľa. 
 
Záver 

Ľudské procesné environmentálne práva vznikli v rámci medziná-
rodného práva verejného ako prostriedok ochrany hmotného ľudské-
ho práva na životné prostredie a v priebehu posledných dekád stali 
pevnou súčasťou mnohých nezáväzných dokumentov, ale aj záväzných 
dohovorov z oblasti medzinárodného práva životného prostredia. Me-
dzinárodnoprávna úprava procesných environmentálnych práv je 
v súčasnosti najkomplexnejšie  prezentovaná v ustanoveniach regio-
nálneho Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na roz-
hodovaní a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného pro-
stredia (1998, Aarhuský dohovor). Aarhuský zakotvuje tri procesne 
chápané environmentálne práva - právo na prístup k environmentál-
nym informáciám, právo na účasť verejnosti na rozhodovaní o otáz-
kach životného prostredia a právo na prístup k právnej ochrane v zále-
žitostiach životného prostredia. 

Procesné environmentálne práva boli zakotvené i na úrovni regio-
nálnych medzinárodných organizácií či integračných zoskupení vráta-
ne Európskej únie. V kontexte práva Európskej únie, sa procesné envi-
ronmentálne práva sa objavujú najprv v starších normách sekundár-
neho práva EÚ z obdobia pred podpisom a ratifikáciou Aarhuského 
dohovoru (1998) Európskym spoločenstvom. V súčasnosti sa ochrana 
uvedených práv presadzuje najmä v nadväznosti na spomenutý Aar-
huský dohovor (1998), ktorého je Európska únia zmluvnou stranou,  
na ktorý nadväzuje viacero noriem sekundárneho práva, ako aj pro-
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stredníctvom ďalších noriem sekundárneho práva z oblasti práva ži-
votného prostredia EÚ.  

Z hľadiska možnosti domáhať sa ochrany procesných environmen-
tálnych práv sme v príspevku sústredili pozornosť na pravidlá práva 
EÚ, ktoré umožňujú domáhať sa ochrany ľudských práv v konaní pred 
Súdnym dvorom Európskej únie, ktoré považujem za najefektívnejšie.  
Súdne prostriedky nápravy spočívajú v možnosti občana EÚ podať 
žalobu v konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie. Žalobu je mož-
né podať na základe rôznych článkov ZES. Najvýznamnejším typom 
žaloby z hľadiska nápravy v oblasti ľudských práv je žaloba na neplat-
nosť aktu orgánov a inštitúcií Únie podľa článku 263 ZFEÚ (bývalý 
článok 230 ZES). V rámci tohto konania má však občan EÚ v porovnaní 
so štátmi a orgánmi EÚ, tzv. neprivilegované postavenie i po prijatí 
Lisabonskej zmluvy. Ľudsko-právne otázky vrátane otázok týkajúcich 
sa procesných environmentálnych práv sa však často stávajú  predme-
tom konania v rámci konania o predbežnej otázke vznesenej vnútroš-
tátnym súdom podľa článku 267 ZFEÚ (bývalý článok 234 ZES) týka-
júcej sa výkladu zakladajúcich zmlúv alebo platnosti a výkladu aktov 
prijatých orgánmi, inštitúciami alebo inými subjektmi Únie. Občan EÚ 
sa tu konania môže zúčastniť iba nepriamo, a to iniciáciou konania. 
Vznesenie a prerokovanie predbežnej otázky už nemôže ovplyvniť.  

V rámci judikatúry Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) sa vysky-
tol celý rad prípadov týkajúcich sa ochrany procesných environmen-
tálnych práv vo vzťahu k rôznym spomenutým smerniciam či Aar-
huskému dohovoru. V rámci príspevku boli v tomto smere analyzova-
né na dva judikáty SDEÚ v tejto oblasti týkajúce sa Slovenskej republi-
ky. Prvým príkladom judikátu Súdneho dvora Európskej únie ohľadom 
ochrany procesných environmentálnych práv je prípad  C-240/09, Le-
soochranárske zoskupenie VLK v Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky. Konanie vo veci inicioval Najvyšší súd SR  
ako konanie o predbežnej otázke podľa vtedajšieho článku 234 Zmlu-
vy o založení Európskeho spoločenstva Súdnemu dvoru Európskej 
únie. Predbežné otázky položené SDEÚ sa týkali možnosti priznať 
priamy účinok Aarhuskému dohovoru v situácii, keď Európska únia  
po tom ako pristúpila k tejto medzinárodnej zmluve, nevydala predpis 
na jej vykonanie pre podmienky vtedajšieho komunitárneho práva, 
a možnosti priznať priamy účinok  článku 9 ods. 3 Aarhuského doho-
voru, po tom čo sa stal súčasťou komunitárneho práva. Súdny dvor 
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v rozsudku konštatoval, že článok 9 ods. 3 Aarhuského dohovoru nemá 
priamy účinok v práve Únie. Prináleží však vnútroštátnemu súdu,  
aby poskytol taký výklad procesného práva na prístup k spravodlivosti 
vo veciach životného prostredia v čo najväčšej možnej miere v súlade 
tak s cieľmi článku 9 ods. 3 tohto dohovoru, ako aj s cieľom účinnej 
súdnej ochrany práv poskytovaných právom Únie, aby mohla organi-
zácia na ochranu životného prostredia, akou je Lesoochranárske 
zoskupenie VLK, napadnúť na súde rozhodnutie prijaté v rámci správ-
neho konania, ktoré by mohlo byť v rozpore s právom Únie v oblasti 
životného prostredia. 

Druhým judikátom vo vzťahu k Slovenskej republike v danej oblasti 
je prípad C-416/10 Jozef Križan a ďalší  proti Slovenskej inšpekcii ži-
votného prostredia. Konanie vo veci inicioval Najvyšší súd SR ako ko-
nanie o predbežnej otázke podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Eu-
rópskej únie Súdnemu dvoru Európskej únie. Návrh na začatie preju-
diciálneho konania sa týkal výkladu Aarhuského dohovoru, článku 191 
ods. 1 a 2 ZFEÚ a článku 267 ZFEÚ, smernice Rady 85/337/EHS z 27. 
júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných 
projektov na životné prostredie, zmenenej a doplnenej smernicou Eu-
rópskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES z 26. mája 2003,  
ako aj smernice Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, zmenenej  
a doplnenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES)  
č. 166/2006 z 18. januára 2006. Tento návrh bol podaný v rámci sporu 
medzi pánom Križanom a 43 ďalšími žalobcami fyzickými osobami, 
ktoré sú obyvateľmi mesta Pezinok, ako aj Mestom Pezinok na jednej 
strane a Slovenskou inšpekciou životného prostredia na druhej strane, 
týkajúceho sa zákonnosti rozhodnutí správneho orgánu, ktorými bola 
povolená spoločnosti Ekologická skládka, a.s., vedľajšiemu účastníkovi 
konania vo veci samej, výstavba a prevádzka skládky odpadov.  

Otázky položené SDEÚ boli o niečo zložitejšie ako 
v predchádzajúcom prípade. Bolo ich celkovo päť pričom na tretiu 
z otázok SDEÚ nepokladal za potrebné reagovať a odpovedať. Kľúčo-
vými prvkami odpovedí SDEÚ na dané otázky bol pozitívny výklad 
ustanovení Aarhuského dohovoru, článku 191 ods. 1 a 2 ZFEÚ a článku 
267 ZFEÚ a Smernice Rady 85/337/EHS, v prospech zabezpečenia 
práva na účasť verejnosti v rozhodovaní vo veciach životného prostre-
dia i práva na prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného pro-
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stredníctvom ďalších noriem sekundárneho práva z oblasti práva ži-
votného prostredia EÚ.  

Z hľadiska možnosti domáhať sa ochrany procesných environmen-
tálnych práv sme v príspevku sústredili pozornosť na pravidlá práva 
EÚ, ktoré umožňujú domáhať sa ochrany ľudských práv v konaní pred 
Súdnym dvorom Európskej únie, ktoré považujem za najefektívnejšie.  
Súdne prostriedky nápravy spočívajú v možnosti občana EÚ podať 
žalobu v konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie. Žalobu je mož-
né podať na základe rôznych článkov ZES. Najvýznamnejším typom 
žaloby z hľadiska nápravy v oblasti ľudských práv je žaloba na neplat-
nosť aktu orgánov a inštitúcií Únie podľa článku 263 ZFEÚ (bývalý 
článok 230 ZES). V rámci tohto konania má však občan EÚ v porovnaní 
so štátmi a orgánmi EÚ, tzv. neprivilegované postavenie i po prijatí 
Lisabonskej zmluvy. Ľudsko-právne otázky vrátane otázok týkajúcich 
sa procesných environmentálnych práv sa však často stávajú  predme-
tom konania v rámci konania o predbežnej otázke vznesenej vnútroš-
tátnym súdom podľa článku 267 ZFEÚ (bývalý článok 234 ZES) týka-
júcej sa výkladu zakladajúcich zmlúv alebo platnosti a výkladu aktov 
prijatých orgánmi, inštitúciami alebo inými subjektmi Únie. Občan EÚ 
sa tu konania môže zúčastniť iba nepriamo, a to iniciáciou konania. 
Vznesenie a prerokovanie predbežnej otázky už nemôže ovplyvniť.  

V rámci judikatúry Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) sa vysky-
tol celý rad prípadov týkajúcich sa ochrany procesných environmen-
tálnych práv vo vzťahu k rôznym spomenutým smerniciam či Aar-
huskému dohovoru. V rámci príspevku boli v tomto smere analyzova-
né na dva judikáty SDEÚ v tejto oblasti týkajúce sa Slovenskej republi-
ky. Prvým príkladom judikátu Súdneho dvora Európskej únie ohľadom 
ochrany procesných environmentálnych práv je prípad  C-240/09, Le-
soochranárske zoskupenie VLK v Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky. Konanie vo veci inicioval Najvyšší súd SR  
ako konanie o predbežnej otázke podľa vtedajšieho článku 234 Zmlu-
vy o založení Európskeho spoločenstva Súdnemu dvoru Európskej 
únie. Predbežné otázky položené SDEÚ sa týkali možnosti priznať 
priamy účinok Aarhuskému dohovoru v situácii, keď Európska únia  
po tom ako pristúpila k tejto medzinárodnej zmluve, nevydala predpis 
na jej vykonanie pre podmienky vtedajšieho komunitárneho práva, 
a možnosti priznať priamy účinok  článku 9 ods. 3 Aarhuského doho-
voru, po tom čo sa stal súčasťou komunitárneho práva. Súdny dvor 
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v rozsudku konštatoval, že článok 9 ods. 3 Aarhuského dohovoru nemá 
priamy účinok v práve Únie. Prináleží však vnútroštátnemu súdu,  
aby poskytol taký výklad procesného práva na prístup k spravodlivosti 
vo veciach životného prostredia v čo najväčšej možnej miere v súlade 
tak s cieľmi článku 9 ods. 3 tohto dohovoru, ako aj s cieľom účinnej 
súdnej ochrany práv poskytovaných právom Únie, aby mohla organi-
zácia na ochranu životného prostredia, akou je Lesoochranárske 
zoskupenie VLK, napadnúť na súde rozhodnutie prijaté v rámci správ-
neho konania, ktoré by mohlo byť v rozpore s právom Únie v oblasti 
životného prostredia. 

Druhým judikátom vo vzťahu k Slovenskej republike v danej oblasti 
je prípad C-416/10 Jozef Križan a ďalší  proti Slovenskej inšpekcii ži-
votného prostredia. Konanie vo veci inicioval Najvyšší súd SR ako ko-
nanie o predbežnej otázke podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Eu-
rópskej únie Súdnemu dvoru Európskej únie. Návrh na začatie preju-
diciálneho konania sa týkal výkladu Aarhuského dohovoru, článku 191 
ods. 1 a 2 ZFEÚ a článku 267 ZFEÚ, smernice Rady 85/337/EHS z 27. 
júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných 
projektov na životné prostredie, zmenenej a doplnenej smernicou Eu-
rópskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES z 26. mája 2003,  
ako aj smernice Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, zmenenej  
a doplnenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES)  
č. 166/2006 z 18. januára 2006. Tento návrh bol podaný v rámci sporu 
medzi pánom Križanom a 43 ďalšími žalobcami fyzickými osobami, 
ktoré sú obyvateľmi mesta Pezinok, ako aj Mestom Pezinok na jednej 
strane a Slovenskou inšpekciou životného prostredia na druhej strane, 
týkajúceho sa zákonnosti rozhodnutí správneho orgánu, ktorými bola 
povolená spoločnosti Ekologická skládka, a.s., vedľajšiemu účastníkovi 
konania vo veci samej, výstavba a prevádzka skládky odpadov.  

Otázky položené SDEÚ boli o niečo zložitejšie ako 
v predchádzajúcom prípade. Bolo ich celkovo päť pričom na tretiu 
z otázok SDEÚ nepokladal za potrebné reagovať a odpovedať. Kľúčo-
vými prvkami odpovedí SDEÚ na dané otázky bol pozitívny výklad 
ustanovení Aarhuského dohovoru, článku 191 ods. 1 a 2 ZFEÚ a článku 
267 ZFEÚ a Smernice Rady 85/337/EHS, v prospech zabezpečenia 
práva na účasť verejnosti v rozhodovaní vo veciach životného prostre-
dia i práva na prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného pro-
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stredia (práva na prístup k právnej ochrane v záležitostiach životného 
prostredia) v rámci správneho konania o povolení skládky odpadov 
v Pezinku. V rámci daného rozsudku SDEÚ bolo osobitne významné  
i objasnenie otázky či vnútroštátny súd má oprávnenie obrátiť sa  
z vlastného podnetu na Súdny dvor Európskej únie s návrhom na zača-
tie prejudiciálneho konania, aj keď rozhoduje vo veci, ktorá mu bola 
vrátená na konanie po tom, ako bolo jeho prvé rozhodnutie zrušené 
ústavným súdom dotknutého členského štátu a vnútroštátne pravidlo 
mu stanovuje povinnosť rozhodnúť v spore v zmysle právneho názoru 
vyjadreného týmto ústavným súdom, na ktorú SDEÚ odpovedal klad-
ne. 

Uvedené rozhodnutia SDEÚ týkajúce sa procesných environmentál-
nych práv vo vzťahu k SR významným spôsobom prispeli k výkladu 
Arhuského dohovoru i smerníc, ktoré obsahujú tento druh ľudských 
práv najmä pokiaľ sa týka právo na účasť verejnosti na rozhodovaní  
o otázkach životného prostredia a práva na prístup k právnej ochrane 
v záležitostiach životného prostredia v kontexte práva Európskej únie.  
Výkladom ustanovení Aarhuského dohovoru, ktorý je dohovorom ma-
júcim pôvod v medzinárodnom práve verejnom,  tieto judikáty nepo-
chybne prispeli k i obohateniu vedy medzinárodného práva verejného. 
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Kladenie prejudiciálnych otázok súdmi  
Slovenskej republiky1 
Martina Jánošíková 
 
Abstrakt 
Príspevok ponúka hlavne kvantitatívnu analýzu prístupu súdov Sloven-
skej republiky k možnosti resp. k povinnosti predložiť prejudiciálnu 
otázku Súdnemu dvoru Európskej únie. Venuje sa historicky prvej sloven-
skej prejudiciálnej otázke, hodnotí celkový počet prejudiciálnych otázok 
slovenských súdov a skupinu súdov, ktoré túto formu dialógu už využili, 
skúma obsahové zameranie slovenských prejudiciálnych otázok 
a analyzuje spôsob rozhodovania Súdneho dvora Európskej únie 
o slovenských prejudiciálnych otázkach.  

 
Abstract 
The paper offers mainly a quantitative analysis of the Slovak courts' ap-
proach as regards the possibility, obligation respectively, to submit 
a preliminary question to the Court of Justice of the European Union. It 
deals with the first Slovak preliminary question ever, evaluates the total 
amount of preliminary questions of Slovak courts and the group of co-
urts which have made use of such form of dialogue, examines the content 
of Slovak preliminary questions and analyses the manner of decision-
making process of the Court of Justice of the European Union as regards 
the Slovak preliminary questions. 
 

 
1 Táto práca vznikla v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0386/19 - Nové dimenzie 
metodológie právnej argumentácie  - úloha právnych princípov vo viacúrovňovom 
právnom systéme.   
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Úvod 
V odbornej literatúre existuje mnoho charakteristík prejudiciálneho 

konania upraveného v článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ďalej len „ZFEÚ“). Nebudem sa snažiť o rozšírenie ich počtu, pretože 
sa domnievam, že úplne postačí popis prejudiciálneho konania, ktorý 
podáva samotný Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“). 
Podľa neho predstavuje prejudiciálne konanie základ súdneho systé-
mu Európskej únie, pričom jeho cieľom je prostredníctvom dialógu 
medzi Súdnym dvorom a súdmi členských štátov zabezpečiť súdržný  
a jednotný výklad práva Únie, čo umožní zabezpečiť plný účinok a au-
tonómiu práva Únie ako aj jeho špecifický charakter.2  

Okrem nespochybniteľného obsahového významu prejudiciálnych 
rozhodnutí Súdneho dvora vydaných vďaka otázkam predloženým 
vnútroštátnymi súdmi3 potvrdzujú uvedenú charakteristiku prejudi-
ciálneho konania aj štatistické údaje. Prejudiciálne otázky totiž tvoria 
viac ako polovicu podaní, ktoré sú v priebehu kalendárneho roka do-
ručené Súdnemu dvoru a rozhodnutia Súdneho dvora o prejudiciál-
nych otázkach tvoria viac ako polovicu jeho ročnej rozhodovacej čin-
nosti.4  

Cieľom tohto príspevku je kvantitatívna analýza prístupu súdov 
Slovenskej republiky (ďalej len „slovenské súdy“) k možnosti resp. 
k povinnosti predložiť prejudiciálnu otázku Súdnemu dvoru, ktorá im 
vznikla v dôsledku vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie  

 
2 Ide o charakteristiku, ktorá sa konštantne objavuje v judikatúre Súdneho dvora. 
Z najnovších rozhodnutí pozri rozsudok Súdneho dvora z 24. júna 2019 vo veci  
C-619/18, Komisia/Poľská republika, ECLI:EU:C:2019:531 – bod 45.  
3 V rámci prejudiciálnych konaní Súdny dvor napr. postupne formuloval princíp 
priameho účinku, princíp prednosti alebo princíp nepriameho účinku.  
4 Podľa Výročnej správy Súdneho dvora za rok 2018 (dostupná na 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-
06/20190650_ra_pan_sk_2019-06-06_09-48-22_853.pdf) bolo Súdnemu dvoru 
v roku 2018 preložených 849 nových podaní a z toho bolo 568 návrhov na začatie 
prejudiciálneho konania. V tomto roku Súdny dvor rozhodol 760 vecí z čoho bolo 
520 rozhodnutí v prejudiciálnom konaní.  
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od 1. mája 2004. Množstvo a samozrejme aj kvalita položených preju-
diciálnych otázok sú totiž podľa môjho názoru indikátorom úrovne 
etablovania sa práva Únie v aplikačnej praxi súdov, úrovne poznania 
nového právneho poriadku zo strany advokátov a v neposlednom rade 
tiež úrovne právnického vzdelávania v danom členskom štáte.   

Údaje týkajúce sa prejudiciálnych návrhov súdov Slovenskej repub-
liky budem porovnávať so súdmi tých členských štátov, ktoré boli sú-
časťou rovnakej prístupovej vlny ako Slovenská republika, teda kto-
rých členstvo v Európskej únii vzniklo 1. mája 2004. Štatistické údaje 
uvádzané v tomto príspevku sa vzťahujú k 20. augustu 2019. 
 
1. Prvá slovenská prejudiciálna otázka 

Prvú slovenskú prejudiciálnu otázku predložil Súdnemu dvoru 
Krajský súd Prešov. Urobil tak uznesením z 2. mája 2006, ktoré bolo 
Súdnemu dvoru doručené 7. júla 2006 a bolo evidované v registri  
pod označením C-302/06, Kovaľský. Takže prvá slovenská prejudi-
ciálna otázka prišla po viac ako dvoch rokoch členstva Slovenskej re-
publiky v Európskej únii. Na prvý pohľad sa to môže zdať ako dlhá 
doba, pravdou však je, že zo štátov, ktoré pristúpili k Európskej únii 
spolu so Slovenskou republikou v roku 2004, predbehli slovenské sú-
dy len súdy štyroch štátov. Prvým bol maďarský súd5 a za ním nasle-
dovali poľský súd6, český súd7 a litovský súd8.  

Väčší problém ako časové hľadisko prvej slovenskej prejudiciálnej 
otázky predstavovalo jej obsahové zameranie. Prejudiciálnou otázkou 
totiž Krajský súd Prešov požadoval od Súdneho dvora výklad článku 1 

 
5 Prejudiciálna otázka doručená Súdnemu dvoru 14. júla 2004, vedená v registri pod 
označením C-302/04, Ynos. 
6 Prejudiciálna otázka doručená Súdnemu dvoru 9. augusta 2005, vedená v registri 
pod označením C-313/05, Brzezinski. 
7 Prejudiciálna otázka doručená Súdnemu dvoru 5. decembra 2005, vedená v registri 
pod označením C-437/05, Vorel. 
8 Prejudiciálna otázka doručená Súdnemu dvoru 3. februára 2006, vedená v registri 
pod označením C-63/06, Profisa. 
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Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a zá-
kladných slobôd. Keďže však uvedený dohovor nie je súčasťou práv-
neho poriadku Únie, nie je ani založená právomoc Súdneho dvora  
na jeho výklad. V súlade s konštantnou snahou Súdneho dvora poskyt-
núť vnútroštátnemu súdu čo najužitočnejšiu odpoveď, mohol Súdny 
dvor  preklenúť nesprávne identifikovanie prameňa požadovaného 
výkladu preformulovaním prejudiciálnej otázky a jej zameraním  
na právo vlastniť v podobe všeobecnej právnej zásady. Ani to by však 
neumožnilo Súdnemu dvoru poskytnúť odpoveď, pretože návrh  
na prejudiciálne konanie trpel ďalšou vadou, ktorú už Súdny dvor ne-
vedel odstrániť. Išlo o požiadavku, aby predmet konania pred vnútroš-
tátnym súdom spadal do rámca pôsobnosti práva Únie a práve túto 
skutočnosť prešovský súd v svojom návrhu na začatie prejudiciálneho 
konania nepreukázal. 
  Ako vyplýva z uvedeného, prvá slovenská prejudiciálne otázka trpe-
la vadami, ktoré by mohli byť dôsledkom nedostatočných poznatkov 
v oblasti práva Únie. Ide však o chyby, ktoré sú vzhľadom na okolnosti 
do určitej miery pochopiteľné. Išlo o vôbec prvú skúsenosť sloven-
ských súdov s konaním pred Súdnym dvorom, problematika práva 
Únie len pomaly prenikala do vzdelávania sudcov a všeobecne právni-
kov a nedostatočný bol aj prístup k odbornej literatúre. Pre úplnosť 
treba uviesť, že podobne dopadla napríklad aj prvá maďarská prejudi-
ciálna otázka, na ktorú Súdny dvor neodpovedal pre nedostatok prá-
vomoci, alebo prvá česká prejudiciálna otázka, na ktorú síce Súdny 
dvor odpovedal, ale len v podobe odôvodneného uznesenia, keďže od-
poveď na ňu bola vyvoditeľná z predchádzajúcej judikatúry. 
 
2. Celkový počet slovenských prejudiciálnych otázok 

a predkladajúce súdy 
  Počas pätnástich rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej 
únii predložili slovenské súdy Súdnemu dvoru celkovo 56 prejudiciál-
nych otázok. Údaje z nasledujúcej tabuľky potvrdzujú, že ide 
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5 Prejudiciálna otázka doručená Súdnemu dvoru 14. júla 2004, vedená v registri pod 
označením C-302/04, Ynos. 
6 Prejudiciálna otázka doručená Súdnemu dvoru 9. augusta 2005, vedená v registri 
pod označením C-313/05, Brzezinski. 
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pod označením C-437/05, Vorel. 
8 Prejudiciálna otázka doručená Súdnemu dvoru 3. februára 2006, vedená v registri 
pod označením C-63/06, Profisa. 

                                            Kladenie prejudiciálnych otázok súdmi Slovenskej republiky 111 
 

Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a zá-
kladných slobôd. Keďže však uvedený dohovor nie je súčasťou práv-
neho poriadku Únie, nie je ani založená právomoc Súdneho dvora  
na jeho výklad. V súlade s konštantnou snahou Súdneho dvora poskyt-
núť vnútroštátnemu súdu čo najužitočnejšiu odpoveď, mohol Súdny 
dvor  preklenúť nesprávne identifikovanie prameňa požadovaného 
výkladu preformulovaním prejudiciálnej otázky a jej zameraním  
na právo vlastniť v podobe všeobecnej právnej zásady. Ani to by však 
neumožnilo Súdnemu dvoru poskytnúť odpoveď, pretože návrh  
na prejudiciálne konanie trpel ďalšou vadou, ktorú už Súdny dvor ne-
vedel odstrániť. Išlo o požiadavku, aby predmet konania pred vnútroš-
tátnym súdom spadal do rámca pôsobnosti práva Únie a práve túto 
skutočnosť prešovský súd v svojom návrhu na začatie prejudiciálneho 
konania nepreukázal. 
  Ako vyplýva z uvedeného, prvá slovenská prejudiciálne otázka trpe-
la vadami, ktoré by mohli byť dôsledkom nedostatočných poznatkov 
v oblasti práva Únie. Ide však o chyby, ktoré sú vzhľadom na okolnosti 
do určitej miery pochopiteľné. Išlo o vôbec prvú skúsenosť sloven-
ských súdov s konaním pred Súdnym dvorom, problematika práva 
Únie len pomaly prenikala do vzdelávania sudcov a všeobecne právni-
kov a nedostatočný bol aj prístup k odbornej literatúre. Pre úplnosť 
treba uviesť, že podobne dopadla napríklad aj prvá maďarská prejudi-
ciálna otázka, na ktorú Súdny dvor neodpovedal pre nedostatok prá-
vomoci, alebo prvá česká prejudiciálna otázka, na ktorú síce Súdny 
dvor odpovedal, ale len v podobe odôvodneného uznesenia, keďže od-
poveď na ňu bola vyvoditeľná z predchádzajúcej judikatúry. 
 
2. Celkový počet slovenských prejudiciálnych otázok 

a predkladajúce súdy 
  Počas pätnástich rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej 
únii predložili slovenské súdy Súdnemu dvoru celkovo 56 prejudiciál-
nych otázok. Údaje z nasledujúcej tabuľky potvrdzujú, že ide 



112 15 rokov v Európskej únii: aktuálne otázky a súčasné výzvy 
 

o porovnateľné množstvo otázok, ako je tomu v prípade štátov,  
ktoré vstúpili do Európskej únie rovnako v roku 2004.   
 

Tabuľka. 1 – Počet prejudiciálnych otázok z členských štátov, ktoré pri-
stúpili k EÚ v roku 2004 

 

členský štát počet prejudiciálnych otá-
zok 

Česká republika 72 
Cyprus 9 
Estónsko 29 
Litva 65 
Lotyšsko 70 
Maďarsko 200 
Malta 3 
Poľsko 175 
Slovensko 56 
Slovinsko 25 

 
Sústavu všeobecných súdov v Slovenskej republike tvorí Najvyšší 

súd Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší súd SR“), 8 krajských 
súdov, 54 okresných súdov a Špecializovaný trestný súd. Po prirátaní 
Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd SR“) 
máme teda v Slovenskej republike celkovo 65 súdov oprávnených 
resp. v niektorých situáciách povinných predložiť Súdnemu dvoru pre-
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judiciálnu otázku.9 Túto možnosť však zatiaľ využilo len 13 súdov. 
Najaktívnejší sú v tejto činnosti Najvyšší súd SR, ktorý dvadsaťkrát 
podal návrh na začatie prejudiciálneho konania, a Krajský súd Prešov 
so 16 návrhmi na začatie prejudiciálneho konania.  

Do roku 2012 to však súčasne boli jediné slovenské súdy, ktoré pro-
stredníctvom prejudiciálneho konania komunikovali so Súdnym dvo-
rom. Až v roku 2012 túto dvojicu doplnil Okresný súd Svidník a v roku 
2013 Okresný súd Bardejov. Oba uvedené okresné súdy boli z obvodu 
Krajského súdu Prešov. Bolo potrebných viac ako desať rokov členstva 
Slovenskej republiky v Európskej únii, aby prejudiciálne otázky začali 
klásť aj súdy v iných častiach Slovenska.   
 
Tabuľka č. 2 – Prehľad prejudiciálnych návrhov slovenských súdov – 
zoradenie podľa časovej postupnosti 
 

súd počet návrhov 

Krajský súd Prešov 16 
Najvyšší súd SR 20 
Okresný súd Prešov 5 
Okresný súd Svidník  1 
Okresný súd Bardejov 1 
Okresný súd Dunajská Streda 3 
Krajský súd Košice 1 
Krajský súd Bratislava 1 

 
9 V tejto súvislosti netreba zabúdať na skutočnosť, že množina subjektov 
oprávnených predložiť prejudiciálnu otázku sa nemusí stotožňovať s množinou 
subjektov tvoriacich súdnu sústavu členského štátu, keďže podľa čl. 267 ZFEÚ môže 
prejudiciálnu otázku predložiť „vnútroštátny súdny orgán“, čo nemusí nevyhnutne 
zodpovedať orgánom označeným pojmom „súd“ v členskom štáte. 
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Okresný súd Bratislava II 2 
Špecializovaný trestný súd 2 
Krajský súd Trnava 2 
Okresný súd Bratislava V 1 
Ústavný súd SR 1 

 
Je možné zo skutočnosti, že prejudiciálne otázky predložilo Súdne-

mu dvoru len 13 slovenských súdov z celkového počtu 65, vyvodiť zá-
ver, že ostatné súdy neboli pri svojej rozhodovacej činnosti konfronto-
vané s právom Únie? Osobne sa skôr prikláňam k negatívnej odpovedi 
na túto otázku. Oveľa pravdepodobnejšie je, že chýbajúca skúsenosť 
s týmto typom konania spôsobuje obavy súdov. Údaje z tabuľky č. 2 
naznačujú, že súdy, ktoré sa odhodlajú k predloženiu prejudiciálnej 
otázky, sa budú k tomuto formu dialógu vracať a budú využívať túto 
formu pomoci pri svojej ďalšej rozhodovacej činnosti. Rovnako dôleži-
tý je však aj tlak právnych zástupcov účastníkov konania, aby súdy 
chránili práva vyplývajúce z práva Únie, čo by nevyhnutne viedlo 
k zvýšeniu prejudiciálnych návrhov slovenských súdov. 

Osobitné postavenie má nepochybne medzi 13 slovenskými súdmi, 
ktoré predložili Súdnemu dvoru prejudiciálnu otázku, Ústavný súd SR. 
V jeho judikatúre sa už od roku 2008 nachádza tvrdenie, že sa môže 
ocitnúť v situácii, keď bude povinný predložiť prejudiciálnu otázku 
Súdnemu dvoru.10 Svoju prvú prejudiciálnu otázku však predložil  
až v roku 2019 v rámci konania o súlade právnych predpisov.  

Navrhovateľom je prezident Slovenskej republiky, ktorý namieta 
nesúlad § 5 ods. 1 prvej vety a § 14 ods. 3 tretej vety zákona  
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 
predpisov s čl. 1 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 4 

 
10 Uznesenie Ústavného súdu SR sp. značka IV. ÚS 206/08 z 3. júla 2008 alebo nález 
Ústavného súdu SR sp. značka PL. ÚS 3/09 z 26. januára 2011 . 
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ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“) a čl. 288 Zmluvy  
o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“). Už prijatie návrhu  
na ďalšie konanie11 bolo podľa môjho názoru prekvapujúce vzhľadom 
na doterajšie smerovanie judikatúry Ústavného súdu SR. Podľa čl. 125 
ods. 1 písm. a) Ústavy SR totiž môže byť v konaní o súlade právnych 
predpisov referenčným rámcom Zmluva o Európskej únii a Zmluva  
o fungovaní Európskej únie, ale nie sekundárne právo Únie. Vo svojej 
podstate poukazuje návrh prezidenta na nesúlad zákona so smernicou, 
čo by v zásade nemalo byť predmetom záujmu Ústavného súdu SR. 
Návrh prezidenta však ďalej vytvára konštrukciu, že primárne právo 
obsahuje požiadavku správnej recepcie smernice do vnútroštátneho 
práva a ak k tomu nedôjde, znamená to porušenie primárneho práva. 
Ústavný súd SR prijatím návrhu na ďalšie konanie túto konštrukciu 
akceptoval, čo však znamená, že ak má o návrhu rozhodnúť, musí naj-
prv nevyhnutne posúdiť súlad zákona so smernicou. Ústavný súd SR sa 
tak sám postavil do pozície subjektu kontrolujúceho správnosť recep-
cie smerníc do vnútroštátneho práva. Bude zaujímavé sledovať,  
či na túto skutočnosť zareagujú aj iné subjekty oprávnené predkladať 
návrhy na konanie o súlade právnych predpisov a či Ústavný súd SR 
zotrvá na tejto novej pozícii. V tomto kontexte už bolo menej prekva-
pujúce, že po prijatí návrhu na ďalšie konanie rozhodol Ústavný súd 
SR 23. januára 2019 o predložení prejudiciálnych otázok Súdnemu 
dvoru a o prerušení konania pred Ústavným súdom SR.12 Prejudiciálne 
otázky sú v registri Súdneho dvora vedené pod označením  
C-378/19, Prezident Slovenskej republiky.  

 

 
11 Uznesenie Ústavného súdu SR sp. značka PL. ÚS 5/2018 zo 4. apríla 2018. 
12 Uznesenie Ústavného súdu SR sp. značka PL. ÚS 5/2018 z 23. januára 2019. 
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11 Uznesenie Ústavného súdu SR sp. značka PL. ÚS 5/2018 zo 4. apríla 2018. 
12 Uznesenie Ústavného súdu SR sp. značka PL. ÚS 5/2018 z 23. januára 2019. 



116 15 rokov v Európskej únii: aktuálne otázky a súčasné výzvy 
 

3. Obsahové zameranie slovenských prejudiciálnych 
otázok 

Aj keď doterajšie prejudiciálne otázky slovenských súdov sa zame-
riavali na rôzne oblasti práva Únie, je možné medzi nimi identifikovať 
niekoľko tendencií.  

Prvou tendenciou je zameranie sa na problematiku ochrany spotre-
biteľa. Až 21 z celkového počtu 56 prejudiciálnych návrhov sa týka 
tejto oblasti a z nich až 15 konkrétne smernice Rady 93/13/EHS z 5. 
apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách. 
Takmer všetky tieto prejudiciálne otázky boli predložené Súdnemu 
dvoru Krajským súdom Prešov, prípadne okresnými súdmi z jeho ob-
vodu. Túto skupinu prešovských súdov doplnil v roku 2015 Okresný 
súd Dunajská Streda13 a v roku 2019 Krajský súd Trnava.14 Vedľajším 
efektom štúdia súvisiacich rozhodnutí Súdneho dvora je získanie zá-
kladného prehľadu o nebankových subjektoch poskytujúcich spotrebi-
teľské úvery v Slovenskej republike a o ich praktikách. Niektoré 
z týchto subjektov sa v prejudiciálnych otázkach a následne 
v rozhodnutiach Súdneho dvora objavujú opakovane.   

Druhou tendenciou je čoraz častejšie požadovanie výkladu sekun-
dárneho práva vo svetle Charty základných práv Európskej únie (ďalej 
len „Charta“). Slovenské súdy znovu až s určitým časovým odstupom 
zachytili moment nadobudnutia právnej sily Charty v dôsledku zmien, 
ktoré priniesla Lisabonská zmluva v roku 2009. Ešte v prejudiciálnom 
návrhu vo veci C-416/10, Križan sa Najvyšší súd SR dopustil rovnakej 
chyby ako Krajský súd Prešov vo veci C-302/06, Kovaľský, keď jeho 
prejudiciálna otázka smerovala k Dohovoru o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd. Súdny dvor však v svojom rozsudku vychádzal 
z obsahovo súvisiaceho rozhodnutia Charty.15 Následne už prichádzali 
prejudiciálne otázky, ktoré správne žiadali odpoveď Súdneho dvora vo 

 
13 Konanie vo veci C-42/15, Home Credit Slovakia. 
14 Konanie vo veci C-290/19, Home Credit Slovakia. 
15 Rozsudok Súdneho dvora z 15. januára 2013, vo veci C- 416/10, Križan, 
ECLI:EU:C:2013:8.    
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svetle Charty. Treba podotknúť, že aj v tejto súvislosti má znovu pr-
venstvo Krajský súd Prešov, aj keď na prvé otázky týkajúce sa Charty 
z rôznych dôvodov nedostal odpoveď.16 Tendenciu zvyšovania odka-
zov na Chartu zo strany slovenských súdov je jednoznačne možné 
vnímať pozitívne, treba však súčasne pripomenúť, že súdy by nemali 
zabúdať na článok 51 ods. 1 Charty, v zmysle ktorého je  Charta záväz-
ná pre členské štáty výlučne vtedy, ak vykonávajú právo Únie. Práve 
táto skutočnosť spôsobila, že odpoveď na prejudiciálne otázky nedo-
stal Najvyšší súd SR v konaní vo veci  C-459/13, Široká.  
  Nakoniec treťou tendenciou je narastanie počtu prejudiciálnych 
návrhov podaných v rámci trestného konania. V tejto súvislosti je po-
trebné pripomenúť niekoľko historických okolností. Až do zmien spô-
sobených v primárnom práve Lisabonskou zmluvou bola oblasť poli-
cajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach zaradená do tretieho 
piliera Európskej únie, v rámci ktorého prijímali inštitúcie Únie oso-
bitné právne akty, konkrétne najmä rámcové rozhodnutia. Podľa člán-
ku 35 ods. 2 ZEÚ v znení pred Lisabonskou zmluvou mohol Súdny dvor 
odpovedať na prejudiciálne otázky týkajúce sa rámcových rozhodnutí 
len v prípade, ak prejudiciálnu otázku predložil súd členského štátu, 
ktorý osobitným vyhlásením uznal takúto právomoc Súdneho dvora. 
Keďže Slovenská republika uvedené vyhlásenie nikdy neurobila, ne-
mohli jej súdy predkladať Súdnemu dvoru prejudiciálne otázky zame-
rané na výklad rámcových  rozhodnutí alebo na posúdenie ich platnos-
ti.  

Určite to nebol ideálny stav a to hlavne s ohľadom na nepriamy úči-
nok rámcových rozhodnutí na vnútroštátne právo, ktorý potvrdil Súd-
ny dvor v rozsudku vo veci C-105/03, Pupino.17 K zlepšeniu situácie 
prispela skutočnosť, že v dôsledku zmien, ktoré spôsobila Lisabonská 
zmluva, prijímajú inštitúcie Únie v súlade s článkom 82 ods. 2 ZFEÚ  
už aj v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach smernice,  

 
16 Napríklad konanie vo veci C-433/11, SKP alebo C-373/12, GIC Cash. 
17 Rozsudok Súdneho dvora zo 16. júna 2005 vo veci C-103/5, Pupino, 
ECLI:EU:C:2005:386. 
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16 Napríklad konanie vo veci C-433/11, SKP alebo C-373/12, GIC Cash. 
17 Rozsudok Súdneho dvora zo 16. júna 2005 vo veci C-103/5, Pupino, 
ECLI:EU:C:2005:386. 



118 15 rokov v Európskej únii: aktuálne otázky a súčasné výzvy 
 

na ktoré sa samozrejme automaticky vzťahuje výkladová právomoc 
Súdneho dvora.18 Niektoré rámcové rozhodnutia z obdobia pred Lisa-
bonskou zmluvou sú však naďalej platnou a účinnou súčasťou práva 
Únie. V takom prípade je potrebné vychádzať z článku 10 Protokolu č. 
36 o prechodných ustanoveniach, ktorý je pripojený k ZEÚ a ZFEÚ, 
v zmysle ktorého sa na obdobie piatich rokov po platnosti Lisabonskej 
zmluvy vo vzťahu k právomociam Súdneho dvora voči rámcovým roz-
hodnutiam zakonzervoval stav z obdobia pred Lisabonskou zmluvou. 
Po uplynutí tohto obdobia získal Súdny dvor plnú právomoc vo vzťahu 
k rámcovým rozhodnutiam a súdy všetkých členských štátov získali 
možnosť klásť prejudiciálne otázky týkajúce sa tohto prameňa a to bez 
ohľadu na to, že ich štát neurobil vyhlásenie v zmysle článku 35 ods. 2 
ZEÚ v znení pred Lisabonskou zmluvou.  
  Súdy Slovenskej republiky teda môžu klásť Súdnemu dvoru preju-
diciálne otázky týkajúce sa rámcových rozhodnutí od 1. decembra 
2014. Ako prvý túto možnosť využil znovu Krajský súd Prešov, keď 15. 
júna 2015 doručil Súdnemu dvoru prejudiciálnu otázku smerujúcu 
k výkladu rámcového rozhodnutia Rady 2008/909/SVV z 27. novem-
bra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky  
v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody  
alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na účely ich 
výkonu v Európskej únii.19 Rovnakého rámcového rozhodnutia sa týka 
aj prejudiciálna otázka Najvyššieho súdu SR doručená Súdnemu dvoru 
30. júla 2018.20 Okrem toho slovenské súdy adresovali Súdnemu dvoru 
dva návrhy na začatie prejudiciálneho konania v súvislosti s výkladom 
rámcového rozhodnutia rady 2004/757/SVV2 z 25. októbra 2004, kto-
rým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových pod-

 
18 Napríklad smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 
2016 o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný  
na konaní pred súdom v trestnom konaní, ktorá je predmetom prejudiciálnych 
otázok Špecializovaného trestného súdu vedených v registri Súdneho dvora pod 
označením C-709/18. 
19 Konanie vo veci C-289/15, Grundza. 
20 Konanie vo veci C-495/18, YX. 
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stát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu 
s drogami.21 V oboch prípadoch však súdy stiahli svoju žiadosť späť, 
v dôsledku čoho nariadil predseda Súdneho dvora výmaz vecí 
z registra. Oba tieto prípady sú dôkazom toho, že vnútroštátny súd  
by mal dôkladne zvážiť potrebnosť predloženia prejudiciálnej otázky 
Súdnemu dvoru a splnenie predpokladov právomoci Súdneho dvora 
na zodpovedanie prejudiciálnej otázky, pretože počas prejudiciálneho 
konania pred Súdnym dvorom je konanie pred vnútroštátnym súdom 
prerušené. Ľahko by sa mohlo stať, že v prípadoch nedostatočnej zna-
losti práva Únie zo strany sudcu by sa mohol stať návrh na začatie pre-
judiciálneho konania nástrojom na zbytočné predlžovanie konania 
pred vnútroštátnym súdom.22 
 
4. Rozhodnutia Súdneho dvora o slovenských prejudi-

ciálnych otázkach  
Z celkovo 56 návrhov slovenských súdov na prejudiciálne konanie 

Súdny dvor už ukončil 45 konaní a v 11 prípadoch konanie ešte stále 
prebieha. Forma rozhodnutia Súdneho dvora nám môže veľa napove-
dať o kvalite predložených prejudiciálnych otázok, prípadne 
o význame prejudiciálnych otázok pre ďalší rozvoj práva Únie.  

Súdny dvor rozhoduje o prejudiciálnych otázkach v zásade rozsud-
kom. Vo výroku rozsudku sa nachádza odpoveď Súdneho dvora  
na predložené otázky. Okrem rozsudku sú ďalším indikátorom aj ná-
vrhy generálneho advokáta, ktoré sa v zmysle článku 252 ZFEÚ 
v spojení s článkom 20 Štatútu Súdneho dvora vypracujú vtedy, ak vec 
prináša novú právnu otázku.  

V súvislosti so slovenskými návrhmi na prejudiciálne konanie Súd-
ny dvor rozhodol rozsudkom v 25-tich prípadoch. Z nich v 15 prípa-

 
21 Konanie vo veci C-510/17 iniciované Okresným súdom Bratislava II a konanie  
vo veci C-149/19 iniciované Okresným súdom Bratislava V. 
22 Samozrejme tento záver platí nielen pre oblasť trestného práva. 
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4. Rozhodnutia Súdneho dvora o slovenských prejudi-

ciálnych otázkach  
Z celkovo 56 návrhov slovenských súdov na prejudiciálne konanie 

Súdny dvor už ukončil 45 konaní a v 11 prípadoch konanie ešte stále 
prebieha. Forma rozhodnutia Súdneho dvora nám môže veľa napove-
dať o kvalite predložených prejudiciálnych otázok, prípadne 
o význame prejudiciálnych otázok pre ďalší rozvoj práva Únie.  

Súdny dvor rozhoduje o prejudiciálnych otázkach v zásade rozsud-
kom. Vo výroku rozsudku sa nachádza odpoveď Súdneho dvora  
na predložené otázky. Okrem rozsudku sú ďalším indikátorom aj ná-
vrhy generálneho advokáta, ktoré sa v zmysle článku 252 ZFEÚ 
v spojení s článkom 20 Štatútu Súdneho dvora vypracujú vtedy, ak vec 
prináša novú právnu otázku.  

V súvislosti so slovenskými návrhmi na prejudiciálne konanie Súd-
ny dvor rozhodol rozsudkom v 25-tich prípadoch. Z nich v 15 prípa-

 
21 Konanie vo veci C-510/17 iniciované Okresným súdom Bratislava II a konanie  
vo veci C-149/19 iniciované Okresným súdom Bratislava V. 
22 Samozrejme tento záver platí nielen pre oblasť trestného práva. 
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doch boli vypracované aj návrhy generálneho advokáta, teda tieto 
otázky slovenských súdov prinášali nové právne otázky. 

Druhou formou rozhodnutia Súdneho dvora o prejudiciálnych otáz-
kach je uznesenie. To môže byť prijaté vo viacerých situáciách a teda 
môže indikovať rôzne okolnosti. 

Po prvé, uznesením môže Súdny dvor podľa článku 99 Rokovacieho 
poriadku rozhodnúť vtedy, keď je prejudiciálna otázka zhodná s otáz-
kou, o ktorej už Súdny dvor rozhodol, alebo keď možno odpoveď  
na takúto otázku jednoznačne vyvodiť z judikatúry alebo keď odpoveď 
na položenú prejudiciálnu otázku nevyvoláva žiadne dôvodné pochyb-
nosti. V takom prípade je vo výroku uznesenia obsiahnutá odpoveď  
na položenú prejudiciálnu otázku. Ak teda Súdny dvor odpovie na pre-
judiciálnu otázku uznesením, mohlo by to v určitom zmysle poukazo-
vať na nesprávny postup vnútroštátneho sudcu. Ak by bol poznal judi-
katúru Súdneho dvora, nemusel prerušiť vnútroštátne konanie a pod. 
Neplatí to však vo všetkých situáciách. Zhodné prípadne obdobné pre-
judiciálne otázky mohli byť Súdnemu dvoru predložené v rovnakom 
čase, alebo síce vnútroštátny súd vie o judikatúre Súdneho dvora,  
ale potrebuje rozhodnutie Súdneho dvora na potvrdenie odklonu  
od domácej odchýlnej judikatúry.23 Takýmto spôsobom rozhodol Súd-
ny dvor o troch prejudiciálnych návrhoch slovenských súdov.24 

Po druhé, formu uznesenia má rozhodnutie o výmaze veci z registra 
Súdneho dvora na základe späťvzatia návrhu predkladajúceho súdu. 
Takýmto spôsobom rozhodol Súdny dvor v prípade 12 slovenských 

 
23 Bližšie k tomu pozri Mazák, J. - Jánošíková, M.: Skryté" možnosti prejudiciálnych 
otázok. In: Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, roč. VII, č. 6 (2010), s. 
5-10.  
24 Uznesenia Súdneho dvora z 21. mája 2008 vo veci C-456/07, Mihal 
(ECLI:EU:C:2008:293), zo 16. novembra 2010 vo veci C-76/10, Pohotovosť 
(ECLI:EU:C:2010:685) a z 21. októbra 2015 vo veci C-120/15, KOVOZBER 
(ECLI:EU:C:2015:730). 
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prejudiciálnych návrhov.25 Je zrejme, že v tejto situácii výrok uznese-
nia neobsahuje odpoveď na predloženú prejudiciálnu otázku. 
Z uznesenia sa nedozvieme, z akých dôvodov sa rozhodol vnútroštátny 
súd pre späťvzatie svojho návrhu. Zvyčajne to je dôsledok skutočnosti, 
že konanie pred vnútroštátnym súdom bolo z rôznych dôvodov skon-
čené. Môže ísť aj o taktiku niektorého z účastníkov vnútroštátneho 
konania, v záujme ktorého nemusí byť vyjasnenie právnej situácie 
prostredníctvom odpovede Súdneho dvora.26 Môžu tu však byť aj iné 
skutočnosti, ktoré vedú vnútroštátny súd k späťvzatiu návrhu,  
ako napríklad vo veci C-510/17 alebo C-149/19, kde boli prejudiciálne 
otázky predložené v rámci trestných konaní a je nepravdepodobné,  
že dôvodom späťvzatia návrhu bolo ukončenie konania pred vnútroš-
tátnym súdom.   

Po tretie, podľa článku 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho 
dvora rozhodne Súdny dvor odôvodneným uznesením v prípade,  
ak zjavne nemá právomoc27 na zodpovedanie prejudiciálnej otázky 
alebo ak je prejudiciálna otázka neprípustná. Podobne ako 
v predchádzajúcom prípade, ani v tomto prípade neobsahuje výrok 
uznesenia odpoveď na predloženú prejudiciálnu otázku. Súdny dvor 
rozhodol takýmto spôsobom v prípade štyroch slovenských návrhov 
na začatie prejudiciálneho konania.28 Kým pri predchádzajúcich dôvo-

 
25 Napríklad uznesenia Súdneho dvora zo 4. októbra 2012 vo veci C-30/12, 
Marcinová (ECLI:EU:C:2012:619) alebo z 18. januára 2016 vo veci C-610/14, 
Kolcunová (ECLI:EU:C:2016:80). 
26 Z uvedených 12 výmazov sa až 7 týka návrhov Krajského súdu Prešov a 2 
Okresného súdu Prešov, ktoré súvisia s ochranou spotrebiteľa a účastníkom konania 
pred vnútroštátnym súdom bol nebankový subjekt poskytujúci spotrebiteľské úvery. 
27 V tejto súvislosti treba uviesť, že slovenská verzia Rokovacieho poriadku Súdneho 
dvora používa v článku 53 ods. 2 nesprávny pojem „nepríslušnosť“. Chaotické 
používanie pojmov právomoc a príslušnosť v slovenských verziách súdnych 
dokumentov sa prejavuje aj v samotných rozhodnutiach. Napr. v uznesení vo veci  
C-302/06, Kovaľský sa v bode 15 uvádza možnosť Súdneho dvora rozhodnúť 
odôvodneným uznesením v prípade zjavnej nepríslušnosti a vo výroku sa uvádza 
zjavný nedostatok právomoci. 
28 Uznesenia Súdneho dvora z 25. januára 2007 vo veci C-302/06, Kovaľský 
(ECLI:EU:C:2007:64), z 8. novembra 2012 vo veci C-433/11, SKP 
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23 Bližšie k tomu pozri Mazák, J. - Jánošíková, M.: Skryté" možnosti prejudiciálnych 
otázok. In: Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, roč. VII, č. 6 (2010), s. 
5-10.  
24 Uznesenia Súdneho dvora z 21. mája 2008 vo veci C-456/07, Mihal 
(ECLI:EU:C:2008:293), zo 16. novembra 2010 vo veci C-76/10, Pohotovosť 
(ECLI:EU:C:2010:685) a z 21. októbra 2015 vo veci C-120/15, KOVOZBER 
(ECLI:EU:C:2015:730). 
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Po tretie, podľa článku 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho 
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25 Napríklad uznesenia Súdneho dvora zo 4. októbra 2012 vo veci C-30/12, 
Marcinová (ECLI:EU:C:2012:619) alebo z 18. januára 2016 vo veci C-610/14, 
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26 Z uvedených 12 výmazov sa až 7 týka návrhov Krajského súdu Prešov a 2 
Okresného súdu Prešov, ktoré súvisia s ochranou spotrebiteľa a účastníkom konania 
pred vnútroštátnym súdom bol nebankový subjekt poskytujúci spotrebiteľské úvery. 
27 V tejto súvislosti treba uviesť, že slovenská verzia Rokovacieho poriadku Súdneho 
dvora používa v článku 53 ods. 2 nesprávny pojem „nepríslušnosť“. Chaotické 
používanie pojmov právomoc a príslušnosť v slovenských verziách súdnych 
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odôvodneným uznesením v prípade zjavnej nepríslušnosti a vo výroku sa uvádza 
zjavný nedostatok právomoci. 
28 Uznesenia Súdneho dvora z 25. januára 2007 vo veci C-302/06, Kovaľský 
(ECLI:EU:C:2007:64), z 8. novembra 2012 vo veci C-433/11, SKP 
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doch pre rozhodnutie vo forme uznesenia nemuseli príčiny spočívať 
v kvalite návrhu vnútroštátneho súdu na začatie prejudiciálneho ko-
nania, v tomto prípade je to takmer jednoznačne tento dôvod. Vnútroš-
tátny súd buď nedostatočne popíše skutkový a právny rámec potrebný 
pre rozhodnutie Súdneho dvora alebo opomenie skutočnosť, že kona-
nie pred ním nemá súvis s právom Únie, prípadne že okolnosti prípadu 
sa viažu na obdobie pred vznikom členstva štátu v Európskej únii. 

Po štvrté, uznesením môže Súdny dvor rozhodnúť aj podľa článku 
149 Rokovacieho poriadku. Ide o prípad, ak Súdny dvor zistí, že žaloba 
sa stala bezpredmetnou, a preto už neexistuje dôvod rozhodnúť.  
Na rozdiel od prípadu späťvzatia návrhu zo strany vnútroštátneho 
súdu v tomto prípade sa predpokladá konanie súdu z úradnej moci. 
Takýmto spôsobom rozhodol Súdny dvor o jednom prejudiciálnom 
návrhu slovenského súdu.29 
 
Tabuľka č. 3 – spôsob rozhodnutia Súdneho dvora o prejudiciálnych 
otázkach slovenských súdov 
 

spôsob rozhodnutia Súdneho dvora  počet konaní 

zatiaľ nerozhodnuté 11 
rozsudok s návrhmi generálneho advokáta 15 

bez návrhov generálneho advo-
káta 

10 

uznesenie podľa čl. 99 Rokovacieho poriad-
ku 

3 

 
(ECLI:EU:C:2012:702), z 3. apríla 2014 vo veci C-153/13, Pohotovosť 
(ECLI:EU:C:2014:1854) a zo 17. júla 2014 vo veci C-459/13, Široká 
(ECLI:EU:C:2014:2120).  
29 Uznesenie Súdneho dvora z 22. októbra 2012 vo veci C-252/11, Šujetová, 
ECLI:EU:C:2012:653. 
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uznesenie o výmaze 12 
uznesenie podľa čl. 53 ods. 2 Rokovacieho 
poriadku 

4 

uznesenie podľa čl. 149 Rokovacieho po-
riadku 

1 

        
Záver 

Ešte pred zhrnutím záverov plynúcich z predloženej analýzy praxe 
slovenských súdov pri kladení prejudiciálnych otázok považujem  
za potrebné pripomenúť, že rozhodnutie o predložení prejudiciálnej 
otázky je autonómnym rozhodnutím vnútroštátneho sudcu rozhodujú-
ceho konkrétny spor. Tento sudca najlepšie pozná okolnosti prípadu 
a mal by vedieť najlepšie posúdiť potrebnosť predloženia prejudiciál-
nej otázky Súdnemu dvoru. Podľa Súdneho dvora majú mať vnútroš-
tátne súdy čo najširšiu možnosť obrátiť sa na Súdny dvor 
s prejudiciálnou otázkou, pričom pravidlo vnútroštátneho práva ne-
môže brániť vnútroštátnemu súdu, aby túto možnosť využil.30  
Na stranu autonómie sudcov pri rozhodovaní o predložení prejudiciál-
nej otázky sa postavil aj Ústavný súd SR, keď vo veci II. ÚS 128/2011 
rozhodol, že predloženie prejudiciálnej otázky nemôže predstavovať 
porušenie základného práva na spravodlivý proces, aj keď týmto po-
stupom súčasne súd nerešpektuje záväzný právny názor vyslovený 
Ústavným súdom SR.31  

Zo slovenských súdov prejudiciálne konanie, ktoré zabezpečuje dia-
lóg so Súdnym dvorom v otázkach práva Únie, vyskúšalo zatiaľ 13 sú-
dov, čo predstavuje len 20% z celkového počtu slovenských súdov. 
Ako som už uviedla, nemyslím si, že by ostatné súdy, ktoré tvoria väč-
šinu, neprišli za 15 rokov do kontaktu s právom Únie. Hlavne keď uvá-

 
30 Ide o konštantnú judikatúru Súdneho dvora. Z posledných rozhodnutí pozri napr. 
rozsudok z 5. apríla 2016 vo veci C-689/13, PFE, ECLI:EU:C:2016:199 – bod 32. 
31 Uznesenie Ústavného súdu SR sp. značka II. ÚS 128/2011 zo 6. apríla 2011.  
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(ECLI:EU:C:2012:702), z 3. apríla 2014 vo veci C-153/13, Pohotovosť 
(ECLI:EU:C:2014:1854) a zo 17. júla 2014 vo veci C-459/13, Široká 
(ECLI:EU:C:2014:2120).  
29 Uznesenie Súdneho dvora z 22. októbra 2012 vo veci C-252/11, Šujetová, 
ECLI:EU:C:2012:653. 

                                            Kladenie prejudiciálnych otázok súdmi Slovenskej republiky 123 
 

uznesenie o výmaze 12 
uznesenie podľa čl. 53 ods. 2 Rokovacieho 
poriadku 

4 

uznesenie podľa čl. 149 Rokovacieho po-
riadku 

1 

        
Záver 

Ešte pred zhrnutím záverov plynúcich z predloženej analýzy praxe 
slovenských súdov pri kladení prejudiciálnych otázok považujem  
za potrebné pripomenúť, že rozhodnutie o predložení prejudiciálnej 
otázky je autonómnym rozhodnutím vnútroštátneho sudcu rozhodujú-
ceho konkrétny spor. Tento sudca najlepšie pozná okolnosti prípadu 
a mal by vedieť najlepšie posúdiť potrebnosť predloženia prejudiciál-
nej otázky Súdnemu dvoru. Podľa Súdneho dvora majú mať vnútroš-
tátne súdy čo najširšiu možnosť obrátiť sa na Súdny dvor 
s prejudiciálnou otázkou, pričom pravidlo vnútroštátneho práva ne-
môže brániť vnútroštátnemu súdu, aby túto možnosť využil.30  
Na stranu autonómie sudcov pri rozhodovaní o predložení prejudiciál-
nej otázky sa postavil aj Ústavný súd SR, keď vo veci II. ÚS 128/2011 
rozhodol, že predloženie prejudiciálnej otázky nemôže predstavovať 
porušenie základného práva na spravodlivý proces, aj keď týmto po-
stupom súčasne súd nerešpektuje záväzný právny názor vyslovený 
Ústavným súdom SR.31  

Zo slovenských súdov prejudiciálne konanie, ktoré zabezpečuje dia-
lóg so Súdnym dvorom v otázkach práva Únie, vyskúšalo zatiaľ 13 sú-
dov, čo predstavuje len 20% z celkového počtu slovenských súdov. 
Ako som už uviedla, nemyslím si, že by ostatné súdy, ktoré tvoria väč-
šinu, neprišli za 15 rokov do kontaktu s právom Únie. Hlavne keď uvá-

 
30 Ide o konštantnú judikatúru Súdneho dvora. Z posledných rozhodnutí pozri napr. 
rozsudok z 5. apríla 2016 vo veci C-689/13, PFE, ECLI:EU:C:2016:199 – bod 32. 
31 Uznesenie Ústavného súdu SR sp. značka II. ÚS 128/2011 zo 6. apríla 2011.  
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žime rozširujúci sa obsahový záber práva Únie. Skôr je to otázka obáv 
z neznámeho a z nevyskúšaného.  K zvýšeniu počtu slovenských pre-
judiciálnych otázok by mohol pomôcť aj výraznejší tlak na súdy  
zo strany účastníkov konania. Tí síce nemajú nárok na predloženie 
prejudiciálnej otázky, ale majú nárok na to, aby odmietnutie predlože-
nia prejudiciálnej otázky bolo náležite odôvodnené.32  

Z doterajších 45 slovenských prejudiciálnych otázok, o ktorých už 
Súdny dvor rozhodol,  boli len štyri označené za také, na ktoré nebude 
Súdny dvor odpovedať, pretože na to zjavne nemá právomoc, prípadne 
je otázka neprípustná. V týchto štyroch prípadoch síce môžeme hovo-
riť o chybách predkladajúcich súdov spôsobených nedostatočnými 
poznatkami z práva Únie, ale v porovnaní s celkovým počtom sloven-
ských prejudiciálnych otázok ide o pomerne malú časť, ktorú je naviac 
možné pripísať procesu postupného etablovania sa práva Únie 
v našom právnom prostredí. Problematika práva Únie sa na našich 
právnických fakultách začala vyučovať až okolo roku 2002 a tak väčši-
na v súčasnosti aktívnych sudcov sa s ňou začala oboznamovať  
až v momente „objavenia sa“ práva Únie v konkrétnom spore. Aj z úda-
jov uvedených v tomto príspevku vyplýva, že rozhodovacia činnosť, 
ale treba povedať, že aj iná právna prax, reaguje na nové skutočnosti 
spojené s právom Únie s určitým časovým odstupom. 

Nastolený trend kladenie prejudiciálnych otázok slovenskými súd-
mi je možné označiť za pozitívny. Naviac slovenské súdy už zistili,  
že predloženie prejudiciálnej otázky môže mať aj sekundárne benefity. 
Napríklad to môže byť cesta na obídenie záväzného právneho názoru, 
alebo cesta na otvorenie polemiky so závermi plynúcimi z ustálenej 
judikatúry.  

 
32 Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva o sťažnostiach č. 3989/07  
a 38353/07 Ullen de Schooten a Rezabek proti Belgicku. 
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32 Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva o sťažnostiach č. 3989/07  
a 38353/07 Ullen de Schooten a Rezabek proti Belgicku. 
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Soudce jako konzultant státního zastupitelství 
Zdeněk Koudelka 

 
Abstrakt 
Text se zabývá situací, kdy soudce působí jako konzultant (poradce) 
státního zastupitelství. Dochází k závěru, že jde o porušení ústavní dělby 
moci a neslučitelné pozice. 

 
Abstract 
The text deals with the case where the judge acted as a consultant  
of public prosecutor. It considers this as an unconstitutional disturbance 
of the separation of judiciary from the executive power of the public pro-
secutor's office. 

 
Úvod 

V rámci Evropské unie se považuje za významnou hodnotu fungo-
vání právního státu s funkční dělbou moci. Jde o princip, který je vlast-
ní demokratickému právnímu státu, nejen Evropské unii. Některé státy 
se občas z bruselských úřadů stávají předmětem kritiky - Polsko, Ma-
ďarsko.1 Jiné státy však mají problémy s dodržováním právních pri-
ncipů a zásad. Je podivné, když předseda Ústavního soudu v Brně Pavel 
Rychetský, předseda Nejvyššího soudu v Brně Pavel Šámal, předseda 
Nejvyššího správního soudu v Brně Josef Baxa a nejvyšší státní zástup-
ce Pavel Zeman podepsali protipolské prohlášení, ale na porušování 
těchto zásad v Čechách, na Moravě a ve Slezsku nereagují. I zde platí 

 
1  ZDENĚK KOUDELKA: Jak je to opravu s polskými soudy, Mladá fronta Dnes 16. 7. 
2018, s. 12. 
ZDENĚK KOUDELKA: Dvojí metr na Maďarsko, Mladá fronta Dnes 21. 9. 2018, s. 10. 
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biblická slova: "Nevidí trám v oku svém, ale snítku v oku bratra svého 
ano.". 

Konzultant je osoba, kterou může v přípravném řízení trestním 
přibrat policejní orgán či státní zástupce. Konzultant má mít znalosti 
ze speciálního oboru.2 Obdobně může postupovat soud v řízení  
před soudem.3 Na podzim roku 2015 došlo k tomu, že vrchní státní 
zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová využila jako konzultanta soudce 
Vrchního soudu v Praze jako odborníka na insolvenční řízení, což zjis-
tila Generální inspekce ozbrojených sborů.4 Není zřejmé, zda byl so-
udce do role konzultanta ustanoven formálně nebo šlo o neformální 
účast soudce na výkonu působnosti státního zastupitelství v trestním 
řízení. 

Vrchní státní zástupkyně L. Bradáčová však tuto skutečnost ne-
přiznala, když uvedla na žádost o informaci z 26. 2. 2019, že v letech 
2013-18 Vrchní státní zastupitelství v Praze nevyužívalo soudce jako 
konzultanta státního zástupce podle trestního řádu či poskytovatele 
odborného vyjádření dle zákona o státním zastupitelství. Zároveň však 
odmítla poskytnout informaci, zda tak nepůsobil soudce bez formál-
ního ustanovení.5 Podle ni vrchní státní zastupitelství nevede informa-
ce o neformálních konzultacích mezi státními zástupci a soudci např. 
na školení Justiční akademie. Ovšem o takové neformální kontakty v 
daném případě nejde, ale jde o spolupráci neformalizovanou podle 
právního řádu, ale zachycenou ve spisových materiálech (spisech), 
protože jinak by ji Generální inspekce bezpečnostních sborů nezjistila. 
Tato informace je významná pro zajištění nestranného soudce a tedy 
spravedlivého procesu v insolvenčním řízením u Vrchního soudu  
v Praze, které souvisí s příslušným trestním stíháním. Nejde zde o in-

 
2 § 157 odst. 3 trestního řádu č. 141/1961 Sb. 
3 § 183 odst. 2 trestního rádu. 
4 Usnesení o odložení věci Generální inspekce bezpečnostních sborů z 31. 1. 2017, GI-
888-13/TČ-2017-843000, s. 4. 
5 Poskytnutí informace Vrchním státním zastupitelstvím v Praze z 11. 3. 2019, SIN 
13/2009-16. Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace z 11. 3. 2019, SIN 
13/2019-17. 
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Soudce jako konzultant státního zastupitelství 
Zdeněk Koudelka 

 
Abstrakt 
Text se zabývá situací, kdy soudce působí jako konzultant (poradce) 
státního zastupitelství. Dochází k závěru, že jde o porušení ústavní dělby 
moci a neslučitelné pozice. 

 
Abstract 
The text deals with the case where the judge acted as a consultant  
of public prosecutor. It considers this as an unconstitutional disturbance 
of the separation of judiciary from the executive power of the public pro-
secutor's office. 

 
Úvod 

V rámci Evropské unie se považuje za významnou hodnotu fungo-
vání právního státu s funkční dělbou moci. Jde o princip, který je vlast-
ní demokratickému právnímu státu, nejen Evropské unii. Některé státy 
se občas z bruselských úřadů stávají předmětem kritiky - Polsko, Ma-
ďarsko.1 Jiné státy však mají problémy s dodržováním právních pri-
ncipů a zásad. Je podivné, když předseda Ústavního soudu v Brně Pavel 
Rychetský, předseda Nejvyššího soudu v Brně Pavel Šámal, předseda 
Nejvyššího správního soudu v Brně Josef Baxa a nejvyšší státní zástup-
ce Pavel Zeman podepsali protipolské prohlášení, ale na porušování 
těchto zásad v Čechách, na Moravě a ve Slezsku nereagují. I zde platí 

 
1  ZDENĚK KOUDELKA: Jak je to opravu s polskými soudy, Mladá fronta Dnes 16. 7. 
2018, s. 12. 
ZDENĚK KOUDELKA: Dvojí metr na Maďarsko, Mladá fronta Dnes 21. 9. 2018, s. 10. 
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biblická slova: "Nevidí trám v oku svém, ale snítku v oku bratra svého 
ano.". 

Konzultant je osoba, kterou může v přípravném řízení trestním 
přibrat policejní orgán či státní zástupce. Konzultant má mít znalosti 
ze speciálního oboru.2 Obdobně může postupovat soud v řízení  
před soudem.3 Na podzim roku 2015 došlo k tomu, že vrchní státní 
zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová využila jako konzultanta soudce 
Vrchního soudu v Praze jako odborníka na insolvenční řízení, což zjis-
tila Generální inspekce ozbrojených sborů.4 Není zřejmé, zda byl so-
udce do role konzultanta ustanoven formálně nebo šlo o neformální 
účast soudce na výkonu působnosti státního zastupitelství v trestním 
řízení. 

Vrchní státní zástupkyně L. Bradáčová však tuto skutečnost ne-
přiznala, když uvedla na žádost o informaci z 26. 2. 2019, že v letech 
2013-18 Vrchní státní zastupitelství v Praze nevyužívalo soudce jako 
konzultanta státního zástupce podle trestního řádu či poskytovatele 
odborného vyjádření dle zákona o státním zastupitelství. Zároveň však 
odmítla poskytnout informaci, zda tak nepůsobil soudce bez formál-
ního ustanovení.5 Podle ni vrchní státní zastupitelství nevede informa-
ce o neformálních konzultacích mezi státními zástupci a soudci např. 
na školení Justiční akademie. Ovšem o takové neformální kontakty v 
daném případě nejde, ale jde o spolupráci neformalizovanou podle 
právního řádu, ale zachycenou ve spisových materiálech (spisech), 
protože jinak by ji Generální inspekce bezpečnostních sborů nezjistila. 
Tato informace je významná pro zajištění nestranného soudce a tedy 
spravedlivého procesu v insolvenčním řízením u Vrchního soudu  
v Praze, které souvisí s příslušným trestním stíháním. Nejde zde o in-

 
2 § 157 odst. 3 trestního řádu č. 141/1961 Sb. 
3 § 183 odst. 2 trestního rádu. 
4 Usnesení o odložení věci Generální inspekce bezpečnostních sborů z 31. 1. 2017, GI-
888-13/TČ-2017-843000, s. 4. 
5 Poskytnutí informace Vrchním státním zastupitelstvím v Praze z 11. 3. 2019, SIN 
13/2009-16. Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace z 11. 3. 2019, SIN 
13/2019-17. 
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formace o činnosti jiných státních zástupců, ale přímo vrchní státní 
zástupkyně Lenky Bradáčové, která vydala rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti. Informace z rozhodnutí Lenky Bradáčové jsou tedy pro-
tichůdné informacím Generální inspekce ozbrojených sborů. Lže tedy 
vrchní státní zástupkyně Bradáčová nebo GIBS? 

Nechuť vrchní státní zástupkyně L. Bradáčové informaci sdělit 
dokládá, že první žádost z 14. 1. 2019 odložila a odmítla řešit, jelikož 
tazatel prý neuvedl svou adresu trvalého pobytu.6 Tazatel ji přitom 
uvedl, ale jen s označením adresa a chyběla slova "trvalého pobytu". 
Tento přepjatý formalismus a porušení principu dobré správy ze stra-
ny vrchní státní zástupkyně byl kritizován mediálně.7 

Rozhodující je však materiální posouzení situace. Soudce se v pozici 
konzultanta státního zástupce stává jeho pomocníkem. V takovém pří-
padě je vztah soudce a státního zástupce zcela obrácen. Zatímco kla-
sický a zákonný vztah je takový, že státní zástupce je v řízení před so-
udem stranou a soudce je mu nadřazen, pak soudce v roli konzultanta 
státního zástupce je mu podřazen. Taková situace je hrubě nezákonná, 
ale i neústavní. Stejné důsledky vznikají, pokud by státní zastupitelství 
takto využívalo soudce jako poskytovatele odborného vyjádření podle 
zákona o státním zastupitelství.8 Proto uvedené závěry pro soudce-
konzultanta platí i pro soudce poskytujícího odborné vyjádření stát-
nímu zastupitelství. 

 

 
6 Odložení žádosti o informace dopisem vrchní státní zástupkyně z 21. 2. 2019, SIN 
6/2019-12. 
7 ZDENĚK KOUDELKA: Není adresa jako adresa. Akuálně.cz 3. 3. 2019, 
http://blog.aktualne.cz/blogy/zdenk-koudelka.php?itemid=33531. Česká justice 4. 3. 
2019, http://www.ceska-justice.cz/blog/neni-adresa-jako-adresa/. Parlamentní listy 
3. 3. 2019, https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Koudelka-
CSSD-Neni-adresa-jako-adresa-572564. 
8 § 16c odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. 
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1. Nezávislost a nestrannost soudu 
Nezávislost a nestrannost soudu je ohrožena, i když soudce-

konzultant státního zástupce nebude činný jako soudce v dané věci. 
Nemusí být ani činný na trestním úseku. Je však ohrožena nezávislost  
a nestrannost soudu jako celku, pakliže se bude vědět, že na trestním 
řízení proti obviněnému se podílel soudce soudu, kde je jeho kolegy  
a kamarády případ souzen. 

Ústavní zásada nezávislého a nestranného soudce9 obsahuje i poža-
davek na neslučitelnost funkcí vzhledem k teorii dělby státní moci.10 
V reakce na neústavní praxi Ústavní soud zrušil na návrh prezidenta 
ustanovení zákona o soudech a soudcích umožňující přidělení soudce 
k Ministerstvu spravedlnosti, což ve svém důsledku nejen správně 
znemožnilo neústavní výkon funkce náměstka ministra soudcem, ale 
omezilo i účast soudců jako odborníků na přípravě návrhů zákonů Mi-
nisterstvem spravedlnosti.11 Následnou novelou zákona  
o soudech a soudcích bylo opět umožněno přeložení soudců 
k Ministerstvu spravedlnosti s jejich souhlasem na maximální dobu 1 
roku.12 Na opětovné nastolení neústavního stavu reagoval Ústavní so-
ud. Opakovaně v roce 2010 zrušil nálezem13 zákonnou možnost do-
časného přidělení soudců na Ministerstvo spravedlnosti, která se do-

 
9 Čl. 82 odst. 1 Ústavy č. 1/1993 Sb. 
10 Slovenský Ústavní soud již konstatoval, že funkce generálního ředitele Sekce 
trestního práva Ministerstva spravedlnosti je funkce ve veřejné správě, která je 
neslučitelná s funkcí soudce, protože objektivně odůvodňuje obavu z nedostatku 
jeho nestrannosti. Nález č. 14/2000 Zbierky nálezov a uznesení Ústavného súdu SR. 
11 Nález Ústavního soudu č. 349/2002 Sb., který zrušil v § 68 ods. 1 zákona  
o soudech a soudcích vypustil slova „ministerstvu nebo“. 
12 § 68 odst. 1 zákona o soudech a soudcích ve znění zákona č. 192/2003 Sb., který 
v čl. I bodu 11 vložil znovu slova „ministerstvu nebo“. Původně šlo o bod 10 vládního 
návrhu zákona – tisk Poslanecké sněmovny 299, 4. volební období - 
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=6596. Novelou zákonem č. 314/2008 
Sb. tato doba činí 3 roky. 
13 Nález Ústavního soudu č. 294/2010 Sb., (Pl.ÚS 39/08). 
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=67559&pos=1&cnt=2&typ=resu
lt. ZDENĚK KOUDELKA: Neslučitelnosti funkcí. Právo, ekonomika, management 
5/2014, s. 13-15. 
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6 Odložení žádosti o informace dopisem vrchní státní zástupkyně z 21. 2. 2019, SIN 
6/2019-12. 
7 ZDENĚK KOUDELKA: Není adresa jako adresa. Akuálně.cz 3. 3. 2019, 
http://blog.aktualne.cz/blogy/zdenk-koudelka.php?itemid=33531. Česká justice 4. 3. 
2019, http://www.ceska-justice.cz/blog/neni-adresa-jako-adresa/. Parlamentní listy 
3. 3. 2019, https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Koudelka-
CSSD-Neni-adresa-jako-adresa-572564. 
8 § 16c odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. 
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9 Čl. 82 odst. 1 Ústavy č. 1/1993 Sb. 
10 Slovenský Ústavní soud již konstatoval, že funkce generálního ředitele Sekce 
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11 Nález Ústavního soudu č. 349/2002 Sb., který zrušil v § 68 ods. 1 zákona  
o soudech a soudcích vypustil slova „ministerstvu nebo“. 
12 § 68 odst. 1 zákona o soudech a soudcích ve znění zákona č. 192/2003 Sb., který 
v čl. I bodu 11 vložil znovu slova „ministerstvu nebo“. Původně šlo o bod 10 vládního 
návrhu zákona – tisk Poslanecké sněmovny 299, 4. volební období - 
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=6596. Novelou zákonem č. 314/2008 
Sb. tato doba činí 3 roky. 
13 Nález Ústavního soudu č. 294/2010 Sb., (Pl.ÚS 39/08). 
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=67559&pos=1&cnt=2&typ=resu
lt. ZDENĚK KOUDELKA: Neslučitelnosti funkcí. Právo, ekonomika, management 
5/2014, s. 13-15. 
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konce v roce 2008 rozšířila z 1 na 3 roky. Ohrožení soudcovské nezá-
vislosti ze strany výkonné moci bylo důvodem proto, že Ústavní soud 
označil za neústavní možnost opětovného jmenování soudních funkci-
onářů do funkce prezidentem či ministrem spravedlnosti jako orgány 
moci výkonné.14 

Pakliže takto reagoval Ústavní soud na pouhé dočasné stáže soudců 
na Ministerstvu spravedlnosti, které není orgánem činným v trestním 
řízení, nelze než obdobné závěry vyvodit k mnohem závažnějšímu po-
rušení dělby moci v případě, kdy soudci v rozporu se svým ústavním 
postavením dělají pomocníky státního zastupitelství. 

 
2. Znalosti ze speciálního oboru 

Soudce zná právo či by alespoň právo znát měl. Tato zásada ovšem 
platí vůči každému orgánu veřejné moci při výkonu jeho mocenské 
(vrchnostenské) působnosti. Právní řád v jeho celku musí znát i státní 
zastupitelství či jakýkoliv správní úřad. Není možné, aby státní orgán 
svou neznalost práva nahrazoval znaleckým posudkem nebo činností 
konzultanta. To, že Vrchní státní zastupitelství v Praze nezná kvalifi-
kované informace k insolvenčnímu řízení, je možná pravda, ale má 
povinnost je znát. Je sice pravda, že státní zástupci se soustřeďují pře-
devším na trestní právo, ale každý státní orgán musí znát právní řád 
jako celek. Neznalost práva neomlouvá a tím spíše ne státní zastupitel-
ství. 

Do působnosti státního zastupitelství patří i možnost vstupu do in-
solvenčních řízení, kam vstupují krajská státní zastupitelství s tím,  
že vrchní státní zastupitelství vykonávají nad jejich činností dohled  
a účastní se v řízení o odvolání u vrchního soudu.15 Vrchní státní za-

 
14 Část IV. výroku a část V.e, bod 65 odůvodnění Nálezu. § 105a zákona o soudech  
a soudcích ve znění zákona č. 314/2008 Sb. 
15 § 7 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. Čl. 1a odst. 1 pokynu 
obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 9/2008, o netrestní působnosti. 
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stupitelství by samo o sobě ze své zákonné působnosti mělo dispono-
vat odbornými znalostmi o insolvenčním řízení. 

Speciálními znalostmi, které může konzultant uplatnit, jsou znalosti 
z různých oboru - např. stavebních hmot, lékařství, exotických zvířat 
apod. Speciálními znalostmi nejsou informace o platném právu, ať již 
hmotném či procesním, včetně insolvenčního řízení. Informace o in-
solvenčním řízení pro státní zastupitelství nelze učinit předmětem 
znaleckého posudku ani stanoviska konzultanta či odborného vyjádře-
ní. 

 
3. Dopad na trestní řízení 

Trestní řízení, v němž byl činný konzultant soudce, je zasaženo pro-
tiústavním stavem. Obviněný může požadovat nápravu tohoto postupu 
spočívající v zanechání tohoto protiprávního jednání. Dále by výsledky 
činnosti soudce-konzultanta či soudce zpracovatele odborného vy-
jádření neměly být v trestním řízení využívány v neprospěch ob-
viněného. 

Uvedená situace je legitimním důvodem pro výměnu dozorujícího 
státního zástupce, který danou nezákonnost způsobil. V případě, že se 
na nezákonnosti podílel vedoucí státní zástupce, je to důvod pro ná-
mitku podjatosti a vyloučení jeho i podřízených státních zástupců, což 
má za následek postoupení věci jinému státnímu zastupitelství, o čemž 
musí rozhodnout nadřízené stání zastupitelství.16 Uvedený protiprávní 
postup není běžnou nesprávností v činnosti státního zastupitelství, ale 
zásadním excesem s protiústavním důsledkem. 

 
4. Kárná odpovědnost 

Pakliže soudce vystupuje v roli konzultanta státního zastupitelství 
nebo poskytovatele odborného stanoviska pro státní zastupitelství 
narušuje dělbu moci a ohrožuje důvěru v nestranné a spravedlivé roz-

 
16 § 12a odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. 
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14 Část IV. výroku a část V.e, bod 65 odůvodnění Nálezu. § 105a zákona o soudech  
a soudcích ve znění zákona č. 314/2008 Sb. 
15 § 7 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. Čl. 1a odst. 1 pokynu 
obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 9/2008, o netrestní působnosti. 
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16 § 12a odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. 
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hodování soudů. Dopouští se tím kárného deliktu.17 Přitom rozhodující 
není, zda je činnost konzultanta formalizována podle trestního řádu či 
jako poskytovatele odborného stanoviska dle zákona o státním zastu-
pitelství a zda za tuto činnost bere odměnu nebo jde o činnost bez 
formálního pověření. Protiprávnost je dána nejen u soudce, který se 
nechal takto státním zastupitelstvím využít, ale i u státního zástupce, 
který danou situaci způsobil a výsledky z této protiprávní činnosti vy-
užil, přičemž ohrozil nestrannost a nezávislost výkonu funkce soudce  
a ohrozil důvěru v odbornost postupu státního zastupitelství.18 
 

 
17 § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. 
18 § 28 zákona o státním zastupitelství. 
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Vývoj ratio personae v rámci voľného pohybu 
osôb v EÚ 
Lucia Mokrá 
 
Abstrakt  
Príspevok analyzuje úlohu Súdneho dvora Európskej únie v rámci inter-
pretácie práva na voľný pohyb v rámci EÚ, a to v rozsahu práva garan-
tovaného občanom, rodinným príslušníkom a pracovníkom. Zameriava 
sa na pôsobenie Súdneho dvora EÚ v rámci integračného procesu EÚ 
a identifikovanie judikatúry, ktorá ovplyvnila rozširujúcu definíciu sub-
jektov oprávnených na voľný pohyb v priestore EÚ1. 

 
Abstract  
The article analyses the Court of Justice of the European Union’s role in 
the interpretation of the free movement in the EU, within the framework 
of the right guaranteed to citizens, family members and workers. It is 
focused on the evaluation of the Court of Justice of the EU’s position in 
the EU integration process and identification of case law, which provides 
wide definition of subjects entitled for the free movement in the EU area.  

 

Úvod 
Voľný pohyb osôb v rámci vnútorného trhu EÚ patrí k jedným  

zo základných pilierov. Z hľadiska historického vývoja predstavuje tú 
oblasť vývoja európskej právnej úpravy, ku ktorej významne prispel 
svojou rozhodovacou činnosťou Súdny dvor EÚ. Súdny dvor EÚ býva 
pomerne často v odbornej literatúre označovaný za tvz. motor európ-
skej integrácie, a to najmä s ohľadom na svoj aktívny a extenzívny prí-
stup k problematike.  

 
1 Tento príspevok je výstupom projektu APVV-16-0540.  
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Z pohľadu neofunkcionálnej integračnej teórie hovoríme o situácii 
charakterizovanej ako: „kdekoľvek, kde politici a národné entity, sú 
svojimi aktivitami, rozhodnutiami a očakávaniami posúvaní k novému 
centru, a tým postupujú právomoci inštitúciám majúcim jurisdikciu 
nad existujúcimi národnými štátmi“2. E.B. Haas tvrdí, že neofunkciona-
lizmus je predchodcom konštruktivizmu umiernenej racionálnej 
voľby, pretože nepovažuje preferencie aktérov za fixné. V rámci integ-
račného vývoja tak akceptuje možnosť transformácie záujmov. 

V súčasnosti má neofunkcionalizmus v rámci vývoja Európskej únie 
dve základné podoby:  

a) supranacionalizmus3, ktorý je založený na tzv. spill-over efekte,  
t.j. v prípade Európskej únie ide o integráciu v ekonomickom sek-
tore, ktorá vyvoláva integráciu v ďalších sektorov, najmä 
v oblasti politickej spolupráce.  

b) intergovernmentalizmus4, založený na tzv. racionálnom inštitu-
cionalizme, ktorý rešpektuje národnú suverenitu, tvorenú ná-
rodnými záujmami, národnou identitou a rozhodovaním.  

Predložený príspevok sa zaoberá vývojom judikatúry v oblasti defi-
novania ratio personae v oblasti voľného pohybu osôb v Únii, t.j. sub-
jektom týchto práv s ohľadom na definovanie postavenia Súdneho 
dvora EÚ a jeho príspevku k integrácii, či vo forme nadnárodného vý-
voja alebo viac medzivládnej spolupráce.  

Pri definovaní voľného pohybu osôb môžeme identifikovať dve zá-
kladné výskumné línie – voľný pohyb pracovníkov, vychádzajúc 

 
2 HAAS, E.B.: The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces 1950-1957, 
2nd edn Stanford, CA: Stanford University Press, 1968, s. 24. 
3 MITRANY, D.: The Prospect of European Integration: Federal or Functional. In: 
Journal of Common Market Studies, roč. 1965. 
4 MORAVCSIK, A.: Preferences and Power in the European Community: A Liberal 
Intergovernmentalist Approach. In: Journal of Common Market Studies, 1993, Vol. 
31, s. 473-524. 
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2 HAAS, E.B.: The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces 1950-1957, 
2nd edn Stanford, CA: Stanford University Press, 1968, s. 24. 
3 MITRANY, D.: The Prospect of European Integration: Federal or Functional. In: 
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z rozhodnutia Hoekstra (75/635), pokračujúc ďalšími rozsudkami 
Levin (53/816), Kempf (139/857), Lawrie-Blum (66/858), Lebon (C-
316/859), Steyman (C-196/8710), Bettray (344/8711), Scholz  
(C-149/9212), Trojani (C-456/0213), Hartmann (C-212/0514). Vzhľa-
dom na rozsiahlosť problematiky je predmetom nášho skúmania iba 
koncept voľného pohybu osôb v rámci únie, a to vychádzajúc z práva 
na voľný pohyb a pobyt občanov Únie definovaný v článku 21 ZFEÚ v 
súčinnosti so základným princípom nediskriminácie uvedenom 
v článku 18 a 19 ZFEÚ.  
 
1. Voľný pohyb osôb a rozhodovacia činnosť Súdneho 

dvora  
Problematike voľného pohybu osôb sa venoval Súdny dvor od za-

čiatku svojej rozhodovacej činnosti. Z obdobia po vzniku inštitútu ob-
čianstva Európskej únie je jedným z prvých rozsudok Sala  

 
5 Rozsudok z 19. marca 1964, Mrs M.K.H. Hoekstra (née Unger) proti Bestuur der 
Bedrijfsvereniging voor Detailhandel en Ambachten (Administration  
of the Industrial Board for Retail Trades and Businesses), 75/63, ECLI:EU:C:1964:19.  
6 Rozsudok z 23. marca 1982, D.M. Levin proti Staatssecretaris van Justitie, 53/81, 
ECLI:EU:C:1982:105. 
7 Rozsudok z 3. júna 1986, R. H. Kempf proti Staatssecretaris van Justitie, 139/85, 
ECLI:EU:C:1986:223. 
8 Rozsudok z 3. júla 1986, Deborah Lawrie-Blum proti Land Baden-Württemberg, 
66/85, ECLI:EU:C:1986:284. 
9 Rozsudok z 18. júna 1987, Centre public d’aide sociale proti Marie-Christine Lebon, 
316ú85, ECLI:EU:C:1987:302. 
10 Rozsudok z 5. októbra 1988, Udo Steymann proti Staatssecretaris van Justitie, 
 C-196/87, ECLI:EU:C:1988:475. 
11 Rozsudok z 31. mája 1989, I. Bettray v Staatssecretaris van Justitie, 344/87, 
ECLI:EU:C:1989:226. 
12 Rozsudok z 23. februára 1994, Scholz proti Opera Universitaria di Cagliari  
a Cinzia Porcedda, C-419/92, ECLI:EU:C:1994:62. 
13 Rozsudok zo 7. septembra 2004, Michel Trojani proti Centre public d’aide sociale 
de Bruxelles, C-456/02, ECLI:EU:C:2004:488. 
14 Rozsudok z 18. júla 2007, Gertraud Hartmann proti Freistaat Bayern, C-212/05, 
ECLI:EU:C:2007:437. 
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(C-85/9615), v ktorom Súdny dvor EÚ definoval princíp nediskriminá-
cie ako princíp absolútneho charakteru v súvislosti s voľným pohybom 
ekonomického charakteru. SD EÚ sa zameral na rozvoj možností, „ako 
chrániť práva občanov EÚ, pričom prostriedkom ochrany sa stal všeo-
becný princíp zákazu diskriminácie, respektíve zásada rovnakého za-
obchádzania s občanmi členských štátov“.16 

Svoj prístup k prepojeniu voľného pohybu osôb s princípom nedis-
kriminácie potvrdil aj v ďalšom rozsudku Grzelczky (C-184/9917), ke-
dy k voľnému pohybu osôb pripojil podmienku nediskriminácie aj pri 
pohybe tzv. neekonomického charakteru, t.j. v rámci prípravy  
na povolanie.  „Je pravdou, že v bode 18 rozsudku z 21. júna 1988  
vo veci Brown (C-197/86, Zb. s. 3205), Súdny dvor skonštatoval,  
že za súčasného stavu vývoja práva Spoločenstva sociálna pomoc pri-
znaná študentom určená na osobné výdavky a na vzdelanie je v zásade 
mimo pôsobnosti Zmluvy EHS v zmysle článku 7 (po zmene článok 6 
Zmluvy ES). Po vydaní už citovaného rozsudku Brown, Európska únia 
zaviedla do Zmluvy ES inštitút občianstva Únie a pridala do jej tretej 
časti kapitolu 3 venovanú najmä všeobecnému a odbornému vzdelá-
vaniu. Žiadne ustanovenie z textu takto zmenenej Zmluvy nedovoľuje 
konštatovať, že študenti, ktorí sú občanmi Únie, počas ich štúdia  
v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi, sú pozbavení 
práv, ktoré Zmluva priznáva občanom Únie. V uvedenom období Rada 
prijala smernicu 93/96, ktorá stanovuje, že členské štáty priznajú prá-
vo na pobyt študentom, štátnym príslušníkom z iného členského štátu, 
ktorí splnia určité podmienky. Len na základe samotnej skutočnosti,  
že občan Únie študuje na vysokej škole v inom členskom štáte, ktorého 
nemá štátnu príslušnosť, ho nemožno pozbaviť práva na uplatnenie 

 
15 Rozsudok z 12. mája 1998, María Martínez Sala proti Freistaat Bayern, C-85/96, 
ECLI:EU:C:1998:217. 
16 FRIDRICH, B. – ŠTULAJTER, M.: Vývoj vzťahu občianstva Európskej únie a voľného 
pohybu osôb. In: SIMAN, M. – SLAŠŤAN, M.: Voľný pohyb osôb a vnútorný trh 
Európskej únie, Bratislava: PEVŠ, 2018, s. 25. 
17 Rozsudok z 20. septembra 2001, Rudy Grzelczky proti Centre public d’aide sociale 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, C-184/99, ECLI:EU:C:2001:458. 
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z rozhodnutia Hoekstra (75/635), pokračujúc ďalšími rozsudkami 
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čiatku svojej rozhodovacej činnosti. Z obdobia po vzniku inštitútu ob-
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5 Rozsudok z 19. marca 1964, Mrs M.K.H. Hoekstra (née Unger) proti Bestuur der 
Bedrijfsvereniging voor Detailhandel en Ambachten (Administration  
of the Industrial Board for Retail Trades and Businesses), 75/63, ECLI:EU:C:1964:19.  
6 Rozsudok z 23. marca 1982, D.M. Levin proti Staatssecretaris van Justitie, 53/81, 
ECLI:EU:C:1982:105. 
7 Rozsudok z 3. júna 1986, R. H. Kempf proti Staatssecretaris van Justitie, 139/85, 
ECLI:EU:C:1986:223. 
8 Rozsudok z 3. júla 1986, Deborah Lawrie-Blum proti Land Baden-Württemberg, 
66/85, ECLI:EU:C:1986:284. 
9 Rozsudok z 18. júna 1987, Centre public d’aide sociale proti Marie-Christine Lebon, 
316ú85, ECLI:EU:C:1987:302. 
10 Rozsudok z 5. októbra 1988, Udo Steymann proti Staatssecretaris van Justitie, 
 C-196/87, ECLI:EU:C:1988:475. 
11 Rozsudok z 31. mája 1989, I. Bettray v Staatssecretaris van Justitie, 344/87, 
ECLI:EU:C:1989:226. 
12 Rozsudok z 23. februára 1994, Scholz proti Opera Universitaria di Cagliari  
a Cinzia Porcedda, C-419/92, ECLI:EU:C:1994:62. 
13 Rozsudok zo 7. septembra 2004, Michel Trojani proti Centre public d’aide sociale 
de Bruxelles, C-456/02, ECLI:EU:C:2004:488. 
14 Rozsudok z 18. júla 2007, Gertraud Hartmann proti Freistaat Bayern, C-212/05, 
ECLI:EU:C:2007:437. 
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(C-85/9615), v ktorom Súdny dvor EÚ definoval princíp nediskriminá-
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na povolanie.  „Je pravdou, že v bode 18 rozsudku z 21. júna 1988  
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Zmluvy ES). Po vydaní už citovaného rozsudku Brown, Európska únia 
zaviedla do Zmluvy ES inštitút občianstva Únie a pridala do jej tretej 
časti kapitolu 3 venovanú najmä všeobecnému a odbornému vzdelá-
vaniu. Žiadne ustanovenie z textu takto zmenenej Zmluvy nedovoľuje 
konštatovať, že študenti, ktorí sú občanmi Únie, počas ich štúdia  
v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi, sú pozbavení 
práv, ktoré Zmluva priznáva občanom Únie. V uvedenom období Rada 
prijala smernicu 93/96, ktorá stanovuje, že členské štáty priznajú prá-
vo na pobyt študentom, štátnym príslušníkom z iného členského štátu, 
ktorí splnia určité podmienky. Len na základe samotnej skutočnosti,  
že občan Únie študuje na vysokej škole v inom členskom štáte, ktorého 
nemá štátnu príslušnosť, ho nemožno pozbaviť práva na uplatnenie 

 
15 Rozsudok z 12. mája 1998, María Martínez Sala proti Freistaat Bayern, C-85/96, 
ECLI:EU:C:1998:217. 
16 FRIDRICH, B. – ŠTULAJTER, M.: Vývoj vzťahu občianstva Európskej únie a voľného 
pohybu osôb. In: SIMAN, M. – SLAŠŤAN, M.: Voľný pohyb osôb a vnútorný trh 
Európskej únie, Bratislava: PEVŠ, 2018, s. 25. 
17 Rozsudok z 20. septembra 2001, Rudy Grzelczky proti Centre public d’aide sociale 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, C-184/99, ECLI:EU:C:2001:458. 
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zákazu diskriminácie, ktorý je formulovaný v článku 6 Zmluvy, s vý-
nimkou obmedzení a podmienok stanovených Zmluvou. Tento zákaz 
treba vykladať v súvislosti s konkrétnym prípadom, ako je to uvedené 
vo vyššie uvedenom bode 30 v spojitosti s článkom 8a ods. 1 Zmluvy, 
ktorý zakotvuje „právo pohybovať sa a zotrvávať slobodne na území 
členských štátov, rešpektujúc obmedzenia a podmienky stanovené  
v tejto Zmluve a v predpisoch prijatých na ich vykonanie“.“18  

Koncept ochrany voľného pohybu osôb rozšíril Súdny dvor EÚ 
v roku 2002 aj o neobčanov EÚ, keď v rozsudku Baumbast  
(C-413/9919) priznal priamy účinok právu na voľný pohyb osôb 
a usadenie sa: „Občan Európskej únie, ktorý už nepožíva právo na po-
byt ako migrujúci pracovník v hostiteľskom členskom štáte, môže ako 
občan Únie požívať v tomto štáte právo na pobyt na základe priameho 
uplatnenia článku 18 ods. 1 ES. Výkon uvedeného práva podlieha ob-
medzeniam a podmienkam, na ktoré uvedené ustanovenie odkazuje, 
avšak príslušné orgány a prípadne vnútroštátne súdne orgány musia 
zabezpečiť, aby sa uvedené obmedzenia a podmienky uplatňovali  
v súlade so všeobecnými zásadami práva Spoločenstva, najmä so zása-
dou proporcionality.“20 Táto proaktívna definícia vyvolala odpor vo 
viacerých členských štátoch a tak následne tento koncept zúžil 
v rozsudkoch Collins (C-138/0221) a Trojani (C-456/0322) a to  
na základe limitov národnej legislatívy členských štátov: „Na osobu 
v rovnakom postavení ako žalobca v konaní vo veci samej sa na jednej 
strane nevzťahujú články 43 a 49 ES a na druhej strane sa táto osoba 
môže domáhať práva na pobyt ako pracovník v zmysle článku 39 ES, 

 
18 Rozsudok z 20. septembra 2001, Rudy Grzelczky proti Centre public d’aide sociale 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, C-184/99, ECLI:EU:C:2001:458, body 34 – 37.  
19 Rozsudok zo 17. septembra 2002, Baumbast and R proti Secretary of State for the 
Home Department, C-413/99, ECLI:EU:C:2002:493. 
20 Ibid, bod 97, ods. 3. 
21 Rozsudok z 23. marca 2004, Brian Francis Collins proti Secretary of State for Work 
and Pensions, C-138/02, ECLI:EU:C:2004:172.  
22 Rozsudok zo 7. septembra 2004, Michel Trojani proti Centre public d’aide sociale 
de Bruxelles, C-456/02, ECLI:EU:C:2004:488. 
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len ak je platená činnosť, ktorú vykonáva, skutočná a účinná. Je  
na vnútroštátnom súde, aby náležite posúdil skutkový stav s cieľom 
rozhodnúť, či je tomu tak v prípade, o ktorom pojednáva“.23  

Jedným z dôsledkov rozširujúcej a prehlbujúcej sa judikatúry Súd-
neho dvora EÚ ako aj potreby právne definovať subjekt voľného po-
hybu osôb, bolo prijatie Smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie  
a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rám-
ci územia členských štátov24. Trend rozširovania interpretácie osôb, 
ktoré môžu využívať právo voľného pohybu a pobytu v EÚ pokračoval 
zo strany Súdneho dvora EÚ aj po prijatí Smernice, a to najmä 
v nadväznosti na explicitné, ale pomerne vágne upravené ustanovenia 
o občanoch Únie a ich rodinných príslušníkov, ktorý právo voľného 
pohybu a pobytu požívajú.   

V rozsudku Zambrano (C-34/0925) konštatoval Súdny dvor EÚ,  
že právo voľného pohybu a pobytu prislúcha aj rodičom dieťaťa, ktoré 
je štátnym príslušníkom EÚ, pričom samotní rodičia sú štátnymi prí-
slušníkmi tretích krajín. Táto interpretácia potvrdila existujúce roz-
hodnutie v prípade Zhu a Chen (C-200/02), v ktorom Súdny dvor 
uviedol, že článok 18 ES a smernica 90/364 o práve pobytu (nb. zruše-
ná smernicou 2004/38/ES) „priznávajú maloletému štátnemu prísluš-
níkovi členského štátu, ktorý má príslušné nemocenské poistenie 
a ktorý je závislý od rodiča, ktorý je však sám štátnym príslušníkom 
tretieho štátu a ktorého finančné prostriedky sú postačujúce na to,  
aby sa tento maloletý príslušník členského štátu nestal záťažou pre 
verejné financie hostiteľského členského štátu, právo pobytu 
v neobmedzenej dĺžke na území posledne uvedeného členského štátu. 

 
23 Ibid, bod 47. 
24 Smernica 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa 
pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov ktorá mení a dopĺňa 
nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 
73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. 
v. EÚ L 158, 2004, s. 77; Mim. vyd. 05/005, s. 46). 
25 Rozsudok z 8. marca 2011, Gerardo Ruiz Zambrano proti Office national de 
l’emploi, C-34/09, ECLI:EU:C:2011:124. 
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18 Rozsudok z 20. septembra 2001, Rudy Grzelczky proti Centre public d’aide sociale 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, C-184/99, ECLI:EU:C:2001:458, body 34 – 37.  
19 Rozsudok zo 17. septembra 2002, Baumbast and R proti Secretary of State for the 
Home Department, C-413/99, ECLI:EU:C:2002:493. 
20 Ibid, bod 97, ods. 3. 
21 Rozsudok z 23. marca 2004, Brian Francis Collins proti Secretary of State for Work 
and Pensions, C-138/02, ECLI:EU:C:2004:172.  
22 Rozsudok zo 7. septembra 2004, Michel Trojani proti Centre public d’aide sociale 
de Bruxelles, C-456/02, ECLI:EU:C:2004:488. 
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je štátnym príslušníkom EÚ, pričom samotní rodičia sú štátnymi prí-
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23 Ibid, bod 47. 
24 Smernica 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa 
pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov ktorá mení a dopĺňa 
nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 
73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. 
v. EÚ L 158, 2004, s. 77; Mim. vyd. 05/005, s. 46). 
25 Rozsudok z 8. marca 2011, Gerardo Ruiz Zambrano proti Office national de 
l’emploi, C-34/09, ECLI:EU:C:2011:124. 
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V takomto prípade tie isté ustanovenia umožňujú rodičovi, ktorý sa 
o tohto štátneho príslušníka skutočne stará, zdržiavať sa spolu s ním 
v hostiteľskom členskom štáte.“26 

V prípade Dereci (C-256/1127) potvrdil Súdny dvor, že je výlučne na 
vnútroštátnom súde, aby zistil a konštatoval, či zamietavým rozhodnu-
tím budú narušené práva občanov EÚ, t.j. rodinných príslušníkov, ku 
ktorým sa chcú žalobcovia (neobčania EÚ) prisťahovať. „Právo Únie, a 
najmä jeho ustanovenia týkajúce sa občianstva Únie, sa má vykladať v 
tom zmysle, že nebráni tomu, aby členský štát odoprel štátnemu prí-
slušníkovi tretieho štátu pobyt na svojom území, keď má tento štátny 
príslušník záujem bývať so svojím rodinným príslušníkom, občanom 
Únie s bydliskom v tomto členskom štáte, ktorého je aj štátnym prí-
slušníkom, a ktorý nikdy neuplatnil svoje právo na voľný pohyb, po-
kiaľ takéto odopretie neznamená pre dotknutého občana Únie stratu 
možnosti účinného požívania podstaty práv, ktoré mu vyplývajú z po-
stavenia občana Únie, čo prináleží posúdiť vnútroštátnemu súdu.“28 

V spojených prípadoch Morgan a Bucher  (C-11/06 a C-12/0629) 
Súdny dvor potvrdil svoje predošlé rozhodnutie v prípade Grzelczyk 
a opätovne prepojil voľný pohyb osôb s princípom nediskriminácie, 
ktorý je potrebné uplatňovať aj pri neekonomických činnostiach, ktoré 
sú motívom voľného pohybu osôb, pričom samotné vzdelávanie sa 
považuje za prípravu na povolanie: „za okolností, akými sú okolnosti  
v sporoch vo veciach samých, podmienka, podľa ktorej na to, aby bolo 
možné získať pomoc na vzdelávanie poskytovanú na štúdiá vykonáva-
né v inom členskom štáte ako v tom, ktorého sú žiadajúci študenti 
štátnymi príslušníkmi, musia byť tieto štúdiá pokračovaním vzdeláva-

 
26 Rozsudok z 19. októbra 2004, Kunqian Catherine Zhu a Man Lavette Chen proti 
Secretary of State for the Home Department, C-200/02, ECLI:EU:C:2004:639, bod 41. 
27 Rozsudok z 15. novembra 2011, Murat Dereci and Others v Bundesministerium für 
Inneres, C-256/11, ECLI:EU:C:2011:734. 
28 Ibid, bod 102, ods. 1. 
29 Rozsudok z 23. októbra 2007, Rhiannon Morgan proti Bezirksregierung Köln  
(C-11/06) a Iris Bucher proti Landrat des Kreises Düren (C-12/06), 
ECLI:EU:C:2007:626. 
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nia vykonaného počas aspoň jedného roka na území členského štátu 
pôvodu týchto študentov, odporuje článkom 17 ES a 18 ES.“30 

V rozsudku Prinz a Seeberger (C-523/11 a C-585/1131) priznal pri-
ncípu nediskriminácie pri zabezpečení voľného pohybu a pobytu osôb 
upravených v článku 20 a 21 ZFEÚ, občanov Únie alebo rodinných prí-
slušníkov podľa smernice 2004/38/ES, absolútny charakter.   

V prípade Lounes (C-165/1632) sa Súdny dvor EÚ zaoberal právom 
voľného pohybu rodinných príslušníkov podľa Smernice 2004/38/ES. 
V rozsudku uviedol, že „smernica sa má vykladať v tom zmysle, že ne-
má tento štátny príslušník (tretej krajiny)  odvodené právo na pobyt 
v danom členskom štáte na základe ustanovení smernice, ale môže ho 
mať podľa článku 21, ods. 1 ZFEÚ za podmienok, ktoré nemôžu byť 
prísnejšie ako podmienky stanovené smernicou 2004/38/ES pre pri-
znanie tohto práva štátnemu príslušníkovi tretieho štátu, ktorý je ro-
dinným príslušníkom občana Únie a ktorý vykonal svoje právo na voľ-
ný pohyb a usadil sa v inom členskom štáte než ktorého je štátnym 
príslušníkom.“33  

Vzhľadom na charakter ustanovení smernice, Súdny dvor EÚ obdr-
žal aj ďalšie podanie v rámci prejudiciálneho konania, Coman  
(C-673/1634). Súdny dvor EÚ bol požiadaný o odpoveď na dve prejudi-
ciálne otázky:  

1) Čo v prípade, ak zväzok osôb rovnakého pohlavia, uzatvorený 
v jednom členskom štáte, chce uplatňovať svoje právo voľného 
pohybu v EÚ?  

 
30 Ibid, bod 51. 
31 Rozsudzok z 18. júla 2013, Laurence Prinz v Region Hannover (C-523/11).  
a Philipp Seeberger proti Studentenwerk Heidelberg (C-585/11), 
ECLI:EU:C:2013:524. 
32 Rozsudok zo 14. novembra 2017, Toufik Lounes proti Secretary of State for the 
Home Department, C-165/16, ECLI:EU:C:2017:862. 
33 Ibid, bod 62. 
34 Rozsudok z 5. júna 2018,  Relu Adrian Coman a i. proti Inspectoratul General 
pentru Imigrări a Ministerul Afacerilor Interne, C-673/16, ECLI:EU:C:2018:385. 
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27 Rozsudok z 15. novembra 2011, Murat Dereci and Others v Bundesministerium für 
Inneres, C-256/11, ECLI:EU:C:2011:734. 
28 Ibid, bod 102, ods. 1. 
29 Rozsudok z 23. októbra 2007, Rhiannon Morgan proti Bezirksregierung Köln  
(C-11/06) a Iris Bucher proti Landrat des Kreises Düren (C-12/06), 
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2) Musia byť manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzatvorené 
v inej krajine uzatvorené v krajine, ktorá nemá právnu úpravu 
manželstiev osôb rovnakého pohlavia a za akých okolností sa 
môžu občania EÚ dovolávať ustanovenia práva EÚ pri uplatňo-
vaní práva na zjednotenie rodiny v danom štáte?  

V zásade sa rumunský ústavný súd pýtal na výklad pojmu „manžel-
ský partner“ uvedený v článku 2 bod 2 Smernice 2004/38/ES v spojení 
s článkami 7, 9, 21 a 45 Charty základných práv EÚ.  

Súdny dvor EÚ v rozsudku uviedol, že právo voľného pohybu medzi 
členskými štátmi EÚ je garantované tak, aby bolo v súlade s cieľmi 
spoločenstva a teda aj právom na sprievod rodinnými príslušníkmi. 
Pojem „partner“ (z angl. spouse) je rodovo neutrálny pojem a je po-
trebné ho vykladať bez ohľadu na to, či evokuje alebo nie právnu 
úpravu partnerstiev alebo manželstiev osôb rovnakého pohlavia ako 
v členskom štáte.  

Autonómna interpretácia musí byť aplikovaná vo vzťahu k termínu 
„manželský partner“ ako je použitý v článku 2, ods. 2, písm. a) Smerni-
ce 2004/38/ES a musí byť nezávislé od pohlavia osoby, s ktorou je 
ženatý občan Únie.  Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora pritom 
„z požiadavky jednotného uplatňovania práva Únie, ako aj zo zásady 
rovnosti vyplýva, že znenie ustanovenia práva Únie, ktoré neobsahuje 
nijaký výslovný odkaz na právo členských štátov s cieľom určiť jeho 
zmysel a rozsah pôsobnosti, si v zásade vyžaduje autonómny a jednot-
ný výklad v celej Únii“.35  Ako ďalej uvádza, “tento výklad musí 
zohľadňovať nielen znenie tohto ustanovenia, ale aj jeho kontext a cieľ 
sledovaný príslušnou právnou úpravou.“36 

 
35 Rozsudok z 18. októbra 2016, Republik Griechenland v Grigorios Nikiforidis, 
C-135/15, ECLI:EU:C:2016:774, bod 28. 
36 Rozsudky z 18. mája 2017, Hummel Holding A/S v Nike Inc. and Nike Retail B.V., 
C-617/15, ECLI:EU:C:2017:390, bod 22, a rozsudok  z 27. septembra 2017, Nintendo 
Co. Ltd v BigBen Interactive GmbH and BigBen Interactive SA, C-24/16 a C-25/16, 
ECLI: EU:C:2017:724, bod 70. 
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Súdny dvor konštantne v rôznych oblastiach práva ustanovil,  
keď bola požadovaná jeho interpretácia, že členský štát musí dodržia-
vať právo EÚ. Aj v oblasti manželského stavu osôb je preto potrebné 
vychádzať z princípu nediskriminácie, ktorý je potrebné dodržiavať 
pri realizácii príslušných kompetencií štátu a štátnych orgánov a rele-
vantných politík. 

Právna otázka, ktorá je obsahom rozhodovacej činnosti Súdneho 
dvora EÚ v prípade Coman, tak nestála ako otázka legalizácie manžel-
stva medzi osobami rovnakého pohlavia, ale ako otázka uplatňovania 
slobody voľného pohybu občanov Únie. „Ponechanie možnosti člen-
ským štátom povoliť alebo odmietnuť vstup na ich územie a pobyt  
na ich území štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, s ktorým bolo uzav-
reté manželstvo v niektorom členskom štáte v súlade s právom daného 
štátu, podľa toho, či ustanovenia vnútroštátneho práva upravujú alebo 
neupravujú manželstvo osôb rovnakého pohlavia, by malo za násle-
dok, že sloboda pohybu občanov Únie, ktorí už využili túto slobodu,  
by bola v jednotlivých členských štátov rôzna, v závislosti od takých 
ustanovení vnútroštátneho práva (pozri analogicky rozsudok Metock  
a i.37).“38  Takýto výklad však viedol k vzniku troch kategórií oprávne-
ných osôb identifikovaných pod pojmom partner, pričom „v závislosti 
od intenzity a právneho uznania ich partnerského vzťahu bolo výsled-
kom snahy poskytnúť čo najširšiu ochranu právam partnerov občanov 
Únie na voľný pohyb a pobyt a zároveň kompromisným riešením, kto-
ré odrážalo skutočnosť, že právne poriadky väčšiny členských štátov 
ešte neposkytli právne uznanie zväzkom osôb rovnakého pohlavia.“39 

 
37 Rozsudok z 25. júla 2008, Blaise Baheten Metock a iní proti Minister for Justice, 
Equality and Law Reform, C-127/08, EU:C:2008:449, bod 67. 
38 Rozsudok z 5. júna 2018,  Relu Adrian Coman a i. proti Inspectoratul General 
pentru Imigrări a Ministerul Afacerilor Interne, C-673/16, ECLI:EU:C:2018:385, bod 
39. 
39 JANČO, M. – SIMAN, M.: Uplatňovanie smernice 2004/38/ES na partnerov občanov 
Únie. In: SIMAN, M. – SLAŠŤAN, M.: Voľný pohyb osôb a vnútorný trh Európskej únie, 
Bratislava: PEVŠ, 2018, s. 89. 
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V niektorých členských krajinách bol tento rozsudok negatívne 
vnímaný. Tento svoj postoj k problematike manželstiev osôb rovnaké-
ho pohlavia vyjadrili aj stanovisku doručenom Súdnemu dvoru EÚ 
v rámci prejudiciálneho konania, keď tvrdili, že ide takú oblasť právnej 
úpravy, ktorá spadá výlučne do kompetencie členského štátu40. Súdny 
dvor EÚ však v rozsudku Coman nadviazal na predošlé rozhodnutie 
v prípade Metock a ostatní (C-127/08)41, v ktorom definoval, že rodin-
ný príslušník má byť definovaný bez ohľadu na to, kde a kedy bolo 
manželstvo uzavreté. V rozsudku Súdny dvor EÚ konštatuje, že „Smer-
nici 2004/38 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne 
sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov,  
ktorá mení a dopĺňa nariadenie č. 1612/68 a ruší smernice 64/221, 
68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 a 93/96, od-
poruje právna úprava členského štátu, ktorá vyžaduje od štátneho prí-
slušníka tretej krajiny, ktorý je manželským partnerom občana Únie 
zdržiavajúceho sa v tomto členskom štáte, pričom nie je jeho štátnym 
príslušníkom, aby mal legálny pobyt v inom členskom štáte predtým, 
ako prišiel do hostiteľského členského štátu, na to, aby sa naňho vzťa-
hovali ustanovenia tejto smernice“42.  

Pokiaľ ide o rodinných príslušníkov občana Únie, žiadne ustanove-
nie smernice 2004/38 neviaže uplatnenie tejto smernice na podmien-
ku, aby sa predtým zdržiavali v členskom štáte. Podľa svojho článku 3 
ods. 1 sa totiž smernica 2004/38 uplatňuje na každého občana Únie, 
ktorý sa pohybuje alebo zdržiava v členskom štáte inom, ako je členský 
štát, ktorého je štátnym príslušníkom, a na jeho rodinných príslušní-
kov, ako ich definuje článok 2 bod 2 tejto smernice, ktorí ho sprevádza-
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jú, alebo sa k nemu pripájajú v tomto členskom štáte. Definícia rodin-
ných príslušníkov v článku 2 bode 2 smernice 2004/38 ich totiž neroz-
lišuje podľa toho, či sa už legálne zdržiavali v inom členskom štáte, 
alebo nie.“43  
 
Záver  

V oblasti voľného pohybu osôb od prijatia konceptu občianstva únie 
Maastrichtskou zmluvou, došlo k pomerne komplexnému 
a rozsiahlemu vývoju. A to najmä v rozsahu subjektov, ktorým je toto 
právo garantované. Vychádzajúc z ustanovenia článku 21 ZFEÚ, toto 
právo prináleží všetkým občanom EÚ, teda štátnym príslušníkom člen-
ských štátov Európskej únie. Súdny dvor EÚ však svojou rozhodovacou 
činnosťou a to prostredníctvom prejudiciálneho konania, prispel 
k extenzívnemu ponímaniu, kto je považovaný za subjekt týchto práv, 
v nadväznosti na princíp nediskriminácie.  

Ďalší vývoj významne ovplyvnilo prijatie Smernice 2004/38/ES, 
ktorá explicitne rozšírila kategórie subjektov, ktorí nie sú občanmi 
Únie, ale je im garantované právo voľného pohybu a pobytu. Vzhľa-
dom k pomerne vágnej terminologickej úprave, však Súdny dvor EÚ 
dostal opätovne priestor pre rozšírený výklad subjektov, ktorým je 
právo voľného pohybu a pobytu garantované. Otvára tak nielen pries-
tor pre extenzívny výklad, ale najmä jednotnú aplikáciu a posilňuje tak 
charakter princípu nediskriminácie a následne aj princípu ochrany 
ľudských práv.  

Z koncepčného hľadiska a na základe vyššie uvedenej analýzy roz-
hodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ môžeme konštatovať, že svojou 
rozhodovacou činnosťou prispieva k prehlbovaniu európskej integrá-
cie a jeho činnosť je rozhodujúca pre posilnenie supranacionálneho 
charakteru Európskej únie v oblasti voľného pohybu a pobytu osôb 
ako jednej zo štyroch základných slobôd EÚ. Zároveň však môžeme 
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konštatovať, že jeho činnosť z hľadiska európskej integrácie nie je ab-
solútna, ale limitovaná práve existenciou národných záujmov, ktoré 
reflektoval v našej výskumnej oblasti úroveň 20% (t.j. šestnásť skú-
maných rozsudkov, pričom tri z nich zmierňovali predchádzajú exten-
zívny výklad slobody pohybu a pobytu na základe tzv. národného zá-
ujmu). Tento prvok racionality v supranacionálnom priestore tak pre-
stavuje ďalšie špecifikum v európskom integračnom procese, ale záro-
veň aj vytvára akúsi záruku kontroly zo strany členských štátov voči 
tzv. prílišnému súdnemu aktivizmu na európskej úrovni.   
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Právo EÚ v konaní o súlade právnych predpisov 
pred Ústavným súdom Slovenskej republiky  
– aktuálne problémy a výzvy 
Radoslav Benko 
 
Abstrakt 
Príspevok sa venuje judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky  
vo veciach namietaného nesúladu zákonnej právnej úpravy s právom 
Európskej únie v konaní o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 
písm. a) Ústavy Slovenskej republiky. Príspevok načrtáva postavenie 
práva Európskej únie v konaní o súlade právnych predpisov pred Ústav-
ným súdom Slovenskej republiky, resp. jeho postavenie v ústavnom po-
riadku Slovenskej republiky, tak ako vyplýva z predmetnej judikatúry 
Ústavného súdu Slovenskej republiky, poukazuje na problémy, ktorým 
uplatňovanie práva Európskej únie Ústavným súdom Slovenskej republi-
ky čelí z pohľadu princípov jeho uplatňovania formulovaných Súdnym 
dvorom Európskej únie a predostiera výzvy týkajúce sa uplatňovania 
práva Európskej únie Ústavným súdom Slovenskej republiky, s ktorými 
by sa Ústavný súd Slovenskej republiky mal vysporiadať v rámci svojej 
budúcej rozhodovacej činnosti.   
 

Abstract 
The paper is devoted to the case law of the Constitutional court  
of the Slovak republic in cases where the conformity of law of the Slovak 
republic with the law of the European union was objected in proceeding 
on the compatibility of legal regulations according to Article 125 para 1 
letter a) of the Constitution of the Slovak republic. The paper outlines the 
status of the law of the European union in proceeding on the compatibil-
ity of legal regulations before the Constitutional court of the Slovak re-
public, let us say, its status within the constitutional legal order  
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of the Slovak republic, it outlines the issues, which the application  
of the law of the European union by the Constitutional court of the Slo-
vak republic faces from the point of view of the principles of its applica-
tion as formulated by the Court of Justice of the European union and pre-
sents the challenges related to the application of the law of the European 
union by the Constitutional court of the Slovak republic, which should be 
settled by the Constitutional court of the Slovak republic within its future 
judicature.     
 

Úvod 
Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie (ďalej len „EÚ“) 

sa právo EÚ začalo uplatňovať aj v konaní pred Ústavným súdom Slov-
enskej republiky (ďalej len „ústavný súd“). Oprávnení navrhovatelia sa 
ho začali pred ústavným súdom dovolávať jednak v konaní 
o ústavných sťažnostiach podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej re-
publiky1 (ďalej len „ústava“)2 a jednak v konaní o súlade právnych 
predpisov podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) ústavy.3 Tento príspevok sa 
zameriava na rozhodnutia ústavného súdu v konaní o súlade právnych 
predpisov, v ktorých navrhovatelia navrhovali vyslovenie nesúladu 
napádanej zákonnej právnej úpravy okrem s príslušnými ustanove-
niami ústavy aj s určitými ustanoveniami primárneho  
alebo sekundárneho práva EÚ. Predmetom záujmu tohto príspevku sú 
jednak uznesenia ústavného súdu vynesené v rámci predbežného 
prerokovania návrhu, pri ktorom ústavný súd posudzoval splnenie 

 
1 Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení. 
2 Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb 
alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv  
alebo slobôd (podľa ústavy, pozn.) alebo ľudských práv a základných slobôd 
vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola 
vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom. 
3 Podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) ústavy ústavný súd rozhoduje o súlade zákonov  
s ústavou, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila 
súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené 
spôsobom ustanoveným zákonom. 
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podmienok prijatia návrhu na ďalšie konanie a jednak nálezy 
ústavného súdu vo veci samej. Príspevok sa postupne venuje otázkam 
primárneho práva EÚ ako referenčného kritéria v konaní o súlade 
právnych predpisov, vecnej pôsobnosti práva EÚ ako podmienke up-
latniteľnosti práva EÚ v konaní o súlade právnych predpisov, post-
aveniu Charty základných práv EÚ4 (ďalej len „charta“) v konaní 
o súlade právnych predpisov, aktívnej procesnej legitimácii všeobec-
ného súdu v konaní o súlade vnútroštátneho práva s právom EÚ 
a napokon postaveniu sekundárneho práva EÚ v konaní o súlade 
právnych predpisov. Príspevok sa pokúša načrtnúť problémy, ktorým 
z pohľadu práva EÚ a judikatúry Súdneho dvora EÚ predmetné rozh-
odnutia ústavného súdu čelia a formulovať výzvy, s ktorými by sa 
ústavný súd v rámci svojej ďalšej rozhodovacej činnosti mal náležite 
vysporiadať. Zámerom príspevku nie je ponúknuť komplexný 
a detailný pohľad na skúmané problematiky, ale skôr podnietiť o nich 
diskusiu.    
 

1. Primárne právo EÚ ako referenčné kritérium 
v konaní o súlade právnych predpisov 

 Ústavný súd sa k postaveniu práva EÚ v konaní o súlade právnych 
predpisov po prvý krát vyjadril v náleze vo veci sp. zn. PL. ÚS 3/09 
z 26. januára 2011. Predmetom konania pred ústavným súdom 
v uvedenej veci bolo rozhodovanie o súlade určitých ustanovení záko-
na o zdravotných poisťovniach5 s označenými ustanoveniami ústavy, 
Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len 
„dohovor“),6 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských 

 
4 Charta základných práv Európskej únie. Ú. v. ES C 202, 7.6.2016, s. 391 – 407. 
5 § 15 ods. 6 a § 86d zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade 
nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
6 Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd podpísaný v Ríme, 
4.11.1950, členmi Rady Európy v znení ustanovení Dodatkových protokolov. 
Publikovaný v zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 209/1992 Zb. 
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práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol“) a Zmluvy  
o fungovaní EÚ.7 Návrh na začatie konania o súlade napadnutých 
ustanovení zákona o zdravotných poisťovniach s uvedenými ustano-
veniami ústavy, dohovoru, dodatkového protokolu a Zmluvy o fungo-
vaní EÚ, podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) ústavy, ústavnému súdu doručila 
skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len 
„skupina poslancov“) a okresný súd Bratislava I. Vyslovenia nesúladu 
napadnutej zákonnej úpravy s príslušnými ustanoveniami Zmluvy 
o fungovaní EÚ sa dovolávala skupina poslancov. Ústavný súd v rámci 
predbežného prerokovania návrhov podľa § 25 ods. 1 zákona  
č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky,  
o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „pôvodný zákon o ústavnom súde“) [podľa novej, 
v súčasnosti platnej právnej úpravy, § 56 zákona č. 314/2018 Z. z.  
o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“), pozn.], 
v rámci ktorého zisťoval, či neboli dané dôvody pre ich odmietnutie 
podľa § 25 ods. 2 pôvodného zákona o ústavnom súde,8 prijal návrh 
skupiny poslancov a návrh okresného súdu na ďalšie konanie a zá-
roveň rozhodol o ich spojení na spoločné konanie, ktoré bolo ďalej 
vedené pod sp. zn. PL. ÚS 3/09. Jedným z kľúčových okruhov problé-
mov, ku ktorému ústavný súd pri rozhodovaní vo veci samej zaujal 
stanovisko, bol skupinou poslancov namietaný nesúlad napadnutých 
ustanovení zákona o zdravotných poisťovniach s označenými ustano-

 
7 Zmluva o fungovaní Európskej únie. Ú. v. ES C 202, 7.6.2016. 
8 Podľa § 25 ods. 2 pôvodného zákona o ústavnom súde návrhy vo veciach,  
na ktorých prerokovanie nemá ústavný súd právomoc, návrhy, ktoré nemajú 
náležitosti predpísané zákonom, neprípustné návrhy alebo návrhy podané niekým 
zjavne neoprávneným, ako aj návrhy podané oneskorene, môže ústavný súd  
na predbežnom prerokovaní odmietnuť uznesením bez ústneho pojednávania. 
Ústavný súd môže odmietnuť aj návrh, ktorý je zjavne neopodstatnený. Ak ústavný 
súd navrhovateľa na také nedostatky upozornil, uznesenie sa nemusí odôvodniť. 
Z uvedených dôvodov možno návrhy na začatie konania odmietnuť aj podľa 
v súčasnosti platnej právnej úpravy, podľa § 56 ods. 2 zákona o ústavnom súde. 
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veniami Zmluvy o fungovaní EÚ a právomoc ústavného súdu rozhodo-
vať o ňom v konaní podľa čl. 125 ods. 1 ústavy. 

Podľa ústavného súdu z textu čl. 125 ods. 1 písm. a) ústavy vyplýva, 
že právomoc ústavného súdu podľa uvedeného článku ústavy je ob-
medzená len na tie medzinárodné zmluvy, s ktorými vyslovila súhlas 
národná rada a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustano-
veným zákonom. Prostredníctvom čl. 7 ods. 2 ústavy9 sa v rámci 
domácej ústavnej úpravy vytvorila osobitná subkategória 
medzinárodných zmlúv, k špecifickým a odlišujúcim znakom ktorých 
patrí to, že ide o zmluvy, ktorými Slovenská republika preniesla výkon 
časti svojich práv na Európske spoločenstvá (ďalej len „ES“) a EÚ. 
Avšak ani toto ústavné vyčlenenie medzinárodnej zmluvy (zmlúv), 
ktorou Slovenská republika preniesla výkon časti svojich práv na ES  
a EÚ, nemení nič na rozsahu právomoci ústavného súdu podľa čl. 125 
ods. 1 ústavy, pretože základom na také vyčlenenie bol iba účel takejto 
medzinárodnej zmluvy (zmlúv), ktorá inak zostáva zmluvou, s ktorou 
vyslovila súhlas národná rada a ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená 
spôsobom ustanoveným zákonom. Podľa ústavného súdu  
do subkategórie medzinárodných zmlúv podľa čl. 7 ods. 2 ústavy 
možno zaradiť Zmluvu o pristúpení Slovenskej republiky do EÚ a jej 
prostredníctvom Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, Zmluvu 
o EÚ a Lisabonskú zmluvu, ktorá okrem iného premenovala Zmluvu  
o založení Európskeho spoločenstva na Zmluvu o fungovaní EÚ. Podľa 
ústavného súdu ide nepochybne o zmluvy, ktoré spĺňajú kritériá 
ustanovené v čl. 125 ods. 1 ústavy, keďže ide o medzinárodné zmluvy, 
s ktorými vyslovila súhlas národná rada a ktoré boli ratifikované 
a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.  

 
9 Podľa čl. 7 ods. 2 ústavy Slovenská republika môže medzinárodnou zmluvou, ktorá 
bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe 
takej zmluvy preniesť výkon časti svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku 
úniu. Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú 
prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prevzatie právne záväzných aktov, 
ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády podľa  
čl. 120 ods. 2. 
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práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol“) a Zmluvy  
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vedené pod sp. zn. PL. ÚS 3/09. Jedným z kľúčových okruhov problé-
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7 Zmluva o fungovaní Európskej únie. Ú. v. ES C 202, 7.6.2016. 
8 Podľa § 25 ods. 2 pôvodného zákona o ústavnom súde návrhy vo veciach,  
na ktorých prerokovanie nemá ústavný súd právomoc, návrhy, ktoré nemajú 
náležitosti predpísané zákonom, neprípustné návrhy alebo návrhy podané niekým 
zjavne neoprávneným, ako aj návrhy podané oneskorene, môže ústavný súd  
na predbežnom prerokovaní odmietnuť uznesením bez ústneho pojednávania. 
Ústavný súd môže odmietnuť aj návrh, ktorý je zjavne neopodstatnený. Ak ústavný 
súd navrhovateľa na také nedostatky upozornil, uznesenie sa nemusí odôvodniť. 
Z uvedených dôvodov možno návrhy na začatie konania odmietnuť aj podľa 
v súčasnosti platnej právnej úpravy, podľa § 56 ods. 2 zákona o ústavnom súde. 
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ústavného súdu ide nepochybne o zmluvy, ktoré spĺňajú kritériá 
ustanovené v čl. 125 ods. 1 ústavy, keďže ide o medzinárodné zmluvy, 
s ktorými vyslovila súhlas národná rada a ktoré boli ratifikované 
a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.  

 
9 Podľa čl. 7 ods. 2 ústavy Slovenská republika môže medzinárodnou zmluvou, ktorá 
bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe 
takej zmluvy preniesť výkon časti svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku 
úniu. Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú 
prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prevzatie právne záväzných aktov, 
ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády podľa  
čl. 120 ods. 2. 
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Ústavný súd sa v predmetnom náleze zároveň vyjadril k rozsahu 
svojej právomoci preskúmavať súlad vnútroštátnych právnych noriem 
s primárnym právom EÚ a to predovšetkým so zreteľom na uplatňo-
vanie zásady prednosti práva EÚ. Ústavný súd odkázal na Vyhlásenie  
č. 17 o prednosti pripojené k  Záverečnému aktu z Konferencie zá-
stupcov vlád členských štátov, ktorej výsledkom bolo prijatie 
Lisabonskej zmluvy a citoval zo stanoviska Právneho servisu Rady  
o prednosti, obsiahnuté v dokumente č. 11197/07 (JUR 260),  
ktoré odkazujú na princíp prednosti zmlúv a práva prijatého EÚ  
na základe zmlúv pred právom členských štátov, tak ako vyplýva 
z judikatúry Súdneho dvora EÚ. Ústavný súd následne v náleze odkázal 
na rozsudok Súdneho dvora ES (v súčasnosti „Súdneho dvora EÚ“)  
vo veci Simmenthal,10 v ktorom Súdny dvor konštatuje, že podľa zá-
sady prednosti práva Európskeho spoločenstva (v súčasnosti „EÚ“) je 
dôsledkom účinnosti priamo uplatniteľných ustanovení zmluvy a ak-
tov inštitúcií vo vzťahu k vnútroštátnemu právu členských štátov 
nielen strata použiteľnosti každého existujúceho ustanovenia 
vnútroštátneho predpisu, ktoré je s nimi v rozpore, ale – vzhľadom  
na to, že tieto ustanovenia a akty sú neoddeliteľnou súčasťou 
právneho poriadku použiteľného na území každého členského štátu, 
pred ktorým majú prednosť – aj vylúčenie prijímania takého 
vnútroštátneho práva, ktoré je nezlučiteľné s právom Európskeho 
spoločenstva. Podľa ústavného súdu vzhľadom na takto chápanú zá-
sadu prednosti práva EÚ, právo EÚ by malo byť uplatniteľné v konaní 
o súlade právnych predpisov, ktoré začalo na návrh skupiny poslancov 
alebo aj iných oprávnených subjektov uvedených v čl. 130 ods. 1 
ústavy okrem (všeobecného) súdu. Všeobecný súd podľa názoru 
ústavného súdu totiž konanie o súlade vnútroštátneho právneho 
predpisu s medzinárodnou zmluvou, ktorou Slovenská republika 
preniesla výkon časti svojich práv na EÚ, pred ústavným súdom  

 
10 Rozsudok Amministrazione delle Finanze dello Stato proti Simmenthal SpA, 106/77, 
EU:C:1978:49, bod 17. 
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podľa čl. 125 ods. 1 ústavy iniciovať zásadne nemôže, pretože v rozsa-
hu svojej právomoci aplikuje ustanovenia práva EÚ a je, citujúc 
z rozsudku Súdneho dvora: „...povinný zabezpečiť plný účinok týchto 
noriem a z úradnej moci neuplatní každé vnútroštátne ustanovenie, hoci 
by išlo o neskoršie ustanovenie, ktoré je v rozpore s právom 
Spoločenstva, bez toho, aby musel najprv žiadať alebo čakať na jeho 
zrušenie legislatívnou cestou alebo iným ústavným postupom“.11  
K takýmto „ústavným postupom“ podľa ústavného súdu možno 
priradiť aj konanie o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 
ústavy. Podľa ústavného súdu všeobecný súd má v súvislosti so zab-
ezpečovaním plného účinku práva EÚ okrem iného k dispozícii postup 
podľa § 109 ods. 1 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku (podľa  
v súčasnosti platnej právnej úpravy § 162 ods. 1 písm. c) zákona  
č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších 
predpisov, pozn.), t. j. v prípade potreby rozhodne, že požiada Súdny 
dvor ES (v súčasnosti „Súdny dvor EÚ“) o rozhodnutie o predbežnej 
otázke podľa medzinárodnej zmluvy a v tej súvislosti konanie preruší. 
Všeobecné súdy tak majú možnosť overiť si súlad vnútroštátneho 
práva s právom EÚ predložením prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru 
EÚ podľa čl. 267 Zmluvy o fungovaní EÚ. Podľa ústavného súdu za sú-
časného platného právneho stavu je ústavný súd oprávnený v konaní  
o súlade právnych predpisov začatom na návrh skupiny poslancov 
preskúmať súlad vnútroštátneho zákona s medzinárodnou zmluvou, 
ktorej definičné znaky sú uvedené v čl. 125 ods. 1 v spojení s čl. 7 ods. 
2 ústavy, t. j. v danom prípade rozhodnúť aj o nesúlade napadnutých 
ustanovení zákona o zdravotných poisťovniach s označenými ustano-
veniami Zmluvy o fungovaní EÚ.  

Ústavný súd sa v predmetnom náleze zaoberal aj otázkou účelnosti 
skúmania takého nesúladu v prípade, ak v tom istom konaní o súlade 
právnych predpisov ústavný súd dospeje k záveru (rozhodne), že na-

 
11 Rozsudok Amministrazione delle Finanze dello Stato proti Simmenthal SpA, 106/77, 
EU:C:1978:49, bod 24. 
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10 Rozsudok Amministrazione delle Finanze dello Stato proti Simmenthal SpA, 106/77, 
EU:C:1978:49, bod 17. 
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podľa čl. 125 ods. 1 ústavy iniciovať zásadne nemôže, pretože v rozsa-
hu svojej právomoci aplikuje ustanovenia práva EÚ a je, citujúc 
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Všeobecné súdy tak majú možnosť overiť si súlad vnútroštátneho 
práva s právom EÚ predložením prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru 
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2 ústavy, t. j. v danom prípade rozhodnúť aj o nesúlade napadnutých 
ustanovení zákona o zdravotných poisťovniach s označenými ustano-
veniami Zmluvy o fungovaní EÚ.  

Ústavný súd sa v predmetnom náleze zaoberal aj otázkou účelnosti 
skúmania takého nesúladu v prípade, ak v tom istom konaní o súlade 
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11 Rozsudok Amministrazione delle Finanze dello Stato proti Simmenthal SpA, 106/77, 
EU:C:1978:49, bod 24. 
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padnutý právny predpis nie je v súlade s ústavou alebo s ústavným 
zákonom, čo vyvoláva účinky podľa čl. 125 ods. 3 ústavy, t. j. stratu 
účinnosti príslušného právneho predpisu a po márnom uplynutí 
šiestich mesiacov od vyhlásenia rozhodnutia aj stratu ich platnosti. 
Podľa ústavného súdu v prípade, ak v konaní podľa čl. 125 ods. 1 písm. 
a) ústavy zistí a rozhodne, že napadnutý zákon, jeho časť  
alebo niektoré jeho ustanovenia nie sú v súlade s ústavou  
alebo ústavným zákonom, nie je v zásade už potrebné preskúmavať  
aj ich nesúlad s právom EÚ (aj napriek tomu, že to navrhovatelia nav-
rhujú), pretože aj ich prípadný nesúlad s právom EÚ by viedol len  
k rovnakému výsledku a rovnakým právnym účinkom, aké sa dosiahli 
rozhodnutím, podľa ktorého napadnutá právna úprava nie je v súlade 
s ústavou alebo ústavným zákonom. Takýto „samo obmedzujúci“ 
prístup k výkonu svojej právomoci ústavný súd odôvodnil tým,  
že po vyslovení nesúladu s ústavou alebo ústavnými zákonmi zaniká 
predmet konania o súlade právnych predpisov vo vzťahu  
k namietanému nesúladu s právom EÚ.12 Iná situácia by podľa 
ústavného súdu nastala vtedy, ak by oprávnený navrhovateľ podľa  
čl. 130 ods. 1 ústavy (okrem všeobecného súdu) v konaní o súlade 
právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 ústavy namietal len nesúlad 
vnútroštátneho právneho predpisu, jeho časti alebo jednotlivého 
ustanovenia s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2 ústavy,  
t. j. napr. so Zmluvou o fungovaní EÚ. V takom prípade by bol ústavný 
súd nielen oprávnený, ale aj povinný  preskúmať tvrdený nesúlad  
a rozhodnúť o ňom, či už podľa existujúcej judikatúry Súdneho dvora 
EÚ alebo po predložení prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru EÚ 
podľa čl. 267 Zmluvy o fungovaní EÚ (pred nadobudnutím platnosti 
Lisabonskej zmluvy podľa čl. 234 Zmluvy o založení Európskeho 

 
12 K samo obmedzujúcemu prístupu ústavného súdu k výkonu svojej právomoci 
v konaní o súlade právnych predpisov, pozri napr.: ONDROVÁ, J. – FRIDRICH, B. – 
MOKRÁ, L.: Právna ochrana základných práv a slobôd v národnom štáte 
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spoločenstva).13 Rovnako by ústavný súd musel postupovať  
aj v prípade, ak v konaní podľa čl. 125 ods. 1 ústavy dospeje k záveru, 
že napadnutý právny predpis, jeho časť alebo jednotlivé ustanovenie 
je v súlade s ústavou a ústavnými zákonmi, ale je tu možnosť jeho 
nesúladu s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2 ústavy, o ktorom 
ústavný súd musí rozhodnúť, ak sa nedá preklenúť použitím zásad 
eurokonformného výkladu. Ústavný súd dodáva, že v takomto prípade 
sa navyše po prípadnom zistení, že napadnutý právny predpis, jeho 
časť alebo jednotlivé ustanovenie nie je v súlade s medzinárodnou 
zmluvou podľa čl. 7 ods. 2 ústavy, zároveň môže otvoriť aj otázka,  
či nie je v tejto súvislosti potrebné pristúpiť aj k zmene ústavy.  

V posudzovanej veci ústavný súd vzhľadom na to, že rozhodol  
o nesúlade napadnutého ustanovenia zákona o zdravotných poisťov-
niach s príslušnými ustanoveniami ústavy a dohovoru, mal za to,  
že z hľadiska právnych dôsledkov vyplývajúcich z čl. 125 ods. 3 ústavy 
(strata účinnosti napadnutej právnej úpravy a po márnom uplynutí 
šiestich mesiacov aj prípadná strata ich platnosti) sa naplnil účel 
sledovaný návrhom skupiny poslancov, čím sa zároveň odstraňuje  
aj jeho možný nesúlad s označenými ustanoveniami Zmluvy o fungo-
vaní EÚ. Preto v súlade s koncepčnými východiskami k uplatňovaniu 
svojich právomoci podľa čl. 125 ods. 1 ústavy vo vzťahu  
k medzinárodným zmluvám podľa čl. 7 ods. 2 ústavy ústavný súd  
o časti návrhu skupiny poslancov namietajúcej nesúlad napadnutej 
zákonnej úpravy so Zmluvou o fungovaní EÚ rozhodol tak, že návrhu 
skupiny poslancov v tejto časti nevyhovel. 

V náleze vo veci sp. zn. PL. ÚS 3/09 ústavný súd po prvý krát 
výslovne uznal, že zmluvy, na ktorých stojí EÚ, v súčasnosti hlavne 

 
13 Možnosť predloženia prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru ústavný súd už 
pripustil aj vo svojej predchádzajúcej judikatúre, v konaní o ústavnej sťažnosti, a to 
konkrétne v náleze vo veci sp. zn. IV. ÚS 206/08, v ktorom uviedol, že ústavný súd: 
„...sa môže pri výkone svojich právomocí dostať do situácie, keď sa aj na neho bude 
vzťahovať povinnosť predložiť prejudiciálnu otázku na rozhodnutie Súdnemu dvoru 
ES“. 
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padnutý právny predpis nie je v súlade s ústavou alebo s ústavným 
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Zmluva o EÚ14 a Zmluva o fungovaní EÚ, predstavujú medzinárodné 
zmluvy podľa čl. 125 ods. 1 ústavy a teda referenčné kritérium 
v konaní o súlade právnych predpisov. Ústavný súd je preto v konaní  
o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) ústavy 
oprávnený rozhodovať o súlade zákona s primárnym právom EÚ, 
avšak len v prípade, ak návrh na začatie konania podáva oprávnený 
subjekt podľa čl. 130 ods. 1 ústavy iný ako všeobecný súd. Všeobecný 
súd podľa ústavného súdu konanie o súlade vnútroštátneho právneho 
predpisu s právom EÚ podľa čl. 125 ods. 1 ústavy iniciovať zásadne 
nemôže. Ak má za to, že vnútroštátny právny predpis, ktorý má 
aplikovať na okolnosti prípadu, o ktorom má rozhodnúť, je v rozpore 
s právom EÚ, podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ má takýto 
vnútroštátny právny predpis neuplatniť a to bez toho, aby mal žiadať 
alebo čakať na jeho zrušenie či už legislatívnou cestou alebo iným 
ústavným postupom, za ktorý možno nepochybne považovať postup 
podľa čl. 125 ods. 1 ústavy. V prípade pochybnosti o súlade 
vnútroštátneho predpisu s právom EÚ, resp. v prípade pochybnosti, 
ako sa má relevantné ustanovenie práva EÚ v okolnostiach 
posudzovaného prípadu vykladať, všeobecný súd má možnosť obrátiť 
sa s otázkou výkladu práva EÚ na Súdny dvor EÚ podľa čl. 267 Zmluvy 
o fungovaní EÚ. Ústavný súd v náleze vo veci sp. zn. PL. ÚS 3/09 
uplatnenie svojej právomoci preskúmavať súlad vnútroštátnej právnej 
úpravy s primárnym právom EÚ v konaní podľa čl. 125 ods. 1 ústavy 
však obmedzil len na prípady, v ktorých dospeje k záveru,  
že napadnutý právny predpis je v súlade s ústavou, alebo vtedy,  
ak oprávnený subjekt, iný ako všeobecný súd, namieta jej nesúlad  
len s právom EÚ. V týchto prípadoch má ústavný súd preskúmať 
a rozhodnúť o namietanom nesúlade vnútroštátnej právnej úpravy 
s právom EÚ a to či už sám vychádzajúc z už existujúcej judikatúry 
Súdneho dvora EÚ alebo po predložení prejudiciálnej otázky Súdnemu 
dvoru EÚ podľa čl. 267 Zmluvy o fungovaní EÚ. V rámci skúmania 

 
14 Zmluva o Európskej únii (konsolidované znenie 2016). Ú. v. ES C 202, 7.6.2016. 
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súladu vnútroštátnej právnej úpravy s právom EÚ by sa ústavný súd 
mal v prvom rade pokúsiť o odstránenie zdanlivého, na prvý pohľad, 
rozporu napadnutej úpravy s právom EÚ uplatnením 
eurokonformného výkladu. Len ak napadnutá úprava nepripúšťa ani  
v jednej z viacerých možných alternatív jej výkladu a aplikácie 
alternatívu eurokonformnú, ústavný súd by mal pristúpiť k uplatneniu 
svojej právomoci vyhlásiť napadnutú vnútroštátnu právnu úpravu  
za nesúladnú s primárnym právom EÚ. Ústavný súd v takomto prípade 
poukázal na vhodnosť zmeny ústavy, aby ústava nedovoľovala 
(nepripúšťala) to, čo právo EÚ zakazuje (nepripúšťa). V rámci zhrnutia 
záverov, ku ktorým ústavný súd dospel v náleze vo veci sp. zn. PL. ÚS 
3/09, je ešte potrebné uviesť, že ústavný súd poukázal na prednosť 
primárneho práva EÚ, t. j. zmlúv, na ktorých stojí EÚ, pred zákonmi 
Slovenskej republiky, vychádzajúc z čl. 7 ods. 2 ústavy, ktorý prednosť 
pred zákonmi Slovenskej republiky priznáva právne záväzným aktom 
ES/EÚ. Zmluvy, na ktorých stojí EÚ tak ústavný súd kvalifikoval  
ako právne záväzné akty ES/EÚ. Za tie by sa však mali považovať len 
akty prijímané inštitúciami, orgánmi, úradmi, či agentúrami EÚ a teda 
sekundárne právo EÚ a nie primárne právo EÚ tvorené jej členskými 
štátmi.  
 

2. Uplatniteľnosť práva EÚ v konaní o súlade právnych 
predpisov a  vecná pôsobnosť práva EÚ 

Právo EÚ nemusí mať stále dopad na tvorbu, výklad a aplikáciu 
vnútroštátneho práva. Takýto dopad na vnútroštátne právo má,  
len ak vznik, pôsobenie a účel vnútroštátnej právnej úpravy má svoj 
pôvod v práve EÚ, resp. ak vnútroštátna právna úprava spadá  
do rámca pôsobnosti práva EÚ. Právo EÚ by preto malo zastávať pozí-
ciu referenčného kritéria v konaní o súlade právnych predpisov podľa 
čl. 125 ods. 1 ústavy len v prípade, ak napadnutá vnútroštátna právna 
úprava spadá do rámca pôsobnosti práva EÚ. Samotná podobnosť ale-
bo identickosť oblasti právnej úpravy (napr. ochrany životného pro-
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stredia), do ktorej možno zaradiť v konaní o súlade právnych predpi-
sov napadnutú vnútroštátnu právnu úpravu, s oblasťou právnej úpra-
vy EÚ nepostačuje na prijatie záveru, že vnútroštátna právna úprava 
spadá do rámca pôsobnosti práva EÚ. Pre prijatie takéhoto záveru sa 
vyžaduje existencia vzájomnej súvislosti medzi vnútroštátnou právnou 
úpravou a právnou úpravou EÚ určitého stupňa, presahujúceho po-
dobnosť dotknutých oblastí alebo nepriame vplyvy jednej z oblastí  
na druhú.15  

To, či napadnutá vnútroštátna právna úprava spadá do rámca pô-
sobnosti v návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov 
označených ustanovení práva EÚ, alebo do ich pôsobnosti nespadá,  
t. j. otázku aplikovateľnosti práva EÚ na napadnutú vnútroštátnu 
právnu úpravu v konaní o súlade právnych predpisov, by mal ústavný 
súd posúdiť v rámci predbežného prerokovania návrhu na začatie ko-
nania podľa § 56 zákona o ústavnom súde (podľa predchádzajúcej 
právnej úpravy podľa § 25 ods. 1 pôvodného zákona ústavnom súde), 
v rámci ktorého ústavný súd skúma, či sú splnené podmienky  
pre prijatie návrhu na ďalšie konanie, pričom ak návrh neodmietne 
podľa § 56 ods. 2 zákona o ústavnom súde alebo ho nezamietne podľa 
§ 57 zákona o ústavnom súde, prijme ho na ďalšie konanie a to  
v rozsahu, ktorý sa má vymedziť vo výroku uznesenia o prijatí návrhu. 
Dôvodom pre odmietnutie návrhu v časti namietaného nesúladu na-
padnutej vnútroštátnej právnej úpravy s právom EÚ v prípade,  
ak napadnutá úprava nespadá do rámca pôsobnosti práva EÚ, by malo 
byť ustanovenie § 56 ods. 2 písm. a) zákona o ústavnom súde, podľa 
ktorého ústavný súd môže na predbežnom prerokovaní uznesením 
odmietnuť návrh na začatie konania, na prerokovanie ktorého nemá 
právomoc. Pôsobnosť/aplikovateľnosť práva EÚ je v rámci predbež-
ného prerokovania návrhu na začatie konania potrebné osobitne skú-

 
15 Porovnaj: Rozsudok Cruciano Siragusa proti Regione Sicilia – Soprintendenza Beni 
Culturali e Ambientali di Palermo, C-206/13, EU:C:2014:126, bod 24. 
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mať v prípade, ak oprávnený subjekt namieta nesúlad vnútroštátnej 
právnej úpravy s chartou.     

Uznesením vo veci sp. zn. PL. ÚS 105/2011 z 28. septembra 2011 
v rámci predbežného prerokovania návrhu prvého námestníka gene-
rálneho prokurátora o súlade určitých ustanovení novely zákona 
o prokuratúre16 s určitými ustanoveniami ústavy, dohovoru, Medziná-
rodného paktu o občianskych a politických právach (ďalej len „medzi-
národný pakt“) a charty, ústavný súd prijal predmetný návrh v celom 
rozsahu, t. j. aj v časti namietaného nesúladu napadnutej právnej úpra-
vy s chartou (konkrétne s čl. 7 a 8 charty), na ďalšie konanie avšak bez 
toho, aby sa výslovne zaoberal otázkou, či napadnutá právna úprava 
spadá do rámca vecnej pôsobnosti charty, t. j. otázkou aplikovateľnosti 
charty na posudzovaný prípad. Ústavný súd sa otázkou aplikovateľ-
nosti charty na posudzovaný prípad v rámci predbežného prerokova-
nia návrhu výslovne nezaoberal ani v konaní vo veci sp. zn. PL. ÚS 
108/2011. Uznesením v tejto veci z 2. novembra 2011 ústavný súd 
prijal návrh prezidenta Slovenskej republiky na začatie konania podľa 
čl. 125 ods. 1 ústavy o súlade určitých ustanovení zákona 
o prokurátoroch17 s označenými ustanoveniami ústavy, dohovoru, 
medzinárodného paktu a charty v celom rozsahu, t. j. aj v rozsahu na-
mietaného nesúladu s čl. 7 a 8 charty, na ďalšie konanie a to opäť bez 
toho, aby sa v uznesení výslovne venoval otázke, či je charta na posu-
dzovaný prípad uplatniteľná. Ústavný súd v uznesení o prijatí návrhu 
na ďalšie konanie len skonštatoval, že návrh na začatie konania o súla-
de napadnutých zákonných ustanovení s ústavou, dohovorom, medzi-
národným paktom a chartou predbežne prerokoval na neverejnom 
zasadnutí podľa § 25 ods. 1 pôvodného zákona o ústavnom súde a do-
spel k záveru, že nie sú dané dôvody na jeho odmietnutie podľa § 25 

 
16 Zákona č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z.  
o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony.  
17 Zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry  
v znení zákona č. 220/2011 Z. z. 
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ods. 2 pôvodného zákona o ústavnom súde . Ústavný súd len stručne 
konštatoval, že návrh bol podaný oprávnenou osobou podľa čl. 130 
ods. 1 písm. b) ústavy, resp. § 18 ods. 1 písm. b) pôvodného zákona  
o ústavnom súde, spĺňa náležitosti ustanovené v § 20 a § 37 ods. 3 pô-
vodného zákona o ústavnom súde, nie je neprípustný a nie je ani zjav-
ne neopodstatnený. Uznesením č. k. PL. ÚS 108/2011-27 z 2. novem-
bra 2011 ústavný súd spojil veci vedené pod sp. zn. PL. ÚS 108/2011  
a sp. zn. PL. ÚS 105/2011 na spoločné konanie, ktoré bolo ďalej vede-
né pod sp. zn. PL. ÚS 105/2011.     

V náleze vo veci sp. zn. PL. ÚS 105/2011 zo 7. mája 2014 ústavný 
súd konštatoval nesúlad určitých ustanovení napadnutej právnej 
úpravy s určitými ustanoveniami ústavy. Vo zvyšnej časti, vrátane časti 
namietajúcej nesúlad s chartou, návrhu prvého námestníka generálne-
ho prokurátora Slovenskej republiky a návrhu prezidenta Slovenskej 
republiky nevyhovel. K namietanému nesúladu napadnutých ustano-
vení zákona o prokuratúre a zákona o prokurátoroch a právnych čaka-
teľoch prokuratúry s označenými ustanoveniami ústavy, dohovoru, 
medzinárodného paktu a charty ústavný súd uviedol, že napadnutá 
právna úprava umožňuje zachovať ústavne konformnú rovnováhu 
ochrany dotknutých základných práv a ústavných hodnôt, ktoré sú  
vo vzájomnom konflikte, a po zvážení konkrétnych okolností jednotli-
vých prípadov rozhodnúť, ktorému právu sa poskytne v danom prípa-
de z hľadiska jeho uplatnenia a ochrany prednosť. Podľa ústavného 
súdu je napadnutá právna úprava ústavne konformná, keďže napadnu-
té ustanovenia pripúšťajú v jednej z viacerých možných alternatív ich 
výkladu a aplikácie aj alternatívu ústavne konformnú.18 Ústavný súd 
tak dospel k záveru, že, napadnutá právna úprava nie je v rozpore 
s označenými ustanoveniami ústavy, dohovoru a medzinárodného 
paktu a vzhľadom na rovnaký rozsah a zmysel práv vyplývajúci z char-

 
18 Z ustálenej judikatúry ústavného súdu vyplýva, že v prípade, keď právnu normu 
možno vykladať (vysvetľovať) viacerými spôsobmi, pričom niektorý z nich je  
v súlade s ústavou a medzinárodnými dohovormi a iný s nimi v súlade nie je, 
neexistuje ústavný dôvod na zrušenie takejto právnej normy (m. m. PL. ÚS 15/98). 
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ty s rozsahom a zmyslom práv vyplývajúcich z dohovoru (čl. 52 ods. 3 
charty) nie je v rozpore ani s čl. 7 a 8 charty.  

Ústavný súd teda v posudzovanej veci preskúmal súlad napadnutej 
zákonnej úpravy len s ústavou a dohovorom, keďže v náleze vo veci 
samej odkazuje aj na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva. 
Výkladom a aplikáciou príslušných ustanovení charty a judikatúre 
Súdneho dvora EÚ k nim, sa však ústavný súd v náleze vo veci samej 
nezaoberá. Vychádza pritom z ustanovenia čl. 52 ods. 3 charty,  
podľa ktorého v rozsahu, v akom táto charta obsahuje práva,  
ktoré zodpovedajú právam zaručeným v Európskom dohovore  
o ochrane ľudských práv a základných slobôd, zmysel a rozsah týchto 
práv je rovnaký ako zmysel a rozsah práv ustanovených v uvedenom 
dohovore, pričom toto ustanovenie nemá brániť tomu, aby právo Únie 
priznávalo širší rozsah ochrany týchto práv. Rozsah ochrany zaručený 
chartou má tak byť minimálne na takej úrovni ako vyplýva z dohovoru. 
Úroveň ochrany uznaná chartou však môže byť vyššia ako úroveň, kto-
rú zaručuje dohovor. Skutočnosť, že napadnutá právna úprava ne-
predstavuje neprípustné obmedzenie výkonu základných práv 
a slobôd uznaných dohovorom, nemusí teda automaticky znamenať,  
že nepredstavuje ani neprípustné obmedzenie výkonu základných 
práv a slobôd uznaných chartou.        
 
3. Postavenie Charty základných práv EÚ v konaní 

o súlade právnych predpisov 
Osobitne k postaveniu charty v konaní o súlade právnych predpisov 

podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) ústavy, resp. v právnom poriadku Sloven-
skej republiky sa ústavný súd po prvý krát vyjadril v náleze  
vo veci sp. zn. PL. ÚS 10/2014 z 29. apríla 2015. V úvode posúdenia 
namietaného nesúladu napadnutých ustanovení zákona 
o elektronických komunikáciách,19 trestného poriadku20 a zákona  

 
19 § 58 ods. 5 až 7 a § 63 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách v znení neskorších predpisov. 
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3. Postavenie Charty základných práv EÚ v konaní 

o súlade právnych predpisov 
Osobitne k postaveniu charty v konaní o súlade právnych predpisov 

podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) ústavy, resp. v právnom poriadku Sloven-
skej republiky sa ústavný súd po prvý krát vyjadril v náleze  
vo veci sp. zn. PL. ÚS 10/2014 z 29. apríla 2015. V úvode posúdenia 
namietaného nesúladu napadnutých ustanovení zákona 
o elektronických komunikáciách,19 trestného poriadku20 a zákona  

 
19 § 58 ods. 5 až 7 a § 63 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách v znení neskorších predpisov. 
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o policajnom zbore21 s označenými ustanoveniami charty22 ústavný 
súd uvádza, že podľa čl. 124 ústavy je nezávislým súdnym orgánom 
ochrany ústavnosti a preto i po pristúpení Slovenskej republiky k EÚ 
zostávajú referenčným rámcom prieskumu ústavného súdu normy 
ústavného poriadku Slovenskej republiky. Zároveň však dodáva,  
že nemôže neprihliadnuť na dopad práva EÚ na tvorbu, aplikáciu  
a výklad vnútroštátneho práva v oblasti právnej úpravy, ktorej vznik, 
pôsobenie a účel majú svoj pôvod v práve EÚ, čo možno považovať  
za dané vtedy, ak vnútroštátna právna úprava spadá do rámca pôsob-
nosti práva EÚ.23 V rámci posúdenia uplatniteľnosti charty v konaní 
v uvedenej veci bolo preto potrebné v prvom rade preskúmať to, či 
napadnutá právna úprava spadá do rámca pôsobnosti práva EÚ, resp. 
či predstavuje vykonávanie práva EÚ v zmysle čl. 51 ods. 1 charty.24 
Podľa judikatúry Súdneho dvora, na ktorú odkázal ústavný súd a na 
ktorú odkazujú aj vysvetlivky k čl. 51 charty,25 konanie členských štá-
tov spadá do rámca pôsobnosti práva EÚ v troch prípadoch, a to ak 
členské štáty preberajú (implementujú) právo Únie,26 ak ich konanie 
spadá pod výnimku z uplatňovania únijných pravidiel prípustnú sa-
motným právom Únie27 a napokon, ak vo všeobecnosti ich konanie 

 
20 § 116 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. 
21 § 76a ods. 3 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších 
predpisov. 
22 Článkom 7, čl. 8, čl. 11 a čl. 52 ods. 1 charty. 
23 Pozri: Nález ústavného súdu vo veci č. k. PL. ÚS 10/2014, bod 62. Porovnaj: nález 
Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. Pl. ÚS 24/10, bod 25. 
24 Podľa čl. 51 ods. 1 charty ustanovenia charty sú pri dodržaní zásady subsidiarity 
určené pre inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie, a tiež pre členské štáty výlučne 
vtedy, ak vykonávajú právo Únie. V dôsledku toho rešpektujú práva, dodržiavajú 
zásady a podporujú ich uplatňovanie v súlade so svojimi príslušnými právomocami  
a pri zachovaní obmedzení právomocí Únie, ktoré boli na ňu prenesené zmluvami.  
25 Vysvetlivky k Charte základných práv Európskej únie. Ú. v. EÚ C 303, 14. 12. 2007,  
s. 17 – 35. 
26 Pozri: rozsudok Hubert Wachauf proti Bundesamt fur Ernahrung  
und Forstwirtschaft, 5/88, EU:C:1989:321. 
27 Pozri: rozsudok Elliniki Radiophonia Tileorassi AE a Panellinia Omospondia 
Syllogon Prossopikou proti Dimotiki Etairia Pliroforissis a Sotirios Kouvelas a Nicolaos 
Avdellas a ini. („ERT“), C-260/89 EU:C:1991:254. 
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spadá do rámca práva Únie.28 O tretiu situáciu ide vtedy, ak sa v kon-
krétnej a špecifickej situácii v určitej spojitosti uplatní osobitná hmot-
noprávna norma práva EÚ.29 Z judikatúry Súdneho dvora EÚ vyplýva 
tiež, že charta je uplatniteľná na posudzovaný prípad, resp. že spor vo 
vnútroštátnom konaní patrí medzi situácie, v ktorých sa vykonáva 
právo EÚ v zmysle článku 51 ods. 1 charty, ak predmet vnútroštátneho 
konania sa týka výkladu alebo uplatnenia iných pravidiel práva EÚ, 
než sú pravidlá nachádzajúce sa v Charte,30 t. j. ak sa týka výkladu ale-
bo uplatnenia určitých ustanovení zmlúv, na ktorých stojí EÚ alebo 
iných ustanovení primárneho práva EÚ (s výnimkou ustanovení sa-
motnej charty) alebo ustanovení sekundárneho práva EÚ.    

Podľa ústavného súdu napadnutá vnútroštátna právna úprava, 
ustanovenia § 58 ods. 5 až 7 a § 63 ods. 6 zákona o elektronických ko-
munikáciách, do vyhlásenia smernice 2006/24/ES31 za neplatnú Súd-
nym dvorom, spadala pod prvú situáciu, kedy konanie členských štá-
tov spadá do rozsahu pôsobnosti práva EÚ, konkrétne, pod situáciu, 
v rámci ktorej členské štáty preberajú (implementujú) právo EÚ. Vy-
hlásením smernice 2006/24/ES za neplatnú sa však napadnutá vnút-
roštátna úprava nedostala mimo rámec pôsobnosti práva EÚ, pretože 
Súdnym dvorom zrušená smernica 2006/24/ES, požadujúca uchová-
vanie určitých údajov zo strany poskytovateľov verejne dostupných 
elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikač-
ných sietí v záujme zabezpečenia dostupnosti týchto údajov na účely 

 
28 Pozri: rozsudok Daniele Annibaldi proti Sindaco del Comune di Guidonia 
a Presidente Regione Lazio („Annibaldi“), C-309/96, EU:C:1997:631. 
29 Pozri: rozsudok Karner, C-71/02, EU:C:2004:181, body 48 až 53; rozsudok 
Aklagaren proti Hans Akerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105. 
30 Pozri: uznesenie Milica Široká proti Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky, C-459/13, EU:C:2014:2120, bod 25. 
31 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006  
o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním 
verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných 
komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES. Ú. v. EÚ L 105, 
13.4.2006, s. 54 – 63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, 
SL, FI, SV). 
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20 § 116 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. 
21 § 76a ods. 3 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších 
predpisov. 
22 Článkom 7, čl. 8, čl. 11 a čl. 52 ods. 1 charty. 
23 Pozri: Nález ústavného súdu vo veci č. k. PL. ÚS 10/2014, bod 62. Porovnaj: nález 
Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. Pl. ÚS 24/10, bod 25. 
24 Podľa čl. 51 ods. 1 charty ustanovenia charty sú pri dodržaní zásady subsidiarity 
určené pre inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie, a tiež pre členské štáty výlučne 
vtedy, ak vykonávajú právo Únie. V dôsledku toho rešpektujú práva, dodržiavajú 
zásady a podporujú ich uplatňovanie v súlade so svojimi príslušnými právomocami  
a pri zachovaní obmedzení právomocí Únie, ktoré boli na ňu prenesené zmluvami.  
25 Vysvetlivky k Charte základných práv Európskej únie. Ú. v. EÚ C 303, 14. 12. 2007,  
s. 17 – 35. 
26 Pozri: rozsudok Hubert Wachauf proti Bundesamt fur Ernahrung  
und Forstwirtschaft, 5/88, EU:C:1989:321. 
27 Pozri: rozsudok Elliniki Radiophonia Tileorassi AE a Panellinia Omospondia 
Syllogon Prossopikou proti Dimotiki Etairia Pliroforissis a Sotirios Kouvelas a Nicolaos 
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v rámci ktorej členské štáty preberajú (implementujú) právo EÚ. Vy-
hlásením smernice 2006/24/ES za neplatnú sa však napadnutá vnút-
roštátna úprava nedostala mimo rámec pôsobnosti práva EÚ, pretože 
Súdnym dvorom zrušená smernica 2006/24/ES, požadujúca uchová-
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ných sietí v záujme zabezpečenia dostupnosti týchto údajov na účely 

 
28 Pozri: rozsudok Daniele Annibaldi proti Sindaco del Comune di Guidonia 
a Presidente Regione Lazio („Annibaldi“), C-309/96, EU:C:1997:631. 
29 Pozri: rozsudok Karner, C-71/02, EU:C:2004:181, body 48 až 53; rozsudok 
Aklagaren proti Hans Akerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105. 
30 Pozri: uznesenie Milica Široká proti Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky, C-459/13, EU:C:2014:2120, bod 25. 
31 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006  
o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním 
verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných 
komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES. Ú. v. EÚ L 105, 
13.4.2006, s. 54 – 63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, 
SL, FI, SV). 
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vyšetrovania, odhaľovania a stíhania závažných trestných činov, pred-
stavovala výnimku z uplatňovania ustanovení smernice  
č. 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách,32  
ktorá v záujme  zabezpečenia primeranej úrovne ochrany základných 
práv a slobôd a najmä práva na súkromie a dôvernosť z hľadiska spra-
cúvania osobných údajov v elektronickom komunikačnom sektore 
v zásade zakazovala spracúvanie údajov o uskutočnenej elektronickej 
komunikácii. Zrušená smernica č. 2006/24/ES predstavovala derogá-
ciu z ustanovení smernice č. 2002/58/ES. Cieľom zrušenej smernice 
bolo zosúladiť právnu úpravu členských štátov zavádzajúcu povinnosti 
poskytovateľom verejne dostupných elektronických komunikačných 
služieb alebo verejných komunikačných sietí v súvislosti s uchováva-
ním určitých údajov, ktoré oni vytvárajú alebo spracovávajú, aby za-
bezpečili dostupnosť týchto údajov na účely vyšetrovania, odhaľova-
nia a stíhania závažných trestných činov. Napadnuté ustanovenia zá-
kona o elektronických komunikáciách tak aj po vyhlásení smernice  
č. 2006/24/ES za neplatnú Súdnym dvorom ostali vo sfére pôsobnosti 
práva EÚ, keďže predstavujú výnimku z uplatňovania únijných pravi-
diel (smernice č. 2002/58/ES) prípustnú samotným právom Únie (čl. 
15 ods. 1 smernice č. 2002/58/ES). Rovnako tak aj napadnuté ustano-
venia trestného poriadku a zákona o policajnom zbore je potrebné  
z dôvodu ich povahy a cieľov, ktoré sledujú, považovať za úpravu spa-
dajúcu do rámca pôsobnosti čl. 15 ods. 1 smernice 2002/58/ES.   

Po skonštatovaní, že charta je na napadnutú právnu úpravu apliko-
vateľná ústavný súd pristúpil k poukázaniu na postavenie charty 
v konaní o súlade právnych predpisov, čím zároveň do určitej miery 
vymedzil aj jej postavenie v právnom poriadku Slovenskej republiky. 
Ústavný súd priznal charte také postavenie, aké v právnom poriadku 
Slovenskej republiky zastávajú medzinárodné zmluvy o ľudských prá-

 
32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa 
spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických 
komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách). Ú. v. ES L 201, 
31.7.2002, s. 37 – 47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV). 
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vach a základných slobodách podľa čl. 7 ods. 5 ústavy,  
ktorý takýmto zmluvám a určitým ďalším kategóriám medzinárod-
ných zmlúv priznáva prednosť pred zákonom. Medzinárodné zmluvy 
podľa čl. 7 ods. 5 ústavy sa vyznačujú aplikačnou prednosťou  
pred zákonom a tým aj vyšším stupňom právnej sily ako zákon.33 Ús-
tavný súd uviedol, že charta síce nebola prijatá vo forme medzinárod-
nej zmluvy, nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy sa však pro-
stredníctvom čl. 6 ods. 1 Zmluvy o EÚ stala právne záväznou súčasťou 
primárneho práva EÚ s rovnakou právnou silou ako zmluvy, na kto-
rých je Únia založená, pričom postavenie zmlúv, na ktorých je Únia 
založená, v právnom poriadku Slovenskej republiky upravujú čl. 1 ods. 
2 ústavy34 a čl. 7 ods. 5 ústavy. Ústavný súd sa tak odklonil od svojho 
predchádzajúceho posúdenia obsiahnutého v náleze vo veci sp. zn. PL. 
ÚS 3/09, v ktorom primárnemu právu EÚ priznal prednosť pred zá-
konmi na základe čl. 7 ods. 2 ústavy, ktorý prednosť pred zákonmi pri-
znáva právne záväzným aktom ES/EÚ. Podľa ústavného súdu 
z výslovného textu čl. 125 ods. 1 písm. a) ústavy vyplýva, že právomoc 
ústavného súdu v konaní o súlade právnych predpisov sa vzťahuje  
aj na medzinárodné zmluvy, s ktorými vyslovila súhlas národná rada  
a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom  

 
33 Bližšie k postaveniu medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Slovenskej 
republiky a k európskemu právu v judikatúre ústavného súdu, pozri: BREICHOVÁ 
LAPČÁKOVÁ, M.: Euroäisches Recht in der Judikatur des Verfassungsgerichts der 
Slowakischen Republik. In: Jahrbuch des öffentliches Rechts: neue Folge. Tübingen: 
Mohr Siebeck, 2018, s. 663 – 682. 
34 Podľa čl. 1 ods. 2 ústavy Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné 
pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, ako aj jej 
ďalšie medzinárodné záväzky. Podľa tohto článku záväzok Slovenskej republiky 
dodržiavať svoje medzinárodné záväzky sa vzťahuje na okrem medzinárodných 
zmlúv aj na ostatné pramene medzinárodného práva. Výslovnú prednosť  
pre zákonom však ústava priznáva len určitým kategóriám medzinárodných zmlúv. 
Porovnaj: KLUČKA, J.: Miesto a úprava noriem medzinárodného práva v Ústave 
Slovenskej republiky. In: Justičná revue – časopis pre právnu prax, roč. 54, č. 4, 2002, 
s. 382; BERDISOVÁ, L.: Medzinárodnoprávna doktrína Slovenskej republiky. In: 
BRÖSTL, A. a kol. Ústavné právo Slovenskej republiky, Plzeň: Vydavatelství 
a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015, s. 93.  
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Po skonštatovaní, že charta je na napadnutú právnu úpravu apliko-
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Ústavný súd priznal charte také postavenie, aké v právnom poriadku 
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32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa 
spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických 
komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách). Ú. v. ES L 201, 
31.7.2002, s. 37 – 47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV). 
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vach a základných slobodách podľa čl. 7 ods. 5 ústavy,  
ktorý takýmto zmluvám a určitým ďalším kategóriám medzinárod-
ných zmlúv priznáva prednosť pred zákonom. Medzinárodné zmluvy 
podľa čl. 7 ods. 5 ústavy sa vyznačujú aplikačnou prednosťou  
pred zákonom a tým aj vyšším stupňom právnej sily ako zákon.33 Ús-
tavný súd uviedol, že charta síce nebola prijatá vo forme medzinárod-
nej zmluvy, nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy sa však pro-
stredníctvom čl. 6 ods. 1 Zmluvy o EÚ stala právne záväznou súčasťou 
primárneho práva EÚ s rovnakou právnou silou ako zmluvy, na kto-
rých je Únia založená, pričom postavenie zmlúv, na ktorých je Únia 
založená, v právnom poriadku Slovenskej republiky upravujú čl. 1 ods. 
2 ústavy34 a čl. 7 ods. 5 ústavy. Ústavný súd sa tak odklonil od svojho 
predchádzajúceho posúdenia obsiahnutého v náleze vo veci sp. zn. PL. 
ÚS 3/09, v ktorom primárnemu právu EÚ priznal prednosť pred zá-
konmi na základe čl. 7 ods. 2 ústavy, ktorý prednosť pred zákonmi pri-
znáva právne záväzným aktom ES/EÚ. Podľa ústavného súdu 
z výslovného textu čl. 125 ods. 1 písm. a) ústavy vyplýva, že právomoc 
ústavného súdu v konaní o súlade právnych predpisov sa vzťahuje  
aj na medzinárodné zmluvy, s ktorými vyslovila súhlas národná rada  
a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom  

 
33 Bližšie k postaveniu medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Slovenskej 
republiky a k európskemu právu v judikatúre ústavného súdu, pozri: BREICHOVÁ 
LAPČÁKOVÁ, M.: Euroäisches Recht in der Judikatur des Verfassungsgerichts der 
Slowakischen Republik. In: Jahrbuch des öffentliches Rechts: neue Folge. Tübingen: 
Mohr Siebeck, 2018, s. 663 – 682. 
34 Podľa čl. 1 ods. 2 ústavy Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné 
pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, ako aj jej 
ďalšie medzinárodné záväzky. Podľa tohto článku záväzok Slovenskej republiky 
dodržiavať svoje medzinárodné záväzky sa vzťahuje na okrem medzinárodných 
zmlúv aj na ostatné pramene medzinárodného práva. Výslovnú prednosť  
pre zákonom však ústava priznáva len určitým kategóriám medzinárodných zmlúv. 
Porovnaj: KLUČKA, J.: Miesto a úprava noriem medzinárodného práva v Ústave 
Slovenskej republiky. In: Justičná revue – časopis pre právnu prax, roč. 54, č. 4, 2002, 
s. 382; BERDISOVÁ, L.: Medzinárodnoprávna doktrína Slovenskej republiky. In: 
BRÖSTL, A. a kol. Ústavné právo Slovenskej republiky, Plzeň: Vydavatelství 
a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015, s. 93.  



172 15 rokov v Európskej únii: aktuálne otázky a súčasné výzvy 
 

[to isté platí aj o právomoci podľa čl. 125 ods. 1 písm. b), c) a d) ústavy, 
pozn.]. Medzi takéto medzinárodné zmluvy možno nepochybne zara-
diť aj primárne právo EÚ vrátane charty. 

Ústavný súd v náleze vo veci PL. ÚS 10/2014 poukázal aj na spôsob 
uplatňovania charty v konaní o súlade právnych predpisov podľa  
čl. 125 ods. 1 ústavy. Vychádzal pritom zo svojej ustálenej judikatúry, 
podľa ktorej v súlade s princípom pacta sunt servanda, základné práva 
a slobody podľa ústavy je potrebné vykladať a uplatňovať v zmysle  
a duchu medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slo-
bodách (napr. PL. ÚS 5/93, PL. ÚS 15/98, PL. ÚS 17/00, PL. ÚS 
24/2014). Ústavný súd tak vždy, pokiaľ to ústava svojím znením nevy-
lučovala, prihliadal pri vymedzení obsahu základných práv  
a slobôd uznaných ústavou aj na znenie týchto zmlúv a príslušnú judi-
katúru vzťahujúcu sa k nim (II. ÚS 55/98, PL. ÚS 24/2014). Ústavný 
súd tak priznal charte v konaní o súlade právnych predpisov, resp. 
v právnom poriadku Slovenskej republiky, nepriamy účinok spočívajú-
ci v povinnosti vykladať a uplatňovať základné práva a slobody podľa 
ústavy v zmysle a duchu charty a príslušnej judikatúry Súdneho dvora, 
ktorá sa na ňu vzťahuje a to v prípade, ak napadnutá vnútroštátna 
právna úprava spadá do rámca pôsobnosti práva Únie. Takáto povin-
nosť podľa ústavného súdu vyplýva aj z čl. 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ, ktorý 
inter alia požaduje, aby členské štáty prijali všetky opatrenia všeobec-
nej alebo osobitnej povahy, aby zabezpečili plnenie záväzkov vyplýva-
júcich zo zmlúv alebo z aktov inštitúcií Únie. 

Ústavný súd preskúmal súlad napadnutej právnej úpravy  
so základným právom na súkromie podľa príslušných ustanovení ús-
tavy, Listiny základných práv a slobôd35 (ďalej len „listina“), dohovoru 
a charty a dospel k záveru, že napadnutá právna úprava predstavuje 
ústavne a medzinárodne neprípustné obmedzenie výkonu tohto zá-
kladného práva. Vo výroku nálezu však ústavný súd skonštatoval nesú-

 
35 Ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd 
ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej 
Republiky. 
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lad napadnutej právnej úpravy len s príslušnými ustanoveniami ústa-
vy, listiny a dohovoru. Nesúlad napadnutej právnej úpravy 
s príslušnými ustanoveniami charty (čl. 7, 8 a 52 ods. 1 charty) nekon-
štatoval. Dôvodom bolo vychádzanie z dovtedajšej judikatúry (PL. ÚS 
3/09) o „samo-obmedzujúcom“ prístupe k výkonu svojej právomoci 
v konaní o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 ústavy  
vo vzťahu k právu EÚ. Podľa ústavného súdu vyslovením nesúladu 
napadnutej právnej úpravy s ustanoveniami ústavy, listiny a dohovoru, 
sa z hľadiska právnych dôsledkov vyplývajúcich z čl. 125 ods. 3 ústavy 
(strata účinnosti napadnutej právnej úpravy a po márnom uplynutí 
šiestich mesiacov aj prípadná strata ich platnosti) naplnil účel sledo-
vaný návrhom skupiny poslancov, čím sa zároveň odstraňuje aj možný 
nesúlad napadnutej úpravy s označenými ustanoveniami charty. 
Z odôvodnenia predmetného nálezu ústavného súdu pritom vyplýva, 
že nesúlad napadnutej právnej úpravy s príslušnými ustanoveniami 
ústavy bol založený predovšetkým na výklade a uplatnení príslušných 
ustanovení ústavy vo svetle príslušných ustanovení charty 
a judikatúry Súdneho dvora EÚ vzťahujúcej sa k nim. Ústavný súd 
v predmetnom konaní chartu uplatnil, aj keď nepriamo (cez výklad 
ústavy), na základe jej uplatnenia dospel k záveru o nesúlade napadnu-
tej úpravy so základným právom na súkromie, no vo výroku nálezu 
nesúlad s príslušnými ustanoveniami charty nekonštatoval. Nesúlad 
s dohovorom však konštatoval. Pri uplatňovaní dohovoru, rovnako 
nepriamom spočívajúcom vo výklade príslušných ustanovení ústavy 
v jeho svetle ako je to aj pri uplatňovaní charty, ústavný súd nepožadu-
je uplatniť „samo-obmedzujúci“ prístup k výkonu svojej právomoci. 
Dohovoru a charte tak ústavný súd nepriznal úplne rovnaké postave-
nie v konaní o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 ústavy. 
Charta ako súčasť sui generis práva EÚ by v porovnaní s dohovorom 
mohla/mala zastávať iné postavenie v konaní o súlade právnych pred-
pisov, resp. v právnom poriadku Slovenskej republiky. Vychádzajúc 
s judikatúry Súdneho dvora EÚ, by postavenie práva EÚ v právnych 
poriadkoch členských štátov malo byť silnejšie (vo význame dispono-
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[to isté platí aj o právomoci podľa čl. 125 ods. 1 písm. b), c) a d) ústavy, 
pozn.]. Medzi takéto medzinárodné zmluvy možno nepochybne zara-
diť aj primárne právo EÚ vrátane charty. 
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35 Ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd 
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lad napadnutej právnej úpravy len s príslušnými ustanoveniami ústa-
vy, listiny a dohovoru. Nesúlad napadnutej právnej úpravy 
s príslušnými ustanoveniami charty (čl. 7, 8 a 52 ods. 1 charty) nekon-
štatoval. Dôvodom bolo vychádzanie z dovtedajšej judikatúry (PL. ÚS 
3/09) o „samo-obmedzujúcom“ prístupe k výkonu svojej právomoci 
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vo vzťahu k právu EÚ. Podľa ústavného súdu vyslovením nesúladu 
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vaný návrhom skupiny poslancov, čím sa zároveň odstraňuje aj možný 
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Z odôvodnenia predmetného nálezu ústavného súdu pritom vyplýva, 
že nesúlad napadnutej právnej úpravy s príslušnými ustanoveniami 
ústavy bol založený predovšetkým na výklade a uplatnení príslušných 
ustanovení ústavy vo svetle príslušných ustanovení charty 
a judikatúry Súdneho dvora EÚ vzťahujúcej sa k nim. Ústavný súd 
v predmetnom konaní chartu uplatnil, aj keď nepriamo (cez výklad 
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nesúlad s príslušnými ustanoveniami charty nekonštatoval. Nesúlad 
s dohovorom však konštatoval. Pri uplatňovaní dohovoru, rovnako 
nepriamom spočívajúcom vo výklade príslušných ustanovení ústavy 
v jeho svetle ako je to aj pri uplatňovaní charty, ústavný súd nepožadu-
je uplatniť „samo-obmedzujúci“ prístup k výkonu svojej právomoci. 
Dohovoru a charte tak ústavný súd nepriznal úplne rovnaké postave-
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vať vyššou mierou schopnosti/spôsobilosti efektívne sa uplatniť) 
v porovnaní s iným medzinárodným právom. Na druhej strane, vý-
slovne nekonštatovanie nesúladu napadnutej právnej úpravy 
s príslušnými ustanoveniami charty vo výroku nálezu však nemusí 
znamenať „slabšie“ postavenie charty v konaní o súlade právnych 
predpisov, resp. v právnom poriadku Slovenskej republiky, 
v porovnaní s postavením dohovoru.  

Ústavný súd v náleze vo veci sp. zn. PL. ÚS 10/2014 síce priznal 
charte prednosť „len“ pred zákonmi Slovenskej republiky, pričom 
Súdny dvor EÚ vo svojej judikatúre požaduje prednostné uplatnenie 
práva EÚ aj pred vnútroštátnou úpravou ústavného charakteru,36 po-
stavenie charty v právnom poriadku Slovenskej republiky však ústav-
ný súd v uvedenom náleze založil aj na povinnosti lojálnej spolupráce 
podľa čl. 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ, ktorá je prejavom solidarity a preto sa 
líši od princípu medzinárodného práva pacta sunt servanda, ktorý od 
štátov požaduje splniť záväzky vyplývajúce z uzavretých medzinárod-
ných zmlúv. Princíp lojálnej spolupráce je vyjadrením princípu „fede-
rálnej dobrej viery“, ktorá má zabezpečiť vzájomné rešpektovanie 
právomocí legislatívnych, výkonných a súdnych orgánov na rôznych 
úrovniach federálneho systému a ich pripravenosť spolupracovať.37 
V konaní vo veci sp. zn. PL. ÚS 10/2014 ústavný súd stal len pred otáz-
kou posúdenia vzťahu charty k zákonnej úprave Slovenskej republiky. 
Posúdenie vzťahu charty k ústave nebolo právne relevantným pre po-
súdenie návrhu skupiny poslancov. Priznanie prednosti charty pred 
zákonmi Slovenskej republiky nebráni ústavnému súdu v prípade po-
treby vymedzenia vzťahu charty k ústave, ak by takéto vymedzenie 
bolo nevyhnutné/potrebné pre rozhodnutie veci, priznať charte prí-
padne prednosť aj pred ústavou, resp. niektorými jej ustanoveniami 
vychádzajúc, okrem príslušnej judikatúry Súdneho dvora EÚ,  

 
36 Rozsudok Internationale Handelsgesellschaft mbH proti Einfuhr- und Vorratsstelle 
für Getreide und Futtermittel, 11/70, EU:C:1970:114. 
37 Pozri: LENAERTS, K. - Van NUFFEL, P. – BRAY, R.: Constitutional Law of the 
European Union. London: Sweet and Maxwell Limited, 2005, s. 115-123. 
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aj z princípu lojálnej spolupráce podľa čl. 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ 
a odkazom na tento princíp nadviazať na svoje východiská formulova-
né  v náleze vo veci sp. zn. PL. ÚS 10/2014. Konštatovanie ústavného 
súdu, že základné práva a slobody podľa ústavy je potrebné vykladať 
v zmysle a duchu medzinárodných zmlúv o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd, vrátane charty, pokiaľ to ústava svojím znením 
nevylučuje, však otvára aj opačnú cestu a to cestu k neuplatneniu char-
ty v prípade, ak by jej uplatneniu bránilo výslovné ustanovenie ústavy.  

Nález ústavného súdu vo veci PL. ÚS 10/2014 bol podrobený kriti-
ke.38 Kritike čelil hlavne kvôli uplatneniu tzv. samo-obmedzujúceho 
prístupu ústavného súdu k výkonu svojej právomoci v konaní o súlade 
právnych predpisov popísaného vyššie.      
 
4. Upustenie ústavného súdu od samo-obmedzujúceho 

prístupu k výkonu jeho právomoci posudzovať súlad 
zákonnej úpravy s chartou v konaní o súlade práv-
nych predpisov    

 Posúdením súladu vnútroštátnej zákonnej úpravy s chartou sa ús-
tavný súd zaoberal aj v náleze vo veci sp. zn. PL. ÚS 2/2016  z 22. 
marca 2017. Ústavný súd v ňom posudzoval súlad napadnutých usta-
novení zákona o podmienkach výkonu volebného práva39 s určitými 
ustanoveniami ústavy, dodatkového protokolu, dohovoru, medziná-
rodného paktu, Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím 
a charty. Vo vzťahu k uplatneniu charty v posudzovanej veci ústavný 
súd pripomenul, že ústavu vykladá štandardne s prihliadnutím na me-
dzinárodné právo. Vychádza pritom jednak z čl. 1 ods. 2 ústavy  
a v okolnostiach tejto veci (vo vzťahu k dohovoru) aj z čl. 154c ods. 1 
ústavy, podľa ktorého medzinárodné zmluvy o ľudských právach 

 
38 Pozri: MAZÁK, J. – JÁNOŠÍKOVÁ, M.: Charta základných práv v konaní o súlade 
právnych predpisov. Zatiaľ rutina namiesto doktríny. In: Právny obzor, 98, 2015, č. 6, 
s. 590-602. 
39 Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
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vať vyššou mierou schopnosti/spôsobilosti efektívne sa uplatniť) 
v porovnaní s iným medzinárodným právom. Na druhej strane, vý-
slovne nekonštatovanie nesúladu napadnutej právnej úpravy 
s príslušnými ustanoveniami charty vo výroku nálezu však nemusí 
znamenať „slabšie“ postavenie charty v konaní o súlade právnych 
predpisov, resp. v právnom poriadku Slovenskej republiky, 
v porovnaní s postavením dohovoru.  

Ústavný súd v náleze vo veci sp. zn. PL. ÚS 10/2014 síce priznal 
charte prednosť „len“ pred zákonmi Slovenskej republiky, pričom 
Súdny dvor EÚ vo svojej judikatúre požaduje prednostné uplatnenie 
práva EÚ aj pred vnútroštátnou úpravou ústavného charakteru,36 po-
stavenie charty v právnom poriadku Slovenskej republiky však ústav-
ný súd v uvedenom náleze založil aj na povinnosti lojálnej spolupráce 
podľa čl. 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ, ktorá je prejavom solidarity a preto sa 
líši od princípu medzinárodného práva pacta sunt servanda, ktorý od 
štátov požaduje splniť záväzky vyplývajúce z uzavretých medzinárod-
ných zmlúv. Princíp lojálnej spolupráce je vyjadrením princípu „fede-
rálnej dobrej viery“, ktorá má zabezpečiť vzájomné rešpektovanie 
právomocí legislatívnych, výkonných a súdnych orgánov na rôznych 
úrovniach federálneho systému a ich pripravenosť spolupracovať.37 
V konaní vo veci sp. zn. PL. ÚS 10/2014 ústavný súd stal len pred otáz-
kou posúdenia vzťahu charty k zákonnej úprave Slovenskej republiky. 
Posúdenie vzťahu charty k ústave nebolo právne relevantným pre po-
súdenie návrhu skupiny poslancov. Priznanie prednosti charty pred 
zákonmi Slovenskej republiky nebráni ústavnému súdu v prípade po-
treby vymedzenia vzťahu charty k ústave, ak by takéto vymedzenie 
bolo nevyhnutné/potrebné pre rozhodnutie veci, priznať charte prí-
padne prednosť aj pred ústavou, resp. niektorými jej ustanoveniami 
vychádzajúc, okrem príslušnej judikatúry Súdneho dvora EÚ,  

 
36 Rozsudok Internationale Handelsgesellschaft mbH proti Einfuhr- und Vorratsstelle 
für Getreide und Futtermittel, 11/70, EU:C:1970:114. 
37 Pozri: LENAERTS, K. - Van NUFFEL, P. – BRAY, R.: Constitutional Law of the 
European Union. London: Sweet and Maxwell Limited, 2005, s. 115-123. 
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aj z princípu lojálnej spolupráce podľa čl. 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ 
a odkazom na tento princíp nadviazať na svoje východiská formulova-
né  v náleze vo veci sp. zn. PL. ÚS 10/2014. Konštatovanie ústavného 
súdu, že základné práva a slobody podľa ústavy je potrebné vykladať 
v zmysle a duchu medzinárodných zmlúv o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd, vrátane charty, pokiaľ to ústava svojím znením 
nevylučuje, však otvára aj opačnú cestu a to cestu k neuplatneniu char-
ty v prípade, ak by jej uplatneniu bránilo výslovné ustanovenie ústavy.  

Nález ústavného súdu vo veci PL. ÚS 10/2014 bol podrobený kriti-
ke.38 Kritike čelil hlavne kvôli uplatneniu tzv. samo-obmedzujúceho 
prístupu ústavného súdu k výkonu svojej právomoci v konaní o súlade 
právnych predpisov popísaného vyššie.      
 
4. Upustenie ústavného súdu od samo-obmedzujúceho 

prístupu k výkonu jeho právomoci posudzovať súlad 
zákonnej úpravy s chartou v konaní o súlade práv-
nych predpisov    

 Posúdením súladu vnútroštátnej zákonnej úpravy s chartou sa ús-
tavný súd zaoberal aj v náleze vo veci sp. zn. PL. ÚS 2/2016  z 22. 
marca 2017. Ústavný súd v ňom posudzoval súlad napadnutých usta-
novení zákona o podmienkach výkonu volebného práva39 s určitými 
ustanoveniami ústavy, dodatkového protokolu, dohovoru, medziná-
rodného paktu, Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím 
a charty. Vo vzťahu k uplatneniu charty v posudzovanej veci ústavný 
súd pripomenul, že ústavu vykladá štandardne s prihliadnutím na me-
dzinárodné právo. Vychádza pritom jednak z čl. 1 ods. 2 ústavy  
a v okolnostiach tejto veci (vo vzťahu k dohovoru) aj z čl. 154c ods. 1 
ústavy, podľa ktorého medzinárodné zmluvy o ľudských právach 

 
38 Pozri: MAZÁK, J. – JÁNOŠÍKOVÁ, M.: Charta základných práv v konaní o súlade 
právnych predpisov. Zatiaľ rutina namiesto doktríny. In: Právny obzor, 98, 2015, č. 6, 
s. 590-602. 
39 Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
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a základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli 
vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom pred nadobudnutím 
účinnosti tohto ústavného zákona, sú súčasťou jej právneho poriadku 
a majú prednosť pred zákonom, ak zabezpečujú väčší rozsah ústav-
ných práv. Ústavný súd tiež opätovne odkázal aj na princíp pacta sunt 
servanda, v zmysle ktorého základné práva a slobody podľa ústavy je 
potrebné vykladať a uplatňovať v zmysle a duchu medzinárodných 
zmlúv o ľudských právach a základných slobodách a príslušnej judika-
túry vzťahujúcej sa k nim a opätovne skonštatoval, že aj napriek tomu, 
že charta nebola prijatá vo forme medzinárodnej zmluvy, ústava jej  
v právnom poriadku Slovenskej republiky priznáva postavenie medzi-
národnej zmluvy o ľudských právach a základných slobodách podľa  
čl. 7 ods. 5 ústavy (odkazujúc na nález vo veci sp. zn. PL. ÚS 10/2014, 
body 69 ‒ 73) a že povinnosť členských štátov vykladať a uplatňovať 
príslušné ustanovenia ústavy v zmysle a duchu charty, ako aj judikatú-
ry Súdneho dvora EÚ k nej sa viažucej, a to v prípade, ak vnútroštátne 
opatrenie spadá do rámca pôsobnosti práva Únie podľa čl. 51 ods. 1 
charty, vyplýva aj zo zásady lojálnej spolupráce zakotvenej v čl. 4  
ods. 3 Zmluvy o EÚ, ktorá inter alia požaduje, aby členské štáty prijali 
všetky opatrenia všeobecnej alebo osobitnej povahy, aby zabezpečili 
plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv alebo z aktov inštitúcií Únie 
(odkazujúc na nález vo veci sp. zn. PL. ÚS 10/2014, bod 75). Ústavný 
súd sa tak v plnej miere pridŕžal svojej predchádzajúcej judikatúry.    
 V rámci posúdenia aplikovateľnosti charty (čl. 39 ods. 1 a 2 charty) 
na napadnutú právnu úpravu ústavný súd skonštatoval, že členský 
štát, ktorý v rámci plnenia svojej povinnosti podľa čl. 14 ods. 3 Zmluvy 
o EÚ40 a čl. 1 ods. 3 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov 
Európskeho parlamentu41 stanoví vo vnútroštátnej právnej úprave 

 
40 Podľa čl. 14 ods. 3 Zmluvy o EÚ poslanci Európskeho parlamentu sú volení  
vo všeobecných, priamych a slobodných voľbách tajným hlasovaním na volebné 
obdobie piatich rokov.  
41 Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu, Ú. v. ES 
L 278, 8.10.1976, s. 5, ktorý je pripojený k rozhodnutiu Rady 76/787/ESUO, EHS, 
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vyňatie určitej skupiny občanov Únie z okruhu osôb majúcich právo 
voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu, sa musí považovať  
za vykonávateľa práva Únie v zmysle čl. 51 ods. 1 charty.42 Článok 39 
ods. 2 charty preberá základné zásady volebného systému demokra-
tickej spoločnosti. 
 Aj napriek tomu, že generálny prokurátor v návrhu na začatie ko-
nania vo vzťahu k voľbám do Európskeho parlamentu namietal  
ako nesúladnú s chartou len prekážku práva voliť spočívajúcu  
v pozbavení spôsobilosti na právne úkony, ústavný súd preskúmal sú-
lad s chartou aj pri prekážke práva voliť spočívajúcej vo výkone trestu 
odňatia slobody uloženého za spáchanie obzvlášť závažného zločinu. 
Pristúpil k tomu na základe aplikácie § 40 pôvodného zákona o ústav-
nom súde (podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy § 89 zákona 
o ústavnom súde), podľa ktorého ak ústavný súd pri rozhodovaní pod-
ľa čl. 125 ústavy zistí nesúlad preskúmavaného právneho predpisu 
nižšej právnej sily s právnym predpisom vyššej právnej sily alebo s 
medzinárodnou zmluvou, a pritom zistí nesúlad aj ďalších právnych 
predpisov s predpismi vyššej právnej sily alebo s medzinárodnou 
zmluvou, vydá nález o zistenom nesúlade aj týchto ďalších právnych 
predpisov. 
 V príslušných výrokoch nálezu v predmetnej veci ústavný súd  
už konštatoval nesúlad napadnutej zákonnej úpravy aj s relevantným 
ustanovením charty (čl. 39 ods. 2 charty). Upustil teda od tzv. samo-
obmedzujúceho prístupu k výkonu svojej právomocí, na ktorom založil 
svoje predchádzajúce rozhodnutia. Odôvodnenie odklonu od tohto 
prístupu však nie je súčasťou písomného vyhotovenia nálezu vo veci 
samej. Nie je preto zrejmé, či upustenie od samo-obmedzujúceho prí-
stupu k výkonu svojej právomoci v konaní o súlade právnych predpi-
sov sa týka len namietaného nesúladu vnútroštátnej právnej úpravy 

 
Euroatom z 20. septembra 1976, Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 1 – 4, v znení neskorších 
zmien a doplnení. 
42 Pozri aj: rozsudok Thierry Delvigne proti Commune de Lesparre Médoc a Préfet de la 
Gironde, C-650/13, EU:C:2015:648, bod 33.  
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a základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli 
vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom pred nadobudnutím 
účinnosti tohto ústavného zákona, sú súčasťou jej právneho poriadku 
a majú prednosť pred zákonom, ak zabezpečujú väčší rozsah ústav-
ných práv. Ústavný súd tiež opätovne odkázal aj na princíp pacta sunt 
servanda, v zmysle ktorého základné práva a slobody podľa ústavy je 
potrebné vykladať a uplatňovať v zmysle a duchu medzinárodných 
zmlúv o ľudských právach a základných slobodách a príslušnej judika-
túry vzťahujúcej sa k nim a opätovne skonštatoval, že aj napriek tomu, 
že charta nebola prijatá vo forme medzinárodnej zmluvy, ústava jej  
v právnom poriadku Slovenskej republiky priznáva postavenie medzi-
národnej zmluvy o ľudských právach a základných slobodách podľa  
čl. 7 ods. 5 ústavy (odkazujúc na nález vo veci sp. zn. PL. ÚS 10/2014, 
body 69 ‒ 73) a že povinnosť členských štátov vykladať a uplatňovať 
príslušné ustanovenia ústavy v zmysle a duchu charty, ako aj judikatú-
ry Súdneho dvora EÚ k nej sa viažucej, a to v prípade, ak vnútroštátne 
opatrenie spadá do rámca pôsobnosti práva Únie podľa čl. 51 ods. 1 
charty, vyplýva aj zo zásady lojálnej spolupráce zakotvenej v čl. 4  
ods. 3 Zmluvy o EÚ, ktorá inter alia požaduje, aby členské štáty prijali 
všetky opatrenia všeobecnej alebo osobitnej povahy, aby zabezpečili 
plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv alebo z aktov inštitúcií Únie 
(odkazujúc na nález vo veci sp. zn. PL. ÚS 10/2014, bod 75). Ústavný 
súd sa tak v plnej miere pridŕžal svojej predchádzajúcej judikatúry.    
 V rámci posúdenia aplikovateľnosti charty (čl. 39 ods. 1 a 2 charty) 
na napadnutú právnu úpravu ústavný súd skonštatoval, že členský 
štát, ktorý v rámci plnenia svojej povinnosti podľa čl. 14 ods. 3 Zmluvy 
o EÚ40 a čl. 1 ods. 3 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov 
Európskeho parlamentu41 stanoví vo vnútroštátnej právnej úprave 

 
40 Podľa čl. 14 ods. 3 Zmluvy o EÚ poslanci Európskeho parlamentu sú volení  
vo všeobecných, priamych a slobodných voľbách tajným hlasovaním na volebné 
obdobie piatich rokov.  
41 Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu, Ú. v. ES 
L 278, 8.10.1976, s. 5, ktorý je pripojený k rozhodnutiu Rady 76/787/ESUO, EHS, 
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vyňatie určitej skupiny občanov Únie z okruhu osôb majúcich právo 
voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu, sa musí považovať  
za vykonávateľa práva Únie v zmysle čl. 51 ods. 1 charty.42 Článok 39 
ods. 2 charty preberá základné zásady volebného systému demokra-
tickej spoločnosti. 
 Aj napriek tomu, že generálny prokurátor v návrhu na začatie ko-
nania vo vzťahu k voľbám do Európskeho parlamentu namietal  
ako nesúladnú s chartou len prekážku práva voliť spočívajúcu  
v pozbavení spôsobilosti na právne úkony, ústavný súd preskúmal sú-
lad s chartou aj pri prekážke práva voliť spočívajúcej vo výkone trestu 
odňatia slobody uloženého za spáchanie obzvlášť závažného zločinu. 
Pristúpil k tomu na základe aplikácie § 40 pôvodného zákona o ústav-
nom súde (podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy § 89 zákona 
o ústavnom súde), podľa ktorého ak ústavný súd pri rozhodovaní pod-
ľa čl. 125 ústavy zistí nesúlad preskúmavaného právneho predpisu 
nižšej právnej sily s právnym predpisom vyššej právnej sily alebo s 
medzinárodnou zmluvou, a pritom zistí nesúlad aj ďalších právnych 
predpisov s predpismi vyššej právnej sily alebo s medzinárodnou 
zmluvou, vydá nález o zistenom nesúlade aj týchto ďalších právnych 
predpisov. 
 V príslušných výrokoch nálezu v predmetnej veci ústavný súd  
už konštatoval nesúlad napadnutej zákonnej úpravy aj s relevantným 
ustanovením charty (čl. 39 ods. 2 charty). Upustil teda od tzv. samo-
obmedzujúceho prístupu k výkonu svojej právomocí, na ktorom založil 
svoje predchádzajúce rozhodnutia. Odôvodnenie odklonu od tohto 
prístupu však nie je súčasťou písomného vyhotovenia nálezu vo veci 
samej. Nie je preto zrejmé, či upustenie od samo-obmedzujúceho prí-
stupu k výkonu svojej právomoci v konaní o súlade právnych predpi-
sov sa týka len namietaného nesúladu vnútroštátnej právnej úpravy 

 
Euroatom z 20. septembra 1976, Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 1 – 4, v znení neskorších 
zmien a doplnení. 
42 Pozri aj: rozsudok Thierry Delvigne proti Commune de Lesparre Médoc a Préfet de la 
Gironde, C-650/13, EU:C:2015:648, bod 33.  
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s chartou, alebo aj namietaného nesúladu s inými prameňmi primár-
neho práva EÚ, či toto upustenie mieni do budúcna uplatňovať už stá-
le, alebo či pre toto upustenie musia byť splnené určité podmienky 
a ak áno, aké podmienky to sú.43 V príslušných výrokoch nálezu ústav-
ný súd nekonštatoval nesúlad napadnutej zákonnej úpravy aj s čl. 52 
ods. 2 charty, ktorý upravuje podmienky prípustného obmedzenia vý-
konu práv a slobôd uznaných chartou a to aj napriek tomu, že pri po-
sudzovaní súladu napadnutých ustanovení zákona o podmienkach vý-
konu volebného práva s čl. 39 ods. 2 charty dospel k záveru, že napad-
nutá úprava predstavuje neprípustné obmedzenie čl. 39 ods. 2 charty 
práve na základe ustanovenia čl. 52 ods. 2 charty. Dôvodom nekonšta-
tovania nesúladu napadnutej úpravy aj s čl. 52 ods. 2 charty je skutoč-
nosť, že navrhovatelia toto ustanovenie charty neuviedli v petite svo-
jich návrhov, ktorými je ústavný súd viazaný (s výnimkou prípadov,  
na ktoré možno uplatniť už spomínaný § 40 pôvodného zákona 
o ústavnom súde), t. j. nepožadovali od ústavného súdu vyslovenie ne-
súladu napadnutej právnej úpravy aj s čl. 52 ods. 2 charty.     
 
5. Aktívna procesná legitimácia všeobecného súdu 

v konaní o súlade vnútroštátneho práva s právom EÚ 
a prejudicialita napadnutej normy 

Návrh na začatie konania o súlade zákonnej úpravy s právom EÚ bol 
ústavnému súdu doručený aj zo strany všeobecného súdu. Ústavný súd 
uznesením vo veci sp. zn. PL. ÚS 37/2015 zo 17. júna 2015 návrh 
Krajského súdu v Bratislave, ktorým namietal nesúlad  ustanovenia 
zákona o dani s príjmov44 s označenými ustanoveniami ústavy, dodat-

 
43 K upusteniu od samo obmedzujúceho prístupu, pozri napr. aj: JÁNOŠÍKOVÁ, M.: 
Charta základných práv EÚ a prekonanie samo obmedzujúceho prístupu Ústavného 
súdu SR v konaniach súlade právnych predpisov. In ACTA UNIVERSITATIS 
CAROLINAE – IURIDICA, roč. LXIV, č. 4, 2018, s. 79 – 88. 
44 § 51b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 548/2010 Z. z.  
a zákona č. 129/2011 Z. z. 
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kového protokolu a Zmluvy o fungovaní EÚ odmietol ako podaný zjav-
ne neoprávnenou osobou. 

Ústavný súd sa pri predbežnom prerokovaní návrhu krajského súdu 
zameral na otázku aplikovateľnosti napadnutého predpisu v konaní 
pred krajským súdom. Takéto skúmanie je podľa ústavného súdu pra-
videlnou a nevyhnutnou súčasťou predbežného prerokovania  
a nemožno ho vykonať v neskoršej fáze konania, keďže podľa ustále-
nej judikatúry už po prijatí návrhu na ďalšie konanie zásadne nepri-
chádza do úvahy skúmanie procesných podmienok (PL. ÚS 11/05). 
Podľa ústavného súdu je všeobecný súd oprávnený napadnúť len také 
ustanovenie zákona, ktorého použitie (aplikáciu) možno v konaní  
pred všeobecným súdom rozumne očakávať (PL. ÚS 12/2012). Pro-
cesnoprávnou požiadavkou prijatia návrhu všeobecného súdu na zača-
tie konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 ústavy je 
tak tzv. prejudicialita napadnutej normy v konaní pred všeobecným 
súdom. Prejudicialita chýba, ak je zjavné, že aplikácia napadnutého 
ustanovenia v konaní pred všeobecným súdom neprichádza do úva-
hy.45 K aplikovateľnosti napadnutej právnej úpravy a označených 
článkov Zmluvy o fungovaní EÚ ústavný súd  uviedol, že v tejto časti 
návrhu je kľúčovou otázkou otázka aktívnej legitimácie všeobecného 
súdu na podanie návrhu na vyslovenie nesúladu medzi právnym pred-
pisom Slovenskej republiky na jednej strane a takou nadradenou me-
dzinárodnou zmluvou, ktorá je súčasťou primárneho práva EÚ. Ústav-
ný súd uviedol, že otázkou aktívnej legitimácie všeobecného súdu  
na podanie návrhu na vyslovenie nesúladu právneho predpisu s prá-
vom EÚ sa podrobne zaoberal už v rozhodnutí sp. zn. PL. ÚS 3/09 
a zopakoval zásadné doktrinálne závery, ktoré v ňom vyslovil. Vychá-

 
45 Podľa ústavného súdu je v prvom rade úlohou všeobecného súdu, ktorý podáva 
ústavnému súdu svoj návrh, aby posúdil prejudicialitu napádaného ustanovenia  
a na účely konania pred ústavným súdom ju náležite odôvodnil. Ústavný súd si však 
vyhradzuje právo tieto závery všeobecného súdu pri predbežnom prerokovaní jeho 
návrhu preskúmať a samostatne posúdiť prejudicialitu (aplikovateľnosť) 
napadnutého ustanovenia vo veci, z ktorej návrh všeobecného súdu vzišiel (obdobne 
napr. aj vo veci sp. zn. PL. ÚS 12/2012, ods. 31 až 34). 
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43 K upusteniu od samo obmedzujúceho prístupu, pozri napr. aj: JÁNOŠÍKOVÁ, M.: 
Charta základných práv EÚ a prekonanie samo obmedzujúceho prístupu Ústavného 
súdu SR v konaniach súlade právnych predpisov. In ACTA UNIVERSITATIS 
CAROLINAE – IURIDICA, roč. LXIV, č. 4, 2018, s. 79 – 88. 
44 § 51b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 548/2010 Z. z.  
a zákona č. 129/2011 Z. z. 
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dzajúc z týchto záverov a odkazujúc na rozsudok Súdneho dvora EÚ  
vo veci Simmenthal,46 ústavný súd skonštatoval, že všeobecný súd ko-
nanie o súlade vnútroštátneho právneho predpisu s medzinárodnou 
zmluvou, ktorou Slovenská republika preniesla výkon časti svojich 
práv na EÚ, pred ústavným súdom podľa čl. 125 ods. 1 ústavy iniciovať 
zásadne nemôže. Ak všeobecný súd v určitej veci dospeje k záveru  
(a to, či už sám, alebo po prípadnom predložení prejudiciálnej otázky 
Súdnemu dvoru EÚ podľa čl. 267 Zmluvy o fungovaní EÚ), že ustano-
venie právneho predpisu Slovenskej republiky odporuje právu EÚ, má 
to (v zmysle ustálenej judikatúry Súdneho dvora EÚ) za následok ne-
aplikovateľnosť (nepoužiteľnosť) ustanovenia právneho predpisu Slo-
venskej republiky v danej veci. Ak je všeobecný súd presvedčený  
o nesúlade zákonného ustanovenia s ustanoveniami Zmluvy 
o fungovaní EÚ, jeho povinnosťou je prednostne aplikovať ustanove-
nia Zmluvy o fungovaní EÚ a neaplikovať vnútroštátnu úpravu, ktorá 
je s nimi v rozpore. Aplikácia (použiteľnosť) napadnutého ustanovenia 
je však nevyhnutným predpokladom aktívnej legitimácie všeobecného 
súdu na podanie návrhu na vyslovenie nesúladu takého ustanovenia 
s primárnym právom EÚ. Ústavný súd preto uzavrel, že krajský súd, 
z dôvodu chýbajúcej prejudiciality napádanej zákonnej úpravy 
v dôsledku aplikačnej prednosti Zmluvy o fungovaní EÚ, nemožno po-
važovať za osobu oprávnenú podať návrh na vyslovenie nesúladu na-
padnutej zákonnej úpravy s označenými ustanoveniami Zmluvy 
o fungovaní EÚ a preto návrh krajského súdu na vyslovenie nesúladu 
napadnutej právnej úpravy so Zmluvou o fungovaní EÚ, a obdobne  
aj jej nesúladu s označenými ustanoveniami ústavy a dodatkového 
protokolu, odmietol ako podaný niekým zjavne neoprávneným.47  

Pred otázkou aktívnej procesnej legitimácie všeobecného súdu  
v konaní o súlade zákonnej úpravy s právom EÚ (konkrétne chartou) 

 
46 Rozsudok Amministrazione delle Finanze dello Stato proti Simmenthal SpA, 106/77, 
EU:C:1978:49, bod 17. 
47 Podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde ústavný súd pri predbežnom 
prerokovaní odmietne okrem iného návrh podaný niekým zjavne neoprávneným. 
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podľa čl. 125 ods. 1 ústavy ústavný súd stál aj v konaní vo veci sp. zn. 
PL. ÚS 8/2016, ktorého predmetom boli návrhy Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) na posúdenie súladu 
napadnutých ustanovení zákona o pobyte cudzincov48 a zákona  
o azyle49 s označenými ustanoveniami ústavy, dohovoru a charty. 
V uzneseniach o prijatí návrhov najvyššieho súdu na ďalšie konanie, 
v rámci ich predbežného prerokovania, ústavný súd uskutočnil test 
aplikovateľnosti charty a keďže dospel k záveru, že napadnutá právna 
úprava spadá do rámca pôsobnosti práva EÚ, návrhy najvyššieho súdu 
prijal na ďalšie konanie aj v častiach namietajúcich nesúlad napadnu-
tej úpravy s chartou. Vychádzajúc z predchádzajúcej judikatúry (PL. ÚS 
3/09, PL. 37/2015), ústavný súd mal návrhy v častiach namietajúcich 
nesúlad napadnutej zákonnej úpravy s chartou odmietnuť ako návrhy 
podané zjavne neoprávnenou osobou z dôvodu chýbajúcej prejudicia-
lity napadnutej zákonnej právnej úpravy a posúdenie otázky súladu 
napadnutej zákonnej úpravy s chartou ponechať na najvyšší súd, prí-
padne (nepriamo) na Súdny dvor, ak by sa najvyšší súd rozhodol 
s otázkou výkladu charty naň obrátiť.  

Dôvody, prečo ústavný súd neodmietol návrhy najvyššieho súdu 
v častiach namietajúcich nesúlad zákonnej úpravy s chartou a prečo sa 
nepridŕžal svojej predchádzajúcej judikatúry možno hľadať  
vo viacerých skutočnostiach. Prvou je možná obava, že všeobecné súdy 
by sa v prípadoch, ak by mali za to, že ustanovenia určitého zákona nie 
sú v súlade nielen s ústavou ale aj s právom EÚ, prestali z dôvodu chý-
bajúcej prejudiciality napadnutej zákonnej právnej úpravy obracať  
na ústavný súd s návrhom na začatie konania o súlade právnych pred-
pisov podľa čl. 125 ods. 1 ústavy. Ústavný súd by tak nemal možnosť 
posúdiť súlad napadnutej zákonnej právnej úpravy ani s ústavou. Chý-
bajúca prejudicialita napadnutej zákonnej právnej úpravy je totižto 

 
48 § 120 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
49 § 52 ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
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46 Rozsudok Amministrazione delle Finanze dello Stato proti Simmenthal SpA, 106/77, 
EU:C:1978:49, bod 17. 
47 Podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde ústavný súd pri predbežnom 
prerokovaní odmietne okrem iného návrh podaný niekým zjavne neoprávneným. 
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48 § 120 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
49 § 52 ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
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dôvodom na odmietnutie návrhu na začatie konania o súlade právnych 
predpisov v celom rozsahu, t. j. aj v časti namietaného nesúladu zá-
konnej úpravy s ústavou a nie len v časti namietaného nesúladu 
s právom EÚ. Ústavný súd mal však možnosť v rámci predbežného 
prerokovania odmietnuť návrhy najvyššieho súdu v častiach namieta-
júcich nesúlad napadnutej zákonnej úpravy s označenými ustanove-
niami charty z dôvodu nedostatku právomoci na ich prerokovanie 
a nie z dôvodu chýbajúcej prejudiciality napadnutej úpravy. V takom 
prípade by vo zvyšných častiach, v častiach namietajúcich nesúlad na-
padnutej zákonnej úpravy s ústavou (a dohovorom), návrhy najvyššie-
ho súdu mohol prijať na ďalšie konanie. Odmietnutie návrhu všeobec-
ného súdu na začatie konania o súlade zákona s právom EÚ podľa  
čl. 125 ods. 1 písm. a) ústavy z dôvodu nedostatku právomoci ústavné-
ho súdu na posúdenie takéhoto návrhu sa však na prvý pohľad javí byť 
v rozpore s výslovným znením čl. 144 ods. 2 ústavy. Uvedené ustano-
venie ústavy totižto výslovne požaduje, aby všeobecný súd, ak sa dom-
nieva, že všeobecne záväzný právny predpis, jeho časť alebo jeho jed-
notlivé ustanovenie, ktoré sa týka prejednávanej veci, odporuje okrem 
iného medzinárodnej zmluve podľa čl. 7 ods. 5 ústavy (pričom za také-
to zmluvy sa majú považovať aj zmluvy, na ktorých stojí EÚ a teda 
primárne právo EÚ), konanie prerušil a podal návrh na začatie konania 
podľa čl. 125 ods. 1 ústavy na ústavný súd, pričom právny názor ús-
tavného súdu obsiahnutý v jeho rozhodnutí má byť pre všeobecný súd 
záväzný. Zdá sa, že ak by ústavný súd odmietol návrh všeobecného 
súdu na začatie konania o súlade vnútroštátnej úpravy s právom EÚ 
podľa čl. 125 ods. 1 ústavy z dôvodu nedostatku právomoci ústavného 
súdu na jeho prerokovanie, bolo by to v rozpore s výslovným znením  
a na úkor uplatnenia čl. 144 ods. 2 ústavy. Vo svojej podstate by to 
znamenalo prednostne uplatniť judikatúru Súdneho dvora vo veci 
Simmenthal, podľa ktorej vnútroštátny súd má otázku súladu vnútroš-
tátnej úpravy s právom EÚ posúdiť sám, prípadne v spolupráci so Súd-
nym dvorom v rámci konania o prejudiciálnej otázke, na úkor uplatne-
nia čl. 144 ods. 2 ústavy. Ústavný súd by tým v podstate priznal právu 
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EÚ prednosť nie len pred zákonom, ale aj pred ústavou.  
Podľa nášho názoru by však k prednostnému uplatneniu práva EÚ 
pred ústavou v danom prípade nemuselo dôjsť. Zdanlivý nesúlad  
čl. 144 ods. 2 ústavy s judikatúrou Súdneho dvora vo veci Simmenthal 
možno podľa nás preklenúť prostredníctvom euro-konformného vý-
kladu uvedeného ustanovenia ústavy. Článok 144 ods. 2 ústavy totiž 
možno vo svetle judikatúry Súdneho dvora vo veci Simmenthal vykla-
dať tak, že povinnosť všeobecného súdu predložiť ústavnému súdu 
návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov  
podľa čl. 125 ods. 1 ústavy je v prípade namietania nesúladu 
s kvalifikovanými medzinárodnými zmluvami daná len vtedy,  
ak týmito medzinárodnými zmluvami nie sú zmluvy, na ktorých stojí 
EÚ (primárne právo EÚ). Odmietnutie návrhu všeobecného súdu  
na začatie konania o súlade vnútroštátnej úpravy s právom EÚ  
podľa čl. 125 ods. 1 ústavy z dôvodu nedostatku právomoci ústavného 
súdu na takéto posúdenie tak nemusí byť vnímané ako rozporné  
s čl. 144 ods. 2 ústavy. 

V samotnom náleze vo veci sp. zn. PL. ÚS 8/2016 z 12. decembra 
2018 ústavný súd aplikoval chartu spôsobom ako ju aplikoval  
aj vo svojej predchádzajúcej judikatúre. Uviedol, že ústavu štandardne 
vykladá s prihliadnutím na medzinárodné právo a že základné práva  
a slobody podľa ústavy je potrebné vykladať a uplatňovať v zmysle  
a duchu medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slo-
bodách a príslušnej judikatúry vzťahujúcej sa k nim. Ústavný súd tiež 
uviedol, že už konštatoval, že aj napriek tomu, že charta nebola prijatá 
vo forme medzinárodnej zmluvy, ústava jej v právnom poriadku Slo-
venskej republiky priznáva postavenie medzinárodnej zmluvy o ľud-
ských právach a základných slobodách podľa čl. 7 ods. 5 ústavy. Po-
vinnosť členských štátov vykladať a uplatňovať príslušné ustanovenia 
ústavy v zmysle a duchu charty, ako aj judikatúry Súdneho dvora EÚ  
k nej sa viažucej, a to v prípade, ak vnútroštátne opatrenie spadá  
do rámca pôsobnosti práva Únie v zmysle čl. 51 ods. 1 charty, vyplýva 
aj zo zásady lojálnej spolupráce zakotvenej v čl. 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ.  
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Ústavný súd v konaní o súlade právnych predpisov začatom  
na návrhy najvyššieho súdu vo veci PL. ÚS 8/2016 chartu aplikoval, 
aplikoval ju opäť nepriamo, prostredníctvom výkladu príslušných 
ustanovení ústavy, dospel k záveru o nesúlade napadnutej právnej 
úpravy s označenými ustanoveniami ústavy a charty, pričom  
vo výrokoch nálezu konštatoval nesúlad napadnutých úprav nie len 
s príslušnými ustanoveniami ústavy, ale aj s príslušným ustanovením 
charty (čl. 47 charty). V časti namietajúcej nesúlad napadnutých úprav 
s dohovorom, ústavný súd návrhom najvyššieho súdu nevyhovel, 
z dôvodu, že v návrhoch označené ustanovenie dohovoru (čl. 6 ods. 1 
dohovoru, ktorý upravuje právo na spravodlivý súdny proces) je  
podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva neaplikovateľné 
na azylové a imigračné prípady. 
 
6. Sekundárne právo EÚ v konaní o súlade právnych 

predpisov 
Namietaným nesúladom zákona s ustanoveniami sekundárneho 

práva EÚ sa ústavný súd zaoberal v náleze vo veci sp. zn. PL. ÚS 
51/2015 z 25. apríla 2018. Skupina poslancov v návrhu na začatie 
konania namietala nesúlad určitých ustanovení zákona o odpadoch50 
s označenými ustanoveniami ústavy, Zmluvy o EÚ, Protokolu č. 27 pri-
pojenému k Zmluve o EÚ a smernice o obaloch a odpadoch z obalov.51 
K namietanému nesúladu napadnutej úpravy s primárnym právom EÚ 
- čl. 4 ods. 3 v spojení s čl. 3 Zmluvy o EÚ52 a Protokolom č. 27 pripoje-

 
50 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
51 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994  
o obaloch a odpadoch z obalov. Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10 – 23 (ES, DA, DE, EL, 
EN, FR, IT, NL, PT). mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku: Kapitola 13 Zväzok 013 
s. 349 – 362. 
52 Článok 3 ods. 3 Zmluvy o EÚ znie: „Únia vytvorí vnútorný trh. Usiluje sa o trvalo 
udržateľný rozvoj Európy založený na vyváženom hospodárskom raste a cenovej 
stabilite, o sociálne trhové hospodárstva s vysokou konkurencieschopnosťou zamerané 
na dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku, ako aj o vysokú úroveň 
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nému k Zmluve o EÚ,53 ústavný súd uviedol, že vzhľadom na skutoč-
nosť, že namietaný nesúlad napadnutých ustanovení zákona o odpa-
doch s ustanoveniami Zmluvy o EÚ a Protokolu č. 27 pripojenému  
k Zmluve o EÚ sa koncentruje na oblasť ochrany hospodárskej súťaže, 
ktorá bola ústavným súdom posudzovaná už v relácii k ústave,  
a aj v prípade skupinou poslancov vymedzeného okruhu (výseku)  
z práva EÚ ide o totožné princípy a právom chránené hodnoty (hospo-
dárska súťaž) a návrh skupiny poslancov v tejto časti len duplikuje 
dôvody, ktoré boli už zahrnuté a posúdené v rámci súladu s ústavou, 
ústavný súd z rovnakých dôvodov nevyhovel ani návrhu navrhovate-
ľov na vyslovenie nesúladu napadnutých ustanovení zákona o odpa-
doch s uvedenými ustanoveniami Zmluvy o EÚ a Protokolu č. 27 pripo-
jenému k Zmluve o EÚ. K namietanému nesúladu napadnutých usta-
novení zákona o odpadoch s ustanoveniami smernice o obaloch a od-
padoch z obalov ústavný súd uviedol, že aj po pristúpení Slovenskej 
republiky k EÚ zostávajú referenčným rámcom prieskumu ústavného 
súdu ako nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti (čl. 124 ús-
tavy) normy ústavného poriadku Slovenskej republiky. Smernica, hoci 
predstavuje právne záväzný akt orgánov EÚ a prameň jej sekundárne-
ho práva, nie je referenčnou normou v konaní o súlade právnych pred-
pisov podľa čl. 125 ods. 1 ústavy. Ústavný súd vychádzal zo svojej 
predchádzajúcej judikatúry, z uznesenia vo veci sp. zn. PL. 8/2010  
z 2. júna 2010, v ktorom konštatoval, že smernica nie je referenčnou 

 
ochrany životného prostredia a zlepšenie jeho kvality. Podporuje vedecký a technický 
pokrok“. 
Článok 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ znie: „Podľa zásady lojálnej spolupráce sa Únia a členské 
štáty vzájomne rešpektujú a vzájomne si pomáhajú pri vykonávaní úloh, ktoré 
vyplývajú zo zmlúv. Členské štáty prijmú všetky opatrenia všeobecnej alebo osobitnej 
povahy, aby zabezpečili plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv alebo z aktov 
inštitúcií Únie. Členské štáty pomáhajú Únii pri plnení jej úloh a neprijmú žiadne 
opatrenia, ktoré by mohli ohroziť dosiahnutie cieľov Únie.“ 
53 Protokol (č. 27) o vnútornom trhu a hospodárskej súťaži obsahuje znenie: „Vysoké 
zmluvné strany, berúc do úvahy, že vnútorný trh tak, ako je vymedzený v článku 3 
Zmluvy o Európskej únii, obsahuje systém, ktorým sa zabezpečuje, že hospodárska 
súťaž nebude narušená.“ 
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ochrany životného prostredia a zlepšenie jeho kvality. Podporuje vedecký a technický 
pokrok“. 
Článok 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ znie: „Podľa zásady lojálnej spolupráce sa Únia a členské 
štáty vzájomne rešpektujú a vzájomne si pomáhajú pri vykonávaní úloh, ktoré 
vyplývajú zo zmlúv. Členské štáty prijmú všetky opatrenia všeobecnej alebo osobitnej 
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inštitúcií Únie. Členské štáty pomáhajú Únii pri plnení jej úloh a neprijmú žiadne 
opatrenia, ktoré by mohli ohroziť dosiahnutie cieľov Únie.“ 
53 Protokol (č. 27) o vnútornom trhu a hospodárskej súťaži obsahuje znenie: „Vysoké 
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normou v konaní o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 
ústavy. Ústavný súd preto nevyhovel skupine poslancov ani v tejto čas-
ti ich návrhu. Aj keď ústavný súd uviedol, že okrem uvedených formál-
no-procesných dôvodov, z materiálno-obsahového hľadiska právny 
záver o nemožnosti vyhovenia návrhu v tejto časti je možné analogicky 
doplniť aj o dôvody uvedené v súvislosti s primárnym právom EÚ, nič 
to nemení na jeho výslovnom odmietnutí sekundárneho práva EÚ ako 
referenčného kritéria v konaní o súlade právnych predpisov podľa  
čl. 125 ods. 1 ústavy. Tým by teda podľa ústavného súdu malo byť len 
primárne právo EÚ, t. j. právo EÚ vytvárané jej členskými štátmi  
vo forme medzinárodných zmlúv (odhliadnuc od možnosti tvorby 
primárneho práva EÚ na základe rozhodnutia Európskej rady podľa  
čl. 48 ods. 6 a 7 Zmluvy o EÚ) a nie právo vytvárané inštitúciami, or-
gánmi, úradmi, či agentúrami EÚ na jeho základe - sekundárne právo 
EÚ.   

Ústavnému súdu bol doručený aj návrh prezidenta Slovenskej re-
publiky na začatie konania o súlade napadnutých ustanovení zákona  
o regulácii v sieťových odvetviach54 s čl. 1 ods. 1 a 2 ústavy v spojení  
s čl. 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ a čl. 288 Zmluvy o fungovaní EÚ. Dôvodom 
namietaného nesúladu napadnutých ustanovení zákona o regulácii 
v sieťových odvetviach s uvedenými ustanoveniami Zmluvy o EÚ  
a Zmluvy o fungovaní EÚ je predpoklad, že napadnutá právna úprava 
predstavuje nesprávnu implementáciu smernice o spoločných pravid-
lách pre vnútorný trh s elektrinou55 a smernice o spoločných pravid-
lách pre vnútorný trh so zemným plynom.56 Podľa prezidenta, ak na-

 
54 § 5 ods. 1 prvej vety a § 14 ods. 3 tretej vety zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii  
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. 
55 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009  
o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 
2003/54/ES. Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 55 – 93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, 
IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV). 
56 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009  
o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje 
smernica 2003/55/ES. Ú. v. ES L 211 14.8.2009, s. 94. 
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padnutá právna úprava predstavuje nesprávnu implementáciu uvede-
ných smerníc, je zároveň v rozpore s čl. 288 Zmluvy o fungovaní EÚ, 
ktorý požaduje od členského štátu dosiahnutie cieľa predpokladaného 
smernicou a čl. 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ, podľa ktorého majú členské štáty 
prijať všetky opatrenia potrebné na plnenie záväzkov vyplývajúcich  
z členstva v EÚ. Pre vyslovenie porušenia uvedených ustanovení 
Zmluvy o EÚ a Zmluvy o fungovaní EÚ je preto podľa prezidenta nevy-
hnutné najprv vysloviť rozpor napadnutých ustanovení zákona o regu-
lácii v sieťových odvetviach s uvedenými smernicami, pričom ústavný 
súd má v tejto súvislosti možnosť obrátiť sa na Súdny dvor EÚ preju-
diciálnou otázkou smerujúcou k získaniu výkladu uvedených smerníc, 
ako to pripustil v náleze sp. zn. PL. ÚS 3/09 z 26. januára 2011. Ústav-
ný súd uznesením č. k. PL. ÚS 5/2018-52 z 23. januára 2019 rozhodol 
o predložení Súdnemu dvoru EÚ prejudiciálnych otázok týkajúcich sa 
výkladu príslušných ustanovení uvedených smerníc a za týmto účelom 
prerušil konanie o návrhu prezidenta. V uznesení o prijatí návrhu pre-
zidenta na ďalšie konanie ústavný súd uvádza, že k otázke referenčné-
ho rámca, ktorý vymedzuje rozsah výkonu jeho právomoci podľa čl. 
125 ods. 1 písm. a) ústavy z pohľadu práva EÚ, sa už vyjadril vo viace-
rých konaniach, v ktorých dospel k záveru, že Zmluva o EÚ a Zmluva  
o fungovaní EÚ sú medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 5 ústavy 
a zároveň medzinárodnými zmluvami spĺňajúcimi kritériá ustanovené 
v čl. 125 ods. 1 ústavy (m. m. PL. ÚS 3/09, PL. ÚS 10/2014). Ústavný 
súd síce ani v uvedenej veci výslovne nepriznal sekundárnemu právu 
EÚ (kam možno nepochybne zaradiť aj smernice) status referenčného 
kritéria v konaní o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 ús-
tavy (to napokon nepožadoval ani prezident v návrhu na začatie kona-
nia, t. j. nenavrhol, aby ústavný súd vyslovil nesúlad napadnutej práv-
nej úpravy aj s uvedenými smernicami, pozn.), predsa len mu v konaní 
o súlade právnych predpisov priznal určitú právnu relevanciu. Zákon-
ná právna úprava môže byť v nesúlade s primárnym právom EÚ  
aj vtedy, ak je v nesúlade so sekundárnym právom EÚ, resp. nesúlad 
napadnutej právnej úpravy so sekundárnym právom EÚ zakladá au-
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tomaticky jej nesúlad aj s primárnym právom EÚ. Pre posúdenie súla-
du napadnutej úpravy s primárnym právom EÚ je preto rozhodujúce 
posúdenie jej súladu so sekundárnym právom EÚ. Sekundárne právo 
EÚ tak status referenčného kritéria v konaní o súlade právnych pred-
pisov de facto má.     
 

Záver 
 Právo EÚ si počas 15-tich rokov členstva Slovenskej republiky v EÚ 
postupne nachádza svoje miesto aj v konaní pred ústavným súdom 
o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 ústavy. Ústavný súd 
bol v rámci svojej judikatúry v konaní o súlade právnych predpisov 
k pôsobeniu a účinkom práva EÚ, tak ako vyplývajú z judikatúry Súd-
neho dvora EÚ, v právnom poriadku Slovenskej republiky niekedy ús-
tretový a plnej miere akceptoval právo EÚ, inokedy však v záujme 
ochrany ústavnosti zaujal voči nemu zdržanlivejší postoj.57 Závery tý-
kajúce sa uplatňovania práva EÚ v konaní o súlade právnych predpi-
sov vyplývajúce zo skúmanej judikatúry ústavného súdu možno zhr-
núť nasledovne. Právo EÚ je v konaní o súlade právnych predpisov 
podľa čl. 125 ods. 1 ústavy aplikovateľné, len ak napadnutá právna 
úprava spadá do rámca pôsobnosti práva EÚ. Splnenie tejto podmien-
ky je potrebné osobitne preskúmať v prípade uplatnenia charty 
v konaní o súlade právnych predpisov. Test aplikovateľnosti charty, 
resp. práva EÚ,  na napadnutú právnu úpravu je potrebné uskutočniť 
v rámci predbežného prerokovania návrhu na začatie konania  
podľa čl. 56 zákona o ústavnom súde. Ak napadnutá právna úprava 
nespadá do rámca pôsobnosti práva EÚ, návrh na začatie konania 
v časti namietaného nesúladu napadnutej úpravy s právom EÚ by mal 

 
57 M. Steuer označil prístup ústavného súdu k otázkam vzťahu práva EÚ a práva 
Slovenskej republiky za prístup, ktorý svedčí skôr o monistickom, hierarchickom 
nazeraní na vzťah práva EÚ a vnútroštátneho práva ako o nazeraní na uvedený vzťah 
optikou ústavného pluralizmu. Bližšie pozri: STEUER, M.: Constitutional pluralism 
and the Slovak constitutional court: The challenge of European Union law. In: The 
Lawyer Quarterly, roč. 8, č. 2, 2018, s. 108 – 128. 

Právo EÚ v konaní o súlade právnych predpisov pred Ústavným súdom  
Slovenskej republiky – aktuálne problémy a výzvy 

189 
 

ústavný súd odmietnuť ako návrh na prerokovanie ktorého ústavný 
súd nemá právomoc (podľa § 56 ods. 2 písm. a) zákona o ústavnom 
súde). Z rovnaké dôvodu je potrebné odmietnuť návrh na začatie ko-
nania v časti namietaného nesúladu s právom EÚ v prípade, ak návrh 
na začatie konania podáva všeobecný súd.  V prípade, ak návrh na za-
čatie konania podáva všeobecný súd je potrebné dbať vo väčšej miere 
na uplatnenie záverov Súdneho dvora EÚ vyplývajúcich z je-
ho rozsudku vo veci Simmenthal, okrem iného z dôvodu rešpektovania 
povinnosti lojálnej spolupráce podľa čl. 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ. Jednou 
z hlavných výziev ústavného súdu ako nezávislého orgánu ochrany 
ústavnosti v konaní o súlade právnych predpisov je, ako sa vysporia-
dať s prípadnou kolíziou práva EÚ s ústavou. Otázkou rovnako zostáva 
možnosť priameho uplatnenia charty v konaní o súlade právnych 
predpisov. V takom prípade sa však otvára cesta pre prípadné pred-
nostné uplatnenie ustanovení charty pred ustanoveniami ústavy,  
ktoré by s ustanoveniami charty boli v rozpore, čo je potrebné vnímať 
obzvlášť citlivo v situácii, ak úroveň ochrany základných práv a slobôd 
podľa ústavy by bola vyššia ako úroveň ich ochrany podľa charty.  
Pred ústavným súdom stojí neľahká úloha. Nájsť primeranú rovnová-
hu medzi požiadavkami týkajúcimi sa uplatňovania práva EÚ, tak ako 
vyplývajú z judikatúry Súdneho dvora EÚ a požiadavkou vyplývajúcou 
pre ústavný súd z ústavy byť garantom ochrany ústavnosti (ak poru-
šenie práva EÚ sa zároveň nevníma ako porušenie ústavy, pozn.).                  
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v časti namietaného nesúladu napadnutej úpravy s právom EÚ by mal 

 
57 M. Steuer označil prístup ústavného súdu k otázkam vzťahu práva EÚ a práva 
Slovenskej republiky za prístup, ktorý svedčí skôr o monistickom, hierarchickom 
nazeraní na vzťah práva EÚ a vnútroštátneho práva ako o nazeraní na uvedený vzťah 
optikou ústavného pluralizmu. Bližšie pozri: STEUER, M.: Constitutional pluralism 
and the Slovak constitutional court: The challenge of European Union law. In: The 
Lawyer Quarterly, roč. 8, č. 2, 2018, s. 108 – 128. 
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ústavný súd odmietnuť ako návrh na prerokovanie ktorého ústavný 
súd nemá právomoc (podľa § 56 ods. 2 písm. a) zákona o ústavnom 
súde). Z rovnaké dôvodu je potrebné odmietnuť návrh na začatie ko-
nania v časti namietaného nesúladu s právom EÚ v prípade, ak návrh 
na začatie konania podáva všeobecný súd.  V prípade, ak návrh na za-
čatie konania podáva všeobecný súd je potrebné dbať vo väčšej miere 
na uplatnenie záverov Súdneho dvora EÚ vyplývajúcich z je-
ho rozsudku vo veci Simmenthal, okrem iného z dôvodu rešpektovania 
povinnosti lojálnej spolupráce podľa čl. 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ. Jednou 
z hlavných výziev ústavného súdu ako nezávislého orgánu ochrany 
ústavnosti v konaní o súlade právnych predpisov je, ako sa vysporia-
dať s prípadnou kolíziou práva EÚ s ústavou. Otázkou rovnako zostáva 
možnosť priameho uplatnenia charty v konaní o súlade právnych 
predpisov. V takom prípade sa však otvára cesta pre prípadné pred-
nostné uplatnenie ustanovení charty pred ustanoveniami ústavy,  
ktoré by s ustanoveniami charty boli v rozpore, čo je potrebné vnímať 
obzvlášť citlivo v situácii, ak úroveň ochrany základných práv a slobôd 
podľa ústavy by bola vyššia ako úroveň ich ochrany podľa charty.  
Pred ústavným súdom stojí neľahká úloha. Nájsť primeranú rovnová-
hu medzi požiadavkami týkajúcimi sa uplatňovania práva EÚ, tak ako 
vyplývajú z judikatúry Súdneho dvora EÚ a požiadavkou vyplývajúcou 
pre ústavný súd z ústavy byť garantom ochrany ústavnosti (ak poru-
šenie práva EÚ sa zároveň nevníma ako porušenie ústavy, pozn.).                  
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Významné míľniky v oblasti európskeho práva 
obchodných spoločností po vstupe SR do EÚ 
Žofia Mrázová1 
Jaroslav Dolný 

 
Abstrakt 
Vplyv Európskej únie na právne predpisy členských štátov sa odráža  
vo všetkých právnych odvetviach. Jednou z významných oblastí práva 
európskej únie je aj európske právo obchodných spoločností, ktoré má 
významný vplyv aj na slovenské právo obchodných spoločností,  najmä 
po vstupe Slovenska do Európskej únie. Článok analyzuje významné 
právne úpravy v oblasti práva obchodných spoločností, ktoré mali znač-
ný vplyv aj na slovenské právo obchodných spoločností. 

 
Abstract 
The European Union's impact on Member States' legislation is reflected 
in all legal areas. One of the important areas of European Union law is 
the European Company Law, which has a significant impact on Slovak 
company law, especially after Slovakia joins the European Union. The 
article analyzes significant legislation in European company law, which 
has also had a significant impact on Slovak company law. 

 
Úvod 

Slovenská právna úprava obchodných spoločností je výrazne 
ovplyvnená právom Európskej únie. Právna úprava v oblasti práva 
obchodných spoločností je na európskej úrovni založená predovšet-
kým na jej harmonizácii a vytváraní priaznivého prostredia zaručujú-
ceho vytvorenie slobodného pohybu osôb, kapitálu a tovaru. Hlavným 

 
1 Tento príspevok vznikol v rámci riešenia grantového projektu VEGA 1/0566/19 
„Výkon funkcie členov orgánov kapitálových obchodných spoločností“. 
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cieľom harmonizácie práva obchodných spoločností je zlepšiť podni-
kateľské prostredie a mobilitu v rámci Európskej únie a zvýšiť konku-
rencieschopnosť spoločností pôsobiacich na európskom trhu. Zvlášť 
významná je európska harmonizácia v prípadoch, keď jednotlivé člen-
ské štáty „zneužívajú“ svoje právne systémy na tvorbu alebo zachova-
nie bariér pre vstup zahraničných osôb na trh.2 Zlepšenie podnikateľ-
ského prostredia, konkurencieschopnosti a cezhraničného rozmeru 
podnikania je aj jedným z hlavných cieľov, ku ktorým smeruje Európ-
ska komisia (ďalej tiež ako „Komisia“) v rámci svojej stratégie Európa 
2020.3  

V nasledujúcich statiach autori ponúkajú prehľad najvýraznejších 
míľnikov a zmien na európskej úrovni, pričom niektoré z nich uzreli 
svetlo sveta, alebo sú v procese implementácie do vnútroštátneho 
právneho poriadku, iné, naopak, zostali len na úrovni návrhov 
a odporúčaní, avšak naďalej môžu mať výrazný vplyv na smerovanie 
slovenského práva obchodných spoločností. 
 
1. Ponuka flexibilnejších foriem nadnárodných ob-

chodných spoločností  
Európske právo obchodných spoločností sa dotýka predovšetkým 

kapitálových obchodných spoločností. V rámci procesu harmonizácie 
boli prostredníctvom nariadení do slovenského právneho poriadku 
premietnuté tri európske právne formy obchodných spoločností,  
a to európske zoskupenie hospodárskych záujmov (European Econo-
mic Interest Grouping – EEIG),4 európska spoločnosť (Societas Europa-

 
2 HODAL, P. Harmonizácia práva obchodných spoločností – rovnaké právo  
v členských štátoch EÚ? In Justičná revue. 2003, č. 12, s. 1169. 
3 Oznámenie Komisie „Európa 2020. Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udrža-
teľného a inkluzívneho rastu.“ KOM (2010) 2020 v konečnom znení. 
4 Nariadenie Rady (EHS) č. 2137/85 z 25. júla 1985 o Európskom zoskupení 
hospodárskych záujmov (Ú.v. ES L 199, 31.7.1985, s. 1–9). 
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Abstrakt 
Vplyv Európskej únie na právne predpisy členských štátov sa odráža  
vo všetkých právnych odvetviach. Jednou z významných oblastí práva 
európskej únie je aj európske právo obchodných spoločností, ktoré má 
významný vplyv aj na slovenské právo obchodných spoločností,  najmä 
po vstupe Slovenska do Európskej únie. Článok analyzuje významné 
právne úpravy v oblasti práva obchodných spoločností, ktoré mali znač-
ný vplyv aj na slovenské právo obchodných spoločností. 

 
Abstract 
The European Union's impact on Member States' legislation is reflected 
in all legal areas. One of the important areas of European Union law is 
the European Company Law, which has a significant impact on Slovak 
company law, especially after Slovakia joins the European Union. The 
article analyzes significant legislation in European company law, which 
has also had a significant impact on Slovak company law. 

 
Úvod 

Slovenská právna úprava obchodných spoločností je výrazne 
ovplyvnená právom Európskej únie. Právna úprava v oblasti práva 
obchodných spoločností je na európskej úrovni založená predovšet-
kým na jej harmonizácii a vytváraní priaznivého prostredia zaručujú-
ceho vytvorenie slobodného pohybu osôb, kapitálu a tovaru. Hlavným 

 
1 Tento príspevok vznikol v rámci riešenia grantového projektu VEGA 1/0566/19 
„Výkon funkcie členov orgánov kapitálových obchodných spoločností“. 
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cieľom harmonizácie práva obchodných spoločností je zlepšiť podni-
kateľské prostredie a mobilitu v rámci Európskej únie a zvýšiť konku-
rencieschopnosť spoločností pôsobiacich na európskom trhu. Zvlášť 
významná je európska harmonizácia v prípadoch, keď jednotlivé člen-
ské štáty „zneužívajú“ svoje právne systémy na tvorbu alebo zachova-
nie bariér pre vstup zahraničných osôb na trh.2 Zlepšenie podnikateľ-
ského prostredia, konkurencieschopnosti a cezhraničného rozmeru 
podnikania je aj jedným z hlavných cieľov, ku ktorým smeruje Európ-
ska komisia (ďalej tiež ako „Komisia“) v rámci svojej stratégie Európa 
2020.3  

V nasledujúcich statiach autori ponúkajú prehľad najvýraznejších 
míľnikov a zmien na európskej úrovni, pričom niektoré z nich uzreli 
svetlo sveta, alebo sú v procese implementácie do vnútroštátneho 
právneho poriadku, iné, naopak, zostali len na úrovni návrhov 
a odporúčaní, avšak naďalej môžu mať výrazný vplyv na smerovanie 
slovenského práva obchodných spoločností. 
 
1. Ponuka flexibilnejších foriem nadnárodných ob-

chodných spoločností  
Európske právo obchodných spoločností sa dotýka predovšetkým 

kapitálových obchodných spoločností. V rámci procesu harmonizácie 
boli prostredníctvom nariadení do slovenského právneho poriadku 
premietnuté tri európske právne formy obchodných spoločností,  
a to európske zoskupenie hospodárskych záujmov (European Econo-
mic Interest Grouping – EEIG),4 európska spoločnosť (Societas Europa-

 
2 HODAL, P. Harmonizácia práva obchodných spoločností – rovnaké právo  
v členských štátoch EÚ? In Justičná revue. 2003, č. 12, s. 1169. 
3 Oznámenie Komisie „Európa 2020. Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udrža-
teľného a inkluzívneho rastu.“ KOM (2010) 2020 v konečnom znení. 
4 Nariadenie Rady (EHS) č. 2137/85 z 25. júla 1985 o Európskom zoskupení 
hospodárskych záujmov (Ú.v. ES L 199, 31.7.1985, s. 1–9). 
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ea – SE)5 a európske družstvo (Societas Cooperativa Europaea – SCE).6 
Napriek priamej aplikovateľnosti nariadení bolo nevyhnutné, aby ná-
rodný zákonodarca prijal právnu úpravu začleňujúcu tieto formy ob-
chodných spoločností do slovenského právneho poriadku,  
a to vo forme samostatných zákonov.7  

Európska komisia sa postupne zamerala na zefektívnenie činnosti 
malých a stredných podnikov prostredníctvom jednoduchých 
a flexibilných pravidiel s úmyslom vytvoriť zjednodušenú právnu for-
mu spoločnosti. Dlhodobo rezonovala myšlienka vytvorenia ďalšej 
európskej formy obchodnej spoločnosti, a to konkrétne európskej súk-
romnej spoločnosti (Societas Privata Europaea- SPE), ktorá predstavo-
vala nadnárodnú európsku alternatívu k vnútroštátnym formám ob-
chodných spoločností, hlavne spoločnosti s ručením obmedzeným.8 
Napriek niekoľkoročnému legislatívnemu procesu a výraznej snahe 
o vytvorenie obchodnej spoločnosti na európskej úrovni, negatívny 
postoj Nemecka9 a neschopnosť členských štátov nachádzať kompro-
mis v esenciálnych otázkach návrhu (výška základného imania, umies-
tnenie sídla, účasť zamestnancov v orgánoch spoločnosti) zmaril myš-
lienku vytvorenia nadnárodného nástroja natrvalo. Komisia sa  
na sklonku roka 2013 rozhodla návrh nariadenia definitívne stiahnuť 
a onedlho prišla s ďalšou alternatívou.  

Dňa 9. apríla 2014 Komisia prijala návrh smernice o spoločnostiach 
s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom,10 ktorý mal priniesť 
novú formu obchodnej spoločnosti – Societas Unius Personae - SUP. 

 
5 Nariadenie Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej 
spoločnosti (Ú.v. ES L 294, 10.11.2001, s. 1–21). 
6 Nariadenie Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách Európskeho 
družstva (Ú.v. ES L 207, 18.8.2003, s. 1–24). 
7 Zákon č. 562/2004 o európskej spoločnosti, zákon č. 177/2004 Z.z. o európskom 
zoskupení hospodárskych záujmov, zákon č. 91/2007 Z.z. o európskom družstve.  
8 Návrh nariadenia Rady o štatúte európskej súkromnej spoločnosti z 25. júna 2008. 
KOM (2008) 396 v konečnom znení.   
9 HIRTE, H., TEICHMANN, Ch. The European Private Company – Societas Privata Eu-
ropea (SPE). In ECFR, 2013, špec. č. 3, s. 5–6. 
10 KOM (2014) 212 v konečnom znení.   
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Nová forma spoločnosti sa mala stať nástrojom pre expanziu podnika-
nia v rámci celého európskeho priestoru, a to, okrem iného, aj stano-
vením minimálnej výšky základného kapitálu, štandardizovaným za-
kladaním, zjednodušeným elektronickým procesom registrácie 
a osobitnými pravidlami ochrany veriteľov.11 Na dosiahnutie svojho 
cieľa – uľahčenie cezhraničnej činnosti korporácií – si však tentokrát 
Komisia zvolila odlišný legislatívny prostriedok – smernicu, prijatie 
ktorej by bolo možné aj bez konsenzu všetkých zástupcov členských 
štátov. Návrh smernice o SUP mal nielenže odstrániť právne prekážky 
(odlišné legislatívne požiadavky na založenie spoločnosti v rôznych 
členských štátoch), ale v otázke odstraňovania bariér vnútorného trhu 
mal za cieľ uskutočniť výrazný krok vpred v prospech posilnenia slo-
body usadzovania. Ak by bola smernica o SUP prijatá, priniesla  
by do slovenského právneho poriadku viaceré zmeny, najmä zákaz 
blokovať expanziu podnikateľskej činnosti spoločností s jediným spo-
ločníkom a viacnásobné zakladanie spoločností jednou osobou (tzv. 
zákaz reťazenia obchodných spoločností). Napriek predloženiu revido-
vanej verzie návrhu smernice o SUP v roku 2015, členským štátom sa 
nepodarilo v tejto legislatívnej snahe nájsť priechodný kompromis. 
Komisia od svojej iniciatívy v júli 2018 finálne upustila.  

Hoci na nadnárodnej úrovni nedošlo k úprave flexibilného korpo-
račného nástroja, za ostatné roky bolo možné pozorovať, že viaceré 
členské štáty, vrátane Slovenskej republiky, zaviedli nové zjednoduše-
né alternatívy foriem obchodných spoločností (napr. slovenská jedno-
duchá spoločnosť na akcie – j.s.a., francúzska société par actions simpli-
fiée, talianska società a responsabilità limitata semplificata), a to aj bez 
formálnej harmonizácie práva v tejto oblasti.  

  

 
11 Bližšie pozri napr. ŠULEKOVÁ, Ž. Návrh smernice o spoločnostiach s ručením 
obmedzeným s jediným spoločníkom (SUP). In Obchodněprávní revue, roč. 6, č. 7-8, 
2014, s. 216-220. 



196 15 rokov v Európskej únii: aktuálne otázky a súčasné výzvy 
 

ea – SE)5 a európske družstvo (Societas Cooperativa Europaea – SCE).6 
Napriek priamej aplikovateľnosti nariadení bolo nevyhnutné, aby ná-
rodný zákonodarca prijal právnu úpravu začleňujúcu tieto formy ob-
chodných spoločností do slovenského právneho poriadku,  
a to vo forme samostatných zákonov.7  

Európska komisia sa postupne zamerala na zefektívnenie činnosti 
malých a stredných podnikov prostredníctvom jednoduchých 
a flexibilných pravidiel s úmyslom vytvoriť zjednodušenú právnu for-
mu spoločnosti. Dlhodobo rezonovala myšlienka vytvorenia ďalšej 
európskej formy obchodnej spoločnosti, a to konkrétne európskej súk-
romnej spoločnosti (Societas Privata Europaea- SPE), ktorá predstavo-
vala nadnárodnú európsku alternatívu k vnútroštátnym formám ob-
chodných spoločností, hlavne spoločnosti s ručením obmedzeným.8 
Napriek niekoľkoročnému legislatívnemu procesu a výraznej snahe 
o vytvorenie obchodnej spoločnosti na európskej úrovni, negatívny 
postoj Nemecka9 a neschopnosť členských štátov nachádzať kompro-
mis v esenciálnych otázkach návrhu (výška základného imania, umies-
tnenie sídla, účasť zamestnancov v orgánoch spoločnosti) zmaril myš-
lienku vytvorenia nadnárodného nástroja natrvalo. Komisia sa  
na sklonku roka 2013 rozhodla návrh nariadenia definitívne stiahnuť 
a onedlho prišla s ďalšou alternatívou.  

Dňa 9. apríla 2014 Komisia prijala návrh smernice o spoločnostiach 
s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom,10 ktorý mal priniesť 
novú formu obchodnej spoločnosti – Societas Unius Personae - SUP. 

 
5 Nariadenie Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej 
spoločnosti (Ú.v. ES L 294, 10.11.2001, s. 1–21). 
6 Nariadenie Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách Európskeho 
družstva (Ú.v. ES L 207, 18.8.2003, s. 1–24). 
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2. Modernizácia európskeho práva obchodných spo-
ločností – efektívna správa a riadenie spoločností 

V roku 2012 Komisia prijala Akčný plán pod názvom „Európske 
právo obchodných spoločností a správa a riadenie obchodných 
spoločností – moderný rámec pre väčšiu angažovanosť akcionárov 
a udržateľné spoločnosti“ (ďalej len ako „Akčný plán 2012“),12 
v ktorom prezentovala zámery a iniciatívy v oblasti práva obchodných 
spoločností a určovala smer moderného európskeho legislatívneho 
rámca pre najbližšie roky. Akčný plán 2012 sa sústredil najmä  
na obchodné spoločnosti, ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie  
na regulovaných trhoch (tzv. kótované spoločnosti) a problematiku 
správy a riadenia spoločností (corporate governance), ktorá je 
viditeľná predovšetkým pri spoločnostiach s rozptýlenou 
akcionárskou štruktúrou.  Prezentované opatrenia boli zamerané 
najmä na zvýšenie úrovne transparentnosti vo vnútri spoločnosti, 
podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov a podporu obchodných 
spoločností, ich rastu a konkurencieschopnosti. Za ostatné obdobie je 
možné pozorovať, že zámery Komisie obsiahnuté v Akčnom pláne 
2012 sa postupne začínajú realizovať.  

Práve jedným z hlavných zámerov Komisie sa stalo posilnenie práv 
akcionárov v obchodných spoločnostiach, ktorých akcie sú kótované 
na burze. Dňa 17. mája 2017 prijal Európsky parlament a Rada (EÚ) 
smernicu č. 2017/828, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ 
ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov. Smernica 
2007/36 je často označovaná ako smernica o právach akcionárov 
(Shareholders´right directive - SRD).13 Revízia smernice o právach akci-

 
12 KOM (2012) 740 v konečnom znení. Bližšie k Akčnému plánu MIŠÚR, P.: Evropská 
komise přijala akční plán modernizace práva společností. In Obchodněprávní revue, 
roč. 5, č. 3, 2013, s. 79-84. ŠULEKOVÁ, Ž.: Modernizácia a tendencie smerovania 
európskeho práva obchodných spoločností. In Justičná revue, roč. 65, č. 6-7, 2013, s. 
933-943. 
13 Pozri aj Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1212 z 3. septembra 2018, 
ktorým sa stanovujú minimálne požiadavky na vykonávanie ustanovení smernice 
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onárov prináša viaceré zmeny týkajúce sa výkonu práv akcionárov.  
V zmysle textu smernice „účinné a udržateľné zapojenie akcionárov je 
jedným zo základných kameňov modelu správy a riadenia spoločností 
registrovaných na regulovanom trhu, ktorý závisí od systému bŕzd a pro-
tiváh medzi rôznymi orgánmi a rôznymi zainteresovanými stranami.“14 
Smernica sa tak vzťahuje na obchodné spoločnosti so sídlom v jednom 
z členských štátov Európskej únie, ktorých akcie sú prijaté na obcho-
dovanie na regulovanom trhu v rámci členského štátu. Smernica sa 
zameriava na tri otázky, a to angažovanosť akcionárov, odmeňovanie 
členov orgánov spoločnosti a transakcie s blízkymi osobami. Zavádza 
prísnejšie podmienky transparentnosti pre inštitucionálnych investo-
rov ako aj požiadavky pre ľahšiu identifikáciu akcionárov a záväzné 
hlasovanie akcionárov o politike odmeňovania členov riadiacich orgá-
nov (tzv. say on pay). Vzhľadom na odmeňovanie by sa mal výkon čle-
nov orgánov posudzovať nielen podľa finančných ale aj nefinančných 
kritérií výkonnosti (napr.  na základe enviromentálnych a sociálnych 
faktorov).  

Smernica 2017/828 je účinná od 9. júna 2017 a členské štáty majú 
dva roky na to, aby predmetnú smernicu transponovali do svojho 
vnútroštátneho právneho poriadku. Na Slovensku bol aktuálne úspeš-
ne ukončený legislatívny proces prijatia novely Obchodného zákonní-
ka zameriavajúcej sa na otázky odmeňovania členov orgánov 
a významných obchodných transakcií v rámci verejných obchodných 
spoločností.15 
 

 
Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES, pokiaľ ide o identifikáciu akcionárov, 
prenos informácií a zjednodušenie výkonu práv akcionárov.  
14 Bod 14 smernice č. 2017/828 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica 
2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov. 
15 Zákon č. 156/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony.  
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12 KOM (2012) 740 v konečnom znení. Bližšie k Akčnému plánu MIŠÚR, P.: Evropská 
komise přijala akční plán modernizace práva společností. In Obchodněprávní revue, 
roč. 5, č. 3, 2013, s. 79-84. ŠULEKOVÁ, Ž.: Modernizácia a tendencie smerovania 
európskeho práva obchodných spoločností. In Justičná revue, roč. 65, č. 6-7, 2013, s. 
933-943. 
13 Pozri aj Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1212 z 3. septembra 2018, 
ktorým sa stanovujú minimálne požiadavky na vykonávanie ustanovení smernice 
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Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES, pokiaľ ide o identifikáciu akcionárov, 
prenos informácií a zjednodušenie výkonu práv akcionárov.  
14 Bod 14 smernice č. 2017/828 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica 
2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov. 
15 Zákon č. 156/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony.  
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S efektívnou správou a riadením spoločností, ktorých akcie sú ve-
rejne obchodovateľné a obmedzeniami pri voľbe členov do orgánov 
spoločností, súvisela aj iniciatíva Komisie týkajúca sa zapojenia žien  
do vrcholových orgánov spoločností (gender balance on corporate bo-
ards).16 Návrh ustanovoval opatrenia, ktoré mali zabezpečiť vyvážené 
zastúpenie mužov a žien medzi členmi dozorných orgánov kótovaných 
spoločností, pričom podiel zastúpenia vo funkcii mal do konca roka 
2020 predstavovať 40%. Spochybňovaná bola najmä proporcionalita  
a subsidiarita týchto opatrení a k prijatiu Návrhu smernice nedošlo. Od 
roku 2005 je však možné pozorovať, že viaceré európske štáty zaviedli 
úpravu obsahujúcu rodové kvóty pre najväčšie obchodné spoločnos-
ti.17 
 
3. Transparentnosť európskej úpravy prostredníc-

tvom konsolidácie smerníc 
Veľký počet smerníc z oblasti práva obchodných spoločností priná-

šalo so sebou istú mieru neistoty, nemalé množstvo nezrovnalostí 
a transpozičných problémov aj z toho dôvodu, že texty jednotlivých 
smerníc boli viackrát zmenené, čím sa stávali menej prehľadné.   
Ak chcel čitateľ nájsť aktuálne účinný text smernice mnohokrát sa vy-
žadovalo, aby siahol nielen po jednom, ale aj viacerých dokumentoch. 
Komisia sa preto rozhodla aktuálne verzie niektorých smerníc zlúčiť 
do jednej konsolidovanej verzie. 

Za účelom zvýšenia transparentnosti bola prijatá Smernica Európ-
skeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúca 

 
16 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti 
medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze  
a súvisiacich opatreniach z 14. novembra 2012. KOM (2012) 614 v konečnom znení.  
17 SENDEN, L., KRUISINGA, S. Gender-balanced company boards in Europe. 
A comparative analysis  of the regulatory, policy  and enforcement approaches in the 
EU and EEA Member States. January 2018. 167 s. Dostupné online:  
< https://www.equalitylaw.eu/downloads/4537-gender-balanced-company-boards-
in-europe-pdf-1-68-mb > (cit. 02.06.2019). 
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sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (kodifikované 
znenie). Novú smernicu tvorí 168 článkov a štyri Prílohy. Smernica 
výslovne zrušuje a nahrádza dovtedy platných šesť smerníc z oblasti 
korporačného práva, ktorými sú:   

- šiesta smernica Rady 82/891/EHS zo 17. decembra 1982 o roz-
delení akciových spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 
bod g) zmluvy,18 

- jedenásta Smernica Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989  
o požiadavkách na sprístupnenie údajov týkajúcich sa pobočiek 
zriadených v určitom členskom štáte určitými druhmi obchod-
ných spoločností, ktoré sa spravujú právom iného štátu,19 

- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES z 26. ok-
tóbra 2005 o cezhraničných zlúčeniach alebo splynutiach kapitá-
lových spoločností,20 

- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. 
septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných 
spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú 
v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích 
osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk,21 

- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/35/EÚ z 5. apríla 
2011 o zlúčení a splynutí akciových spoločností,22 

- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/30/EÚ z 25. ok-
tóbra 2012 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štá-
ty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spo-
ločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 54 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zakladanie akci-

 
18 (Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 47). 
19 (Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 36). 
20 (Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2005, s. 1). 
21 (Ú. v. EÚ L 258, 1.10.2009, s. 11). 
22 (Ú. v. EÚ L 110, 29.4.2011, s. 1). 
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18 (Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 47). 
19 (Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 36). 
20 (Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2005, s. 1). 
21 (Ú. v. EÚ L 258, 1.10.2009, s. 11). 
22 (Ú. v. EÚ L 110, 29.4.2011, s. 1). 
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ových spoločností a udržiavanie a zmenu ich základného imania, 
s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení.23 

V skutočnosti smernica 2017/1132 iba nahrádza pôvodné znenia 
smerníc, ktorých obsah je plne odzrkadlený v novej smernici.24 Zmeny 
boli vykonané iba z formálneho hľadiska pre potreby konsolidácie (e.g. 
zmena číslovania jednotlivých článkov). Smernica je rozdelená do 
troch hláv. Prvú hlavu tvoria všeobecné ustanovenia a založenie 
a fungovanie kapitálových spoločností, konkrétne otázky založenia 
a neplatnosti spoločnosti, zverejňovanie a prepojenie centrálnych 
registrov, obchodných registrov a registrov spoločností, udržiavanie 
kapitálu a zmeny. Druhá hlava obsahuje ustanovenia týkajúce sa 
zlúčenia, splynutia a rozdelenia kapitálových spoločností spolu 
s cezhraničnými aspektmi. Tretia hlava nesie názov záverečné 
ustanovenia. Príloha č. 4 smernice obsahuje tabuľku, ktorá určuje 
koreláciu medzi pôvodnými článkami zrušených smerníc a článkami 
novej kodifikovanej smernice. Nakoľko smernica neobsahuje žiadne 
nové ustanovenia, transpozícia do vnútroštátneho právneho poriadku 
nie je potrebná. 

Je však potrebné pripomenúť, že do oblasti práva obchodných 
spoločností a corporate governance spadajú aj ďalšie smernice,  
ktoré sa však nestali súčasťou jednotného konsolidovaného znenia 
a sú naďalej účinné v ich pôvodne prijatej verzii.  

 
4. Regulácia cezhraničných aspektov korporačného 

práva 
- Cezhraničné skupiny spoločností  

Napriek tomu, že regulácia skupín obchodných spoločností je dlho-
dobo témou diskusií na európskej úrovni, doposiaľ európska právna 

 
23 (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 74). 
24 Pozri dôvodová správa k Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
týkajúcej sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (kodifikované 
znenie), Brusel, 3.12.2015, KOM(2015) 616 v konečnom znení.  

Významné míľniky v oblasti európskeho práva  
obchodných spoločností po vstupe SR do EÚ 

203 
 

úprava v tejto oblasti absentuje. Expertná skupina Forum Europaeum 
on Companv Group predložila Návrh na uľahčenie cezhraničného ria-
denia skupín spoločností v Európe,25 v ktorom sa zamerali na viaceré 
kritické aspekty koncernového práva. Návrh obsahuje rozdielu regulá-
ciu pravidiel pre spoločnosti vykonávajúce výlučne pomocnú funkciu 
v rámci skupiny, tzv. servisné spoločnosti, a spoločnosti, ktoré samo-
statne vystupujú vo vzťahoch s tretími osobami, tzv. štandardné spo-
ločnosti.  

- Cezhraničné premiestnenie sídla 
Cezhraničné premiestnenie sídla obchodnej spoločnosti založenej  

v členskom štáte Európskej únie je neustále predmetom záujmu z dô-
vodu komplikovanosti postupov premiestenia a neustáleho vývoja 
práva v uvedenej oblasti. Európska komisia dňa 25. apríla 2018 zve-
rejnila tzv. Európsky korporačný balíček (The European Company Law 
Package). Návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa 
mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, 
zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia.26 Text Návrhu o cezhraničnej 
mobilite priamo reaguje aj na nedávny rozsudok Súdneho dvora Eu-
rópskej únie vo veci Polbud (C-106/16) z 25. októbra 2017, v ktorom 
súd opätovne posudzoval rozsah pôsobnosti slobody usadiť sa 
a primeranosť vnútroštátnych obmedzení pri cezhraničnom premies-
tnení sídla, tzv. cezhraničnej premene. Vzhľadom na chýbajúcu har-
monizáciu právnych úprav členských štátov pri premiestnení sídla 
obchodnej spoločnosti je prijatie návrhu smernice týkajúcej sa cezhra-
ničného premiestnenia sídla spoločností na európskej úrovni žiaduce. 
Existencia rovnakých mechanizmov zabezpečenia ochrany veriteľov, 
ako je to napr. v prípade cezhraničných fúzii výrazným spôsobom 

 
25 Forum Europaeum on Companv Group. The Proposal to Facilitate  
the Management of Cross-border Company Groups in Europe. In European Company 
and Financial Law Review. 2015, roč.12, č. 2, s. 299-306. 
26 COM (2018) 241 v konečnom znení.  
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25 Forum Europaeum on Companv Group. The Proposal to Facilitate  
the Management of Cross-border Company Groups in Europe. In European Company 
and Financial Law Review. 2015, roč.12, č. 2, s. 299-306. 
26 COM (2018) 241 v konečnom znení.  
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sprehľadní celý proces cezhraničného premiestnenia sídla obchod-
ných spoločnosti v rámci územia členských štátov EÚ.27 
 

5. Elektronizácia a digitalizácia 
Stupňujúci význam digitalizácie a elektronizácie v práve obchod-

ných spoločností a podpora využívania moderných informačných  
a komunikačných technológií je globálnou témou. V súčasnosti však 
existujú na európskej úrovni značné rozdiely medzi členskými štátmi, 
pokiaľ ide o dostupnosť elektronických nástrojov. V rámci Európskeho 
korporačného balíčka bol Komisiou prezentovaný Návrh Smernice 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 
2017/113228,  pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov 
a postupov v rámci práva obchodných spoločností.29  Hlavným účelom 
zavedenia elektronizácie do práva obchodných spoločností je znižova-
nie nákladov nielen v procese registrácie spoločností ale aj pri komu-
nikácii medzi spoločnosťou a akcionármi. V súčasnosti niektoré štáty 
neumožňujú číro elektronický proces založenia a registrácie obchod-
nej spoločnosti, v iných krajinách (Estónsko) je možné spoločnosť za-
ložiť do 20 minút. Návrh smernice otvoril ďalšie otázky a právne úska-
lia akými sú napríklad elektronizácia pri  poskytovaní nepeňažných 
vkladov, technických chýb pri elektronickom hlasovaní a komunikácii, 
otázok digitálneho prepojenia informácii z registra diskvalifikácie, ako 
aj využívanie big data a ich vplyvu na podnikateľský úsudok. V súčas-
nosti v slovenskom právnom poriadku absentuje legislatívna úprava 
zhromažďovania big data obchodného charakteru, ktorými sa rozume-
jú napr. daňové záznamy, vrátane faktúr, účtovných dokladov alebo 
dokladov preukazujúcich registráciu spoločností. 

 
27 DOLNÝ, J. In EICHLEROVÁ,  K a kol. (eds.) Rekodifikace obchodního práva – pět let 
poté. Svazek 1. Pocta Stanislave Černé. Praha:Wolters Kluwer, 2019, s. 147. 
28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 
týkajúca sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (Ú. v. EÚ L 169, 
30.6.2017, s. 46 – 127).  
29 COM (2018) 239 v konečnom znení.  
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Záver 
Právna úprava upravujúca právo obchodných spoločností sa dyna-

micky mení nielen v rámci európskeho rámca práva obchodných spo-
ločností ale aj v rámci vnútroštátnych právnych úprav. Aktuálne eu-
rópske diskusie týkajúce sa nových trendov a technologických inovácií 
kladú dôraz na moderne právo obchodných spoločností. Po vstupe SR 
do EÚ tak výrazným spôsobom dochádza k harmonizácii nášho práva 
obchodných spoločností s právnymi poriadkami ostatných členských 
štátov kde SR nasleduje trend modernizácie práva obchodných spo-
ločností. Významné sú pre SR predovšetkým oblasti cezhraničnej regu-
lácie obchodných spoločností, ponuka flexibilnejších foriem obchod-
ných spoločností ako aj elektronizácia a digitalizácia práva obchod-
ných spoločností. Vo všetkých týchto oblastiach dochádza 
k intenzívnej a podľa nášho názoru pozitívnej harmonizácii v oblasti 
práva obchodných spoločností, ktorá reaguje najmä na potreby praxe 
a aktuálne problémy. Takéto smerovanie európskeho práva obchod-
ných spoločností má predovšetkým uľahčiť podnikateľské aktivity  
za účelom podpory celkového ekonomického rastu, z čoho bude profi-
tovať celá EÚ. 
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Cezhraničné kolektívne žaloby v EÚ:  
Aktuálne otázky 
Ľubica Gregová Širicová 
 
Abstrakt 
Zámerom autorky je prispieť do diskusie o kolektívnom uplatňovaní ná-
rokov v EÚ s ohľadom na cezhraničné aspekty predmetnej otázky. Prí-
spevok sa orientuje na aktuálny vývoj kolektívnych žalôb v pohľadu me-
dzinárodného práva súkromného a procesného, ktorý nastal po vynesení 
rozsudku SD EÚ vo veci Schrems a po prijatí návrhu smernice o žalobách 
v zastúpení. Autorka konštatuje, že terajšia situácia by si vyžadovala 
legislatívny zásah, nakoľko súčasné normy medzinárodného práva súk-
romného nie sú pre cezhraničné kolektívne žaloby aplikačne vhodné.   
 
Abstract 
The author would like to contribute to the debate on collective redress  
in the EU with regard to cross-border aspects of the issue. The paper 
focuses on the current development of collective actions from the view 
 of private international law and procedure, which occurred after the CJ 
EU judgment in the case Schrems and after the adoption of the proposal 
for a directive on representation actions. The author notes that the cur-
rent situation would require legislative intervention, as the current rules 
of private international law are not suitable for cross-border collective 
actions. 
 
Úvod 

Problematika kolektívneho presadzovania práva zažíva významné 
posuny, a to nielen na úrovni práva členských štátov EÚ, ale aj v rovine 
práva EÚ. Pojem „kolektívne presadzovanie“ je pritom mimoriadne 
mnohotvárny. Nezriedka môže pôsobiť mätúco, aké procesné pro-
striedky pod neho spadajú a aké už nie. Ako kritérium je možné použiť 
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to, či daný právny nástroj slúži účelu riešenia následkov masových 
(široko distribuovaných) škôd. Takýto typ škody vzniká, zjednodušene 
povedané, ak jedno porušenie práva spôsobí naraz škodu veľkému 
počtu poškodených. Uvedená situácia vo svojich dôsledkoch naráža  
na hranice možností presadzovania práva a hrozí, že protiprávne ko-
nanie nebude postihnuté. Pri skúmaní charakteru masových resp. ši-
roko distribuovaných škôd pritom môžeme opísať dva základné va-
rianty, z ktorých každý kladie mierne odlišné požiadavky na efektívne 
prostriedky presadzovania práva. 

Prvým typom masových škôd je prípad, keď na základe jedného 
protiprávneho konania vzniká škoda veľkému počtu poškodených, 
pričom individuálna škoda u jednotlivých poškodených je malá. Ak je 
nárok malý, hrozí, že poškodenému chýba motivácia na jeho presade-
nie, resp. sa to poškodenému vzhľadom na riziko nákladov konania 
neoplatí. Riešením sú prostriedky kolektívneho presadenia práva. 

Na druhej strane, nastávajú i situácie, keď každému z veľkého počtu 
poškodených vznikla škoda takého rozsahu, ktorý ich motivuje inicio-
vať súdne konanie. Dôsledkom je paralýza súdov záplavou žalôb. 
V tomto prípade je potrebné zamyslieť sa nad zefektívnením súdneho 
manažmentu, resp. samotného súdneho konania a do úvahy opäť pri-
chádzajú kolektívne prostriedky presadzovania práva. Nielen samotná 
iniciácia sporu, ale najmä jeho spravodlivý a rýchly výsledok je rozme-
rom efektivity pôsobenia právnej úpravy.1 

 
1 Čo sa týka konkrétnych legislatívnych podôb kolektívneho presadzovania, 
odkazujeme na už publikované práce: CSACH, K.: Ochranné združenia spotrebiteľov 
a podnikateľov ako kolektívne mechanizmy presadzovania práva v SR. Brno: 
Masarykova univerzita, 2007, s. 140-158; ŠIRICOVÁ, Ľ.: Aktuálny trend 
procesnoprávnej úpravy zodpovednosti za škodu: kolektívne presadzovanie. In: 
Vybrané otázky zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnym profesijným 
postupom. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010, s. 49-64; 
MASLÁK, M.: Kolektívne žaloby v spotrebiteľských veciach – terra incognita  
v Slovenskej republike? 1. časť In: Právny obzor, 100, 2017, č. 2, s. 162 – 182 resp. 2. 
časť In: Právny obzor, 100, 2017, č. 3, s. 268-288; IVANČO, M. (ed.): Mechanizmus 
uplatňovania kolektívnych nárokov v podmienkach SR: zborník príspevkov  
z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 14. december 2017. Bratislava: 
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for a directive on representation actions. The author notes that the cur-
rent situation would require legislative intervention, as the current rules 
of private international law are not suitable for cross-border collective 
actions. 
 
Úvod 

Problematika kolektívneho presadzovania práva zažíva významné 
posuny, a to nielen na úrovni práva členských štátov EÚ, ale aj v rovine 
práva EÚ. Pojem „kolektívne presadzovanie“ je pritom mimoriadne 
mnohotvárny. Nezriedka môže pôsobiť mätúco, aké procesné pro-
striedky pod neho spadajú a aké už nie. Ako kritérium je možné použiť 
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to, či daný právny nástroj slúži účelu riešenia následkov masových 
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neoplatí. Riešením sú prostriedky kolektívneho presadenia práva. 

Na druhej strane, nastávajú i situácie, keď každému z veľkého počtu 
poškodených vznikla škoda takého rozsahu, ktorý ich motivuje inicio-
vať súdne konanie. Dôsledkom je paralýza súdov záplavou žalôb. 
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iniciácia sporu, ale najmä jeho spravodlivý a rýchly výsledok je rozme-
rom efektivity pôsobenia právnej úpravy.1 

 
1 Čo sa týka konkrétnych legislatívnych podôb kolektívneho presadzovania, 
odkazujeme na už publikované práce: CSACH, K.: Ochranné združenia spotrebiteľov 
a podnikateľov ako kolektívne mechanizmy presadzovania práva v SR. Brno: 
Masarykova univerzita, 2007, s. 140-158; ŠIRICOVÁ, Ľ.: Aktuálny trend 
procesnoprávnej úpravy zodpovednosti za škodu: kolektívne presadzovanie. In: 
Vybrané otázky zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnym profesijným 
postupom. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010, s. 49-64; 
MASLÁK, M.: Kolektívne žaloby v spotrebiteľských veciach – terra incognita  
v Slovenskej republike? 1. časť In: Právny obzor, 100, 2017, č. 2, s. 162 – 182 resp. 2. 
časť In: Právny obzor, 100, 2017, č. 3, s. 268-288; IVANČO, M. (ed.): Mechanizmus 
uplatňovania kolektívnych nárokov v podmienkach SR: zborník príspevkov  
z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 14. december 2017. Bratislava: 
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Zámerom príspevku je poukázať na obtiaže, ktoré nastanú pri ko-
lektívnom presadzovaní práva vtedy, ak je v súkromnoprávnom vzťa-
hu prítomný cudzí prvok. Komplikovanosť sa prejaví pri úvahách  
o právomoci súdov, určovaní rozhodného práva i uznávaní a výkone 
rozhodnutí. V príspevku sa sústredíme na posudzovanie právomoci. 
Poukážeme na to, že aplikácia súčasných pravidiel medzinárodného 
práva súkromného je v prípade kolektívneho presadzovania neuspo-
kojivá. Popudom pre uvedené úvahy sú návrhy generálneho advokáta 
a následný rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci Schrems.2 Uvedené 
rozhodnutie potvrdzuje, že skúmaná problematika si žiada legislatívne 
riešenie. Pozornosť následne obrátime na najnovší legislatívny počin 
v oblasti kolektívneho presadzovania práva, ktorým je návrh smernice 
o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebite-
ľov3 s nádejou, že v oblasti cezhraničného presadzovania prinesie 
zmysluplné riešenie. 
 
1. Právomoc pri cezhraničných kolektívnych žalobách 

Nariadenie Brusel I4 otázku právomoci pri spájaní nárokov viace-
rých žalobcov do kolektívnych žalôb proti jednému žalovanému oso-

 
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2018, 132 s.; ZÁVADOVÁ, D.: 
Konanie o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach. In: Súkromné právo č. 
1/2017, s. 22-28; MASLÁK, M.: Úskalia erga omnes účinkov rozsudku v konaní  
o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach In: Súkromné právo č. 3/2017 s. 
103-112. 
2  Návrhy generálneho advokáta Michala Bobeka prednesené 14. novembra 2017  
vo veci C-498/16 Schrems; rozsudok Súdneho dvora EÚ z 25. januára 2018 vo veci  
C-498/16 Schrems ECLI:EU:C:2018:37. 
3 Návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení  
na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES, 
COM/2018/184 final - 2018/0089 (COD). 
4  Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní 
a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, mimoriadne vydanie  
v slovenskom jazyku: Kapitola 19, Zväzok 4, s. 42 – 64. 
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bitne neriešilo.5 Situácia sa nezmenila ani po prijatí nariadenia Brusel 
Ia,6 keďže v čase jeho prijatia neboli ukončené diskusie o možných 
harmonizačných opatreniach kolektívneho presadzovania práva. Na 
určenie právomoci pri kolektívnej žalobe bude preto potrebné apliko-
vať normy nariadenia Brusel Ia, ktoré boli vytvorené pre klasické indi-
viduálne konania. Aby súd mal právomoc konať o kolektívnej žalobe, 
musí mať právomoc konať o všetkých nárokoch, ktoré majú byť 
v kolektívnej žalobe spojené. Ak preto vychádzame  
z kritérií právomoci obsiahnutých v nariadení Brusel Ia, na úspešné 
iniciovanie kolektívneho uplatňovania je najvhodnejším kritériom 
právomoci 4 ods. 1. Osobu s bydliskom na území členského štátu je 
možné žalovať na súdoch tohto členského štátu, a to vo všetkých ve-
ciach (s výnimkou vecí patriacich do výlučnej právomoci podľa 24 
Brusel Ia). Na súde podľa bydliska žalovaného by teda bolo možné po-
dať kolektívnu žalobu a rátať s tým, že nevznikne prekážka chýbajúcej 
právomoci voči niektorému zo spoločne riešených nárokov. 

Odlišné úvahy sa však budú vzťahovať na kritériá právomoci ob-
siahnuté v článku 7 Brusel Ia (osobitná právomoc). Pokiaľ by kolektív-
na žaloba mala byť založená na jednom z týchto kritérií, bude musieť 
žalobca (žalobcovia) zvažovať, či je podmienka právomoci splnená 
u všetkých spájaných nárokov. Napríklad, je možné očakávať, že krité-
rium „miesto zmluvného plnenia“ alebo „miesto, kde došlo ku skutoč-
nosti, ktorá zakladá nárok z mimozmluvnej zodpovednosti“ sa bude 
pri jednotlivých poškodených nachádzať v rôznych členských štátoch. 
Výnimočne bude právomoc predsa len daná pre všetky nároky,7 a to 

 
5  Naproti tomu v nariadení je riešená situácia právomoci pri súvisiacich 
nárokoch voči viacerým žalovaným. Podľa článku 8 bod 1 Brusel Ia je možné 
žalobu podať na súde podľa bydliska ktoréhokoľvek zo žalovaných.  
6  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z  12. decembra 
2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných 
veciach (prepracované znenie), Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1 – 32. 
7  STADLER, A.: Cross-border Problems. Dostupné na: 
http://www.collectiveredress.org/collective-redress/cross-border-problems. 
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http://www.collectiveredress.org/collective-redress/cross-border-problems. 
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napr. pri vlakovej havárii, keď všetky nároky na náhradu škody vyplý-
vajú z jedinej škodnej udalosti. 

Do budúcna je možné rátať s komplikovanými situáciami paralel-
ných súdnych sporov. Keďže nástroje kolektívneho uplatňovania ná-
rokov sú medzi štátmi veľmi rozdielne, dá sa počítať i s tzv. „forum 
shopping“. Nariadenie Brusel Ia rieši problematiku paralelných súd-
nych konaní, resp. litispendencie vo svojich článkoch 29 a 30, a to tak, 
že prednosť má súd, ktorý začal konať ako prvý. Aplikácia článku 29 
ale nebude prichádzať do úvahy, ak bude kolektívne uplatňovanie ini-
ciované v jednotlivých štátoch inými subjektmi, keďže nariadenie kla-
die podmienku konaní „v tej istej veci a medzi rovnakými účastníkmi“.8 
Uvažovať môžeme skôr o aplikácii článku 30 nariadenia, ktorého cie-
ľom je zabrániť prijatiu nezlučiteľných rozsudkov. Ak sa koná  
o súvisiacich veciach na súdoch rôznych členských štátov, každý súd, 
ktorý nezačal konať ako prvý, môže prerušiť konanie. Ak konanie na 
súde, ktorý začal konať ako prvý, prebieha na prvom stupni, iný súd 
môže tiež na žiadosť jedného z účastníkov odmietnuť vykonávať svoju 
právomoc, ak súd, ktorý začal konať ako prvý, má právomoc rozhodo-
vať vo všetkých týchto veciach a ak jeho právny poriadok pripúšťa ich 
zlúčenie. Na účely tohto článku sa veci považujú za „súvisiace“, ak sú 
navzájom tak úzko spojené, že je vhodné prerokovať a rozhodnúť ich 
spoločne, a tak sa vyhnúť riziku nezlučiteľných rozsudkov vydaných  
v samostatných konaniach. Súvisiace konania je teda možné zlúčiť len 
pod podmienkou, že vnútroštátny právny poriadok „pripúšťa ich zlú-
čenie“. V tejto súvislosti Európsky právny inštitút vo svojom stanovi-
sku k odporúčaniu navrhuje, aby členské štáty zvážili zavedenie vnút-
roštátnych pravidiel, ktoré veľkoryso umožnia zlúčenie súvisiacich 
konaní v situáciách cezhraničných masových škôd, aby tak článok 30 

 
8  Článok 29 ods. 1 Brusel Ia: „Bez toho, aby bol dotknutý článok 31 ods. 2, ak sa 
vedú konania v tej istej veci a medzi rovnakými účastníkmi na súdoch rôznych 
členských štátov, každý súd, ktorý nezačal konať ako prvý, aj bez návrhu preruší 
konanie, až kým sa nepotvrdí právomoc súdu, ktorý začal konať ako prvý.“ 
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mohol byť v praxi širšie aplikovaný.9 Ako poukážeme v ďalšej časti, 
Súdny dvor EÚ sa zaoberal aj možnosťou vzniku právomoci na základe 
článku 16 ods. 1 nariadenia Brusel I v spojitosti s cezhraničným kolek-
tívnym uplatňovaním nárokov spotrebiteľov na základe postúpenia 
ich nárokov.  
 

2. Návrhy generálneho advokáta a rozsudok vo veci 
Schrems 

Meno Maximilian Schrems (zvyčajne skrátené na Max Schrems) bo-
lo na slávnom Kirchbergu známe už pred začatím konania vo veci  
C-498/16 Schrems, a to z konania vo veci C-362/14 Schrems,10 
v ktorom sa Súdny dvor zaoberal prejudiciálnymi otázkami podanými 
v rámci sporu medzi týmto rakúskym aktivistom a írskym komisárom 
pre ochranu údajov vo veci jeho odmietnutia vyšetriť sťažnosť podanú 
pánom Schremsom z dôvodu, že spoločnosť Facebook Ireland Ltd za-
siela do Spojených štátov osobné údaje svojich používateľov 
a uchováva ich na serveroch umiestnených v tejto krajine. V súboji 
„Dávida s Goliášom“ dal Súdny dvor za pravdu pánovi Schremsovi 
a rozhodol, že rozhodnutie Komisie 2000/520/ES z 26. júla 2000 
o primeranosti ochrany poskytovanej zásadami bezpečného prístavu 
a súvisiacimi často kladenými otázkami vydanými Ministerstvom ob-
chodu Spojených štátov amerických, ktorým Európska komisia konšta-
tuje, že tretia krajina zaisťuje primeranú úroveň ochrany, nebráni to-
mu, aby dozorný orgán členského preskúmal žiadosť osoby 
v súvislosti s ochranou jej práv a slobôd pri spracovaní osobných úda-
jov, ktoré sa jej týkajú a ktoré boli prenesené z členského štátu do tejto 
tretej krajiny, ak táto osoba tvrdí, že platné právo a prax v tejto krajine 

 
9  Statement of the European Law Institute on Collective Redress and Competition 
Damage Claims. European Law Institute, 2014, dostupné na: 
http://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Projects/S-5-
2014_Statement_on_Collective_Redress_and_Competition_Damages_Claims.pdf, s. 38. 
10 Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 6. októbra 2015 vo veci C-362/14 Schrems 
ECLI:EU:C:2015:650. 
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8  Článok 29 ods. 1 Brusel Ia: „Bez toho, aby bol dotknutý článok 31 ods. 2, ak sa 
vedú konania v tej istej veci a medzi rovnakými účastníkmi na súdoch rôznych 
členských štátov, každý súd, ktorý nezačal konať ako prvý, aj bez návrhu preruší 
konanie, až kým sa nepotvrdí právomoc súdu, ktorý začal konať ako prvý.“ 
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mohol byť v praxi širšie aplikovaný.9 Ako poukážeme v ďalšej časti, 
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o primeranosti ochrany poskytovanej zásadami bezpečného prístavu 
a súvisiacimi často kladenými otázkami vydanými Ministerstvom ob-
chodu Spojených štátov amerických, ktorým Európska komisia konšta-
tuje, že tretia krajina zaisťuje primeranú úroveň ochrany, nebráni to-
mu, aby dozorný orgán členského preskúmal žiadosť osoby 
v súvislosti s ochranou jej práv a slobôd pri spracovaní osobných úda-
jov, ktoré sa jej týkajú a ktoré boli prenesené z členského štátu do tejto 
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9  Statement of the European Law Institute on Collective Redress and Competition 
Damage Claims. European Law Institute, 2014, dostupné na: 
http://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Projects/S-5-
2014_Statement_on_Collective_Redress_and_Competition_Damages_Claims.pdf, s. 38. 
10 Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 6. októbra 2015 vo veci C-362/14 Schrems 
ECLI:EU:C:2015:650. 
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nezaisťujú primeranú úroveň ochrany. Zároveň Súdny dvor rozhodol, 
že rozhodnutie 2000/520 je neplatné.11 

Úsilie pána Schremsa zamerané na ochranu osobných údajov na in-
ternete pokračovalo. Pán Schrems podal na súde v Rakúsku žalobu 
proti spoločnosti Facebook Ireland Ltd. Tvrdil, že spoločnosť porušila 
jeho právo na ochranu súkromia a osobných údajov. Na súde chce 
uplatňovať nielen svoje vlastné nároky, ale aj nároky ďalších siedmich 
používateľov Facebooku, ktorí mu v reakcii na online výzvu postúpili 
svoje nároky z dôvodu údajne rovnakých porušení. Dotknutí používa-
telia mali bydlisko v Rakúsku, v iných členských štátoch a v tretích štá-
toch.12 Vnútroštátny súd mal podľa žalobcu aplikovať § 227 rakúskeho 
civilného procesného poriadku (Zivilprozessordnung), ktorý umožňu-
je, aby boli rôzne nároky jedného žalobcu proti tomu istému žalova-
nému prejednané spoločne v rámci toho istého konania za predpokla-
du, že sú splnené dve podmienky. Po prvé, súd konajúci vo veci musí 
mať právomoc vo veci každého jednotlivého nároku, vrátane jeho 
územnej príslušnosti. Po druhé, každý z nárokov musí byť možné po-
súdiť v rámci toho istého konania. Aj keď toto ustanovenie nebolo na-
vrhnuté s cieľom vytvoriť systém kolektívneho uplatnenia nárokov, 
v praxi slúžilo ako užitočný nástroj na vznik mechanizmu sui generis 
pre kolektívne uplatňovanie nárokov prostredníctvom postúpenia po-
dobných nárokov viacerých osôb tretej osobe, ktorá ich spojí 
a predloží v rámci jedného konania. Hoci sa tento systém používa bež-
ne pri postúpeniach spotrebiteľským organizáciám, nároky môžu byť 
postúpené aj mimo nich. 

 
11 Rozsudok vyvolal reakcie na oboch stranách Atlantiku, pozri napr.: KUNER, CH.: 
Reality and Illusion in EU Data Transfer Regulation Post Schrems (July 7, 2017). In: 
18 German Law Journal 881 (2017). Dostupné  
na SSRN: https://ssrn.com/abstract=2732346; VOSS, W. G.: European Union Data 
Privacy Law Reform: General Data Protection Regulation, Privacy Shield, and the 
Right to Delisting (January 5, 2017). In: Business Lawyer, Vol. 72, No. 1, pp. 221-233, 
Winter 2016/2017. Dostupné na SSRN: https://ssrn.com/abstract=2894571. 
12  Prostredníctvom webovej stránky registrovanej na pána Schremsa mu postúpilo 
svoje nároky proti Facebook Ireland 25 000 osôb. Dňa 9. apríla 2015 sa  
v poradovníku nachádzalo 50 000 osôb. 
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Vnútroštátny súd sa svojou prvou otázkou opýtal, či sa má člá-
nok 15 nariadenia Brusel I13 vykladať v tom zmysle, že používateľ súk-
romného facebookového účtu nestráca postavenie „spotrebiteľa“ 
v zmysle tohto článku, keď vydáva knihy, prednáša, prevádzkuje in-
ternetové stránky, zbiera finančné príspevky a nechá si postúpiť náro-
ky viacerých spotrebiteľov na účely ich uplatnenia na súde. 

Druhá z položených prejudiciálnych otázok sa týkala medzinárod-
nej právomoci v sporoch týkajúcich sa spotrebiteľských zmlúv, 
v ktorých došlo k postúpeniu nárokov na náhradu. Môže sa spotrebiteľ 
dovolávať tzv. osobitnej právomoci v spotrebiteľských veciach14 
v prípade postúpených nárokov iných spotrebiteľov s bydliskom v tom 
istom členskom štáte, iných členských štátoch a/alebo tretích štátoch? 
Slovami generálneho advokáta, môže článok 16 ods. 1 nariadenia Bru-
sel I stanoviť dodatočnú osobitnú právomoc v mieste bydliska postup-
níka a tým v skutočnosti umožniť spoločné uplatnenie nárokov 
z celého sveta?15 

Súdny dvor pri odpovedi na prvú prejudiciálnu otázku pripomenul, 
že pojem „spotrebiteľ“ v zmysle článku 15 nariadenia Brusel I sa má 
vykladať reštriktívne, a že je potrebné prihliadnuť, pokiaľ ide 
o virtuálne sociálne siete, ktoré sú určené na dlhodobé používanie,  
na neskorší vývoj využitia týchto služieb. Takýto výklad predovšetkým 
znamená, že žalobca, ktorý používa také služby, sa môže dovolávať 
postavenia spotrebiteľa, len ak používanie týchto služieb najmä  
na súkromné účely, na ktoré pôvodne uzavrel zmluvu, nenadobudlo 
následne povahu v podstate výkonu podnikania alebo povolania.   
Na druhej strane, keďže pojem „spotrebiteľ“ je definovaný ako proti-
klad pojmu „hospodársky subjekt“ a nezávisí od vedomostí 
a informácií, ktoré má táto osoba skutočne k dispozícii, odborné zna-

 
13 Terajší článok 17 nariadenia Brusel Ia. 
14  V zmysle článku 16 nariadenia Brusel I (článku 18 Brusel Ia) môže spotrebiteľ 
žalovať druhého účastníka zmluvy na súdoch podľa miesta bydliska spotrebiteľa. 
15  Návrhy generálneho advokáta Michala Bobeka prednesené 14. novembra 2017 
 vo veci C-498/16 Schrems, bod 4. 
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11 Rozsudok vyvolal reakcie na oboch stranách Atlantiku, pozri napr.: KUNER, CH.: 
Reality and Illusion in EU Data Transfer Regulation Post Schrems (July 7, 2017). In: 
18 German Law Journal 881 (2017). Dostupné  
na SSRN: https://ssrn.com/abstract=2732346; VOSS, W. G.: European Union Data 
Privacy Law Reform: General Data Protection Regulation, Privacy Shield, and the 
Right to Delisting (January 5, 2017). In: Business Lawyer, Vol. 72, No. 1, pp. 221-233, 
Winter 2016/2017. Dostupné na SSRN: https://ssrn.com/abstract=2894571. 
12  Prostredníctvom webovej stránky registrovanej na pána Schremsa mu postúpilo 
svoje nároky proti Facebook Ireland 25 000 osôb. Dňa 9. apríla 2015 sa  
v poradovníku nachádzalo 50 000 osôb. 
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13 Terajší článok 17 nariadenia Brusel Ia. 
14  V zmysle článku 16 nariadenia Brusel I (článku 18 Brusel Ia) môže spotrebiteľ 
žalovať druhého účastníka zmluvy na súdoch podľa miesta bydliska spotrebiteľa. 
15  Návrhy generálneho advokáta Michala Bobeka prednesené 14. novembra 2017 
 vo veci C-498/16 Schrems, bod 4. 
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losti, ktoré táto osoba môže nadobudnúť v oblasti, do ktorej patria da-
né služby, ani jej angažovanosť na účely zastupovania práv a záujmov 
používateľov týchto služieb, nemôžu tejto osobe upierať postavenie 
„spotrebiteľa“ v zmysle článku 15 nariadenia Brusel I. Výklad pojmu 
„spotrebiteľ“, ktorý by vylučoval výkon takýchto činností, by totiž brá-
nil účinnej obrane práv, ktoré spotrebitelia majú voči svojim zmluv-
ným partnerom, ktorí sú obchodníkmi, vrátane práv týkajúcich sa 
ochrany svojich osobných údajov. Taký výklad by bol v rozpore 
s cieľom uvedeným v článku 169 ods. 1 ZFEÚ, ktorým je podporovať 
ich právo vytvárať združenia na ochranu svojich záujmov. Súdny 
dvor preto na prvú otázku odpovedal tak, že článok 15 nariadenia Bru-
sel I sa má vykladať v tom zmysle, že používateľ súkromného faceboo-
kového účtu nestráca postavenie „spotrebiteľa“ v zmysle tohto článku, 
keď vydáva knihy, prednáša, prevádzkuje internetové stránky, zbiera 
finančné príspevky a nechá si postúpiť nároky viacerých spotrebiteľov 
na účely ich uplatnenia na súde.“16 

Je zaujímavé, že z pohľadu Súdneho dvora nekládol dôraz na rozli-
šovanie facebookového účtu, ktorý si pán Schrems založil výlučne  
na súkromné účely, a jeho facebookovej stránky. Podľa pána Schremsa 
existujú dve samostatné zmluvy, t. j. jedna pre facebookovú stránku 
a druhá pre facebookový účet. Podľa spoločnosti Facebook Ireland sú 
však facebookový účet a facebooková stránka súčasťou jedného a toho 
istého zmluvného vzťahu. Súdny dvor vyslovil, že ani prípadné prepo-
jenie na základe zmluvy medzi facebookovým účtom a facebookovou 
stránkou nebráni posúdeniu jeho postavenia ako spotrebiteľa.17 Lutzi 
konštatuje, že Súdny dvor vo všeobecnosti vylúčil „zastupovanie práv 
a záujmov používateľov týchto služieb“ z rámca profesionálnych akti-
vít, ktoré by mohli byť prekážkou pre posúdenie zmluvy o poskytovaní 
tejto služby ako spotrebiteľskej zmluvy. Súd výslovne prepojil túto 
interpretáciu s cieľom uvedeným v článku 169 ods. 1 ZFEÚ, ktorým je 

 
16 K tomu pozri najmä body 37-41 rozsudku. 
17 K tomu pozri body 34-36 rozsudku. 
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podporovať ich právo vytvárať združenia na ochranu svojich záujmov. 
Efektívne sa tak vyhol problémom, ktoré spôsobuje narastajúce množ-
stvo spôsobov, ktorými sú využívané sociálne médiá a iné internetové 
platformy, generálnym advokátom výstižne charakterizované  
ako „Päťdesiat odtieňov (Facebookovej) modrej“.18 

Čo sa týka druhej položenej otázky, generálny advokát navrhoval, 
aby Súdny dvor vznik právomoci nepripustil, pričom vychádzal zo sys-
tematického výkladu nariadenia.19 Generálny advokát sa vyjadril  
aj k argumentom pána Schremsa, ktoré sa týkali potreby kolektívnej 
žaloby na účely ochrany spotrebiteľov v rámci Európskej únie. Gene-
rálny advokát však zastával názor, že väčšina týchto argumentov, ako-
koľvek môžu byť významné z politického hľadiska, sa týka skôr úvah 
budúcej právnej úpravy, pričom dodnes platná právna úprava ich pod-
poruje len v obmedzenom rozsahu.20 Podľa generálneho advokáta nie 
je úlohou súdu, vrátane Súdneho dvora, aby sa v tomto kontexte pokú-
šal o vytvorenie kolektívneho uplatnenia nárokov v otázkach spotrebi-
teľa. Existujú tri dôvody, prečo by takýto postup nebol rozumný.  
Po prvé: bolo by to jasne v rozpore so znením a logikou nariadenia, čo 
by viedlo k jeho zmene. Po druhé: táto otázka je príliš citlivá a zložitá. 
Vyžaduje komplexnú právnu úpravu a nie izolovaný súdny zásah 
v rámci súvisiaceho, ale trochu vzdialeného legislatívneho nástroja, 
ktorý zjavne nie je na tento účel vhodný. Nakoniec by mohol spôsobiť 
viac problémov, než by ponúkol systémové riešenia. Po tretie: hoci to 
nie je jednoduché ani rýchle, legislatívne rokovania a diskusie  
na úrovni Únie naďalej prebiehajú. Rozhodnutie súdu by nemalo pre-

 
18 LUTZI, T.: Fifty Shades of (Facebook) Blue – ECJ Renders Decision on Consumer 
Jurisdiction and Assigned Claims in Case C-498/16 Schrems v Facebook. Publikované 
26.1.2018, dostupné na: http://conflictoflaws.net/2018/fifty-shades-of-facebook-
blue-ecj-renders-decision-on-consumer-jurisdiction-and-assigned-claims-in-case-c-
49816-schrems-v-facebook/. 
19 Pozri body 83-88 návrhov. 
20  Bod 67 návrhov. 
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16 K tomu pozri najmä body 37-41 rozsudku. 
17 K tomu pozri body 34-36 rozsudku. 
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podporovať ich právo vytvárať združenia na ochranu svojich záujmov. 
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stvo spôsobov, ktorými sú využívané sociálne médiá a iné internetové 
platformy, generálnym advokátom výstižne charakterizované  
ako „Päťdesiat odtieňov (Facebookovej) modrej“.18 

Čo sa týka druhej položenej otázky, generálny advokát navrhoval, 
aby Súdny dvor vznik právomoci nepripustil, pričom vychádzal zo sys-
tematického výkladu nariadenia.19 Generálny advokát sa vyjadril  
aj k argumentom pána Schremsa, ktoré sa týkali potreby kolektívnej 
žaloby na účely ochrany spotrebiteľov v rámci Európskej únie. Gene-
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koľvek môžu byť významné z politického hľadiska, sa týka skôr úvah 
budúcej právnej úpravy, pričom dodnes platná právna úprava ich pod-
poruje len v obmedzenom rozsahu.20 Podľa generálneho advokáta nie 
je úlohou súdu, vrátane Súdneho dvora, aby sa v tomto kontexte pokú-
šal o vytvorenie kolektívneho uplatnenia nárokov v otázkach spotrebi-
teľa. Existujú tri dôvody, prečo by takýto postup nebol rozumný.  
Po prvé: bolo by to jasne v rozpore so znením a logikou nariadenia, čo 
by viedlo k jeho zmene. Po druhé: táto otázka je príliš citlivá a zložitá. 
Vyžaduje komplexnú právnu úpravu a nie izolovaný súdny zásah 
v rámci súvisiaceho, ale trochu vzdialeného legislatívneho nástroja, 
ktorý zjavne nie je na tento účel vhodný. Nakoniec by mohol spôsobiť 
viac problémov, než by ponúkol systémové riešenia. Po tretie: hoci to 
nie je jednoduché ani rýchle, legislatívne rokovania a diskusie  
na úrovni Únie naďalej prebiehajú. Rozhodnutie súdu by nemalo pre-

 
18 LUTZI, T.: Fifty Shades of (Facebook) Blue – ECJ Renders Decision on Consumer 
Jurisdiction and Assigned Claims in Case C-498/16 Schrems v Facebook. Publikované 
26.1.2018, dostupné na: http://conflictoflaws.net/2018/fifty-shades-of-facebook-
blue-ecj-renders-decision-on-consumer-jurisdiction-and-assigned-claims-in-case-c-
49816-schrems-v-facebook/. 
19 Pozri body 83-88 návrhov. 
20  Bod 67 návrhov. 
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judikovať výsledok tohto legislatívneho postupu alebo ho robiť zby-
točným.21 

Súdny dvor v odpovedi na druhú otázku najskôr pripomenul,  
že pravidlá právomoci uvedené v oddiele 4 kapitoly II nariadenia Bru-
sel I predstavujú výnimku tak zo všeobecného pravidla právomoci 
uvedeného v článku 2 ods. 1 tohto nariadenia, ktoré priznáva právo-
moc súdom členského štátu, na ktorého území má sídlo alebo bydlisko 
žalovaný, ako aj z pravidla osobitnej právomoci v zmluvných veciach, 
uvedeného v článku 5 bode 1 toho istého nariadenia, podľa ktorého 
má právomoc súd podľa miesta zmluvného plnenia, ktoré je predme-
tom žaloby a ktoré bolo alebo má byť uskutočnené. Tieto pravidlá sa 
preto musia nevyhnutne vykladať reštriktívne. Súdny dvor už rozho-
dol, že keďže osobitný postup stanovený v článku 15 a nasl. nariadenia 
Brusel I je založený na úsilí o ochranu spotrebiteľa ako ekonomicky 
slabšieho a právne menej skúseného účastníka zmluvy, než je jeho 
zmluvná protistrana, spotrebiteľ je chránený výslovne iba vtedy, ak je 
v konaní osobne žalobcom alebo žalovaným. Preto žalobca, ktorý nie je 
sám zmluvnou stranou dotknutej spotrebiteľskej zmluvy, nemôže mať 
nárok na právomoc súdu vo veciach spotrebiteľských zmlúv. Tieto 
úvahy sa musia uplatniť aj s ohľadom na spotrebiteľa, ktorému boli 
postúpené nároky od iných spotrebiteľov. Pravidlá upravujúce právo-
moc, ktoré sú stanovené pre oblasť spotrebiteľských zmlúv v článku 
16 ods. 1 uvedeného nariadenia, sa totiž v súlade so znením tohto 
ustanovenia uplatňujú len na žalobu podanú spotrebiteľom proti dru-
hému účastníkovi zmluvy, čo nevyhnutne predpokladá uzavretie 
zmluvy medzi spotrebiteľom a predmetným obchodníkom. Podmienka 
týkajúca sa existencie zmluvy uzatvorenej medzi spotrebiteľom 
a predmetným obchodníkom umožňuje zaručiť predvídateľnosť pri-
deľovania právomoci, čo je jedným z cieľov nariadenia Brusel I, ako to 
vyplýva z jeho odôvodnenia 11. Skutočnosť, že spotrebiteľ, ktorý je 
postupníkom, mohol v každom prípade podať na súde podľa miesta 

 
21  Bod 123 návrhov.  
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svojho bydliska žalobu na základe nárokov, ktoré mu osobne vyplývajú 
zo zmluvy uzavretej so žalovanou a ktoré sú podobné tým, ktoré mu 
boli postúpené, nie je takej povahy, aby aj tieto postúpené nároky rov-
nako spadali do právomoci tohto súdu. Ako totiž Súdny dvor už spres-
nil v inej súvislosti, postúpenie pohľadávok nemôže mať samo osebe 
vplyv na určenie súdu, ktorý má právomoc. Z toho vyplýva, že právo-
moc iných súdov než tých, ktoré sú výslovne stanovené nariadením 
Brusel I, nemôže byť založená sústredením viacerých nárokov 
u jedného žalobcu. Z tohto dôvodu, ako v podstate uviedol generálny 
advokát v bode 98 svojich návrhov, postúpenie nárokov, o aké ide  
vo veci samej, nemôže viesť k zriadeniu nového osobitného súdu pre 
spotrebiteľa, ktorý je postupníkom. Súdny dvor preto na druhú otázku 
odpovedal tak, že článok 16 ods. 1 nariadenia č. Brusel I sa má vykla-
dať v tom zmysle, že sa neuplatní na žalobu spotrebiteľa, ktorou spo-
trebiteľ na súde podľa miesta svojho bydliska uplatňuje popri svojich 
vlastných nárokoch zároveň aj podobné nároky postúpené inými spo-
trebiteľmi s bydliskom v tom istom členskom štáte, iných členských 
štátoch alebo tretích štátoch.22 

Stotožňujeme sa s názorom Simana, že z rozsudku vo veci Schrems 
vyplýva, že hoci má byť ochrana slabšej strany zabezpečená v čo mož-
no najväčšej možnej miere, neznamená to, že ustanovenia týkajúce sa 
osobitnej právomoci príslušného súdu sa majú vykladať extenzívne. 
Siman ďalej dáva do súvisu účelové zneužívanie ustanovení nariade-
nia, ktoré majú zabezpečiť ochranu slabšej strany v spore, s výklado-
vou zásadou práva Únie spočívajúcou v zákaze zneužitia práva, za kto-
ré sa považuje každé úmyselné konanie právneho subjektu,  
ktorý s cieľom získať výhodu vyplývajúcu z úniovej normy, vytvorí 
umelým spôsobom podmienky pre jej získanie.23 

 
22 K tomu pozri body 43-49 rozsudku. 
23  Odkazuje na rozsudky Súdneho dvora zo 14.12.2000, Emsland-Stärke, C-110/99, 
Zb. s. I-11569, bod 38; z 3.3.1993, General Milk Products, C-8/92, Zb. s. I-779, body 
21 a 22; a z 11.10.1977, Cremer, 125/76, Zb. s. 1593, body 12 a 21.). SIMAN, M. in 
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21  Bod 123 návrhov.  
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22 K tomu pozri body 43-49 rozsudku. 
23  Odkazuje na rozsudky Súdneho dvora zo 14.12.2000, Emsland-Stärke, C-110/99, 
Zb. s. I-11569, bod 38; z 3.3.1993, General Milk Products, C-8/92, Zb. s. I-779, body 
21 a 22; a z 11.10.1977, Cremer, 125/76, Zb. s. 1593, body 12 a 21.). SIMAN, M. in 
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Je možné si všimnúť, že interpretácia vyslovená Súdnym dvorom 
nielen že vylučuje aplikáciu článku 16 ods. 1 nariadenia č. Brusel I 
(článku 18 ods. 1 nariadenia Brusel Ia) na spájanie nárokov postúpe-
ných spotrebiteľmi s bydliskom v iných členských štátoch alebo tretích 
štátoch, ale vylučuje aj možnosť spájania nárokov postúpených inými 
spotrebiteľmi s bydliskom v tom istom členskom štáte. Ani spotrebite-
lia s bydliskom v Rakúsku nemôžu postúpením svojich nárokov jed-
nému rakúskemu spotrebiteľovi založiť právomoc jedného rakúskeho 
súdu a tak kolektívne presadzovať svoje nároky, pokiaľ nespadajú vše-
tci pod ten istý miestne príslušný súd. Norma právomoci v článku 16 
ods. 1 nariadenia č. Brusel I (článku 18 ods. 1 nariadenia Brusel Ia) 
zároveň predpisuje aj miestnu príslušnosť súdu („Spotrebiteľ môže 
žalovať druhého účastníka zmluvy buď na súdoch členského štátu, v kto-
rom má tento účastník bydlisko, alebo – bez ohľadu na bydlisko druhého 
účastníka – na súdoch podľa miesta bydliska spotrebiteľa“).24 Rakúsky 
civilný procesný poriadok (Zivilprozessordnung), ktorý mal byť zákla-
dom pre kolektívne uplatňovanie nárokov proti spoločnosti Facebook, 
vo svojom § 227 podmienku územnej príslušnosti vo veci každého 
jednotlivého nároku tiež obsahuje. Žalobcom navrhovaný výklad na-
riadenia Brusel I mohol priniesť ďalšiu možnosť pre spájanie nárokov 
spotrebiteľov a ich kolektívne presadzovanie v inom štáte ako v štáte 
bydliska žalovaného, Súdny dvor však rozširujúci výklad právomoci 
nepripustil. V tomto ohľade sa dá súhlasiť s názorom generálneho ad-
vokáta, že by vytvorenie nástroja kolektívneho presadzovania práva 
nemalo prislúchať Súdnemu dvoru, keďže (ako poukážeme nižšie) 
v tomto smere prebieha legislatívne úsilie európskeho zákonodarcu. 

 
SIMAN, M., SLAŠŤAN, M. a kol.: Aktuálne otázky európskeho medzinárodného práva 
súkromného, Pezinok: Justičná akadémia SR, 2018, s. 158. 
24 Miestnu príslušnosť vymedzujú napríklad aj normy právomoci v čl. 7 a 8 
nariadenia Brusel Ia. Pozri CSACH, K., GREGOVÁ ŠIRICOVÁ, Ľ.: Určovanie právomoci 
pri rozhodovaní o občianskych a obchodných veciach. In: CSACH, K., GREGOVÁ 
ŠIRICOVÁ, Ľ., JÚDOVÁ, E.: Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného 
a procesného, 2. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o., 2018, s. 71-72. 
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Vyššie sme prezentovali názor, že normy nariadenia Brusel I (resp. 
Brusel Ia) boli vytvorené pre klasické individuálne konania, preto súd 
musí mať právomoc konať o všetkých nárokoch, ktoré majú byť 
v kolektívnej žalobe spojené. Ak chce žalobca docieliť podanie kolek-
tívnej žaloby, v ktorej by sa spojili nároky spotrebiteľov s bydliskom 
v rôznych štátoch, zostáva pre neho k dispozícii žaloba v člen-
skom štáte, kde má žalovaný bydlisko v zmysle článku 4 nariadenia 
Brusel Ia alebo podľa článku 7 nariadenia Brusel Ia (kritérium „miesto 
zmluvného plnenia musí byť splnené pri všetkých spájaných náro-
koch“). Podmienkou samozrejme je, že v právnom poriadku tohto štá-
tu existuje možnosť kolektívneho presadzovania práva. 

Ak sa v úvahách posunieme ďalej, môžeme si predstaviť podanie 
kolektívnej žaloby proti žalobcovi s bydliskom mimo EÚ. Ak by išlo 
o spotrebiteľskú vec, nariadenie Brusel Ia vznik právomoci pri žalova-
nom s bydliskom mimo EÚ vo svojom článku 6 umožňuje, keď ustano-
vuje, že je možné takúto osobu žalovať podľa článku 18 ods. 1 (t.j.  
na súdoch podľa miesta bydliska spotrebiteľa). Z rozsudku vo veci 
Schrems je však zrejmé, že ak by bolo potrebné v kolektívnej žalobe 
spojiť nároky spotrebiteľov s bydliskom v rôznych štátoch, cestou po-
stúpenia nárokov jednému spotrebiteľovi to nebude možné. Preto je 
možné tvrdiť, že nariadenie Brusel I nepripúšťa založenie právomoci 
pri kolektívnej žalobe spájajúcej nároky spotrebiteľov z rôznych štátov 
voči podnikateľovi s bydliskom mimo EÚ. Nariadenie však pripúšťa,  
že ak žalovaný nemá bydlisko na území členského štátu, právomoc 
súdov každého členského štátu sa určí podľa právneho poriadku tohto 
členského štátu. Napríklad, v podmienkach slovenského právneho po-
riadku by v zmysle § 37 zákona o medzinárodnom práve súkromnom 
a procesnom25 vznikla právomoc slovenských súdov, ak by tu žalovaný 
mal majetok. Okrem konania o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských 
veciach (prostredníctvom právnickej osoby založenej alebo zriadenej 
na ochranu spotrebiteľa alebo orgánu dohľadu podľa osobitného 

 
25 Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. 
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SIMAN, M., SLAŠŤAN, M. a kol.: Aktuálne otázky európskeho medzinárodného práva 
súkromného, Pezinok: Justičná akadémia SR, 2018, s. 158. 
24 Miestnu príslušnosť vymedzujú napríklad aj normy právomoci v čl. 7 a 8 
nariadenia Brusel Ia. Pozri CSACH, K., GREGOVÁ ŠIRICOVÁ, Ľ.: Určovanie právomoci 
pri rozhodovaní o občianskych a obchodných veciach. In: CSACH, K., GREGOVÁ 
ŠIRICOVÁ, Ľ., JÚDOVÁ, E.: Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného 
a procesného, 2. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o., 2018, s. 71-72. 
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25 Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. 
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predpisu)26 však nástroje kolektívneho presadzovania v našom práv-
nom poriadku nemáme. 
 
3. Cezhraničné žaloby v zastúpení 

Rozdielna dostupnosť právnych nástrojov kolektívneho uplatňova-
nia práva v jednotlivých členských štátoch je dôvodom pre zvažovanie 
forum shopping-u, ak sa v danej veci vyskytne cudzí prvok. Stále v EÚ 
existujú také členské štáty, kde sú kolektívne žaloby vo viacerých as-
pektoch obmedzené – napríklad neumožňujú uplatňovanie náhrady 
škody.27 Uvedená situácia by sa mala vylepšiť, ak dôjde k  prijatiu 
smernice o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov 
spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES.28 Príspevok na tomto 
mieste bude venovať tomu, ako je problém cezhraničných kolektív-
nych žalôb reflektovaný v návrhu smernice. 

Cezhraničné kolektívne žaloby sú adresované v troch bo-
doch odôvodnenia smernice. Podľa  odôvodnenia č. 3 by žaloba 
v zastúpení mala predstavovať účinný a efektívny spôsob ochrany ko-
lektívnych záujmov všetkých spotrebiteľov pred vnútorným alebo 
cezhraničným porušovaním právnych predpisov. Znenie uvedeného 
odôvodnenia dáva zdanlivo nádej, že cezhraničné kolektívne žaloby sú 
v nej právne upravené. V odôvodnení č. 9 sa však dozvedáme, že touto 
smernicou by sa nemali stanovovať pravidlá medzinárodného práva 
súkromného, pokiaľ ide o vymedzenie súdnej právomoci, uznávanie 
a presadzovanie (sic)29 rozsudkov alebo rozhodné právo. Na žaloby 
v zastúpení stanovené podľa tejto smernice sa vzťahujú existujúce 
právne nástroje Únie brániace akémukoľvek zvýšenému taktizovaniu 

 
26 § 301-306 zákona č. 160/215 Z.z. Civilný sporový poriadok. 
27 Napríklad aj Slovenská republika. 
28 Návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení  
na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES, 
COM/2018/184 final - 2018/0089 (COD). 
29 Uznávanie a výkon.  
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pri výbere súdu. Ďalej nasleduje odôvodnenie č. 9a,30 podľa ktorého by 
táto smernica nemala mať vplyv na uplatňovanie pravidiel EÚ  
v oblasti medzinárodného práva súkromného v cezhraničných prípa-
doch. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 
z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov  
v občianskych a obchodných veciach (prepracované znenie – Brusel I), 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008  
zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I)  
a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. 
júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II) sa 
uplatňujú na žaloby v zastúpení stanovené v tejto smernici. Ako sme 
argumentovali vyššie, pravidlá medzinárodného práva súkromného sú 
konštruované pre klasické individuálne nároky a preto si cezhraničné 
kolektívne presadzovanie bude na adekvátne riešenie ešte musieť po-
čkať. 

V jednotlivých ustanoveniach smernice ďalej nachádzame čl. 16 
s názvom „Cezhraničné žaloby v zastúpení“. Predmetné ustanovenia 
v zásade vychádzajú zo súčasnej smernice o súdnych príkazoch, ktorá 
vo svojom čl. 4 (Neoprávnené zásahy vnútri Spoločenstva) upravovala 
podávanie cezhraničných žalôb na vydanie súdneho príkazu.31 Záme-
rom článku je úprava aktívnej legitimácie pri podávaní cezhraničných 
kolektívnych žalôb. Podľa pôvodnej koncepcie návrhu smernice malo 
byť uznávanie aktívnej legitimácie automatické.32 Po prvom čítaní 
v Európskom parlamente sa do návrhu zapracovala možnosť 

 
30 Do návrhu smernice bolo zaradené v rámci legislatívneho uznesenia Európskeho 
parlamentu z 26. marca 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady 
o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení 
smernice 2009/22/ES (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)). 
31 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES z  23. apríla 2009 
o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov (kodifikované znenie)  
Ú. v. EÚ L 110, 1.5.2009, s. 30 – 36. 
32 SR nemala voči konceptu cezhraničných žalôb výhrady. Pozri Riadne predbežné 
stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách  
v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 
2009/22/ES (LP/2018/640) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. 
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26 § 301-306 zákona č. 160/215 Z.z. Civilný sporový poriadok. 
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30 Do návrhu smernice bolo zaradené v rámci legislatívneho uznesenia Európskeho 
parlamentu z 26. marca 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady 
o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení 
smernice 2009/22/ES (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)). 
31 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES z  23. apríla 2009 
o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov (kodifikované znenie)  
Ú. v. EÚ L 110, 1.5.2009, s. 30 – 36. 
32 SR nemala voči konceptu cezhraničných žalôb výhrady. Pozri Riadne predbežné 
stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách  
v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 
2009/22/ES (LP/2018/640) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. 
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preskúmania aktívnej legitimácie a opt-in prístup. Podľa článku 16 
ods. 1 „členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, 
aby oprávnený zastupujúci subjekt, ktorý bol vopred určený v jednom 
členskom štáte v súlade s článkom 4 ods. 1, mohol podávať žaloby  
na súdoch alebo v správnych orgánoch iného členského štátu po pred-
ložení verejne dostupného zoznamu uvedeného v uvedenom článku. 
Súdy alebo správne orgány môžu preskúmať aktívnu vecnú legitimá-
ciu oprávneného zastupujúceho subjektu bez toho, aby bolo dotknuté 
ich právo preskúmať, či účel oprávneného zastupujúceho subjektu ho 
oprávňuje začať konanie v konkrétnom prípade.“ Podľa článku 16 ods. 
2 „členský štát, v ktorom sa uskutočňuje kolektívne uplatňovanie ná-
rokov na nápravu, môže vyžadovať mandát od spotrebiteľov,  
ktorí majú bydlisko v tomto členskom štáte, a v prípade cezhraničnej 
žaloby vyžaduje mandát od jednotlivých spotrebiteľov so sídlom  
v inom členskom štáte. Za takýchto okolností sa súdu alebo správnemu 
orgánu a odporcovi na začiatku žaloby poskytne konsolidovaný zo-
znam všetkých spotrebiteľov z iných členských štátov, ktorým sa udelil 
takýto mandát (sic).“ Z porovnávacieho jazykového výkladu vyplýva,  
že správny preklad by mal znieť: „ktorí takýto mandát udelili.“33 

 
Záver 

Príspevok v prvej časti analyzoval aplikáciu noriem o právomoci pri 
podávaní kolektívnych žalôb s cudzím prvkom, kde autorka poukazuje 
na to, že nariadenie Brusel Ia vyžaduje splnenie kritéria právomoci pri 
všetkých nárokoch spájaných v kolektívnej žalobe. Následne bola ana-
lýza prepojená s rozsudkom SD EÚ vo veci Schrems, kde síce Súdny 
dvor pristúpil k flexibilnému výkladu pojmu „spotrebiteľ” pri právo-
moci v spotrebiteľských veciach v nariadení Brusel I, avšak nepripustil 
taký extenzívny výklad, ktorý by umožniť kolektívnu žalobu prostred-

 
33 Porovnaj napr. v AJ „a consolidated list of all consumers from other Member States 
who have given such a mandate,“ resp. v NJ „ein konsolidiertes Verzeichnis aller 
Verbraucher aus anderen Mitgliedstaaten..., die ein solches Mandat erteilt haben“. 
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níctvom spájania nárokov spotrebiteľov ich postúpením jednému spo-
trebiteľovi. Ako aktuálna otázka bol v poslednej časti príspevku 
preskúmaný návrh smernice o žalobách v zastúpení. Návrh obsahuje 
úpravu aktívnej legitimácie pri podávaní cezhraničných žalôb  
na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, nie však úpravu prá-
vomoci, rozhodného práva či uznávania a výkonu rozhodnutí. 
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ich právo preskúmať, či účel oprávneného zastupujúceho subjektu ho 
oprávňuje začať konanie v konkrétnom prípade.“ Podľa článku 16 ods. 
2 „členský štát, v ktorom sa uskutočňuje kolektívne uplatňovanie ná-
rokov na nápravu, môže vyžadovať mandát od spotrebiteľov,  
ktorí majú bydlisko v tomto členskom štáte, a v prípade cezhraničnej 
žaloby vyžaduje mandát od jednotlivých spotrebiteľov so sídlom  
v inom členskom štáte. Za takýchto okolností sa súdu alebo správnemu 
orgánu a odporcovi na začiatku žaloby poskytne konsolidovaný zo-
znam všetkých spotrebiteľov z iných členských štátov, ktorým sa udelil 
takýto mandát (sic).“ Z porovnávacieho jazykového výkladu vyplýva,  
že správny preklad by mal znieť: „ktorí takýto mandát udelili.“33 

 
Záver 

Príspevok v prvej časti analyzoval aplikáciu noriem o právomoci pri 
podávaní kolektívnych žalôb s cudzím prvkom, kde autorka poukazuje 
na to, že nariadenie Brusel Ia vyžaduje splnenie kritéria právomoci pri 
všetkých nárokoch spájaných v kolektívnej žalobe. Následne bola ana-
lýza prepojená s rozsudkom SD EÚ vo veci Schrems, kde síce Súdny 
dvor pristúpil k flexibilnému výkladu pojmu „spotrebiteľ” pri právo-
moci v spotrebiteľských veciach v nariadení Brusel I, avšak nepripustil 
taký extenzívny výklad, ktorý by umožniť kolektívnu žalobu prostred-

 
33 Porovnaj napr. v AJ „a consolidated list of all consumers from other Member States 
who have given such a mandate,“ resp. v NJ „ein konsolidiertes Verzeichnis aller 
Verbraucher aus anderen Mitgliedstaaten..., die ein solches Mandat erteilt haben“. 
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níctvom spájania nárokov spotrebiteľov ich postúpením jednému spo-
trebiteľovi. Ako aktuálna otázka bol v poslednej časti príspevku 
preskúmaný návrh smernice o žalobách v zastúpení. Návrh obsahuje 
úpravu aktívnej legitimácie pri podávaní cezhraničných žalôb  
na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, nie však úpravu prá-
vomoci, rozhodného práva či uznávania a výkonu rozhodnutí. 
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Smernica o nekalých obchodných praktikách  
vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospo-
dárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci 
Dušan Rostáš 
 
Abstrakt 
Tento príspevok sa zaoberá problematikou nekalých obchodných praktík 
vo vzťahoch pri predaji potravín a poľnohospodárskych produktov me-
dzi odberateľmi a dodávateľmi. Cieľom tohto príspevku je poukázanie 
na nedávno prijatú smernicu o nekalých obchodných praktikách, ktorá 
je výsledkom 10 ročnej diskusie o regulovaní obchodných reťazcov v EÚ. 
Uspokojí smernica vnútroštátnych zákonodarcov v boji s obchodnými 
reťazcami? 
 
Abstract 
This paper deals with the issue of unfair trading practices in business-to-
business relationships in the agricultural and food supply chain. The aim 
of this paper is to discuss the recently adopted Unfair Trading Practices 
Directive, which is the result of a 10-year debate on regulating supply 
chains in the EU. Will the directive satisfy national legislators with their 
fight against supply chain issues? 

 
Úvod 

Téma nekalých obchodných praktík v potravinárstve je 
v poslednom období mimoriadne horúcou a celospoločensky diskuto-
vanou témou. Nekalé obchodné praktiky v potravinárskom sektore sa 
prelínajú viacerými rovinami existujúcich trhových vzťahov. V centre 
pozornosti širšej verejnosti sa ocitla najmä téma dvojakej kvality po-
travín. Tento príspevok je však venovaný problematike nekalých ob-
chodných praktík vo vzťahoch medzi podnikateľmi (b2b). Mimo po-
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zornosti tohto príspevku ostáva problematika tzv. dvojakej kvality po-
travín, ktorá je obchodnou praktikou vyskytujúcou sa vo vzťahu 
k spotrebiteľom a ktorej postih má byť realizovaný doplnením už exis-
tujúceho rámca postihu nekalých obchodných praktík v oblasti ochra-
ny spotrebiteľa. 

Smernica o nekalých obchodných praktikách v poľnohospodárskom 
a potravinovom dodávateľskom reťazci1 (ďalej len „Smernica 
o nekalých obchodných praktikách“ alebo aj „SoNP“), zavádza úplne 
novú reguláciu podnikateľov. Táto smernica sa zameriava na nekalé 
praktiky odberateľov potravín, pod ktorými si zjednodušene možno 
predstaviť obchodné siete prevádzkujúce predajne potravín a na dru-
hej strane dodávateľov potravín, ako poľnohospodárov, spracovateľov 
a iných. 

Cieľom tohto príspevku je priblížiť novoprijatú smernicu 
a poukázať na jej význam a nedostatky najmä vo svetle slovenských 
snáh o reguláciu obchodných reťazcov.  

 
1. Problém regulovania nekalých obchodných praktík  

v potravinárstve 
Problém existencie nekalých obchodných praktík v potravinovom 

dodávateľskom reťazci bol na úrovni Európskej únie diskutovaný už 
od roku 2009.2 V roku 2013 bola vydaná Zelená kniha o nekalých ob-
chodných praktikách medzi podnikmi v Európe v rámci potravinového 
a nepotravinového dodávateľského reťazca (ďalej len „Zelená kni-
ha”)3, ktorá usmernila diskusiu na konkrétne podoby nekalých ob-
chodných praktík. Podpora dobrovoľnej iniciatívy dodávateľsko-

 
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019  
o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodár-
skom a potravinovom dodávateľskom reťazci. Ú. v. EÚ L 111, 25.4.2019, s. 59 – 72. 
2 Zelená kniha o nekalých obchodných praktikách medzi podnikmi v Európe v rámci 
potravinového a nepotravinového dodávateľského reťazca. V Bruseli 31. 1. 2013. 
COM (2013) 37 v konečnom znení, s. 2. 
3 Op. cit. 1. 
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1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019  
o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodár-
skom a potravinovom dodávateľskom reťazci. Ú. v. EÚ L 111, 25.4.2019, s. 59 – 72. 
2 Zelená kniha o nekalých obchodných praktikách medzi podnikmi v Európe v rámci 
potravinového a nepotravinového dodávateľského reťazca. V Bruseli 31. 1. 2013. 
COM (2013) 37 v konečnom znení, s. 2. 
3 Op. cit. 1. 
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odberateľského reťazca (Supply Chain Intitiative), ktorá mala od roku 
2011 prijatiu legislatívnej regulácie predísť, sa ukázala ako nepostaču-
júce riešenie. Takmer 10 ročné obdobie diskusií sa tak napokon 
zhmotnilo v Smernici o nekalých obchodných praktikách. 

Z pohľadu slovenského vnútroštátneho práva bol problém obchod-
ných reťazcov a ich právnej regulácie záujmom normotvorcov  
už od roku 2003. Nekalé obchodné praktiky v potravinárstve boli 
predmetom regulácie viacerých slovenských zákonov s rôznymi kon-
cepciami právnej úpravy. Slovenskí zákonodarcovia sa obchodné re-
ťazce (resp. odberateľov potravín) snažili regulovať rôznymi spôsob-
mi. Na počiatku existovali regulácie ekonomickej sily, ktorá je inak 
predmetom regulácie súťažného práva. Voči takému spôsobu namieta-
la európska komisia ešte pred vstupom Slovenska do EÚ4. Neskôr exis-
tovali regulácie ekonomickej závislosti až sa napokon právna úprava 
prepracovala do súčasnej podoby a od roku 2009 sa zameriava  
na priamu reguláciu neprimeraných obchodných podmienok. S účin-
nosťou od 1.5. 2019 dostáva slovenská regulácia neprimeraných ob-
chodných podmienok opätovne „novú“ podobu, v podobe Zákona 
o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami (ďalej len 
„ZoNP)5 S novým zákonom boli spojené aj Zmeny zákona o cenách6 
ako aj Zákona o potravinách7. Boj proti reťazcom sa teda otvoril  
na viacerých frontoch. 

Historický pohľad na vývoj slovenských regulácií poskytuje dôkaz 
o tom, akými rôznymi spôsobmi môže byť problematika nekalých ob-

 
4 „Po schválení zákona č. 358/2003 Z. z. o obchodných reťazcoch Európska komisia – 
generálny direktoriát pre rozšírenie adresoval slovenskej misii listom z 15. 7. 2003 
protest, v zmysle ktorého zákon vytvára prekážky voľného pohybu tovaru a voľného 
pohybu služieb, obmedzuje voľnosť poskytovania služieb a právo občanov členských 
krajín EÚ podnikať v iných krajinách EÚ, je diskriminačný a obmedzuje obchod.“ Dô-
vodová správa k návrhu zákona č. č. 543/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
358/2003 Z. z. o obchodných reťazcoch. Všeobecná časť. 
5 Zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.  
6 Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách. 
7 Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách. 
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chodných praktík medzi dodávateľmi a odberateľmi vnímaná.8 Dôvo-
dy pre obmedzenie privátnej autonómie súkromnoprávnych vzťahov 
môžu byť rôzne. Z palety minulých slovenských regulačných pokusov 
je zrejmé, že problém osciluje medzi špecifickou sektorovou súťažnou 
reguláciou (regulácie založené na posúdení ekonomickej sily) 
a ochranou individuálnych záujmov dodávateľa (postih neprimera-
ných podmienok). Pokiaľ sa však dívame na širší kontext snahy 
o regulácie odberateľov nemožno ignorovať, že snahy o reguláciu ob-
chodných reťazcov sú často motivované aj snahou o ochranu a podpo-
ru domácich dodávateľov (napr. povinná propagácia výrobkov),  
či snahu o regulovanie ziskov a marží obchodných reťazcov (napr. za-
vádzanie odvodov pre obchodné reťazce a pod). Ide o mimoriadne 
kontroverzné otázky, ktoré už v minulosti narazili na mantinely únio-
vého práva.9 

Nejednotnosť regulačného prístupu nachádzame aj pri komparácií 
právnych úprav jednotlivých členských štátov. Rozdielnosť sa netýka 
iba samotného rozsahu  a povahy zakázaných praktík ale aj mecha-
nizmov presadzovania špecifických regulácií, ktoré majú za úlohu bo-
jovať proti nekalým obchodným praktikám.10 

Ako príklad možno uviesť rozdielnosť prístupu k regulácií obchod-
ných reťazcov v nám právne ako aj hospodársky blízkej Českej repub-
like, kde je orgánom dozoru nad nekalými praktikami česká súťažná 
autorita Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže. ÚOHS presadzuje špe-
cifickú súťažnú sektorovú reguláciu zavedenú Zákonom o významnej 

 
8 Téme historického vývoja slovenských regulácií som sa podrobne venoval v ROS-
TÁŠ, D.: Zneužitie významnej trhovej sily (regulácie obchodných reťazcov na po-
medzí zmluvného a súťažného práva z komparatívneho hľadiska). Dizertačná práca. 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra obchodného 
práva a hospodárskeho práva, Košice, 2017, 210 s. 
9 Bližšie pozri stáť 3.2. 
10 Viac k téme ROSTÁŠ, D. Regulácie obchodných reťazcov vo vybraných krajinách 
Európy. In: Právo, obchod, ekonomika V. : zborník vedeckých prác. - Košice : Univer-
zita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, s. 343 – 355. 
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trhovej sile,11 na rozdiel od Slovenska, kde Zákon o neprimeraných 
podmienkach presadzuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka. Už len výber ministerstva za presadzovateľa slovenského zá-
kona je zdrojom obáv z preregulovania dotknutého trhu a deformácií 
hospodárskej súťaže. 

Napriek tomu, že slovenský zákon sa výslovne nehlási k charakteru 
súťažnej regulácie, formulácia jednotlivých skutkových podstát ako aj 
prezumpcie na ktorých stojí jeho súťažnému charakteru nasvedčujú.12 
Zákon o neprimeraných podmienkach s hodnotením hospodárskeho 
kontextu a rácia zákazu nekalých praktík (resp. neprimeraných ob-
chodných podmienok)13 však neráta.  Neprimerané podmienky bezvý-
nimočne zakazuje. Pri zásahu do súťažného prostredia je potrebné 
brať na zreteľ mnoho ekonomických faktorov, ktoré spravidla presa-
hujú iba rámec bezprostredne regulovaného trhu. Správna úvaha sú-
ťažnej autority zväčša zohľadňuje množstvo ekonomických faktorov 
a k zásahu sa pristupuje v prípade ohrozenia alebo narušenia súťaže 
a nie v prípade ohrozenia individuálnych záujmov súťažiteľa.14 Vzhľa-
dom na povahu, postavenie a orientáciu ministerstva na pôdohospo-
dárstvo sú tieto obavy odberateľov pochopiteľné. Vzhľadom  
na komplexnosť problému  trhovej regulácie sa preto obavy plynúce 

 
11 Zákon č. 395/2009 Sb. o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravi-
nářských produktů a jejím zneužití. 
12 Ide najmä o prezumpciu, že dodávatelia nemajú inú možnosť umiestňovať produk-
ty na trh, než prostredníctvom obchodných reťazcov, na ktoré sú existenčne odkáza-
ný. 
13 Súčasná slovenská regulácia  používa pojem neprimeraná podmienka. Tento po-
jem však nemožno redukovať iba na zmluvné dojednanie, nakoľko ZoNP v § 3 ods. 2 
zakazuje neprimeranú podmienku dohodnúť, požadovať ako aj uplatniť a teda po-
krýva aj faktické konanie v podobe praktiky. V tomto príspevku bude používaný 
jednotný pojem nekalej obchodnej praktiky, tak ako ho používa smernica. 
14 V tejto otázke panuje vzácna doktrinálna zhoda, že primárnym cieľom ochrany 
hospodárskej súťaže je ochrana súťaže a nie súťažiteľov. Napr. PETR, M. In PETR, M. 
a kol. Zakázané dohody a zneužívaní dominantního postavení v ČR. 1.Vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2010., marg. 47; KINDL, J. Kartelové a distribuční dohody. Teorie a praxe. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, marg. 100; KALESNÁ, K. Právo proti obmedzova-
niu hospodárskej súťaže : komparatívna analýza. Bratislava: Vydavateľské oddelenie 
PF UK, 1995, s. 14. 
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zo zvoleného orgánu presadzovania nezdajú byť nedôvodné. Bezvý-
nimočný zákaz širokého katalógu neprimeraných obchodných pod-
mienok (viac ako 40) zvyšuje riziko preregulovania trhu. 

 
2. Koncepcia smernice o nekalých obchodných prakti-

kách 
Smernica o nekalých obchodných praktikách sa podobne ako ZoNP 

nevyhla niekoľkým ekonomickým zjednodušeniam trhovej reality. Ma-
teriálnym dôvodom regulácie na ktorom je smernica postavená, je 
prezumpcia výraznej nerovnováhy vo vyjednávacej pozícii medzi do-
dávateľmi a odberateľmi, ktorá vedie k riziku výskytu nekalých ob-
chodných praktík.15 V samotnej smernici je potreba regulácie odôvod-
nená potrebou boja proti nekalým praktikám, ktoré sa (i) výrazne od-
chyľujú od poctivého obchodného správania a sú v rozpore so zásadami 
dobromyseľnosti a čestnosti, alebo (ii) sa nimi môže vytvoriť výrazná 
nerovnováha vo vzájomných právach a povinnostiach alebo (iii) sa nimi 
môže stanoviť neodôvodnený a neprimeraný prenos obchodného rizi-
ka.16 Bližšie odôvodnenie dôvodov prijatia smernice možno v kontexte 
úplnej absencie cieľov slovenského zákona iba privítať a vysloviť žela-
nie, aby sa pri transpozícií smernice náš zákonodarca inšpiroval a vo 
vlastnom texte zákona uviedol cieľ, ktorý by umožnil predvídateľne 
interpretovať nejasné zákonné ustanovenia. Smernica ponúka hneď tri 
vyššie uvedené odôvodnenia legitímnych cieľov. 

Odôvodnenia smernice a formulácia jej jednotlivých skutkových 
podstát nenecháva na pochybách, že primárnym cieľom smernice je 
regulovanie správania odberateľa. Z tohto pohľadu sa tak smernica 
prikláňa k ochrane individuálnych záujmov dodávateľov.17 Z pohľadu 
širšieho regulačného kontextu je však povšimnutia hodným odôvod-
nením postih zakázaných praktík s vysvetlením, že predstavujú neodô-

 
15 (1) odôvodnenie SoNP. 
16 Čl. 1. ods. 1 SoNOP. 
17 Pozri aj (6)  a (7) odôvodnenie SoNP. 
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14 V tejto otázke panuje vzácna doktrinálna zhoda, že primárnym cieľom ochrany 
hospodárskej súťaže je ochrana súťaže a nie súťažiteľov. Napr. PETR, M. In PETR, M. 
a kol. Zakázané dohody a zneužívaní dominantního postavení v ČR. 1.Vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2010., marg. 47; KINDL, J. Kartelové a distribuční dohody. Teorie a praxe. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, marg. 100; KALESNÁ, K. Právo proti obmedzova-
niu hospodárskej súťaže : komparatívna analýza. Bratislava: Vydavateľské oddelenie 
PF UK, 1995, s. 14. 
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15 (1) odôvodnenie SoNP. 
16 Čl. 1. ods. 1 SoNOP. 
17 Pozri aj (6)  a (7) odôvodnenie SoNP. 
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vodnený a neprimeraný prenos obchodného rizika. Prenášanie obchod-
ného rizika a snaha o „seba ochranu“ pred trhovou neistotou môže 
totiž úzko súvisieť s reguláciou hospodárskej súťaže a ochranou efek-
tívnosti, ktorá býva niekedy označovaná za jeden z politických cieľov 
súťažného práva.18 

V záujme predchádzaniu voľby cudzieho práva ako prostriedku  
pre vyhnutie sa spod pôsobnosti smernice majú členské štáty zabezpe-
čiť aby zákazy nekalých obchodných praktík  mali imperatívnu povahu 
a majú sa uplatniť bez ohľadu na to akým právom sa vzťah dodávateľa 
a odberateľa spravuje.19 Pre osobnú pôsobnosť smernice je postačujú-
ce ak sa predaje uskutočňujú medzi dodávateľom a odberateľom, 
z ktorých je aspoň jeden je usadení v únií.20 Na prredaje spotrebiteľom 
sa smernica neuplatní. 

Obdobne ako slovenský ZoNP aj smernica predstavuje sektorovú 
reguláciu a aplikuje sa iba vo vzťahoch medzi dodávateľmi 
a odberateľmi pri obchodovaní s poľnohospodárskymi 
a potravinárskymi produktami.21 Taktiež obsahuje vymedzenie odbe-
rateľa a dodávateľa, avšak odlišne pristupuje k posúdeniu ich vzájom-
ného vzťahu. 

 

 
18 Porovnaj BEJČEK, J. In BEJČEK, J. a kol. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní prá-
vo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, marg. 690; KINDL, J. Kartelové a distribuční 
dohody. Teorie a praxe. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, marg. 241. 
19 Čl. 3 ods. 4 SoNP. Absencia určenia imperatívnej povahy noriem bola terčom kriti-
ky predchádzajúcich zákonov. Napr. CSACH, K. Ochrana dodávateľa obchodných 
reťazcov prostriedkami súkromného práva In XXIII. Karlovarské právnické 
dny=XXIII. Karlsbader Juristentage: 3.6.-4.6.2015, Karlovy Vary. Praha: Leges, 2015, 
s. 439. 
20 Čl. 1 SoNP. 
21 Vo vzťahu k definícií poľnohospodárskych a potravinových produktov smernica 
odkazuje na prílohu č. 1 ZFEÚ ako aj výrobky neuvedené v prílohe, ale spracované  
na použitie ako potravina využitím produktov uvedených v prílohe. 
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2.1. Relatívne posúdenie subjektov 
Pozitívne možno hodnotiť, že európsky normotvorca vzťahy medzi 

dodávateľmi a odberateľmi nepaušalizoval až do tak miery ako slo-
venský. Smernica je založená na subjektívnom posúdení regulovaného 
hospodárskeho vzťahu, ktoré zohľadňuje obrat jednotlivých účastní-
kov právneho vzťahu. Smernica sa tak dotýka iba vzťahov, kde sú sub-
jekty vo vzájomnej hospodárskej nerovnováhe. 

Aj voľba číselne stanoveného obratového kritéria je síce výsledkom 
zjednodušenia problému, avšak z takto vymedzenej pôsobnosti vypa-
dáva mnoho absurdných situácií, ktoré boli v teoretický možné 
v slovenskom právnom poriadku (napr. kedy by ako dodávateľ mala 
byť chránená aj nadnárodná spoločnosť obchodujúce s malým živnos-
tníkom prevádzkujúcim večierku). 

Smernica sa uplatňuje na nekalé obchodné praktiky, ktoré sa vysky-
tujú pri predaji poľnohospodárskych a potravinových výrobkov medzi:  

− dodávateľmi, ktorých ročný obrat nepresahuje 2 000 000 EUR, 
odberateľmi, ktorých ročný obrat je vyšší ako 2 000 000 EUR; 

− dodávateľmi, ktorých ročný obrat je vyšší ako 2 000 000 EUR 
ale menší ako 10 000 000 EUR, odberateľmi, ktorých ročný 
obrat je vyšší ako 10 000 000 EUR;  

− dodávateľmi, ktorých ročný obrat je vyšší ako 10 000 000 EUR 
ale menší ako 50 000 000 EUR, odberateľmi, ktorých ročný 
obrat je vyšší ako 50 000 000 EUR;  

− dodávateľmi, ktorých ročný obrat je vyšší ako 50 000 000 EUR 
ale menší ako 150 000 000 EUR, odberateľmi, ktorých ročný 
obrat je vyšší ako 150 000 000 EUR;  

− dodávateľmi, ktorých ročný obrat je vyšší ako 150 000 000 
EUR ale menší ako 350 000 000 EUR, odberateľmi, ktorých 
ročný obrat je vyšší ako 350 000 000 EUR. 

Na druhej strane je otázne, nakoľko môže voľba relatívneho kon-
ceptu posúdenia viesť k neželanému stavu, kedy pri výbere obchodné-
ho partnera zaváži u odberateľa aj pohnútka vybrať si obchodného 
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18 Porovnaj BEJČEK, J. In BEJČEK, J. a kol. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní prá-
vo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, marg. 690; KINDL, J. Kartelové a distribuční 
dohody. Teorie a praxe. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, marg. 241. 
19 Čl. 3 ods. 4 SoNP. Absencia určenia imperatívnej povahy noriem bola terčom kriti-
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partnera približne rovnakej hospodárskej sily, čím by sa taký vzťah 
ocitol mimo pôsobnosť smernice. Týmto nepriamym účinkom na sprá-
vanie odberateľa by sa mohla obmedziť práve možnosť obchodovania 
malých dodávateľov s veľkými odberateľmi, čo by dozaista bolo neže-
laným výsledkom normotvorcu.22 Možnosť takéhoto účinku by mali 
mať členské štáty na zreteli aj pri prevzatí formálnych obratových kri-
térií. Vhodnosť riešenia však bude závisieť od konkrétnych podmienok 
vnútroštátneho trhu. Dôležitou skutočnosťou plynúcou zo smernica je 
však to, že relatívne posúdenie nie je v rozpore s európskym právom. 

 
2.2. Čierny a šedý zoznam nekalých obchodných praktík 
Európsky normotvorca si bol rizík regulačného zásahu do hospo-

dárskej súťaže vedomý a preto je katalóg nekalých praktík rozdelený 
do dvoch kategórií a to praktík, ktoré sú zakázané za každých okolnos-
ti (čierny zoznam) a praktík, ktoré sú zakázané ak neboli vopred jasne 
a jednoznačne dohodnuté (šedý zoznam). 

K vytvoreniu dvojakej kategórie praktík videla európskeho normo-
tvorcu snaha o pripustenie dohôd, ktoré vedú k efektívnosti dodáva-
teľsko - odberateľského reťazca.23 

Praktiky na čiernom zozname pokrývajú nasledujúce druhy kona-
ní24: 

− platby po maximálnej lehote splatnosti (v závislosti od druhu po-
traviny 30 alebo 60 dní) 

− zrušenie objednávky potravín v krátkom časovom predstihu 
− jednostranné zmeny  frekvencie, miesta, času alebo objemu do-

dávok potravín 
− platby za nesúvisiace služby (tzv. balíčkovanie a viazanie) 

 
22 Úvahy o neželateľných dôsledkoch spojených s reguláciou sú pritom v smernici 
prítomné v (12) odôvodnení SoNP a viedli k zakotveniu imperatívnej povahy noriem. 
23 (16) odôvodnenie SoNP. 
24 Vzhľadom na to, že cieľom príspevku nie je analýza jednotlivých skutkových pod-
stát v príspevku nie sú uvedené doslovné znenia jednotlivých skutkových podstát, 
ktoré možno nájsť v čl. 3 SoNP. 
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− kompenzácie za znehodnotenie a stratu výrobkov, ktoré nezavi-
nil dodávateľ 

− odmietnutie písomného potvrdenia zmluvy 
− protiprávne získavanie obchodného tajomstva 
− vyhrážanie sa a uplatňovanie odvetných opatrení za uplatňova-

nie práv  
− kompenzácia nákladov spojených s uplatňovaním práv spotrebi-

teľov, ktoré nezavinil dodávateľ. 
Druhú kategóriu zakázaných praktík predstavujú praktiky, ktoré sú 

zakázané iba ak neboli vopred jasne a jednoznačne dohodnuté. Cieľom 
vyňatia z per se zákazu je práve pripustenie možnosti, že takéto prak-
tiky môžu prispieť k efektívnosti dodávateľsko-odberateľského re-
ťazca: 

− možnosti vrátenia nepredaných výrobkov bez toho aby odbera-
teľ zaplatil za ich zlikvidovanie alebo vrátenie 

− účtovaní platieb za skladovanie, vystavovanie, zaradenie do po-
nuky alebo za sprístupnenie 

− prenášaní nákladov na zľavy počas predajných akcií 
− platení za realizovanú reklamu a marketing 
− platení za úpravu priestorov používaných na predaj výrobkov 

dodávateľa. 
Smernica o nekalých obchodných praktikách sa kontroverzným té-

mam priamej regulácie marží a zisku odberateľov vyhýba. Je preto 
otázne, nakoľko sa jednotlivé členské štáty uspokoja s rozsahom zaká-
zaných nekalých obchodných praktík a naďalej sa budú pokúšať prijí-
mať prísnejšie regulácie. 
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dodávateľa. 
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2.3. Verejnoprávne presadzovanie 
Presadzovanie smernice o nekalých obchodných praktikách bude 

prenechané na vnútroštátne orgány presadzovania práva.25 Smernica 
ráta s možnosťou, že členský štát určí aj viacero orgánov presadzova-
nia. Bližšie požiadavky o aký druh orgánu má ísť v smernici nenachá-
dzame. Nachádzame však v nej úpravu právomoci orgánov 
a niektorých otázok presadzovania. 

Podľa čl. 6 SoNP má mať vnútroštátny orgán súbor nasledujúcich 
právomocí inšpirované najlepšími postupmi v jednotlivých členských 
štátoch: 
− začatie a vykonávanie vyšetrovania z vlastnej iniciatívy alebo na zá-

klade sťažnosti, 
− právomoc požadovať od odberateľov a dodávateľov, aby poskytli 

všetky potrebné informácie na vykonávanie vyšetrovaní o zakáza-
ných obchodných praktikách, 

− vykonávať neohlásené kontroly na mieste, 
− prijímať rozhodnutia o porušení zákazov uplatňovania nekalých 

obchodných praktík a žiadať od nákupcu, aby ukončil zakázanú ob-
chodnú praktiku, 

− právomoc nariadiť alebo začať konanie na účely uloženia pokút  
a iných rovnako účinných sankcií a predbežných opatrení subjektu, 
ktorý zákaz porušil, a to v súlade s vnútroštátnymi pravidlami 
a postupmi, 

− ochranné zdržanie rozhodnutia. V zmysle druhej vety čl. 6 písm. d) 
SoNP sa môže vnútroštátny konajúci orgán zdržať prijatia akého-
koľvek rozhodnutia o nekalých obchodných praktikách, pokiaľ by 
ním hrozilo odhalenie totožnosti sťažovateľa alebo zverejnenie 
akýchkoľvek iných informácií, ktoré podľa sťažovateľa poškodzujú 
jeho záujmy, ak sťažovateľ požiadal o zachovanie dôvernosti svojej 
identity, 

− právomoc pravidelne uverejňovať svoje rozhodnutia. 
 

25 Čl. 4 SoNP. 
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Dôležitým prvkom presadzovania majú byť dôverné sťažnosti do-
dávateľov26, ktoré sú odôvodnené tzv. faktorom strachu, ktorý sa pre-
javuje tak, že dodávateľ neuplatňuje svoje práva lebo sa bojí odvetných 
opatrení. Zákaz odvetných opatrení je praktikou na čiernom zozname. 
Zavedenia dôverných sťažností a v spojení s možnosťou ochranného 
zdržania rozhodnutia podčiarkuje cieľ ochrany individuálnych záuj-
mov dodávateľov. 

Z rozsahu zverených právomocí plynie, že právomoci orgánov pre-
sadzujúcich reguláciu nekalých praktík môžu výrazným spôsobom 
zasiahnuť do podnikania účastníkov regulovaného vzťahu. Samotná 
smernica stanovuje, že sankcie musia byť účinné, primerané 
a odradzujúce vzhľadom na trvanie, opakovanie  závažnosť poruše-
nia.27 Vzhľadom na intruzívnosť právomoci orgánu presadzovania je 
vhodné, že smernica stanovuje, že ich výkon musí  podliehať vhodným 
zárukám na obhajobu v súlade so všeobecnými zásadami únie a musí 
byť aj v súlade s Chartou základných práv únie.28 

 
3. Minimálna harmonizácia a limity vnútroštátnej 

úpravy 
Smernica o nekalých obchodných praktikách zavádza režim mini-

málnej harmonizácie, čo znamená, že členské štáty si môžu ponechať 
alebo prijať prísnejšie vnútroštátne úpravy nekalých obchodných 
praktík. V zmysle čl. 1 v spojení s čl. 3 ods. 1 a 2 sa smernicou stanovu-
jú iba minimálne zoznamy zakázaných nekalých obchodných praktík, 
minimálne pravidlá na presadzovanie týchto zákazov, ako aj minimál-
na úprava koordinácie medzi jednotlivými orgánmi presadzovania 
práva. V porovnaní so súčasnou slovenskou vnútroštátnou úpravou je 
zoznam praktík zakázaných smernicou pomerne stručný.29 Obšírnejší 

 
26 Čl. 5 SoNP. 
27 Čl. 6. Posledná veta SoNP. 
28 Čl. 6 ods. 2 SoNP. 
29 Pre porovnanie sa žiada dodať, že na území Českej republiky je v súčasnosti práv-
na úprava obsiahnutá v Zákone 395/2009 Sb. o významné tržní síle při prodeji země-
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zoznam praktík nemusí byť vzhľadom na minimálnu harmonizáciu 
problémom avšak možnosti vnútroštátnej regulácie nie sú neobme-
dzené. 

V zmysle čl. 9 smernice sú limitom vnútroštátnych regulácií pravid-
lá fungovania vnútorného trhu a vnútroštátne právne úpravy nemôžu 
byť s týmito pravidlami nezlučiteľné. Z tohto pohľadu však môže byť 
otázka súladu vnútroštátnych úprav o čo si komplikovanejšia. Dôleži-
tým nástrojom vytvárania fungujúceho vnútorného trhu je aj európske 
súťažné právo30. Do popredia sa preto môže dostať otázka vzťahu re-
gulácie nekalých obchodných praktík so súťažným právom. 

Podobne ako slovenský ZoNP aj samotná smernica má skrytú sú-
ťažnú povahu. Okrem už spomenutých indícií, to badať najmä zo 6 od-
ôvodnenia smernice: „Hoci je podnikateľské riziko súčasťou každej hos-
podárskej  činnosti, poľnohospodárska výroba je obzvlášť poznamenaná 
neistotou vzhľadom na jej závislosť od biologických procesov a jej vysta-
veniu poveternostným podmienkam. Túto neistotu znásobuje aj skutoč-
nosť, že poľnohospodárske a potravinové výrobky vo väčšej  i menšej 
miere rýchlo podliehajú skaze a sú sezónne. V prostredí poľnohospodár-
skej politiky, ktoré je v porovnaní s minulosťou oveľa viac trhovo orien-
tované, má pre hospodárske subjekty činné v poľnohospodárskom a po-
travinovom dodávateľskom reťazci  čoraz väčší význam ochrana pred 
nekalými obchodnými praktikami.“ Z uvedeného je zrejmé, že potreba 
regulácie nekalých obchodných praktík súvisí so súťažným správaním 
subjektov, ktoré sa je až príliš trhovo orientované. 

Potenciálny prienik regulácie so súťažným právom je zrejmý  
aj v tom smere, že jedno z všeobecných odôvodnení potreby regulácie 
nekalých obchodných praktík sa dotýka neprimeraného prenosu ob-
chodných rizík. Neprimeraný prenos obchodného rizika so snahou 

 
dělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ktorý bol v roku 2016, 
z pohľadu zoznamov zakázaných praktík zostručnený. 
30 Európskym súťažným právom mám na mysli najmä čl. 101 a 102 Zmluvy 
o fungovaní európskej únie (ďalej len ZFEÚ) a nadväzujúce akty sekundárneho prá-
va. 
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ochrany vlastného zisku môže byť v prípade plošného 
a systematického uplatňovania za určitých okolností vyhodnotený ako 
zakázaná kartelová dohoda31. Uvedené strety sa vyskytujú na úrovní 
ideového odôvodnenia smernice a nie na úrovni konkrétnych skutko-
vých podstát. Samotná smernica sa vo vzťahu k európskym súťažno-
právnym pravidlám nevymedzuje. Vymedzuje sa iba voči nekalým ob-
chodným praktikám vo vzťahu ku spotrebiteľom a to tak, že smernica 
sa na tieto vzťahy neuplatní.32 

Ochrana dodávateľa sa môže uskutočňovať rôznymi prostriedkami 
v princípe je možné dosiahnutie cieľa tak, že právna úprava bude ob-
medzovať silnejšieho odberateľa alebo presne opačne tým, že zvýhod-
ní slabšieho dodávateľa. Pokiaľ snaha o obmedzenie silnejšieho odbe-
rateľa najčastejšie naráža na štátnu pomoc nezlučiteľnú s vnútorným 
trhom,  limitom umelého posilňovania dodávateľa môže byť aj európ-
ske súťažné právo. 

 
3.1. Vzťah prísnejších vnútroštátnych úprav k európskym 

súťažným pravidlám 
Jedným zo základných prameňov európskeho súťažného práva je 

Nariadenie 1/2003 v ktorom sú obsiahnuté tzv. konvergenčné pravid-
lá a majú za cieľ rozdeliť pôsobnosť komisie a členských štátov  
pri presadzovaní súťažného práva. Podľa čl. 3 ods. 2 Nariadenia sa 
Členským štátom nepriamo povoľuje prijímať prísnejšie vnútroštátne 
pravidlá, ktoré zakazujú alebo trestajú jednostranné konania podni-
kov. Táto výnimka bola v nariadení uvedená, aby bolo možné ponechať 
v platnosti postih tzv. ekonomickej závislosti, ako špecifickej kvázi sú-
ťažnej regulácie určitých členských štátov.33 Cieľom regulácií, ktoré 

 
31 Pozri napr. nedávny rozsudok rakúskeho OGH 16 Ok 15b zo dňa 8.10.2015, kto-
rým bolo potvrdené predchádzajúce rozhodnutie rakúskej súťažnej autority. 
32 Pozri čl. 1 ods. 2 SoNP. 
33 KËLLEZI, P. Abuse below the Threshold of Dominance? In MACKENRODT, M. O., 
CONDE GALLEGO, B. ENCHELMAIER, S. (eds.) Abuse of Dominant Position: New 
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CONDE GALLEGO, B. ENCHELMAIER, S. (eds.) Abuse of Dominant Position: New 
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požívajú výnimky podľa čl. 3 ods. 2 nariadenia by nemala byť inštitu-
cionálna ochrana hospodárskej súťaže a zároveň by takéto pravidlá 
nemali prinášať menší rozsah ochrany ako to, čo je zakázané aj európ-
skym súťažným pravom. 

Zavedenie smernice však možno z toto pohľadu vítať, nakoľko vy-
hodnocovanie či určité regulačné pravidlá sú prísnejšie, alebo voľnej-
šie, môže byť spojené s aplikačnými ťažkosťami, čo vedie k právnej 
neistote členských štátov a možnosti zavádzania takýchto regulácií. 
Vzhľadom na všeobecnú požiadavku vnútornej nerozpornosti právne-
ho poriadku a aplikáciou pravidla lex specialis, treba prísť k záveru,  
že iba minimálna transpozícia pravidiel, ktoré prináša Smernica 
o nekalých obchodných praktikách by nikdy nemala viesť k rozporu  
s európskymi pravidlami súťažného práva. 

 
3.2. Limity vnútorného trhu 
Vo svojom boji proti obchodným reťazcom sú členské štáty niekedy 

kreatívne. Vnútroštátne snahy členských štátov o reguláciu obchod-
ných reťazcov preto už niekoľko krát narazili na mantinely vnútorné-
ho trhu. Ako príklad možno uviesť Maďarský alebo Poľský progresív-
ny odvod pre obchodné reťazce, ktoré mali povahu štátnej pomoci 
nezlučiteľnej s fungovaním vnútorného trhu a skrývali sa za rôzne 
druhy poplatkov.34 Legislatívne snahy o zvýhodnenie domácich dodá-
vateľov pritom neutíchajú čoho dôkazom sú aj nedávne neúspešné 
slovenské snahy o obmedzenie výšky obchodnej prirážky obchodných 

 
Interpretation, New Enforcement Mechanisms? Berlín-Heidleberg: Springer. 2008,  
s. 69. 
34 Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1848 zo 4. júla 2016 o opatrení SA.40018 
(2015/C) (ex 2015/NN) vykonanom Maďarskom v súvislosti so zmenou poplatku  
za inšpekciu potravinového reťazca v Maďarsku prijatou v roku 2014 [oznámené 
pod číslom C(2016) 4056] alebo Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/160 z 30. júna 
2017 o štátnej pomoci SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN), ktorú poskytlo Poľsko  
vo veci dane v maloobchodnom sektore [oznámené pod číslom C(2017) 4449]. 
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reťazcov prostredníctvom zmeny Zákona o cenách,35 ktoré hraničia 
s pokusmi o cenovú reguláciu či pokusy o zavedenie obdobného odvo-
du pre obchodné reťazce aký malo Maďarsko alebo Poľsko. 

Na rozpor s článkom 34 ZFEÚ (zákaz množstevných obmedzení 
a opatrení s rovnocenným účinkom medzi členskými štátmi) narazila 
aj dávnejšia slovenská snaha o povinné zverejňovanie podielu z obratu 
potravín vyrobených na Slovensku pri vstupoch do obchodných re-
ťazcov.36  V tomto svetle je treba negatívne hodnotiť novelizáciu Záko-
na o potravinách, ktorá bola vykonaná ZoNP a zaviedla povinnosť od-
berateľov uvádzať pri propagácií alebo marketingu potravín aspoň 50 
% z celkového počtu výrobkov slovenské výrobky.37 Nemožno sa ub-
rániť pocitu, že takáto pozitívna diskriminácia slovenského výrobcu 
zaváňa rozporom s čl. 34 ZFÉU rovnakým spôsobom, ako už v minulos-
ti zrušená povinnosť uvádzania podielu z obratu slovenských výrob-
kov. 

Ostatný boj Slovenska proti obchodným reťazcom však od. 1.5.2019 
viedol aj k zmene Zákona o cenách, ktorý v § 12 ods. 1 písm. c) obsahu-
je novú skutkovú podstatu cenového deliktu, ktorou sa zakazuje do-
hodnutie neprimeranej ceny medzi dodávateľom a odberateľom. 
Zrejmé snahy vnútroštátnych normotvorcovu o cenovú reguláciu ležia 
na tenkej hrane nezlučiteľnosti s pravidlami vnútorného trhu. Hoc 
vnútroštátna cenová regulácia nie je zakázaná per se, môže byť vý-
znamnou prekážkou fungovania vnútorného trhu.38 Snaha 

 
35 Podľa pôvodného návrhu malo byť do Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách doplnený o 
§ 2 písm.: „c) primeranou obchodnou prirážkou sa rozumie obchodná prirážka, ktorá 
nepresiahne dvojnásobok obchodnej prirážky rovnakého alebo z hľadiska využitia 
porovnateľného alebo vzájomne zastupiteľného tovaru od iného dodávateľa, ponúka-
ného predávajúcim v rovnakom čase, pričom obchodnou prirážkou sa rozumie percen-
tuálne vyjadrenie rozdielu medzi predajnou a nákupnou cenou voči nákupnej cene.“. 
36 Odôvodnené stanovisko EK – č. 2015/2048 – C (2015) 7946 zo dňa 20.11.2015  
k § 12a vtedy platného Zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách.  
37 Pozri § 12 písm. q) Zákona o potravinách v znení od 01.05.2019 
38 Pozri návrhy generálneho advokáta Maduro v veci C-58/08 Vodafone, body 16-18 
a tam citovanú judikatúru. 
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o regulovanie obchodných prirážok pritom môže byť považovaná  
za určitú formu cenovej regulácie. 
 
Záver 

Smernicu o nekalých praktikách treba hodnotiť pozitívne ako určitý 
návod pre členské štáty ako koncepčne a eurokonformne pripraviť 
svoju vnútroštátnu právnu úpravu. Z pohľadu Slovenska sa javí ako 
vhodný prístup práve zmiernenie per se zákazov a prílišného zjedno-
dušenia ekonomických koncepcií na ktorých sú regulácie obchodných 
reťazcov budované. 

Vzhľadom na existujúce snahy členských štátov o protekcionizmus 
domácich dodávateľov, možno vysloviť obavu nakoľko bude prijatá 
smernica pre členské štáty postačujúca. Konflikt politických cieľov 
vnútroštátnych regulácií, na ktoré bolo v príspevku upozornené, 
s cieľom vytvorenia vnútorného trhu sú zrejmé. 

Záverom sa žiada dodať, že ekonomická teória komparatívnych vý-
hod ponúka jednoduché vysvetlenie javu, ktorý na trhu vzniká. Ak je 
pravdou, v smernicou uvedené odôvodnenie, že poľnohospodárska 
a potravinová výroba je výrazne závislá od biologických procesov, po-
tom je dôvodné predpokladať, že rozdielne podnebie jednotlivých 
členských štátov predstavuje pre dodávateľa konkurenčnú výhodu 
(nevýhodu). Za predpokladu, že vnútorný trh EÚ bez ekonomických 
a právnych bariér nebude iba teoretickým konceptom, ale umožní rea-
lizáciu hospodárskej slobody v plnej miere, je logické predpokladať,  
že sa vnútorný trh geograficky špecializuje. Inak povedané, racionálne 
správajúci výrobcovia a pestovatelia sa presídlia na miesto, kde budú 
mať optimálne prírodné podmienky na výrobu svojich produktov. 
V niektorých členských štátoch môže viesť k značnej redukcií potravi-
novej samostatnosti. Takýto stav sa však javí ako logický dôsledok od-
stránenia bariér obchodovania. 

Na zmierňovanie týchto regionálnych rozdielov sú primárne určené 
nástroje štátnej pomoci, systémy výnimiek a dotácií umožňujúcich fi-
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nančné stimuly pre výrobcov. Proti tomu však možno namietať, že fi-
nančné stimuly pre výrobcov môžu byť neefektívne ak dochádza 
k následnej extrakcií nadbytku prostredníctvom vykorisťovateľských 
praktík odberateľov. Problém existencie vykorisťovateľských praktík 
je opätovne otázkou pre súťažné právo a aplikáciu nástrojov pre po-
stih dominantného postavenia. 

Súťažno-právna intervencia však spravidla naráža na problém ne-
dostatočného dôkazu o potrebe zásahu. Nie je vylúčené, že súčasný 
stav je dôsledkom jednoduchej skutočnosti, že veľkovýroba 
a distribúcia potravín prináša významné úspory z rozsahu a preto je 
efektívnejšia, a preto je ohrozenie malých výrobcov resp. dodávateľov 
prirodzeným javom trhovo orientovanej ekonomiky. 
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4) KALESNÁ, K. Právo proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže: kom-
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Vplyv Európskej únie na problematiku ochrany 
osobných údajov na Slovensku1 
Diana Treščáková 
 

Abstrakt 
Problematika ochrany osobných údajov včera, dnes a zajtra je sekun-
dárny názov príspevku. Ochrana osobných údajov je dnes výrazne per-
traktovanou témou v každej oblasti nášho fungovania. Či pôjde o naše 
súkromné aktivity, akými sú napríklad komunikácia za využitia IKT, ná-
kupy online, účasť na sociálnych sieťach a pod., alebo sa jedná o náš pro-
fesionálny, pracovný život, kde sa nakladá s našimi osobnými údajmi.  
V uvedenom príspevku bude úlohou autora zaoberať sa čiastočne vývo-
jom právneho rámca v oblasti ochrany osobných údajov, poukázať na to, 
akým spôsobom legislatíva EÚ vplýva na vývoj danej problematiky  
na našom území odo dňa vstupu SR do EÚ a poukázať aj na aktuálny 
trend ochrany osobných údajov v európskom priestore. Príspevok však 
neopomenie pohľad autora do budúcna v tejto oblasti a cieľom bude  
aj poukázať na aktuálne výzvy a perspektívy, ktoré nás na úseku ochra-
ny osobných údajov ešte len čakajú.  
 

Abstract 
Personal data protection issue – yesterday, today and tomorrow is 
a secondary title of this paper. Personal data protection is a highly per-
ceptive theme today in every sphere of our activities. Whether it is our 
private activities, such as ICT communication, online shopping, social 
networking, etc., or our professional, working life, where our personal 
data is handled. In this paper, the author's task will be to deal in part 
with the development of the legal framework in the area of personal da-

 
1 Tento príspevok bol pripravený v rámci riešenia grantových úloh APVV-14-0598 
Elektronizácia v podnikaní s akcentom na právne a technické aspekty.  
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ta protection, to point out how the EU legislation affects the develop-
ment of the given issue in our territory from the date of Slovakia's acces-
sion to the EU and to point to the current trend of personal data protec-
tion in European space. However, the contribution will not neglect the 
author's view in the future in this area and the aim will also be to high-
light the current challenges and prospects that are still awaiting us in 
the field of personal data protection. 
 

1. Namiesto úvodu - historický prierez legislatívneho 
vývoja v oblasti ochrany osobných údajov v rámci EÚ 
a na Slovensku 

Ochrana osobných údajov je v súčasnom období pertraktovanou 
otázkou, avšak nie novou. Otázkou ochrany osobných údajov sa už dl-
hodobejšie zaoberá právna teória, legislatíva, ale aj aplikačná prax.  
V súvislosti s vytvorením spoločného trhu opodstatnene vznikla po-
treba aj jednotnej úpravy a zabezpečenia jednotnej ochrany osobných 
údajov na európskej úrovni. Princípy ochrany osobných údajov vychá-
dzajú z medzinárodných prameňov práva a možno uviesť, že prvým 
významným dokumentom, ktorý ochranu osobných údajov pomenoval 
a systematicky spracoval je Dohovor Rady Európy z 28. januára 1981 
o ochrane jednotlivcov so zreteľom na automatizované spracovanie 
osobných údajov2. V roku 2018 bol prijatý Protokol k tomuto Dohovo-
ru označený ako Protokol 108+, ktorý má za cieľ modernizovať Doho-
vor, vzhľadom na vývoj informačno-komunikačných technológií 
a automatizovaného spracúvania osobných údajov.  

Rôznorodosť právnych úprav oblasti ochrany osobných údajov 
jednotlivých členských štátov, ktorá bola príznačná pre 90’roky a moh-
la mať za následok vytváranie prekážok pri prenose osobných údajov 
v rámci spoločného vnútorného trhu. Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné 

 
2 K tomu tiež pozri Mates, P. – Janečková, E. – Bartík, V.: Ochrana osobních údaju. 
Praha: Leges, 2012, s. 9 
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upraviť pravidlá a zásady pohybu osobných údajov v rámci Európske-
ho spoločenstva aj sekundárnym právnym aktom, a to sa zrealizovalo 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 
1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov  
a o voľnom pohybe týchto údajov. 

Zásady ochrany osobných údajov sú priamo zakotvené v VI. Hlave 
Schengenského dohovoru a naviac individuálne a konkrétne aspekty 
spracúvania osobných údajov v súvislosti s prevádzkou Schengenské-
ho informačného systému sú obsahom aj IV. Hlavy Schengenského do-
hovoru. Schengenský dohovor sa v čl. 126 odvoláva na minimálny 
štandard odkazujúc na dodržiavanie zásad Dohovoru Rady Európy 
o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných 
údajov z 28. januára 1981, čo sa týka automatizovaného spracúvania 
osobných údajov prenášaných podľa Schengenského dohovoru.3 

Právna úprava ochrany osobných údajov je v rámci legislatívy EÚ 
rozdelená na právnu úpravu obsiahnutú v primárnom práve alebo 
v sekundárnom. Čo sa týka primárneho práva, tak v prvom rade je ob-
siahnutá v Charte základných práv Európskej únie v čl. 8, ktorý je 
priamo nazvaný ako „Ochrana osobných údajov“. V ods. 2 tohto článku 
je uvedené, že „Každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa 
ho týkajú“. V ods. 2 tohto článku je uvedené, že „Tieto údaje musia byť 
riadne spracované na určené účely na základe súhlasu dotknutej osoby 
alebo na inom oprávnenom základe ustanovenom zákonom. Každý má 
právo na prístup k zhromaždeným údajom, ktoré sa ho týkajú a právo  
na ich opravu.“ Ako vyplýva zo znenia článku 8 Charty, pôjde o základ 
ochrany osobných údajov, ktorý následne rozvíjajú ďalšie legislatívne 
dokumenty, ktoré tvoria sekundárne právo EÚ.  

V rámci primárneho práva sa ochranou osobných údajov zaoberá 
Zmluva o Európskej únií, v čl. 6 a 39 a Zmluva o fungovaní Európskej 
únie v čl. 16.   

 
3 Porovnaj Schengenský dohovor dostupný na 
https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/schengen/Schengensky%20dohov
or.pdf 
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Čo sa týka sekundárneho práva, podstatnou smernicou,  
ktorá upravovala a výrazne zjednotila právnu úpravu v oblasti osob-
ných údajov bola už spomínaná smernica 95/46/ES (všeobecné naria-
denie o ochrane údajov). Uvedená smernica bola nahradená nariade-
ním známym pod označením GDPR, t.j. Nariadenie Európskeho parla-
mentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov s účinnosťou od 25.mája 2018. 
 V súvislosti s ochranou osobných údajov boli prijaté ešte smernica 
2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trest-
ným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na úče-
ly výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov  
a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV a tiež naria-
denie 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb  
pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agen-
túrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

Problematika ochrany osobných údajov je tiež obsiahnutá 
v početnej judikatúre Súdneho dvora EÚ, a to napríklad: 

- Rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-524/06 Heinz Huber proti 
Spolkovej republike Nemecko (2008) 

- Rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C 553/07 College van bur-
gemeester en wethouders van Rotterdam proti E. E. Rijkeboer 
(2009) 

- Rozhodnutie súdneho dvora v spojenej veci C-92/09 a C-93/09 
Volker und Markus Schecke GbR (C 92/09) a Hartmut Eifert (C 
93/09) proti Spolkovej krajine Hesensko (2010) 

- Rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-518/07 Komisia Európ-
skych spoločenstiev proti Spolkovej republike Nemecko (2010) 
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- Rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-131/12 Google Spain SL  
a Google Inc. proti Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) a Mariovi Costejovi Gonzálezovi (2014) 

- Rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-362/14 Maximillian 
Schrems proti Data Protection Commissioner (2015). 

 
1.1. Právna úprava ochrany osobných údajov v SR a vplyv 

EÚ na vnútroštátnu právnu úpravu  

Ochrana osobných údajov tvorí neoddeliteľnú súčasť práva na reš-
pektovania súkromného života patriaceho medzi základné práva 
a slobody garantované Ústavou Slovenskej republiky (článok 19 odsek 
2 a 3). Jej účelom je poskytnúť ochranu každému pred neoprávneným 
zasahovaním do súkromného a rodinného života a zhromažďovaním, 
zverejňovaním alebo iným zneužívaním jeho osobných údajov.  

V Slovenskej republike na úseku ochrany osobných údajov platil zá-
kon č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných sys-
témoch. Po rozdelení Československej republiky sa stal pre Slovensko 
nevykonateľným a bolo nevyhnutné, aby si obe krajiny prijali nový 
zákon, ktorý by sa týkal ochrany osobných údajov a bol by takpovediac 
„šitý“ na Slovensko.    

Pod vplyvom smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES 
z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe týchto údajov bol prijatý zákon č. 52/1998 
Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch nadobudol 
účinnosť 1. marca 1998. Zákonom došlo k vzniku tzv. splnomocnenca 
na ochranu osobných údajov v informačných systémoch, ktorý bol 
zodpovedný za dohľad nad ochranou osobných údajov a spolu 
s útvarom inšpekcie ochrany osobných údajov vybavovali sťažnosti 
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dotknutých osôb a prevádzkovateľov spracúvajúcich osobné údaje.4 
Možno uviesť, že zriadený splnomocnenec bol predchodca dnešného 
Úradu na ochranu osobných údajov.  

Ďalším významným medzníkom vo vývoji a dobudovávaní mecha-
nizmov ochrany osobných údajov fyzických osôb bolo pristúpenie Slo-
venskej republiky k Dohovoru Rady Európy č. 108 o ochrane jednotliv-
cov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a k jeho dodat-
kom. Dňa 13. septembra 2000 bola v Štrasburgu uložená ratifikačná 
listina o prístupe Slovenskej republiky k tomuto dohovoru a jeho do-
datkom. Národná rada Slovenskej republiky s nimi vyslovila súhlas 
svojím uznesením č. 940 z 20. júna 2000. Prezident Slovenskej repub-
liky ich ratifikoval dňa 24. augusta 2000. Dohovor a dodatky k tomuto 
dohovoru nadobudli pre Slovenskú republiku platnosť dňa 1. januára 
2001.5 

Na základe vyššie uvedených skutočností, bol na našom území prija-
tý zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Významným 
medzníkom v tomto období je, že týmto zákonom bol zriadený Úrad  
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, aj keď s menšími 
kompetenciami a menej nezávislým postavením. 

Plánovaným vstupom Slovenska do EÚ prebiehali rôzne hodnotenia 
pripravenosti SR na členstvo v EÚ. Súčasťou tohto hodnotenia bolo aj 
hodnotenie právnej úpravy v oblasti osobných údajov a v roku 2003 
bol hodnotený aj zákon č. 428/2002 Z. z. Z hodnotiacej správy vyplýva-
la jasná požiadavka Európskej komisie, aby úrad ako dozorný orgán  
v oblasti ochrany osobných údajov disponoval vyšetrovacími 
a intervenčnými právomocami a vykonával svoje funkcie úplne nezá-
visle, a to nielen od výkonnej moci, ale aj od vplyvov akýchkoľvek 
iných štátnych orgánov. Výsledkom dialógov úradu a Európskej komi-

 
4 Pozri aj Chronológia ochrany osobných údajov v Slovenskej republike v rokoch 
1993 – 2002. Dostupné na 
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/chronologia-ochrany-osobnych-
udajov-v-slovenskej-republike-v-rokoch-1993-2002 
5 Tamtiež. 
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sie bolo prijatie zákona č. 90/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2005 
(pracovne nazývaného aj „euronovelou"), ktorým sa novelizoval zá-
kon. Ustanovenia zákona boli prepracované tak, aby bola zabezpečená 
transpozícia smernice, poskytnutá zvýšená ochrana práv fyzických 
osôb a zefektívnená ochrana osobných údajov pri ich spracúvaní.6 

Na základe ďalších hodnotiacich správ, Úrad na ochranu osobných 
údajov pripravil v druhej polovici roku 2012 návrh nového zákona 
o ochrane osobných údajov. Návrh nového zákona účinnejšie reagoval 
na neustále sa rozvíjajúcu oblasť moderných informačných technoló-
gií. V tom čase nový zákon o ochrane osobných údajov bol schválený 
Národnou radou Slovenskej republiky dňa 30.4.2013, vyhlásený 
v Zbierke zákonov bol pod číslom 122/2013 Z. z. Do účinnosti vstúpil 
dňa 1.7.2013.  Uvedený zákon platil na našom území až do roku 2018, 
kedy následkom prijatia všeobecného nariadenia na ochranu osobných 
údajov GDPR v roku 2016 bol pripravený nový zákon o ochrane osob-
ných údajov a bol prijatý pod č. 18/2018 Z.z. Bol prijatý tak, aby spĺňal 
požiadavky GDPR kladené na vnútroštátne právne úpravy členských 
štátov na úseku ochrany osobných údajov. Vstúpil do účinnosti rovna-
ko ako GDPR dňa 25.5.2018.   
 
2. Niektoré aspekty novej právnej úpravy ochrany osob-

ných údajov a zmeny, ktoré GDPR prináša 

Cieľom novej právnej úpravy ochrany osobných údajov, či už 
v rámci celej EÚ alebo v rámci jednotlivých členských krajín je zabez-
pečiť jednotnú právnu reguláciu ochrany osobných údajov 
v európskom priestore a zaistiť tak výkon práv dotknutých osôb 
a kontrolu nad spracúvaním ich osobných údajov a tak podporiť dôve-
ru dotknutých osôb v právny rámec zabezpečujúci ich základné ľudské 

 
6 Pozri aj Chronológia ochrany osobných údajov v Slovenskej republike v rokoch 
1993 – 2002. Dostupné na 
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/chronologia-ochrany-osobnych-
udajov-v-slovenskej-republike-v-rokoch-1993-2002 
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práva, najmä právo na súkromie a tiež upraviť práva a povinnosti pre-
vádzkovateľov a sprostredkovateľov. GDPR vytvára nový a moderni-
zovaný právny rámec ochrany osobných údajov,  ktorý má za cieľ za-
bezpečiť rešpektovanie základných práv a slobôd, predovšetkým prá-
va na ochranu osobných údajov v prostredí nových a stále častejšie 
používaných informačných a komunikačných technológií a zároveň 
podporiť posilňovanie a zbližovanie ekonomík členských štátov Eu-
rópskej únie v rámci vnútorného trhu Európskej únie. Nový právny 
rámec ochrany osobných údajov zohľadňuje zmeny v oblasti spracú-
vania osobných údajov za obdobie viac ako dvadsiatich rokov od prija-
tia smernice 95/46.7 

V súčasnosti sa osobné údaje v omnoho väčšej miere spracúvajú tak 
v rámci verejného, ako aj súkromného sektora a vykonáva sa ich pre-
nos prostredníctvom informačno - komunikačných technológií, tak 
v rámci krajín Európskej únie, ako aj do tretích krajín zaručujúcich 
alebo nezaručujúcich primeranú ochranu osobných údajov. Nemožno 
opomenúť ani rozšírenie globálneho podnikania, výskyt materských 
spoločností a ich dcérskych spoločností so sídlom a prevádzkarňami  
v rôznych krajinách sveta a s tým spojeného globálneho spracúvania 
a prenosov osobných údajov.8 Zmeny nastali aj v oblasti uchovávania 
osobných údajov. Osobné údaje sú uchovávané postupne stále viac 
v elektronickej podobe prostredníctvom tzv. „cloudových služieb“. 
Úložiská osobných údajov, tzv. „cloudy“, sa často nachádzajú mimo 
územia Európskej únie alebo Európy.9 
 

 
7 Pozri dôvodovú správu k zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov do-
stupnú na http://www.epi.sk/dovodova-sprava/dovodova-sprava-k-zakonu-c-18-
2018-z-z.html 
8 Pozri Dôvodová správa k zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov do-
stupná na http://www.epi.sk/dovodova-sprava/dovodova-sprava-k-zakonu-c-18-
2018-z-z.htm 
9 K tomu tiež pozri Pozri Schwarcz, J. – Stec, A.: Ochrana osobných údajov. In.: 
SUCHOŽA, J. , HUSÁR, J., HUČKOVÁ, R. (eds.): Právo, obchod, ekonomika V. Košice: 
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, 2015, s. 356 a nasl.  
 



256 15 rokov v Európskej únii: aktuálne otázky a súčasné výzvy 
 

sie bolo prijatie zákona č. 90/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2005 
(pracovne nazývaného aj „euronovelou"), ktorým sa novelizoval zá-
kon. Ustanovenia zákona boli prepracované tak, aby bola zabezpečená 
transpozícia smernice, poskytnutá zvýšená ochrana práv fyzických 
osôb a zefektívnená ochrana osobných údajov pri ich spracúvaní.6 

Na základe ďalších hodnotiacich správ, Úrad na ochranu osobných 
údajov pripravil v druhej polovici roku 2012 návrh nového zákona 
o ochrane osobných údajov. Návrh nového zákona účinnejšie reagoval 
na neustále sa rozvíjajúcu oblasť moderných informačných technoló-
gií. V tom čase nový zákon o ochrane osobných údajov bol schválený 
Národnou radou Slovenskej republiky dňa 30.4.2013, vyhlásený 
v Zbierke zákonov bol pod číslom 122/2013 Z. z. Do účinnosti vstúpil 
dňa 1.7.2013.  Uvedený zákon platil na našom území až do roku 2018, 
kedy následkom prijatia všeobecného nariadenia na ochranu osobných 
údajov GDPR v roku 2016 bol pripravený nový zákon o ochrane osob-
ných údajov a bol prijatý pod č. 18/2018 Z.z. Bol prijatý tak, aby spĺňal 
požiadavky GDPR kladené na vnútroštátne právne úpravy členských 
štátov na úseku ochrany osobných údajov. Vstúpil do účinnosti rovna-
ko ako GDPR dňa 25.5.2018.   
 
2. Niektoré aspekty novej právnej úpravy ochrany osob-

ných údajov a zmeny, ktoré GDPR prináša 

Cieľom novej právnej úpravy ochrany osobných údajov, či už 
v rámci celej EÚ alebo v rámci jednotlivých členských krajín je zabez-
pečiť jednotnú právnu reguláciu ochrany osobných údajov 
v európskom priestore a zaistiť tak výkon práv dotknutých osôb 
a kontrolu nad spracúvaním ich osobných údajov a tak podporiť dôve-
ru dotknutých osôb v právny rámec zabezpečujúci ich základné ľudské 

 
6 Pozri aj Chronológia ochrany osobných údajov v Slovenskej republike v rokoch 
1993 – 2002. Dostupné na 
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/chronologia-ochrany-osobnych-
udajov-v-slovenskej-republike-v-rokoch-1993-2002 

                                                   Vplyv Európskej únie na problematiku ochrany  
osobných údajov na Slovensku 

257 
 

práva, najmä právo na súkromie a tiež upraviť práva a povinnosti pre-
vádzkovateľov a sprostredkovateľov. GDPR vytvára nový a moderni-
zovaný právny rámec ochrany osobných údajov,  ktorý má za cieľ za-
bezpečiť rešpektovanie základných práv a slobôd, predovšetkým prá-
va na ochranu osobných údajov v prostredí nových a stále častejšie 
používaných informačných a komunikačných technológií a zároveň 
podporiť posilňovanie a zbližovanie ekonomík členských štátov Eu-
rópskej únie v rámci vnútorného trhu Európskej únie. Nový právny 
rámec ochrany osobných údajov zohľadňuje zmeny v oblasti spracú-
vania osobných údajov za obdobie viac ako dvadsiatich rokov od prija-
tia smernice 95/46.7 

V súčasnosti sa osobné údaje v omnoho väčšej miere spracúvajú tak 
v rámci verejného, ako aj súkromného sektora a vykonáva sa ich pre-
nos prostredníctvom informačno - komunikačných technológií, tak 
v rámci krajín Európskej únie, ako aj do tretích krajín zaručujúcich 
alebo nezaručujúcich primeranú ochranu osobných údajov. Nemožno 
opomenúť ani rozšírenie globálneho podnikania, výskyt materských 
spoločností a ich dcérskych spoločností so sídlom a prevádzkarňami  
v rôznych krajinách sveta a s tým spojeného globálneho spracúvania 
a prenosov osobných údajov.8 Zmeny nastali aj v oblasti uchovávania 
osobných údajov. Osobné údaje sú uchovávané postupne stále viac 
v elektronickej podobe prostredníctvom tzv. „cloudových služieb“. 
Úložiská osobných údajov, tzv. „cloudy“, sa často nachádzajú mimo 
územia Európskej únie alebo Európy.9 
 

 
7 Pozri dôvodovú správu k zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov do-
stupnú na http://www.epi.sk/dovodova-sprava/dovodova-sprava-k-zakonu-c-18-
2018-z-z.html 
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Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, 2015, s. 356 a nasl.  
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2.1. Veľký „strašiak“ GDPR  

Vo všeobecnosti možno povedať, že GDPR pôsobí v našej spoločnos-
ti kontroverzne. Mnohí ho hodnotia ako záťaž, a to aj napriek tomu,  
že jeho úlohou je chrániť nás euroobčanov. Už po prijatí GDPR bolo 
úlohou prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú 
osobné údaje zosúladiť svoje činnosti tak, aby zodpovedali právnej 
úprave ochrany osobných údajov v GDPR. Opatrenia bolo potrebné 
prijať do 25.5.2018, kedy GDPR vstúpilo do účinnosti. Práve uvedené 
požiadavky vyvolávali všeobecnú nevôľu povinných subjektov. Je 
možné uviesť, že tieto subjekty sa obávali, že nedokážu zabezpečiť 
súlad s GDPR a budú musieť čeliť sankciám, ktoré sa výrazne zvýšili. Je 
však možné stretnúť sa aj s názorom, že mnohé subjekty najmä ob-
chodníci si však uvedomili benefity bytia v súlade s nariadením GDPR 
a posilnili prostriedky na ochranu údajov. Tým sa stali oveľa atraktív-
nejšími pre svojich zákazníkov a to sa odrazilo aj na ich zárobkoch.10   

Na tomto mieste je potrebné si zhrnúť, čím GDPR naháňa strach: 
• povinnosť zabezpečiť súlad interných predpisov a celkového 

konania povinných subjektov s GDPR 
• nové povinnosti (napr. prevádzkovateľ musí preukázať získa-

nie súhlasu dotknutej osoby, nečinnosť a mlčanie už nepredsta-
vuje súhlas s využitím ich osobných údajov, náročnejšie získa-
nie súhlasu a možnosť jeho odvolania dotknutou osobou) 

• povinné posúdenie dopadov na súkromie klientov, tzv. PIA – 
privacy impact assessment 

• vysoké sankcie/pokuty (až do výšky 20 miliónov € alebo 4 %  
z ročného celosvetového obratu) 

• povinnosť hlásiť bezpečnostné incidenty 
• nadmierna administratívna záťaž plus zvýšenie kvalifikačné 

podmienky pre zamestnancov (školenia, vyškoliť osoby, ktoré 

 
10 Pozri aj internetový portál GDPR – SLOVENSKO.SK dostupné na https://gdpr-
slovensko.sk/co-sme-sa-naucili-za-rok-platnosti-nariadenia-gdpr/ 

                                                   Vplyv Európskej únie na problematiku ochrany  
osobných údajov na Slovensku 

259 
 

budú hlásiť bezpečnostné incidenty Úrad na ochranu osobných 
údajov).  

Ďalšie obmedzenia, ktoré prináša GDPR pre povinné osoby je naprí-
klad zásada minimalizácie získavania osobných údajov, čo znamená,  
že je možné spracovávať iba také údaje, ktoré povinný subjekt nevy-
hnutne potrebuje na svoju činnosť. Znamená to, že subjekty, ktoré pra-
cujú s údajmi, musia dobre zvažovať, či konkrétny údaj nevyhnutne 
potrebujú. Zároveň môžu s údajmi pracovať iba v nevyhnutnom čase. 

Výraznú záťaž pre prevádzkovateľov znamená spravodlivé, zákon-
né a transparentné pracovanie s údajmi. Okrem iného majú prevádz-
kovatelia povinnosť informovať dotknuté osoby o tom, na čo sú ich 
údaje používané. To si jednoducho vyžaduje dodatočnú prácu pri spra-
covaní údajov. S tým súvisí aj povinnosť prevádzkovateľov umožniť 
dotknutým osobám prístup k ich informáciám. 

Možno však uviesť, že GDPR ako nepohodlné a zaťažujúce vnímajú 
aj samotné dotknuté osoby, pretože pri takmer všetkých činnostiach, 
(a to aj pri zdravotných vyšetreniach) sa stretávajú novými pravidlami 
ochrany osobných údajov. Sú povinní podpisovať nové súhlasy, ktoré 
spĺňajú podmienky podľa GDPR, na internete sa objavujú mnohé upo-
zornenia, ktoré je potrebné akceptovať, ak má dotknutá osoba záujem 
o pokračovanie sledovania danej stránky, hlásenia o cookies a pod.  
 

2.2. Vymedzenie pojmu osobný údaj v zmysle GDPR 
Mnohokrát sa v praxi objavujú rozporuplné názory na to, čo je 

osobný údaj. Uvedené je dôležité najmä z pohľadu poskytovania práv-
nej ochrany. Elektronické spracúvanie osobných údajov a elektronická 
komunikácia spôsobujú, že sa mení ponímanie osobných údajov. Kým 
kedysi bol osobný údaj chápaný ako pomerne zložitá množina údajov, 
ktorú tvoril dátum narodenia, rodné číslo, meno a priezvisko, bydlisko 
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atď., dnes sa ponímanie množiny osobných údajov značne rozšírilo.11 
Uvedené vychádza aj z judikatúry, keď Najvyšší správny súd ČR kon-
štatoval, že „v podmienkach vyspelej spoločnosti, kedy väčšina ľudí dis-
ponuje elektronickými a inými médiami, je plná identita daná tým,  
že môžeme určitú osobu kontaktovať bez toho, aby sme museli poznať 
miesto jej aktuálneho pobytu a výklad pojmu osobný údaj nie je možné 
redukovať napríklad na znalosť rodného čísla, ale postačí len to, že má-
me číslo mobilného telefónu.“12    

V zmysle čl. 4 bod 1 GDPR sú osobnými údajmi akékoľvek informá-
cie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby 
(ďalej len „dotknutá osoba“), pričom identifikovateľná fyzická osoba je 
osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä od-
kazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné 
údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, 
ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, eko-
nomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.13 Môže 
sa teda jednať o údaje ako sú titul, meno, priezvisko, dátum naro-
denia, bydlisko, fotka, e-mailová adresa, kontaktné informácie, číslo 
bankového účtu, zdravotné informácie, ale aj počítačová IP adresa 
(okrem tzv. maskovanej IP adresy a IP adresy pridelenej k sieti využí-
vanej viacerými používateľmi – napr. internetové kaviarne), súbory 
cookies, čo je dôležité pre určenie virtuálnej identity. Tieto údaje môžu 
v kombinácii s jedinečnými identifikátormi taktiež viesť k identifikácii 
fyzickej osoby. Osobnými údajmi môžu byť dokonca aj lokalizačné 
údaje získané napríklad prostredníctvom lokalizačných funkcií mobil-
ných telefónov, či štítky na rádiofrekvenčnú identifikáciu. Ide o tzv. 
demonštratívny výpočet charakteristík určujúcich fyzickú osobu. Uve-

 
11 Mates, P. – Janečková, E. – Bartík, V.: Ochrana osobních údaju. Praha: Leges, 2012, 
s. 30. 
12 Rozsudok Najvyššieho správneho súdu ČR sp.zn. 9 As 34/2008 – 73 a sp.zn. 1 As 
98/2008 – 148. 
13 Uvedeným sa tiež zaoberá KASL, F.: Internet věcí a ochrana dát v europském kon-
textu. In.: Revue pro právo a technologie [Online]. 2016, č. 13, s. 120 dostupné na 
https://journals.muni.cz/revue/article/view/5422/pdf  
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dená definícia osobných údajov nevyžaduje, aby išlo o konkrétnu iden-
titu fyzickej osoby, ale postačuje, aby za splnenia daných podmienok 
bola osoba identifikovateľná. Miera, do akej sú určité identifikátory 
dostačujúce pre dosiahnutie identifikácie konkrétnej fyzickej osoby, 
závisí od komplexného posúdenia dostupných údajov v ich vzájomnej 
súvislosti a konkrétnej situácie. Fyzickú osobu považujeme za určenú, 
keď na základe dostupných údajov je jednoznačne identifikovaná  
a odlíšená od ostatných osôb v danom informačnom systéme, v ktorom 
sa osobné údaje spracúvajú. V tomto prípade si treba uvedomiť, že nie 
každá informácia o fyzickej osobe, ktorá vyzerá ako osobný údaj, ním 
napokon aj je. Osobnými údajmi nebudú napríklad údaje určujúce 
právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, anonymné údaje 
a pod.14 To, do akej miery jednotlivé údaje postačujú k identifikácii 
určitej osoby závisí od súvislostí v konkrétnej situácii. Napríklad meno 
fyzickej osoby je potrebné taktiež často spájať s ďalšími údajmi 
o osobe, aby sa zabránilo zámene medzi touto osobou a jej menovcami. 
Z  tohto dôvodu ani GDPR neobsahuje presný výpočet osobných úda-
jov, a tieto uvádza len demonštratívne.  

GDPR zavádza tri druhy nových osobných údajov. Prvým sú gene-
tické údaje. Do tejto skupiny osobných údajov patria tie, ktoré sa tý-
kajú zdedených alebo nadobudnutých znakov osoby. Uvedené údaje sa 
týkajú najmä biologickej vzorky danej osoby. GDPR ďalej zavádza ka-
tegóriu biometrických údajov. Ide o informácie týkajúce sa fyzických, 
fyziologických a  behaviorálnych znakov osoby, ako sú napríklad vyob-
razenia tváre alebo daktyloskopické údaje. Treťou skupinou „nových“ 
osobných údajov sú tie, ktoré sa týkajú fyzického alebo duševného 
zdravia.15 Na základe toho GDPR zaraďuje určité osobné údaje  

 
14 K tomu pozri aj Metodické usmernenie č. 1/2013 k pojmu osobné údaje dostupné 
na 
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/metodicke_usmernenie_c._1_
2013_k_pojmu_osobne_udaje.pdf 
15 Pozri dôvodovú správu k zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov do-
stupnú na http://www.epi.sk/dovodova-sprava/dovodova-sprava-k-zakonu-c-18-
2018-z-z.html 
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11 Mates, P. – Janečková, E. – Bartík, V.: Ochrana osobních údaju. Praha: Leges, 2012, 
s. 30. 
12 Rozsudok Najvyššieho správneho súdu ČR sp.zn. 9 As 34/2008 – 73 a sp.zn. 1 As 
98/2008 – 148. 
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do osobitných kategórií. Ide napríklad o  údaje, ktoré odhaľujú rasový 
alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské presvedčenie, gene-
tické a  biometrické údaje či údaje týkajúce sa zdravia. 

 
2.3. Zmeny v oblasti práv dotknutých osôb 

 Jednou z kľúčových zmien, ktoré prináša nariadenie GDPR, sú nové 
práva dotknutých osôb, ako aj posilnenie existujúcich. GDPR upravuje 
tieto základné práva dotknutých osôb: 

• právo na poskytnutie informácií 
• právo na prístup k  údajom 
• právo na opravu 
• právo na obmedzenie spracúvania 
• právo „na zabudnutie“ 
• právo na prenosnosť údajov 
• právo namietať spracúvanie na účely priameho marketingu  

a profilovanie 
• právo na súdny prostriedok nápravy 
• právo na náhradu škody. 

Z uvedených sa zameriame len na niektoré nové práva, a to na prá-
vo na poskytnutie informácii, právo na prístup k údajom a právo na-
mietať spracúvanie na účely priameho marketingu a profilovanie.  

Čo sa týka práva na poskytnutie informácií, uvedené súvisí 
s informačnou povinnosťou prevádzkovateľa. GDPR zakotvuje právny 
rámec informačnej povinnosti prevádzkovateľa na poskytovanie in-
formácii dotknutej osobe, ktoré sa týkajú spracovania jej osobných 
údajov. Uvedené údaje sa musia poskytnúť v stručnej, transparentnej, 
zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme tak, aby aj osoba bez vzdelania 
porozumela uvedeným informáciám. Prevádzkovateľ, ktorý získava 
osobné údaje dotknutej osoby je povinný ju informovať napríklad 
o svojej totožnosti, pričom je povinný poskytnúť aj svoje kontaktné 
údaje, resp. kontaktné údaje na svojho zástupcu. Ďalej je povinný po-
skytnúť údaje o oprávnených záujmoch, ak je spracovanie nevyhnutné 
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na účely oprávnených záujmov. Poskytuje tiež informáciu 
o príjemcoch týchto údajov, ak existujú, prípadne aj informáciu o tom, 
či prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny. 
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť aj údaje o účele spracúvania, 
informácie o predpokladanej dobe uchovávania údajov a pod. Dôleži-
tou poznámkou pri informačnej povinnosti je, že sa neviaže len  
na okamih získavania osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný 
oznámiť dotknutým osobám každú zmenu, a zabezpečiť túto povin-
nosť od získania až po výmaz osobných údajov. 

Ďalším novým právom, ktorému sa budeme stručne venovať je prá-
vo dotknutej osoby na prístup k údajom. Dotknutá osoba by mala mať 
právo na prístup k osobným údajom, ktoré boli o nej získané, 
a uvedené právo aj jednoducho a v primeraných intervaloch uplatňo-
vať, aby si bola vedomá zákonnosti spracúvania a mohla si ju overiť. 
K tomu patrí aj právo dotknutých osôb na prístup k údajom týkajúcim 
sa ich zdravia, napríklad k údajom v ich lekárskych záznamoch obsa-
hujúcich informácie ako diagnóza, výsledky vyšetrení, posudky ošetru-
júcich lekárov a akákoľvek poskytnutá terapia alebo uskutočnené zá-
kroky. Každá dotknutá osoba by preto mala mať právo vedieť a byť 
informovaná najmä o účeloch spracúvania osobných údajov, podľa 
možnosti o dobe spracúvania osobných údajov, o príjemcoch osobných 
údajov, o postupe v každom automatickom spracúvaní osobných úda-
jov a aspoň v prípadoch, v ktorých sa spracúvanie opiera 
o profilovanie, o následkoch takéhoto spracúvania. Ak je to možné, 
prevádzkovateľ by mal môcť poskytnúť prístup na diaľku 
k bezpečnému systému, ktorý by dotknutej osobe zabezpečil priamy 
prístup k jej osobným údajom.  

Ďalším právom, ktoré zároveň súvisí s ďalšou kapitolou tohto prí-
spevku je právo namietať spracúvanie na účely priameho marketingu 
a profilovanie. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho mar-
ketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracú-
vaniu svojich osobných údajov vrátane profilovania. Ak dotknutá oso-
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ba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, prevádz-
kovateľ už jej osobné údaje na tieto účely nesmie spracúvať.   

 
3. Big Data a profilovanie dotknutých osôb 

V predchádzajúcej kapitole bolo spomínané právo namietať spracú-
vanie osobných údajov na účely priameho marketingu a profilovanie. 
V uvedeným právom súvisí aj v súčasnosti pomerne často sa vyskytu-
júci pojem big data. V súvislosti s narastajúcou elektronizáciou obcho-
du a konaním obchodných spoločností vo virtuálnom svete sa do po-
predia dostáva otázka využívania informácií a dát objavujúcich sa 
v elektronickej podobe. Z hľadiska obchodných spoločností dochádza 
k zmenám ich prístupu k spôsobu využívania dát. Za posledných pár 
rokov došlo k vytvoreniu obrovských súborov dát tvorených veľkou 
rýchlosťou a pochádzajúcich z rôznych zdrojov (generovaných osoba-
mi alebo prístrojmi) (tzv. Big Data). Komerčný potenciál Big data je 
neuveriteľný, čoho dôkazom je aj fakt, že korporácie stojace za najús-
pešnejšími sociálnymi sieťami a internetovými vyhľadávačmi sú sú-
časnými víťazmi na stupňoch globálnej ekonomiky.   

V súčasnej legislatíve absentuje legálna definícia pojmu big data. Je 
možné uviesť, že oblasť big data je typickým príkladom, kedy techno-
lógie predbiehajú súčasnú legislatívu. Big Data a profilovanie dotknu-
tej osoby je však možné chápať ako spracúvanie veľkého množstva 
(nielen osobných údajov) týkajúceho sa rozličných jedincov, ktoré 
primárne pozostáva z analýzy a kombinovania týchto dát prostredníc-
tvom zložitých algoritmov za účelom hľadania presne definovaných 
vzťahov, resp. medzi vzťahov, čoho výsledkom sú profily aplikovateľ-
né na skupiny jednotlivcov, ktoré sú rozdelené na vopred definované 
kategórie jednotlivcov alebo na skupiny jednotlivcov, podľa predpo-
kladaného budúceho správania sa týchto skupín.16 

 
16 K tomu tiež pozri Hučková, R. – Sokol, P., Rózenfeldová, L.: 4th industrial revolu-
tion and challenges for european law (with special attention to the concept of digital 
single market). In: EU and comparative law issues and challenges series : Eu law in 
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Profilovanie dotknutých osôb je definované aj GDPR, a to v čl. 4 ods. 
4 ako „akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných úda-
jov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie 
určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým 
analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich 
s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými prefe-
renciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohy-
bom.“ 

Čo je príkladom profilovania dotknutých osôb? 

• spracúvanie osobných údajov na účely tzv. behaviorálnej re-
klamy, ktorá je založená na predpokladoch záujmov dotknutej 
osoby v dôsledku jej online správania (prezeranie určitých 
stránok, likes, lokalizačné služby cez technológie) 

• spracúvanie osobných údajov poisťovňou na účely analýzy po-
istného rizika alebo identifikovanie potenciálnych poistných 
podvodov  

• spracúvanie osobných údajov veriteľom (napr. bankou alebo 
iným oprávneným subjektom) pri preverovaní bonity záujemcu 
o úver (napr. prostredníctvom údajov z elektronických regis-
trov údajov o spotrebiteľských úveroch)  

• vylúčenie uchádzača o zamestnanie v dôsledku aplikovania pl-
ne automatizovaného vyhodnocovania prijatých životopisov 
v elektronickej forme, ktoré sa postupne začína využívať  
vo väčších agentúrach v prvej fáze obsadzovania pracovného 
miesta na odfiltrovanie nevhodných uchádzačov pri väčších 
počtoch prijatých životopisov.  

 
context – adjustment to membership and challenges of the enlargement : Internatio-
nal Scientific Conference. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 
2018, s. 201-215, dostupné na 
https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/eclic/issue/view/313/Vol2. 
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Najčastejším príkladom profilovania je spracúvanie osobných úda-
jov na účely tzv. behaviorálnej reklamy. Uvedené využívajú obchodníci 
za účelom marketingu, reklamy a ponuky tovarov. Čo sa týka ďalších 
príkladov profilovania, ktoré sme uviedli vyššie, v tomto prípade profi-
lovanie naráža na právne normy regulujúce ochranu osobných údajov.  
V zmysle GDPR by dotknutá osoba by mala mať právo nepodliehať 
rozhodnutiu hodnotiacemu osobné aspekty, ktoré sa jej týkajú, založe-
nému výlučne na automatizovanom spracúvaní a ktoré má právne 
účinky, ako je napríklad automatické zamietnutie online žiadosti  
o úver alebo elektronické postupy prijímania pracovníkov bez akého-
koľvek ľudského zásahu. musia byť ustanovené primerané záruky 
ochrany práv dotknutej osoby, najmä právo na overenie rozhodnutia 
nie automatizovaným spôsobom zo strany príslušného orgánu 

• rozhodnutia založené na profilovaní sa nesmú zakladať na oso-
bitných kategóriách osobných údajov (napr. informáciách o ra-
sovej, etnickej alebo náboženskej príslušnosti) – výnimka – ve-
rejný záujem a súhlas dotknutej osoby 

• rozhodovanie založené na takomto spracúvaní vrátane profilo-
vania by sa však malo umožniť, ak je výslovne povolené právom 
Únie alebo právom členského štátu, ktoré sa vzťahuje na pre-
vádzkovateľa, a to aj na účely monitorovania podvodov 
a daňových únikov a ich predchádzania, ktoré sa uskutočňuje 
v súlade s právnym predpismi, normami a odporúčaniami inšti-
túcií Únie alebo vnútroštátnych orgánov dozoru. 

Big data nemusia vždy obsahovať osobné údaje. V takomto prípade 
sa GDPR neaplikuje. V akom prípade teda aplikovať GDPR? Všeobecné 
nariadenie bude potrebné aplikovať jednoznačne v prípade, ka sú sú-
časťou big data osobné údaje. Taktiež je nevyhnutné aplikovať GDPR 
aj v prípade, ak súčasťou big data síce v úvode nie sú osobné údaje,  
ale výsledkom analýzy Big data bude vznik nových dát právne kvalifi-
kovateľných ako osobné údaje.  
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V zmysle § 66 ods. 3 zákon č. 18/1918 o ochrane osobných údajov 
je zakázané také profilovanie, ktoré vedie k diskriminácii osôb na zá-
klade osobitných kategórií osobných údajov. Taktiež je zakázané profi-
lovanie, ktoré nie je realizované zákonným spôsobom. Aj keď je profi-
lovanie inak zákonné a môže byť v mnohých prípadoch nápomocné, 
dotknutá osoba má právo vzniesť kedykoľvek námietku. Na základe 
námietky dotknutej osoby k profilovaniu, ktoré je inak podľa GDPR 
povolené a legálne, sa musí spracúvanie skončiť, pokiaľ prevádzkova-
teľ nepreukáže presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré 
majú prednosť pred záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby. 

 
Záver 

Ako vyplýva z textu príspevku, všeobecné nariadenie GDPR prinies-
lo výrazne zmeny v oblasti ochrany osobných údajov tak pre subjekty, 
ktoré osobné údaje spracúvajú, ako aj pre samotné dotknuté osoby. 
Niektoré zmeny sú vnímané pozitívne, iné zase negatívne. Ako je vi-
dieť, pre niektoré subjekty však GDPR neprinieslo až takú príjemnú 
zmenu. Francúzsko uložilo pokutu vo výške 57 miliónov USD proti 
spoločnosti Google za porušenie pravidiel GDPR. Dokonca aj Írsko, dl-
hodobo vnímané ako technologicky bezpečné útočisko, zaznamenalo 
100% nárast sťažností na ochranu súkromia od 25. mája 2018. 
V konečnom dôsledku však zaužívaním a zakorenením novej právnej 
úpravy ochrany osobných údajov možno nastoliť vyššiu mieru bez-
pečnosti nakladania s našimi osobnými údajmi a vytvorenie tak dôvery 
v subjekty, ktoré naše osobné údaje získavajú a nakladajú s nimi. Dôjde 
tak aj k zvýšeniu dôvery v elektronické služby a obchodovanie, čo je 
významným cieľom Stratégie pre vytvorenie jednotného digitálneho 
trhu EÚ.   

No ako bude vyzerať budúcnosť ochrany osobných údajov je najmä 
v našich rukách. Väčšina ľudí si vôbec neuvedomuje, v akom rozsahu 
za sebou necháva svoju digitálnu stopu. Aktuálna právna úprava,  
aj keď o čosi komplikovanejšia, poskytuje detailnú ochranu osobných 
údajov, no my sami si musíme chrániť naše osobné údaje a súkromie. 
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Najčastejším príkladom profilovania je spracúvanie osobných úda-
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bitných kategóriách osobných údajov (napr. informáciách o ra-
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Big data nemusia vždy obsahovať osobné údaje. V takomto prípade 
sa GDPR neaplikuje. V akom prípade teda aplikovať GDPR? Všeobecné 
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ale výsledkom analýzy Big data bude vznik nových dát právne kvalifi-
kovateľných ako osobné údaje.  

                                                   Vplyv Európskej únie na problematiku ochrany  
osobných údajov na Slovensku 

267 
 

V zmysle § 66 ods. 3 zákon č. 18/1918 o ochrane osobných údajov 
je zakázané také profilovanie, ktoré vedie k diskriminácii osôb na zá-
klade osobitných kategórií osobných údajov. Taktiež je zakázané profi-
lovanie, ktoré nie je realizované zákonným spôsobom. Aj keď je profi-
lovanie inak zákonné a môže byť v mnohých prípadoch nápomocné, 
dotknutá osoba má právo vzniesť kedykoľvek námietku. Na základe 
námietky dotknutej osoby k profilovaniu, ktoré je inak podľa GDPR 
povolené a legálne, sa musí spracúvanie skončiť, pokiaľ prevádzkova-
teľ nepreukáže presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré 
majú prednosť pred záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby. 

 
Záver 

Ako vyplýva z textu príspevku, všeobecné nariadenie GDPR prinies-
lo výrazne zmeny v oblasti ochrany osobných údajov tak pre subjekty, 
ktoré osobné údaje spracúvajú, ako aj pre samotné dotknuté osoby. 
Niektoré zmeny sú vnímané pozitívne, iné zase negatívne. Ako je vi-
dieť, pre niektoré subjekty však GDPR neprinieslo až takú príjemnú 
zmenu. Francúzsko uložilo pokutu vo výške 57 miliónov USD proti 
spoločnosti Google za porušenie pravidiel GDPR. Dokonca aj Írsko, dl-
hodobo vnímané ako technologicky bezpečné útočisko, zaznamenalo 
100% nárast sťažností na ochranu súkromia od 25. mája 2018. 
V konečnom dôsledku však zaužívaním a zakorenením novej právnej 
úpravy ochrany osobných údajov možno nastoliť vyššiu mieru bez-
pečnosti nakladania s našimi osobnými údajmi a vytvorenie tak dôvery 
v subjekty, ktoré naše osobné údaje získavajú a nakladajú s nimi. Dôjde 
tak aj k zvýšeniu dôvery v elektronické služby a obchodovanie, čo je 
významným cieľom Stratégie pre vytvorenie jednotného digitálneho 
trhu EÚ.   

No ako bude vyzerať budúcnosť ochrany osobných údajov je najmä 
v našich rukách. Väčšina ľudí si vôbec neuvedomuje, v akom rozsahu 
za sebou necháva svoju digitálnu stopu. Aktuálna právna úprava,  
aj keď o čosi komplikovanejšia, poskytuje detailnú ochranu osobných 
údajov, no my sami si musíme chrániť naše osobné údaje a súkromie. 



268 15 rokov v Európskej únii: aktuálne otázky a súčasné výzvy 
 

Prevádzkovatelia a sprostredkovatelia osobných údajov musia dbať  
na to (pod hrozbou vysokých pokút a rôznych sankcií), aby vykonávali 
svoju činnosť tak, aby nedochádzalo k porušeniu ochrany osobných 
údajov a súkromia. Je ešte mnoho spoločností, ktorých činnosť nie  
v súlade s právnou úpravou. No v prvom rade my sme tí, ktorí určujú 
koľko toho o sebe prezradíme a komu a akým spôsobom zabezpečíme 
svoje IKT a svoj virtuálny svet, prostredníctvom ktorého môže dôjsť  
k úniku a zneužitiu našich údajov.  
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Trendy vo vývoji ľudských práv  
Anna Kseňáková 
 
Abstrakt 
Postavenie jednotlivca v rôznych kultúrach sa rôzni. Európsky kultúrny 
okruh sa vyznačuje vysokou mierou ochrany práv jednotlivca voči štátu, 
čo je dôsledok nielen vývojovej emancipácie obyvateľstva, ale aj hrôz, 
ktoré so sebou priniesli obe svetové vojny. Špecifickosť Európy je  
aj vo viacúrovňovej ochrane týchto práv, pretože sú zakotvené vo vnút-
roštátnych právnych poriadkoch, na úrovni EÚ a tiež aj na úrovni Rady 
Európy. 
 
Abstract 
The status of the individual in the different cultures differs. European 
cultural area is characterized by high standard of the protection  
of the individual´s rights against the state what is the result not only  
the development of the emancipation of the population but also the re-
sult of the terror that have brought both of the world wars. The particu-
larity of Europe is also in multilevel protection of these rights because 
they are stipulated in domestic legal orders, at EÚ level as well as  
at the Council of Europe level.   
 
Úvod 

Oblasť ľudských práv je nerozlučne spätá s našim civilizačným 
okruhom. Nahliadanie na postavenie jednotlivca prešlo historickým 
vývojom. My si to dnes už ani veľmi neuvedomujeme,  
ale v spoločnostiach, ktoré bojovali o prežitie, bol človek predovšet-
kým člen nejakého spoločenstva, na existencii ktorého sa musel podie-
ľať. Postavenie jednotlivca bolo dané jeho prínosom pre dané spolo-
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čenstvo. Takto je tomu v mnohých krajinách doposiaľ.1 Veľmi zjedno-
dušene povedané, hodnota ženy bola daná tým, koľko detí porodila, 
prípadne ako sa vedela starať o deti svojich príbuzných, pokiaľ nemala 
vlastné deti a hodnota muža bola daná tým, ako sa vedel starať o svoju 
rodinu, akým bol prínosom pre väčšie spoločenstvo, napríklad ako 
bojovník.  

Výskum života ľudí žijúcich aj v súčasnosti v podmienkach v dobe 
kamennej to veľmi jasne dokumentuje. V domorodých kmeňoch je pri-
raďovaná iná hodnota mužovi, ktorý prešiel skúškou odvahy ako to-
mu, ktorý ju nezvládol. Pre takéto spoločenstvá, ktoré bojujú o fyzické 
prežitie nemá každý človek rovnakú hodnotu. Už z toho vyplýva,  
že ľudské práva založené na požiadavke rovnosti sa mohli rozvinúť len 
v podmienkach spoločnosti, ktorá dosiahla istú úroveň vývoja. Mimo-
chodom, táto skutočnosť vážne spochybňuje teórie o rovnosti kultúr, 
ktoré sú v poslednej dobe také obľúbené, ale iste by nám bolo ťažko 
akceptovať v priestoroch Európskej únie kultúru, ktorá by popierala 
rovnosť ľudí, aplikovala zmrzačujúce tresty a podobne.2  

Z pohľadu Európana sa ľudské práva javia ako samozrejmosť,  
ale ich ustálenie do dnešnej podoby trvalo dlhú dobu. Existuje množ-
stvo pohľadov na tieto práva a logicky aj mnoho teórií, ktoré sumari-
zujú, popisujú a interpretujú tieto pohľady. Sú to vybojované práva, 
nesú ešte viditeľné stopy násilia, útlaku a neprávostí, na odvrátenie 
ktorých sa zrodili. Vznikli aj na ochranu jednotlivca vzhľadom jeho 

 
1 V tejto súvislosti je možné upriamiť pozornosť na ľudské práva v prostredí afric-
kých kultúr. Západnoliberálne chápanie jednotlivca ako suverénneho nárokovateľa 
práv voči štátu sa odlišuje od afrických koncepcií jednotlivca ako morálneho aktéra 
zodpovedajúcemu sa širšiemu kolektívu, teda ponímaniu jednotlivca ako súčasti 
spoločenstva. Pollmann, A. – Lohmann, G. (eds.): ĽUDSKÉ PRÁVA, interdisciplinárna 
príručka, Kalligram 2017, s. 421.  
2 Čo ale neznamená, že by sa tieto kultúry vyznačovali nejakou zvláštnou krutosťou. 
Zmrzačujúce tresty sa vyznačujú svojou nenáročnosťou. V podmienkach, v ktorých 
ľudia bežne umierajú od hladu, nie je možné napr. zlodeja dlhšiu dobu väzniť.  Mate-
riálne podmienky spoločnosti to jednoducho neumožňujú, lebo nie sú zdroje na ži-
vobytie pre mechanizmus väzenskej služby v našom súčasnom chápaní. Oveľa jed-
noduchšie a nenáročnejšie je zlodejovi amputovať palec, prsty alebo ruku.  
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sociálne podmienenú zraniteľnosť a závislosť.3  Stretnúť sa možno  
aj s názorom, že niečo ako prirodzené práva vôbec neexistujú.  

V tejto súvislosti možno položiť otázku, či možno odôvodniť ľudské 
práva. Známy právny filozof Ronald Dworkin pripúšťa, že existenciu 
dôvodov ľudských práv nemožno preukázať, k čomu však dodáva,  
že zo skutočnosti, že nejaké tvrdenie nemožno preukázať, nevyplýva, 
že nie je pravdivé. Vychádzať z tejto argumentácie by však viedlo 
k tomu, že by sme ju rovnako mohli použiť aj na obranu tvrdenia 
o existencii jednorožcov či čarodejníc.4  

Úroveň, ktorú sme dosiahli pri chápaní postavenia človeka, sme do-
siahli za veľmi dlhé obdobie. Vývoj nebol priamočiary a súvisel 
s mnohými multiplikačnými vplyvmi. Rešpektovanie slobody myslenia, 
zakotvenie všeobecného vzdelávania a slobody vedeckého bádania 
akcelerovalo vedecký rozvoj. Súkromné vlastníctvo viedlo k optimálnej 
alokácii zdrojov a ich využitiu, sloboda prejavu, podiel na správe vecí 
verejných viedli k slobodnej súťaži demokratických síl a vytvoreniu 
síce na prvý pohľad nedokonalého, ale v skutočnosti veľmi odolného 
systému demokracie, sloboda myslenia, vedeckej tvorby a bádania 
viedli k napredovaniu v oblasti vedy a výskumu. 

Spoločenský vývoj a zakotvovanie ľudských práv išli niekedy ruka 
v ruke, inokedy jedno predbiehalo druhé. Často sa ani právna úprava 
formálne nemení, mení sa jej interpretácia. Keď Otcovia zakladatelia 
spísali Americkú ústavu, pod označením My ľud Spojených Štátov (We, 
the People of the United States), teda politický ľud, mali na mysli do-
spelých bielych mužov. Pod politickým ľudom Spojených Štátov nemali 
na mysli černochov, indiánov alebo ženy. Interpretácia sa časom meni-
la do súčasnej podoby. Ľudská spoločnosť, ktorá sa nachádza 
v nejakých podmienkach sa v konečnom dôsledku nejako, viac alebo 
menej úspešne zorganizuje a kvalita tohto zorganizovania sa prejaví 
v tom, ako je daná skupina životaschopná. Z toho vyplýva poznatok,  

 
3 POLLMANN, A. – LOHMANN, G. (eds.): Ľudské práva. Bratislava: Kalligram, 2017,  
s. IX. 
4 HOLLÄNDER, P.: FILIPIKA proti redukcionizmu. Bratislava: Kalligram, 2009, s. 130.  
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čenstvo. Takto je tomu v mnohých krajinách doposiaľ.1 Veľmi zjedno-
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1 V tejto súvislosti je možné upriamiť pozornosť na ľudské práva v prostredí afric-
kých kultúr. Západnoliberálne chápanie jednotlivca ako suverénneho nárokovateľa 
práv voči štátu sa odlišuje od afrických koncepcií jednotlivca ako morálneho aktéra 
zodpovedajúcemu sa širšiemu kolektívu, teda ponímaniu jednotlivca ako súčasti 
spoločenstva. Pollmann, A. – Lohmann, G. (eds.): ĽUDSKÉ PRÁVA, interdisciplinárna 
príručka, Kalligram 2017, s. 421.  
2 Čo ale neznamená, že by sa tieto kultúry vyznačovali nejakou zvláštnou krutosťou. 
Zmrzačujúce tresty sa vyznačujú svojou nenáročnosťou. V podmienkach, v ktorých 
ľudia bežne umierajú od hladu, nie je možné napr. zlodeja dlhšiu dobu väzniť.  Mate-
riálne podmienky spoločnosti to jednoducho neumožňujú, lebo nie sú zdroje na ži-
vobytie pre mechanizmus väzenskej služby v našom súčasnom chápaní. Oveľa jed-
noduchšie a nenáročnejšie je zlodejovi amputovať palec, prsty alebo ruku.  
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3 POLLMANN, A. – LOHMANN, G. (eds.): Ľudské práva. Bratislava: Kalligram, 2017,  
s. IX. 
4 HOLLÄNDER, P.: FILIPIKA proti redukcionizmu. Bratislava: Kalligram, 2009, s. 130.  
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že súčasná podoba úpravy ľudských práv v našom kultúrnom okruhu 
je odrazom toho, ako je náš kultúrno - spoločenský okruh zorganizo-
vaný. Ako uvádza Pavel Holländer, človek je bytosť mysliaca, schopná 
voľného konania. Súčasne je aj bytosťou schopnou prežiť iba v skupine 
a tým je daný rozpor medzi individualitou človeka, jeho záujmami 
a cieľmi a nevyhnutnosťou prispôsobiť sa skupine. Život skupiny je 
spojený s existenciou systému riadenia v nej. Tento systém nazývame 
mocou. Je to totiž moc, ktorá je spojivom reprodukcie spoločnosti 
a správania jednotlivcov.5   

V oblasti ľudských práv vo svete môžeme pozorovať tri základné 
trendy, a to jednak zrovnoprávňovanie ľudí, vznik nových základ-
ných práv a vytváranie mechanizmu ich inštitucionálnej ochrany.        
Otázne je, či tieto trendy majú nejaké limity a ak áno, aké sú to limity.  
 
1. Zrovnoprávňovanie ľudí 

Pokiaľ ide o zrovnoprávňovanie ľudí, toto si nezriedka vyžaduje už 
samotné efektívne fungovanie spoločnosti. Proces zrovnoprávňovania 
jednotlivcov v Európe má dnes skôr povahu priznávania práv širším 
skupinám jednotlivcom (napr. volebné právo sa prizná nielen štátnym 
občanom, ale aj cudzincom s trvalým pobytom – v prípade komunál-
nych volieb). Takýto trend zrovnoprávňovania ľudí bol viditeľný  
aj v Spojených štátoch amerických.6 

Na druhej strane pri sociálnych právach môžu vznikať nerovnosti, 
ktoré ale nemôžeme vnímať ako negatívne. Napríklad ekonomicky 
zdatnejší jednotlivec si priplatí kvalitnejšiu liečbu. Iste to niekto môže 
vnímať ako nespravodlivosť, ale keď si predstavíme, že by ktokoľvek 
z prítomných mal mať znížený štandard liečby z dôvodu, že zdroje ve-
rejného zdravotného systému vyčerpali osoby závislé na alkohole, kto-

 
5 HOLLÄNDER, P.: Filosofie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 370 
6 FUKUYAMA, F.: IDENTITA, Túžba po dôstojnosti a politika hnevu, Bratislava, Pre-
media, 2019, s. 89: V čase prijatia americkej ústavy v roku 1788 disponovali plnými 
právami iba majetní bieli muži; okruh nositeľov práv sa však postupne rozrastal 
a zahrnul nemajetných belochov, Afroameričanov, pôvodných obyvateľov a ženy. 
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ré sa svojej závislosti nemienia vzdať, iste by sme s tým nesúhlasili. To 
znamená, že pri právach, ktorých realizácia kladie nároky na zdroje, 
ktorých nie je dostatok, bude poskytnutý väčší štandard tomu, kto viac 
prispieva respektíve tomu, kto si ochorenie neprivodil svojim nezod-
povedným správaním. 

Teda súčasne so zrovnoprávňovaním jednotlivcov, sa bude vyvíjať 
v oblasti sociálnych práv trend istej diferenciácie, a to predovšetkým 
v zdravotníctve a dôchodkovom systéme. To nie je nejaká teoretická 
úvaha, to je realita. Mimochodom, tento rozdiel medzi ľudskými prá-
vami a hospodárskymi právami sa prejavuje v súčasnosti aj pri pomoci 
migrantom, kedy vyspelé štáty pomáhajú migrantom zabezpečiť 
ochranu ich života a zdravia, s čím v podstate vo väčšine štátov Európ-
skej únie je všeobecný konsenzus aj medzi obyvateľmi, ale problémom 
je následné znižovanie sociálneho štandardu pôvodných obyvateľom 
z dôvodu vynakladania zdrojov na sociálne potreby a bezpečnostné 
potreby, ktoré so sebou migranti prinášajú. Do kolízie sa tak dostáva 
univerzalizmus ľudských práv a princíp zásluhovosti pri sociálnych 
právach. Nie je bez zaujímavosti, že západná Európa nemala väčší 
problém s migračnou vlnou z juhovýchodnej Ázie v 70-tych rokoch. 
Napr. vietnamská komunita v Českej republike je vnímaná kladne, ne-
zaťažuje sociálny systém a vietnamské deti patria k najlepším žiakom 
na školách.           

  
2. Vznik nových základných práv 

Pokiaľ ide o vznik nových práv, je otázne, či je to skôr módny trend, 
alebo je to skutočne potrebné, pretože tieto práva sú v skutočnosti  
len deriváciou už existujúcich. Ako príklad môžem uviesť, že ak by sme 
zakotvili právo na čisté ovzdušie, tak to je v podstate podmnožina prá-
va na ochranu životného prostredia. Niekedy ide len o umelo vznikajú-
ce politiky, ktoré v konečnom dôsledku môžu priniesť viac škody  
ako osohu. Napríklad v záujme ochrany životného prostredia, zakáže-
me výrobu plastov, pričom ale cca 90% plastového odpadu smerujú-
ceho do morí pochádza z Ázie a Afriky, nie z Európy. A my do Európy 
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budeme dovážať bambusové tyčinky, lebo nebudeme používať plasto-
vé tyčinky, pričom zásadným spôsobom zvýšime uhlíkovú stopu pri 
ich transporte. A zrejme papierové chirurgické rukavice by asi ani ne-
plnili svoj účel. Otázne teda je, či má zmysel formulovať nové a nové 
práva, ak rovnaký efekt vieme dosiahnuť interpretáciou už existujú-
cich.  

Zaujímavý pohľad na úlohu súdov v procese vzniku nových ľud-
ských práv má Jana Ondřejková, podľa ktorej existuje niekoľko metód 
„objavovania“ týchto práv súdmi. Medzi tieto metódy alebo spôsoby 
možno zahrnúť argumentáciu pomocou soft-law v prípade, ak neexis-
tuje konsenzus v zákonodarnom orgáne na právnu záväznosť určitého 
práva, tzv. path-dependence, kedy si priamo súd vyšľapáva cestičku 
k určitým právam, ktoré sú potom nasledované a ďalšími rozhodnu-
tiami potvrdzované alebo súd poukazuje na rozhodovaciu činnosť 
iných súdov.7 Podiel na vzniku nových základných práv nemajú teda 
len spoločnosť alebo zákonodarné zbory, ale aj samotné súdy.   

Názory na takéto nové zakotvovanie ľudských práv sa líšia. Iste je, 
predovšetkým z politického hľadiska, lákavé, ak budeme vymenúvať 
množstvo existujúcich ľudských práv a formulovať nové a nové,  
ale v okamihu, keď tento postup začne znižovať efektivitu 
v spoločnosti, tento proces sa stane samoúčelným. Ťažiskové ľudské 
práva, ako je právo na život, právo vlastniť, sloboda prejavu, právo 
podieľať sa na správe veci verejných a podobne a zakotvenie 
a dôkladné presadzovanie týchto práv v spoločnosti, podporovalo vý-
znamný rozvoj celej spoločnosti a aj v súčasnosti predstavujú chrbticu 
systému základných práv a slobôd. Otázne je, či nie je rozumnejšie sa 
koncentrovať na efektívnejšiu ochranu a presadzovanie už existujú-
cich práv, ako sa nechať zlákať vytváraním ďalších základných práv.    
 
 

 
7 MARŠÁLEK, P.: Příběh moderního práva, Praha: Auditorium, 2018, s. 159. 
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3. Vytváranie mechanizmu inštitucionálnej ochrany 
Pokiaľ ide o mechanizmus inštitucionálnej ochrany ľudských práv, 

môžeme konštatovať, že tento je unikátnym produktom európskej kul-
túry. Je to jeden z najdôležitejších prínosov, ktoré nám Európa dala. 
Skutočnosť, že ochrany ľudského práva sa môže osoba domáhať  
aj na orgáne medzinárodnej úrovne, nie je len o tom, že existuje 
o jeden prostriedok ochrany viac. Táto okolnosť má oveľa zásadnejší 
význam. Skutočnosť, že nejaký štát Rady Európy bude v rozhodovacej 
činnosti ESĽP pomaly notorickým porušovateľom Dohovoru, nie je  
pre štát dobrou vizitkou, dokonca ho to z istého pohľadu diskvalifiku-
je. Aj keď rozhodnutie ESĽP nemá voči vnútroštátnemu súdnemu roz-
hodnutiu kasačné účinky, má výpovednú hodnotu o tom, ako sa v tom 
ktorom štáte dodržiavajú štandardy ochrany základných práv.8 Netýka 
sa to len striktne ľudskoprávnej oblasti. Ak daný štát vystupuje  
ako notorický porušovateľ práva vlastniť, zrejme to bude vplývať  
aj na výšku a skladbu investícií smerujúcich do daného štátu.9  

Je zaujímavé, ako nenásilnou formou ESĽP zjednocuje judikatúru 
ústavných súdov jednotlivých členských štátov Rady Európy. Samo-

 
8 OROSZ, L.- GRABOWSKA, S.-MAJERČÁK, T. (ed): ÚSTAVNÉ DNI, Tretie funkčné ob-
dobie Ústavného súdu Slovenskej republiky – VII. ústavné dni. Košice: Kancelária 
Ústavného súdu Slovenskej republiky, 2019, s. 253. Judikatúra Európskeho súdu pre 
ľudské práva, sekundárny právny akt medzinárodného práva, sa berie do úvahy ako 
všeobecne záväzný prameň práva s kvázi – precedenčným účinko. Tieto rozhodnutia 
ústavný súd nasleduje a prostredníctvom kasačnej právomoci inštruuje všeobecné súd-
nictvo pri aplikácii ustanovení Dohovoru súladného s judikatúrou Európskeho súdu pre 
ľudské práva.  
9 SOBEK, T.: Právní myšlení: Kritika moralismu, Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 
2011, s. 7. 
Spoločnosť je pre právo maliarom, pretože spoločnosť vytvára právo, či už vo forme 
obyčaje, zákonov alebo precedentov. Spoločnosť je pre právo takisto obrazom, pretože 
právo je predlohou (normou) toho, aká spoločnosť má byť, podobne ako je krajina 
predlohou obrazu. Spoločnosť je ale pre právo i krajinou, pretože právo svojím obsa-
hom a štruktúrou niečo deskriptívne hovorí o povahe svojej spoločnosti, hlavne o jej 
hodnotách. Napríklad už samotný fakt, či sa právo danej spoločnosti delí alebo naopak 
nedelí, resp. ako striktne, na právo súkromné alebo verejné, niečo hovorí o danej spo-
ločnosti, hlavne však o tom, aký má vzťah k autonómii jednotlivca.    
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budeme dovážať bambusové tyčinky, lebo nebudeme používať plasto-
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zrejme treba brať do úvahy aj značné kultúrne rozdiely medzi jednot-
livými členskými štátmi, nakoľko inak prebieha konverzia vnútroštát-
neho ústavného práva s Dohovorom u nás a inak v Azerbajdžane  
alebo v Španielsku. A logicky tiež inak budú upravené menšinové prá-
va v pobaltských krajinách (Lotyšsko, Estónsko, Litva), kde je obava 
z ruskej menšiny a inak u nás. Iné postavenie bude mať dominantná 
cirkev v Grécku na Malte a iné v Českej republike.  

Ďalším dokumentom na poli ochrany práva v Európskej únii je 
Charta základných práv EÚ, ktorá sa po nadobudnutí právnej záväz-
nosti, začala postupne uplatňovať aj v rozhodovacej činnosti Ústavné-
ho súdu Slovenskej republiky.10 V súčasnej dobe tak jednotlivec môže 
oprieť ochranu svojich práv nielen o vnútroštátne ústavné právo,  
ale aj o dva základné dokumenty medzinárodnej povahy, nad ktorých 
dodržiavaním dohliadajú inštitúcie súdneho typu.  

 
Záver 

V oblasti ľudských práv pozorujeme tri základné trendy, a to jednak 
zrovnoprávňovanie ľudí, vznik nových základných práv a vytváranie 
mechanizmu ich inštitucionálnej ochrany. Všetky tieto trendy majú 
svojich zástancov, ako aj kritikov. So zrovnoprávňovaním jednotlivcov, 
sa bude vyvíjať v oblasti sociálnych práv trend istej diferenciácie  
a pri vzniku nových základných práv je otázne, či ich spoločnosť po-
trebuje a sú pre človeka nevyhnutné alebo je lepšie zefektívniť ochra-
nu a presadzovanie už existujúcich základných práv.        

V prípade vytvárania mechanizmu ich inštitucionálnej ochrany,  
aj keď môžeme identifikovať isté napätie medzi jednotlivými hlavnými 
aktérmi ochrany základných práv (ESĽP, Súdny dvor EÚ, ústavné sú-
dy), pozitívum je to, že akákoľvek širšia interpretácia ochrany základ-
ných práv, či už zo strany ESĽP alebo Súdneho dvora EÚ, je vnútroš-
tátnymi ústavnými súdmi v zásade akceptovaná. V konečnom dôsledku 
sa v Európe vyvinul unikátny systém ochrany ľudských práv, ktorý sa 

 
10 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č.k. PL. ÚS 10/2014-78.  
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vlastne stal súčasťou kultúrnej identity Európy, či už v ponímaní člen-
ských štátov Rady Európy alebo Európskej únie. Tieto napätia 
v konečnom dôsledku môžeme chápať ako značný prínos v oblasti 
ochrany ľudských práv.      
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Extrémizmus a EÚ v kontexte bezpečnostných 
stratégií SR 
Ján Marek 
Tomáš Martaus 
 
Abstrakt 
Príspevok poskytuje analytický pohľad na dva ostatné základné strate-
gické dokumenty Slovenskej republiky, a to na Bezpečnostnú stratégiu 
Slovenskej republiky z roku 2005 a na návrh Bezpečnostnej stratégie  
z roku 2017, zameraný na problematiku Slovenskej republiky a jej spo-
lupráce s Európskou úniou a na problematiku extrémizmu.  
 
Abstract 
The contribution provides an analytical view of other strategic docu-
ments of the Slovak Republic, on the proposal of the Security Strategy  
of the Slovak Republic in 2005 and on the draft Security Strategy  
of 2017, focused on the Slovak Republic and its cooperation with the Eu-
ropean Union and on the issue of extremism. 
 
Úvod 

V súčasnosti prebiehajú v rezorte obrany, v rezorte zahraničných 
vecí, ako aj na úrovni Vlády Slovenskej republiky rozsiahle formálne  
i neformálne diskusie k návrhom troch základných strategických do-
kumentov týkajúcich sa národnej obrany a bezpečnosti nášho štátu, 
a to navrhovanej Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky, Ob-
rannej stratégie Slovenskej republiky a Vojenskej stratégie Slovenskej 
republiky. Samotnej diskusii je venovaná široká pozornosť i zo strany 
médií, mimovládnych organizácií a napokon i zo strany početnej laic-
kej verejnosti. Dlho očakávané prijatie týchto dokumentov odsunul 
rozpor, ktorý nastal vo vládnej koalícii minulý kalendárny rok. „Tŕňom 
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kej verejnosti. Dlho očakávané prijatie týchto dokumentov odsunul 
rozpor, ktorý nastal vo vládnej koalícii minulý kalendárny rok. „Tŕňom 



282 15 rokov v Európskej únii: aktuálne otázky a súčasné výzvy 
 

v päte“ spomenutých dokumentov sa stala zmienka o Ruskej federácii 
v návrhu Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky 2017: 
„Z pohľadu ochrany bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky je 
mimoriadne znepokojujúcim prípadom porušenia základných princípov 
a noriem medzinárodného práva pričlenenie časti územia Ukrajiny 
k Ruskej federácii ozbrojenou silou na základe nelegitímneho 
a nelegálneho referenda na Kryme a v Sevastopole a jej podiel na vytvo-
rení a udržiavaní ozbrojeného konfliktu v susedstve SR.“1 Práve tá vyvo-
lala konflikt, ktorý vo vládnej koalícii eskaloval natoľko, že vláda svoje 
návrhy strategických dokumentov, vrátane Bezpečnostnej stratégie 
Slovenskej republiky z roku 2017 z rokovania v Národnej rade Sloven-
skej republiky vzala späť. V dôsledku uvedeného tak poslednú parla-
mentom prijatú bezpečnostnú stratégiu predstavuje Bezpečnostná 
stratégia Slovenskej republiky z roku 2005.   

Vysoká pozornosť, ktorá sa spomenutým strategickým dokumen-
tom venuje, nás v prvom rade vedie k povinnosti zamyslieť sa nad 
právnym významom týchto dokumentov, vyvolávajúcich záujem širo-
kej odbornej i laickej verejnosti v Slovenskej republike. V nastávajúcej 
časti sa preto budeme najskôr zaoberať právnou stránkou týchto stra-
tegických dokumentov, a ich právnou spôsobilosťou regulovať spolo-
čenské vzťahy v rámci nášho štátu. 

 
1. Záväznosť bezpečnostnej stratégie SR 

Národná rada Slovenskej republiky ako kolegiálny zákonodarný or-
gán Slovenskej republiky, pozostávajúci zo 150 poslancov Národnej 
rady Slovenskej republiky, prijíma svoje rozhodnutia uznesením. Vý-
slovné vyjadrenie generálneho oprávnenia rozhodovať na schôdzach 
národnej rady uzneseniami, nemožno vyhľadať ani v Ústave Sloven-
skej republiky č. 460/1992 Zb. (ďalej aj len „ústava“), ani v inom pod-
ústavnom všeobecne záväznom právnom predpise. Ústava Slovenskej 
republiky, či Zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej 

 
1 Čl. 10 návrhu Bezpečnostnej stratégie Sr z roku 2017 (cit. 02.05.2019). 
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rady Slovenskej republiky (ďalej len „zákon o rokovacom poriadku“) 
výslovne upravujú len jednotlivé konkrétne typy rozhodovacej právo-
moci národnej rady, ktorých zavŕšenie explicitne spájajú práve s „uz-
neseniami“. Je tomu tak napr. pri rozhodnutí o prerušení zasadania 
národnej rady  (čl. 82 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky), pri rozho-
dovaní o ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej repub-
liky, o podaní obžaloby na prezidenta Slovenskej republiky, 
o vypovedaní vojny inému štátu, na prijatie ústavy a zmenu ústavy (čl. 
84 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky), či napr. pri rozhodnutí o určení 
dňa skončenia schôdze národnej rady (§ 24 ods. 8 zákona o rokovacom 
poriadku). 

Všeobecné pravidlo rozhodovania národnej rady formou „uznesení“ 
však možno interpretačne vyvodiť zo znenia § 26 zákona o rokovacom 
poriadku upravujúceho začatie rokovania na schôdzach národnej rady, 
v zmysle ktorého pri prerokúvaní veci zaradenej do programu schôdze 
národnej rady musí navrhovateľ predložiť spolu s návrhom na prero-
kovanie veci i „návrh uznesenia, ktoré sa odporúča národnej rade schvá-
liť“2.  

V dôsledku uvedeného tak národná rada jednou a tou istou formou 
činnosti, prijímaním uznesení, rozhoduje o návrhu ústavy, jej zmene, 
o návrhu iného ústavného zákona, ale napr. i o takom určení dĺžky ča-
su na rozpravu k bodu zaradenému do programu schôdze národnej 
rady (§ 29a ods. 1 zákona o rokovacom poriadku). Pod rovnakú formu 
uznesenia ako formy rozhodovania národnej rady tak možno poňať 
predmet rozhodovania s materiálne významne odlišnými právnymi 
následkami. Nie všetky rozhodnutia sú totiž spôsobilé právne regulo-
vať spoločenské vzťahy. Túto kvalitatívnu vlastnosť totiž požívajú vý-
lučne tie, ktorými dochádza k prijímaniu prameňov práva Slovenskej 
republiky, či s ktorými právo spája určité práva a povinnosti, ako je 
tomu napr. v prípade uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky 

 
2 § 26 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady 
Slovenskej republiky. 
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2 § 26 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady 
Slovenskej republiky. 
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o vyhlásení referenda, ktorému zodpovedá právna povinnosť na stra-
ne prezidenta Slovenskej republiky, takéto referendum v zmysle čl. 95 
ústavy do 30 dní od prijatia uznesenia vyhlásiť, či v prípade uznesenia 
Národnej rady Slovenskej republiky o ľudovom hlasovaní o odvolaní 
prezidenta Slovenskej republiky, na základe ktorého vzniká predsedo-
vi Národnej rady Slovenskej republiky povinnosť dané ľudové hlaso-
vanie v zmysle čl. 106 ústavy vyhlásiť do 30 dní od prijatia uznesenia 
alebo i napríklad takého uznesenia o žalobe vo veci porušenia zásady 
subsidiarity legislatívnym aktom Európskej únie, ktorou je v zmysle  
§ 58b zákona o rokovacom poriadku viazaná Vláda Slovenskej repub-
liky.  

Pochopiteľne, že práve na tomto mieste je potrebné spomenúť 
v jurisprudencii už notoricky známu a podstatnú problematiku, spočí-
vajúcu v tom, ako široko budeme klasifikovať prameň práve, teda čo 
všetko bude pre nás na tomto mieste predstavovať spomenutý prameň 
práva Slovenskej republiky. Určujúce by tak pre nás bolo, či na prameň 
práva budeme nazerať iusnaturalistickou optikou alebo pozitivistic-
kou optikou, ako aj to, či máme na mysli materiálne alebo formálne 
pramene práva. Pokiaľ by sme na bezpečnostnú, obrannú a vojenskú 
stratégiu nazerali ako na formálny prameň práva pozitivistickou opti-
kou, museli by sme konštatovať nasledovné: 

Z právneho poriadku Slovenskej republiky možno zistiť, že Bezpeč-
nostná stratégia Slovenskej republiky, Obranná stratégia Slovenskej 
republiky a Vojenská stratégia Slovenskej republiky predstavujú „zá-
kladné koncepčné dokumenty pre rozvoj a výstavbu ozbrojených síl“ (§6 
ods. 1 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej repub-
liky); prijíma ich Národná rada Slovenskej republiky, po schválení ich 
návrhov Vládou Slovenskej republiky. Ústava Slovenskej republiky 
bezpečnostnú, vojenskú a ani obrannú stratégiu za prameň práva Slo-
venskej republiky nepovoláva. Forma, v ktorej sú tieto koncepčné do-
kumenty prijímané nemá podobu ani ústavného zákona, zákona či iné-
ho všeobecne záväzného právneho predpisu. Pokiaľ ide o znenie tých-
to dokumentov, z ich textu a jeho jednotlivých častí nemožno vyčítať 
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v zásade žiaden imperatív. Navyše v prípade textu predmetných do-
kumentov nemožno dohľadať žiadnu trichotonomickú štruktúru no-
riem, či reťazenie príčin a normatívnych následkov, v dôsledku čoho 
obsah týchto dokumentov nie je tvorený právnymi normami. Práve 
neprítomnosť sankcií v texte strategických dokumentov (či v texte 
akéhokoľvek platného a účinného právneho predpisu) je tým, čo robí 
zo strategických dokumentov písomný materiál, ktorého uplatnenie 
nie je právne vynútiteľné.  

Z pohľadu práva je preto možné konštatovať, že pre objektívne prá-
vo Slovenskej republiky Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky, 
Obranná stratégia Slovenskej republiky a Vojenská stratégia Sloven-
skej republiky neexistuje. Jej obsah nie je priamo záväzný a ani náro-
kovateľný. Jeho plnenie je ponechané na slobodu voľby orgánov verej-
nej moci bez možnosti uplatnenia právnej zodpovednosti pri nereš-
pektovaní týchto dokumentov. Predmetné dokumenty preto možno 
označiť skôr za manifesty poňatia prístupu exekutívy a parlamentu 
k bezpečnosti a obrane Slovenskej republiky, ktorých význam záleží 
výlučne na orgánoch tvoriacich a aplikujúcich právo, či predmetné po-
litiky vyjadrené v týchto dokumentoch nájdu svoje zrkadlenie 
v prameňoch práva Slovenskej republiky a v činnosti orgánov verejnej 
moci Slovenskej republiky alebo nie. Ich nerešpektovanie preto zakla-
dá výlučne politickú zodpovednosť vyvodzovanú národnou radou voči 
vláde prostredníctvom vyslovenia nedôvery vláde, jej členovi, alebo 
predsedovi vlády a prípadnú politickú zodpovednosť vyvodzovanú 
voličmi voči politickým stranám a ich reprezentantom pri obnovovaní 
mandátov poslancov národnej rady.3   

Pre úplnosť je však nevyhnutné poukázať na fakt, že v prostredí 
ozbrojených síl, ale i v prostredí odborníkov z oblasti bezpečnostných 
vied, dochádza k nesmierne častému dovolávaniu sa práve vojenskej, 

 
3 MARTAUS, T. – KAŠELÁKOVÁ, P. Záväznosť bezpečnostnej, obrannej a vojenskej 
stratégie SR, In. Zborník vedeckých prác NaMB  8. Medzinárodná vedecká 
konferencia 2017, Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 
2017, s. 313. 
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obrannej a bezpečnostnej stratégie a v nich vytýčeného smerovania 
domácej i zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Na základe prija-
tých strategických dokumentov súčasne dochádza i k prijímaniu vo-
jenských doktrín a k ich implementácii. Faktická moc spomenutých 
koncepčných dokumentov je preto neprehliadnuteľná, čo nás núti za-
myslieť sa nad klasifikáciou bezpečnostnej, obrannej a vojenskej stra-
tégie minimálne ako materiálnych prameňov práva Slovenskej repub-
liky. V ďalšom sa preto zameriame na analýzu podstatných východísk 
navrhovanej Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky z roku 2017 
v porovnaní s Bezpečnostnou stratégiou Slovenskej republiky z roku 
2005.   

 
2. Východiská Bezpečnostnej stratégie SR 2017 

Bezpečnostná stratégia je produkt komplexného rozhodovacieho 
procesu založeného na vysoko kreatívnej mentálnej činnosti s uplat-
nením vedeckých poznatkov. Svojím obsahom  vyjadruje zámery  
na ochranu bezpečnostných záujmov štátu prostredníctvom ovplyvňo-
vania jeho bezpečnostnej politiky a zároveň predstavuje projekt, kto-
rého obsahom sú odpovede na otázky: 

• Čo zamýšľa štát urobiť na ochranu svojich bezpečnostných záuj-
mov? 

• Ako a s akými prostriedkami to urobiť? 
Aktualizáciou bezpečnostnej stratégie z roku 2005, teda schválením 

Bezpečnostnej stratégie SR 2017, by došlo k posilneniu predpokladov 
na efektívne prijímanie potrebných systémových a koncepčných opat-
rení v Slovenskej republike, vrátane úpravy právneho rámca. Súčasne 
by sa posilnila i implementácia relevantných rozhodnutí pre bezpeč-
nosť a obranu štátu prijatých na úrovni NATO, EÚ a v rámci širšieho 
medzinárodného spoločenstva. Okrem uvedených faktorov je podne-
tom na schválenie novej bezpečnostnej stratégie aj ustanovenie Bez-
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pečnostnej stratégie Slovenskej republiky z roku 2005 o jej výhľade  
na 10 rokov.  

 
2.1. Bezpečnostná stratégia SR z roku 2005 

Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky z roku 2005 vychádza 
zo situácie krátko po vstupe Slovenskej republiky do severoatlantic-
kých štruktúr, pomenúva bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky, 
určuje ciele a prostriedky bezpečnostnej politiky, identifikuje rozsiahle 
spektrum hrozieb: 

• zlyhávajúce štáty,  

• nárast mocenského vplyvu niektorých krajín, 

• využitie informačných technológii pre terorizmus, 

• šírenie zbraní hromadného ničenie atď. 

Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky z roku 2005 obsahuje 
ustanovenie (čl. 81), ktoré predpokladá jej revíziu z dôvodu zásadnej 
zmeny v bezpečnostnom prostredí. Medzi zásadné zmeny  v bezpeč-
nostnom prostredí pritom radíme: 

• krízový vývoj na Ukrajine (od roku 2014), zásadná zmena bez-
pečnostného prostredia v EÚ - Vláda SR prijala operatívne opat-
renia na minimalizáciu rizík uznesením č. 263/2014, 

• prehĺbenie nestability (od roku 2015) v priestore južne od hraníc 
EÚ v podobe nárastu hrozby terorizmu a masovej migrácie. (Tak 
rozsiahle migračné toky, ktoré v rokoch 2015, 2016 a 2017 za-
siahli Európu, nemajú na tomto kontinente obdoby od konca 
druhej svetovej vojny.4) - Vláda SR prijala operatívne opatrenia 
na minimalizáciu rizík uzneseniami č. 600/2015,707/ 2015  
a 708/2015. 

 
4 GANÓCZY, Š. Migrácia ako významný bezpečnostný faktor politickej stability 
európskych štátov. In Medzinárodné vzťahy 2018. Bratislava: EKONÓM, 2018. s. 195.  
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4 GANÓCZY, Š. Migrácia ako významný bezpečnostný faktor politickej stability 
európskych štátov. In Medzinárodné vzťahy 2018. Bratislava: EKONÓM, 2018. s. 195.  
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V porovnaní  prijatej Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky  
z roku 2005  so súčasnou bezpečnostnou  situáciou  je zásadný rozdiel 
v aktuálnosti definovaných hrozieb a to v kontexte ich nových foriem. 
Ozbrojený konflikt v blízkosti hraníc SR priniesol  bezpečnostné  ohro-
zenia a trendy pre európsky priestor: porušovanie medzinárodného 
práva sprevádzaného násilným narušením medzinárodne garantova-
ných hraníc; migračné tlaky a hybridné vojny.  

Vývoj na východ a juh od hraníc členských štátov NATO a EÚ potvr-
dzuje narastanie bezpečnostných hrozieb (prelínanie vonkajšej a vnú-
tornej bezpečnosti, ako aj vojenského a nevojenského charakteru hro-
zieb, hybridný charakter konfliktov), na čo je potrebné reagovať bez-
pečnostnou politikou SR.  

 
2.2. Obsahové zameranie Bezpečnostnej stratégie SR 

z roku 2017 

Obsahové zameranie Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky 
z roku 2017 v sebe zahŕňa: 

• stanovenie základných parametrov bezpečnostnej politiky; 

• definovanie súčasného bezpečnostného prostredia (hrozby a vý-
zvy) a trendy jeho vývoja; 

• zohľadnenie meniaceho sa rozsahu a charakteru hrozieb; 

• reakciu na šírenie zbraní hromadného ničenia, terorizmu, poli-
tického a náboženského extrémizmu, hybridné hrozby vrátane 
ich prejavov v mediálnom a kybernetickom priestore, energetic-
kej bezpečnosti; 

• ďalšie hrozby v oblasti vnútornej bezpečnosti, sociálnej stability, 
životného prostredia a v ostatných oblastiach bezpečnosti; 

• poukázanie na nové bezpečnostné hrozby a presadzovanie sofis-
tikovaného používania  ozbrojenej sily; 
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• vplyv nevojenských hrozieb vrátanie hrozieb v oblasti energetiky 
a migrácie na zhoršenie bezpečnostnej situácie v Európe a rast 
významu ochrany kritickej infraštruktúry; 

• zadefinovanie bezpečnostných záujmov SR; 

• ciele bezpečnostnej politiky SR a spôsoby implementácie v jed-
notlivých oblastiach bezpečnosti SR; 

• posilnenie prepojenia bezpečnostných záujmov s vyjadrením cie-
ľov, postupov a nástrojov bezpečnostnej politiky SR; 

• zohľadnenie limitov medzinárodných organizácii riešiť aktuálne 
problémy, čo dáva význam pre regionálne organizácie založené 
na spoločenskom hodnotovom základe a rozvoja kapacít SR. 

Nová bezpečnostná stratégia vychádza zo záverov „Globálnej stra-
tégie zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ“. Zohľadňuje  závery  
strategickej   adaptácie  NATO a EÚ a s tým súvisiace požiadavky  
na schopnosť SR efektívne prispievať k riešeniu kríz  v zahraničí, vrá-
tane širšej angažovanosti v oblasti rozvojovej a humanitárnej pomoci. 
Ďalej zohľadňuje súvislosti rozhodnutia NATO na samite vo Varšave 
z roku 2016 a potvrdenie kybernetického priestoru ako novej operač-
nej domény.  

Dôraz kladie na dodržiavanie medzinárodného práva, vrátane nedo-
tknuteľnosti hraníc, posilnenie transatlantického strategického part-
nerstva, budovanie vzťahov s kľúčovými spojencami, politickú a eko-
nomickú stabilitu susedných štátov a regiónov. Podporuje krajiny Bal-
kánu a Východného partnerstva pri reformných procesoch  
a pri budovaní dôvery občanov k bezpečnostným inštitúciám. Zame-
riava sa na schopnosť SR odolávať bezpečnostným hrozbám prostred-
níctvom adaptovaného bezpečnostného systému Slovenskej republiky, 
vrátane  schopnosti predvídať a vyhodnocovať hrozby a riešiť krízové 
situácie. Potvrdzuje zámer rozvoja obranných kapacít. 
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Nástrojom realizácie bezpečnostnej politiky je zahraničná politika 
SR a jej členstvo v medzinárodných organizáciách ako: OSN, EÚ, NATO, 
OBSE, OECD, Rade Európy  a v platformách regionálnej spolupráce ako 
napr. V4. Nová stratégia reflektuje na potrebu zintenzívnenia spolo-
čenského záujmu a zvýšenia zdrojov na zaručovanie bezpečnosti Slo-
venskej republiky. 

V zásade preto možno konštatovať, že vnímanie EÚ ako strategic-
kého bezpečnostného partnera pre Slovenskú republiku zostalo 
v ponímanom návrhu novej bezpečnostnej stratégie nezmenené 
v porovnaní s bezpečnostnou stratégiou z roku 2005, rovnako ako záu-
jem o prehlbovanie integrácie, solidarity a súdržnosti s EÚ a jej člen-
skými štátmi, či záujem o rozširovanie EÚ o ďalšie krajiny a záujem 
o zintenzívnenie partnerskej spolupráce spravodajských služieb. Uve-
dené pritom možno konštatovať i napriek tomu, že v prípade navrho-
vanej novej bezpečnostnej stratégie sa EÚ skloňuje oveľa častejšie než 
v prípade bezpečnostnej stratégie z roku 2005 (viď. graf č. 1).   

Ako zásadný rozdiel v porovnaní oboch strategických dokumentov 
sa javí klasifikácia najpodstatnejších bezpečnostných hrozieb a rizík 
v podobe ozbrojeného konfliktu  na Ukrajine a zvyšovania nestability  
v regióne južne od hraníc EÚ v podobe narastania hrozby terorizmu  
a masovej migrácie. Navrhovaná Bezpečnostná stratégia Slovenskej 
republiky z roku 2017 súčasne ako bezpečnostnú hrozbu klasifikuje 
i významný pokles dôvery verejnosti v členských štátoch EÚ k tejto 
organizácii: „Odstredivé tendencie a šírenie politických prúdov zamera-
ných proti existencii a hodnotám, ktoré EÚ a NATO predstavujú, majú 
potenciál oslabiť alebo znefunkčniť ich fungovanie, zvrátiť integračný 
proces, a tým poškodiť bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky. Vý-
znamným faktorom prehlbovania tohto problému je propagandistické 
a dezinformačné pôsobenie vonkajších a vnútorných aktérov.5  

 
5 Čl. 14 návrhu  Bezpečnostnej stratégie SR z roku 2017 (cit. 02.05.2019). 
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Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky 2017 súčasne na spo-
menutú hrozbu i priamo reaguje, a to deklarovaním potreby objasňo-
vania významu členstva Slovenskej republiky v EÚ. 
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graf č. 1: „EÚ“ v bezpečnostných stratégiách (zdroj: vlastné spracovanie) 
 

3. Extrémizmus a bezpečnostné stratégie 
Verejná aj odborná diskusia o vplyve extrémizmu, radikalizmu, pô-

sobení extrémistických hnutí na vývoj spoločnosti, stave demokracie  
a spolunažívaní občanov pochádzajúcich z rôznych etnických skupín, 
rôzneho národného a sociálneho pôvodu či rôznej farby pleti nado-
budla v poslednom období vo viacerých európskych krajinách, vrátane 
Slovenska, na intenzite. Dôvod, pre ktorý je nevyhnutné venovať 
predmetnej diskusii pozornosť predstavuje kvalitatívny rozmer hroz-
by extrémizmu, ktorý „svojim obsahom a prejavmi môže ovplyvniť zá-
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5 Čl. 14 návrhu  Bezpečnostnej stratégie SR z roku 2017 (cit. 02.05.2019). 
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graf č. 1: „EÚ“ v bezpečnostných stratégiách (zdroj: vlastné spracovanie) 
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kladné hodnoty demokracie, základné ľudské práva a slobody“6. 
V nasledujúcej časti práce sa preto zameriame na analýzu bezpečnost-
ných stratégií v rovine ich prístupu k extrémizmu ako bezpečnostnej 
hrozbe pre Slovenskú republiku.  

Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky z roku 2005 je 
v otázke extrémizmu celkovo vágna. Extrémizmu venuje len pár ab-
straktných viet, pričom i tie sú orientované najmä na extrémizmus ako 
hrozbu, ktorá pre Slovenskú republiku číha za jej hranicami. Proble-
matike extrémizmu ako bezpečnostnej hrozbe sa tak venuje prevažne 
na jej globálnej úrovni. Domácemu extrémizmu je venovaný výlučne čl. 
29, v zmysle ktorého: „Prehlbujúca sa globalizácia, integrácia 
a migrácia za prácou sa prejavujú aj pocitmi ohrozenia vlastnej životnej 
úrovne, kultúry a identity obyvateľstva. S týmto úzko súvisí nárast radi-
kálneho nacionalizmu a neznášanlivosti, podporovaný často politickým 
populizmom. Na šírenie extrémistického nacionálneho, politického 
a náboženského fanatizmu radikálne hnutia využívajú politickú organi-
záciu a najnovšie technológie.“7 Predmetnú formuláciu citovaného 
článku možno vnímať za všeobecnú, dostatočne nešpecifikovanú, ne-
konkrétnu. 

Zmenu v prístupe k otázke „domáceho“ extrémizmu (extrémizmu 
na území Slovenskej republiky) prináša navrhovaná bezpečnostná 
stratégia Slovenskej republiky z roku 2017. Tá v porovnaní s tou 
z roku 2005 nielenže častejšie skloňuje slovo „extrémizmus“ (viď graf 
č. 2), ale sa i prevažne orientuje na extrémizmus ako bezpečnostnú 
hrozbu, ktorá sa nachádza priamo na území Slovenskej republiky. Kým 
globálnemu extrémizmu je venované znenie článkov v abstraktnej ro-
vine, tomu domácemu sa bezpečnostná stratégia venuje ďaleko roz-
siahlejšie, podrobnejšie. 

 
6 JURČÁK, V – JURČÁK, J. Extrémizmus ako vnútorná bezpečnostná hrozba. In. 
Zborník vedeckých prác NaMB  8. Medzinárodná vedecká konferencia 2013, 
Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, s. 253. 
7 Čl. 29 Bezpečnostnej stratégie SR z roku 2005. 
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Vymedzuje v nej i najrizikovejšiu skupinu obyvateľstva Slovenska, 
ktorá je najnáchylnejšia na extrémistické prejavy, a to mladú generá-
ciu, ktorá s totalitnými nedemokratickými režimami nemá žiadnu 
osobnú skúsenosť. Za jednoduchý a dostupný prostriedok využívaný 
pre šírenie intolerancie, neznášanlivosti a extrémizmu považuje elek-
tronickú formu komunikácie spojenú s protizápadnou propagandou, 
kritikou štátnych inštitúcií a inštitúcií medzinárodných organizácií, 
ktorých je Slovenská republika členom. Ako novú hrozbu vníma 
i vracanie sa občanov členských štátov EÚ, vrátane občanov Slovenskej 
republiky bojujúcich v zahraničí v rámci rozličných teroristických or-
ganizácií na domácu pôdu a ich možné pokračovanie v extrémistickej 
a násilnej trestnej činnosti. Pozornosť venuje i pôsobeniu neregulár-
nych polovojenských skupín na území Slovenskej republiky.  

Ako prostriedok pre boj s vyššie opísanými prejavmi extrémizmu 
pritom považuje posilňovanie podpory  dôvery verejnosti 
k demokratickým inštitúciám a základnej orientácii zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky; budovanie demokratického povedomia, kri-
tického myslenia, vlastenectva a osobnej zodpovednosti u mladej ge-
nerácie; posilnenie kvality a úlohy vzdelávacieho systému pri rozvoji 
demokracie a zaisťovaní bezpečnosti; posilňovanie súdržnosti 
a kultúrneho rozvoja spoločnosti a rozvoja občianskej spoločnosti,  
či rozvíjanie branného povedomia.      

Z pohľadu rozsahu, ktorý Bezpečnostná stratégia Slovenskej repub-
liky z roku 2017 venuje extrémizmu, ako aj z pohľadu jej precizovania 
a konkretizácie možno usudzovať, že ju vníma ako vážnu a aktuálnu 
hrozbu pre bezpečnosť Slovenskej republiky.      
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graf č. 2: „extrémizmus“ v bezpečnostných stratégiách (zdroj: vlastné 
spracovanie) 

 
Záver 

Bezpečné fungovanie štátu, bezpečnosť sociálnych skupín, každej 
rodiny, každého obyvateľa je jednou z najvyšších hodnôt.  Bezpečnosť 
má podstatný význam ako pre každý štát, tak aj pre sociálne skupiny, 
organizácie i človeka ako indivíduum.  Platí, že štát bude tým bezpeč-
nejší, čím budú vyššie jeho schopnosti včas identifikovať bezpečnostné 
ohrozenia a možnosti  trvalo ochraňovať svoje životné záujmy pred 
neustále sa meniacimi  bezpečnostnými rizikami a ohrozeniami naj-
rôznejšej povahy.  

Kultúra bezpečnosti vo svojej všeobecnej rovine určuje rozsah  
a vzory základných riešení, hodnôt, noriem, štandardov, symbolov  
a názorov, vplývajúcich na spôsob prístupu k bezpečnostným výzvam 
a k riadeniu bezpečnosti na všetkých hierarchických úrovniach ana-
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lýzy bezpečnosti. Kultúra bezpečnosti na úrovni štátu vyjadruje postoj 
a vzťah k bezpečnosti ako stavu spoločnosti, v ktorom je zaistená bez-
pečnosť pre každého a všetkých na požadovanej úrovni. Vyjadruje 
spôsob, ako politická reprezentácia reaguje na možné ohrozenia bez-
pečnosti štátu a občanov, ako vytvára  podmienky pre rozvoj sociál-
nych jednotiek, podnikateľských subjektov i občianskych organizácií.  
Tiež ukazuje, ako štát dbá na výchovu občanov k bezpečnosti a k bez-
pečnému správaniu sa v rôznych nepriaznivých situáciách.  Jedným 
z atribútov ako vyspelá západná civilizácia hodnotí prístup k bezpeč-
nosti je aj úroveň spracovania a hlavne napĺňania bezpečnostnej stra-
tégie štátu v reálnom živote.  

Preto je faktický význam v príspevku spomenutých strategických 
dokumentov pre bezpečnosť Slovenskej republiky zjavne nezastupi-
teľný. A aktuálny stav absencie formálneho prijatia navrhovanej Bez-
pečnostnej stratégie Slovenskej republiky 2017 tak možno označiť  
za neželaný.    
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Abstrakt 
Príspevok skúma vplyv sekundárneho práva Európskej únie na vnútroš-
tátne trestné právo Slovenskej republiky v kontexte novej úpravy pro-
cesného postupu výsluchu mladistvého obvineného vyhotovením audio-
vizuálneho záznamu ako aj analyzuje rozsudok Súdneho dvora EÚ,  
ktorý ozrejmuje spôsob posudzovania trestnej zodpovednosti z hľadiska 
veku páchateľa v kontexte vykonania Európskeho zatýkacieho rozkazu. 
Autor konštatuje nedostatočnú určitosť vnútroštátnej právnej úpravy, 
ktorá je výsledkom transponovania práva Európskej únie a vykladá vý-
roky rozsudku Súdneho dvora EÚ pre potreby Slovenskej republiky.  
 
Abstract 
This article studies the impact of secondary law of the EU on Slovak na-
tional criminal law in the context of newly presented requirement of au-
diovisual recording of juvenile defedant’s hearing as well as analyses 
the judgement of the Court of Justice of the European Union, that clari-
fies the way of determining the criminal liability of the accused based on 
age in the context of executing an European arrest warrant. The author 
concludes insufficient certainty of the national law norms adopted as 
a result of transposition of the EU law and interprets the judgement  
of the Court of Justice of the European Union for the needs of the Slovak 
republic. 
 
Úvod 

Postavenie mladistvých páchateľov v trestnom práve a kriminalita 
mladistvých sú problémami a fenoménmi presahujúcimi hranice
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národných štátov a preto celkom prirodzene a evidentne predstavujú 
objekt záujmu neustále vyvíjajúceho sa práva Európskej únie. Cieľom 
tohto príspevku je poukázať na aktuálny vývoj európskej normotvorby 
a judikatúry precizujúcej postavenie mladistvého obvineného ako  
aj zhodnotiť ich vyjadrenie a dôsledky vo vnútroštátnom práve Slo-
venskej republiky. Príspevok sa skladá z dvoch častí, pričom v prvej 
z nich sa autor venuje rozboru vybraného článku Smernice Európske-
ho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/800 o procesných zárukách pre deti,  
ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní 
resp. analýze vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá bola prijatá ako vý-
raz jej transpozície. V druhej časti príspevku autor skúma rozsudok 
Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-367/16, ozrejmujúci spôsob 
posudzovania trestnej zodpovednosti z hľadiska kritéria veku obvine-
ného v kontexte vykonávania Európskeho zatýkacieho rozkazu a jeho 
význam v podmienkach Slovenskej republiky. 
 
Prvá časť 

Zreteľný trend budovania a posilňovania procesných práv obvine-
ného na úrovni práva Európskej únie1, ktorého výsledkom je (bude) 
zakotvenie základných trestnoprocesných práv v EÚ2 vrcholí 
v kontexte procesného postavenia mladistvého obvineného v  Smerni-
ci Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/800 o procesných záru-
kách pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami 

 
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (ďalej len „Smernica“) 2010/64/EÚ 
o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní, Smernica 2012/13/EÚ  o práve na 
informácie v trestnom konaní, Smernica  2013/48/EÚ o práve na prístup k obhajcovi 
v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej 
osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzu-
lárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody, Smernica 2016/343 o posilnení urči-
tých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom 
v trestnom konaní a iné. 
2 Pojem zavedený autormi: IVOR, J. -  KLIMEK, L. – ZÁHORA, J.: Trestné právo Európ-
skej únie a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky . Žilina: Eurokódex, 
2013, s. 434. 
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v trestnom konaní (ďalej len „smernica o procesných zárukách  
pre deti“).  

Kým smernica o procesných zárukách pre deti zakotvuje a precizuje 
široký diapazón práv mladistvého podozrivého a obvineného, tento 
príspevok sa zameriava na analýzu implementácie článku 9 tejto 
smernice do právneho poriadku SR, ktorý upravuje problematiku vy-
hotovovania audiovizuálneho záznamu výsluchu mladistvého obvine-
ného, ako postupu zmyslom ktorého je zachytenie autenticity výpove-
de dieťaťa v súlade so zásadou ochrany jeho najlepších záujmov. 
V zmysle článku 9, bodu 1 smernice o procesných zárukách pre deti 
členské štáty zabezpečia, aby bol vyhotovený audiovizuálny záznam 
výsluchu detí políciou alebo inými orgánmi presadzovania práva počas 
trestného konania, ak je to primerané vzhľadom na okolnosti prípadu, 
berúc do úvahy okrem iného i to, či je obhajca prítomný, alebo nie, a či je 
dieťa pozbavené osobnej slobody, alebo nie, pričom v prvom rade sa vždy 
zohľadnia najlepšie záujmy dieťaťa. Účel stanovený smernicou 
o procesných zárukách pre deti sa snažil slovenský zákonodarca do-
siahnuť zákonom č. 161/2018 Z.z., jeho čl. II, bodom 2., ktorým sa no-
velizuje zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok. (ďalej len „novela 
Trestného poriadku“). V zmysle tejto novely Trestného poriadku bol § 
121 upravujúci výsluch obvineného v prípravnom konaní doplnený 
o ods. 5, ktorý znie: Ak je ako obvinený vypočúvaná osoba mladšia ako 
18 rokov, orgány činné v trestnom konaní vykonajú výsluch s využitím 
technických zariadení určených na záznam zvuku a obrazu, ak je to pri-
merané vzhľadom na okolnosti prípadu, najmä ak je pochybnosť, či je 
táto osoba schopná pochopiť obsah výsluchu, pričom sa zohľadňujú jej 
najlepšie záujmy, a ak tomu nebránia závažné technické dôvody, ktoré je 
orgán činný v trestnom konaní povinný uviesť v zápisnici.3 

V zmysle slovenskej právnej úpravy sú teda OČTK povinné 
z výsluchu mladistvého obvineného vyhotoviť audiovizuálny záznam 
za kumulatívneho splnenia nasledovných dvoch podmienok a to: 1. ak 

 
3 § 121, ods. 5 Trestného poriadku SR. 

                   Postavenie mladistvých osôb v trestnom práve Slovenskej republiky  
                                                                                                               v kontexte práva EÚ 

301 
 

je to primerané vzhľadom na okolnosti prípadu a 2. ak tomu nebránia 
závažné technické dôvody. Uvedenú právnu normu je možné hodnotiť 
ako nedostatočne určitú a to z nasledovných dôvodov: 

- nie je zreteľné čo sa rozumie pod „primeranosťou vzhľadom  
na okolnosti prípadu“. Hoci tento pojem používa aj normatívny 
text smernice o procesných zárukách pre deti, tento na rozdiel od 
textu zákona demonštratívne uvádza objektívne zistiteľné okol-
nosti, ako je pozbavenie osobnej slobody či prítomnosť obhajcu. 
Demonštratívny výpočet „okolností prípadu za ktorých je prime-
rané vyhotoviť audiovizuálny záznam“ sa v Trestnom poriadku 
obmedzuje na „pochybnosť, či je osoba schopná pochopiť obsah 
výsluchu.“ V tejto súvislosti vyvstáva pochybnosť o spôsobilosti 
posúdenia tak subjektívnej okolnosti ako je rozumový vývoj 
či vyspelosť vypočúvanej osoby zo strany OČTK; 

- prekážka závažných technických dôvodov nie je v Trestnom po-
riadku bližšie rozpracovaná. Článok 43 preambuly Smernice 
o procesných zárukách pre deti pritom uvádza: Ak sa má v súlade 
s touto smernicou vyhotoviť audiovizuálny záznam, no znemožňuje 
to neprekonateľný technický problém, polícia alebo iný orgán pre-
sadzovania práva by mali mať možnosť viesť s dieťaťom výsluch aj 
bez vyhotovenia audiovizuálneho záznamu, a to za predpokladu, 
že bolo vynaložené primerané úsilie na odstránenie technického 
problému, že nie je vhodné výsluch odložiť a že je to v súlade s naj-
lepšími záujmami dieťaťa. Z uvedeného vyplýva, že s prekážkou 
technickej povahy počíta aj smernica o procesných zárukách  
pre deti, avšak táto tiež ukladá povinnosť vynaložiť primerané 
úsilie na odstránenie technického problému, pričom ak sa prob-
lém odstrániť nepodarí, normotvorca predvída odloženie výslu-
chu. Iba ak by výsluch nebolo vhodné odložiť, možno upustiť  
od analyzovaného procesného postupu. Tieto podmienky 
a postupy vysporiadavania sa s problémami technickej povahy 
však nie sú v Trestnom poriadku reflektované.  
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Vzhľadom na vyššie uvedené preto podľa nášho názoru vzniká dô-
vodná obava, že podmienka technického vybavenia, resp. jej nedosta-
tok bude častou príčinou nevyužívania tohto procesného postupu a to 
aj v prípadoch, kedy by táto nemusela byť objektívne daná, resp. bola 
by odstrániteľná. To isté platí aj pre „primeranosť vzhľadom na okol-
nosti prípadu“, pri ktorom je možné očakávať jeho výklad v prospech 
upustenia od využitia tohto procesného postupu. Je preto možné 
predpokladať, že právna norma bude síce platnou, ale v dôsledku jej 
neuplatňovania aj obsolentnou.  

Zo schváleného znenia novely Trestného poriadku4 tiež vyplýva 
úmysel zákonodarcu novelizovať nadväzujúce ustanovenia o postupe 
na hlavnom pojednávaní. § 258 Trestného poriadku sa dopĺňa odse-
kom 5, ktorý znie: ,,Ak ide o záznam skoršej výpovede obžalovaného 
vyhotovený podľa § 121 ods. 5, na návrh prokurátora alebo obhajcu 
sa taký záznam skoršej výpovede alebo jeho časť prehrá na technickom 
zariadení, ak sa koná v neprítomnosti obžalovaného, obžalovaný vyu-
žije svoje právo nevypovedať alebo sa objavia podstatné rozpory 
medzi jeho skoršou výpoveďou a údajmi na hlavnom pojednávaní a ak 
bol skorší výsluch vykonaný spôsobom zodpovedajúcim ustanoveniam 
tohto zákona. V prípade rozporov vo výpovediach sa prehrá tá časť 
záznamu o skoršom výsluchu obžalovaného, ktorej sa namietané rozpo-
ry priamo týkajú. Na tieto rozpory treba obžalovaného upozorniť a spý-
tať sa ho na ich príčinu.“ 

 Pozastavenia sa hodným sa v tejto súvislosti javí odlišne stanovená 
účinnosť normy upravujúcej postup v prípravnom konaní, ktorá nasta-
la k 1. júlu 2018 a v predchádzajúcej vete vymedzenému postupu  
na hlavnom pojednávaní, ktorý nadobúda účinnosť 1. júna 2019.  
Z dôvodovej správy zisťujeme, že pre aplikáciu ustanovenia 
o procesnom postupe na hlavnom pojednávaní je potrebné inter alia 
zabezpečiť materiálne vybavenie, pričom uvedené si z objektívnych  

 
4 Schválené znenie novely Trestného poriadku. Dostupné na: 
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=452270   
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dôvodov vyžaduje väčší časový rámec. Vyvstáva preto otázka, či má 
teda zákonodarca za to, že úroveň materiálno-technického vybavenia 
OČTK je na celom území SR vyhovujúca pre aplikáciu právnej normy 
už po uplynutí dvoch týždňov od nadobudnutia jej platnosti. 

 
Druhá časť 

Vek páchateľa nie je len predpokladom trestnej zodpovednosti sub-
jektu či použitia osobitného procesného postupu, ale zohráva dôležitú 
úlohu aj v kontexte justičnej spolupráce v trestných veciach a to 
v súvislosti s povinnosťou členského štátu odmietnuť vykonať európ-
sky zatýkací rozkaz (ďalej len „EZR“). Právny základ EZR na úrovni 
Európskej únie predstavuje Rámcové rozhodnutie Rady 
2002/584/SVV o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb 
medzi členskými štátmi (ďalej len „rámcové rozhodnutie o EZR“).  

Členské štáty sú v zásade povinné vykonať EZR, avšak ako bolo na-
značené, rámcové rozhodnutie o EZR stanovuje taxatívne dôvody kedy 
je justičný orgán členského štátu povinný EZR odmietnuť vykonať. Je 
tomu tak okrem iného aj v prípade, ak osoba na ktorú je vydaný EZR 
nemôže vzhľadom na svoj vek byť považovaná za trestnoprávne zod-
povednú za činy, ktoré sú dôvodom EZR, a to podľa právneho poriadku 
štátu, ktorý vykonáva EZR.5  

Výkladom uvedeného ustanovenia sa zaoberal Súdny dvor EÚ 
v rozsudku vo veci C-367/16. V predmetnom prípade išlo o poľského 
štátneho príslušníka zdržiavajúceho sa na území Belgicka. Plnú tres-
tnoprávnu zodpovednosť dosahuje subjekt podľa belgického práva 
dosiahnutím 18. roku veku. Ak osoba, ktorá je za čin kvalifikovaný ako 
trestný čin odkázaná na súd pre mladistvých, mala v čase spáchania 
tohto činu 16 alebo viac rokov a súd pre mladistvých sa domnieva,  
že opatrovnícke, ochranné alebo výchovné opatrenie nie je vhodné, 
môže vec prostredníctvom odôvodneného rozhodnutia postúpiť pro-
kuratúre, aby sa stíhanie, ak je priślušná osoba podozrivá zo spáchania 

 
5 Článok 3, bod 3 Rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV. 
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prečinu alebo zločinu, ktorý možno napraviť, uskutočnilo  
buď pred osobitným senátom súdu pre mladistvých, ktorý uplatňuje 
všeobecné trestné právo hmotné a procesné, ak na to existuje dôvod, 
alebo ak je osoba podozrivá zo spáchania zločinu, ktorý nemožno na-
praviť, pred porotným súdom. 6  To však len za splnenia dodatočných 
podmienok, ktorými sú predchádzajúce nariadenie opatrení voči mla-
distvému, konanie vedené pre konkrétne skutkové podstaty trestných 
činov a predchádzajúceho vykonania sociálneho prieskumu 
a psychologicko-lekárskeho vyšetrenia mladistvej osoby, voči ktorej sa 
vedie trestné konanie.7 Inými slovami, aj voči osobe, ktorá už dovŕšila 
16 rokov je možné viesť trestné stíhanie (je trestne zodpovedná) av-
šak len za splnenia ďalších podmienok in concreto. Nakoľko páchateľ 
v prejednávanej veci spáchal skutok ako 17 ročný, stalo sa sporným,  
či je vykonávajúci členský štát povinný odmietnuť vykonanie EZR, na-
koľko v danej veci dodatočné podmienky pre stíhanie osoby staršej 
ako 16 rokov, ktoré sú nevyhnutné podľa Belgického práva neboli spl-
nené. Vyvstala tiež otázka, či sa má rámcové rozhodnutie rady o EZR 
vykladať tak, že musí ísť o osobu plne trestne zodpovednú, teda či je 
a priori vylúčené vykonávanie EZR vydaných na mladistvé osoby  
alebo nie.  

Súdny dvor skonštatoval, že článok 3, bod 3 rámcového rozhodnutia 
o EZR sa má vykladať v tom zmysle, že vykonávajúci súdny orgán 
členského štátu musí odmietnuť len vydanie neplnoletých osôb,  
na ktoré bol vydaný európsky zatykač, ktoré podľa práva vyko-
návajúceho členského štátu nedosiahli vekovú hranicu potrebnú na to, 
aby mohli byť trestnoprávne zodpovedné za činy, ktoré sú dôvodom 
zatykača vydaného na tieto osoby. Vykonanie EZR vydaného voči ne-
plnoletým osobám je teda prípustné. Na účely rozhodnutia o vydaní 
neplnoletej osoby, na ktorú bol vydaný európsky zatykač, pritom musí 
vykonávajúci súdny orgán len overiť, či dotknutá osoba dosiahla mi-

 
6 Rozsudok Súdneho dvora EÚ, Dawid Piotrowski, C-367/16, s. 4. 
7 Tamtiež. 
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nimálnu vekovú hranicu na to, aby sa mohla vo vykonávacom 
členskom štáte považovať za trestnoprávne zodpovednú za činy, ktoré 
sú dôvodom takéhoto zatykača, pričom nemá povinnosť zohľadniť,  
či sú v prejednávanej veci splnené priṕadné dodatočné podmienky 
týkajúce sa individuálneho posúdenia, ktorými právo tohto členského 
štátu konkrétne podmieňuje trestné stíhanie alebo odsúdenie neplno-
letej osoby za takéto činy.  

Súdny dvor EÚ svoj záver o prípustnosti vydávania mladistvých 
osôb odôvodňuje aj odkazom na smernicu o procesných zárukách  
pre deti, uvádzanú v prvej časti tohto príspevku. V zmysle jej článku 17 
majú totiž členské štáty zabezpečiť, aby sa jej vybrané články 
uplatňovali mutatis mutandis vo vzťahu k deťom, ktoré sú 
vyžiadanými osobami, a to od okamihu ich zatknutia v rámci konania  
o európskom zatykači vo vykonávajúcom členskom štáte. Aj táto okol-
nosť svedčí o tom, že úmysel normotvorcu nebol vylúčiť neplnoleté 
osoby z mechanizmu odovzdávania osôb na základe EZR.  

Na margo skúmania dodatočných podmienok trestnej zodpoved-
nosti pri veku nižšom ako vek plnoletosti Súdny dvor EU poukazuje  
na zásadu uvedenú v čl. 6 preambuly rámcového rozhodnutia o EZR 
v zmysle ktorého: európsky zatykač zavedený týmto rámcovým rozhod-
nutím je prvým konkrétnym opatrením v oblasti trestného práva, ktorým 
sa vykonáva zásada vzájomného uznávania, označovaná Európskou ra-
dou ako „základný kameň“ spolupráce v oblasti súdnictva. Európsky 
zatýkací rozkaz je  postavený na princípe vzájomnej dôvery. Jedná sa 
predovšetkým o dôveru v štruktúru a fungovanie justičných systémov 
členských štátov a schopnosť všetkých členských štátov zaistiť spra-
vodlivý proces.8 Keďže vykonanie EZR je zásadou, odmietnutie jeho 
vykonania je výnimkou, ktorá sa musí vykladať reštriktívne.9 Znamená 
to, že postačí, aby vykonávajúci členský štát vykonal iba prieskum  

 
8 JELÍNEK, J. et. al.: Trestní právo Evropské unie. Praha: Leges, 2014, s. 233. 
9 Rozsudok Súdneho dvora EÚ, C-367/16, Bod 48. 
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in abstracto, teda zistenie splnenia kritéria veku, pričom prieskum 
splnenia ďalších okolností in conreto sa nevyžaduje. 

Čo tento rozsudok znamená v podmienkach Slovenskej republiky? 
Pre zodpovedanie tejto otázky je potrebné zadefinovať podmienky 
trestnej zodpovednosti mladistvých páchateľov podľa Trestného zá-
kona a upriamiť pozornosť na skutočnosť, že pri páchateľoch mladších 
ako 15 rokov veku je pre trestnú zodpovednosť nevyhnutné dosiahnu-
tie takej úrovne rozumovej a mravnej vyspelosti páchateľa v čase spá-
chania skutku, aby mohol tento buď rozpoznať jeho protiprávnosť 
alebo ovládať svoje konanie.10 Ide o koncepciu „podmienenej trestnej 
zodpovednosti“ v slovenskom trestnom práve mladistvých.11 Zisťova-
nie rozumovej a mravnej vyspelosti mladistvého, ktorý neprekročil 15. 
rok svojho veku je obligatórne a vykonáva sa nad rámec všeobecného 
zisťovania pomerov mladistvého (§ 337 Trestného poriadku SR) spra-
vidla pribratím znalca z odboru detskej psychológie.12 

Vzhľadom na výroky rozsudku Súdneho dvora vo veci C-367/16 je 
možné podľa nášho názoru dospieť k záveru, že pokiaľ by sa Sloven-
ská republika ocitla v pozícii členského štátu vykonávajúceho EZR vy-
daný na obvineného mladšieho ako 15 rokov, nebola by povinná zisťo-
vať dosiahnutie úrovne rozumovej a mravnej vyspelosti páchateľa ako 
okolnosti in concreto, ale preskúmavanie vykonateľnosti EZR by sa 
obmedzilo iba na zistenie veku páchateľa a toho, či tento zodpovedá 
minimálnej vekovej hranici trestnoprávnej zodpovednosti podľa slo-
venského trestného práva.  

 

 
10 § 95, ods. 1 Trestného poriadku SR: „Mladistvý mladší ako pätnásť rokov,  
ktorý v čase spáchania činu nedosiahol takú úroveň rozumovej a mravnej vyspelosti, 
aby mohol rozpoznať jeho protiprávnosť alebo ovládať svoje konanie, nie je za tento 
čin trestne zodpovedný.“ 
11 IVOR, J. – POLÁK, P. – ZÁHORA, J.: Trestné právo hmotné. Bratislava: Wolters 
Kluwer, 2016, s. 478. 
12 ČENTÉŠ, J.: Trestný zákon: veľký komentár. 4. aktualizované vyd. Žilina: Eurokódex, 
2018, s. 183, 184. 
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Záver 
 Analýzou vybraných otázok prezentovaných v tomto príspevku je 
možné dospieť k záveru, že vnútroštátna právna úprava precizácie 
procesného postupu výsluchu mladistvého obvineného prijatá  
ako výraz transpozície práva Európskej únie nie je dostatočne určitá 
a môže v konečnom dôsledku spôsobiť upustenie od jeho využitia  
aj v prípadoch, kedy by bol tento postup na mieste. Kritérium veku 
páchateľa zohráva kľúčovú úlohu aj pri vykonávaní EZR, pričom Súdny 
dvor EÚ naznačuje potrebu zdržanlivého prístupu vykonávajúceho 
členského štátu, pokiaľ ide o skúmanie doplňujúcich podmienok trest-
nej zodpovednosti individuálnej povahy u konkrétneho mladistvého. 
V podmienkach Slovenskej republiky to podľa nášho názoru znamená 
upustenie od skúmania úrovne rozumovej a mravnej vyspelosti pácha-
teľa ako podmienky trestnej zodpovednosti in conreto.  
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Evropská legislativa v praxi české Poslanecké 
sněmovny 
Michal Říha 
 
Abstrakt 
Otázka kvality implementace evropského práva na národní úrovni je 
stěžejní pro jeho funkčnost a budoucnost další evropské integrace.  
Na druhou stranu oddanost národního zákonodárce tomuto procesu 
nemusí být vždy tak silná, jak je potřeba. Potýkáme se proto 
s problémem pouhého výkaznictví, jenž vede k neefektivnosti evropského 
práva. Předmětem tohoto příspěvku je poukázání na implementační 
problémy, které se odehrávají v české Poslanecké sněmovně. 
    
Abstract 
Issue of quality of EU law implementation on national level is crucial for 
its efficacy and the future of further European integration. However na-
tional legislator’s commitment to this process is not always as strong as 
it is needed to be. For this reason, we are struggling with a problem  
of so-called paper culture which leads to ineffectiveness. Main topic 
of this paper is to highlight the examples of implementation problems 
occurring within the Czech Chamber of Deputies. 

  
Úvod 

Tématem mého zájmu je otázka, co se s evropskými akty děje po je-
jich přijetí na evropské úrovni. Koresponduje to s povzdechnutím za-
kladatele britské legislativní služby lorda Thringa z konce 19. století, 
že zákony jsou určené ke schvalování asi tak jako jsou břitvy určené 
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k prodeji.1 Tento ironický komentář je ale často špatně chápán, neboť 
samozřejmě účelem zákona není jejich přijetí nýbrž změna (či potvr-
zení) sociální reality v souladu s normami, které daný zákon v sobě 
nese. V případě legislativních aktů Evropské unie je situace ještě  
o něco složitější, neboť je nezbytné provést ještě jednu transformaci 
norem do 28 národních právních řádů.  V případě směrnic mluvíme 
o jejich transpozici a   u jinak přímo aplikovatelných nařízeních se čas-
to nevyhneme adaptačním předpisům. Přijetí takového národního zá-
kona má charakter zpravidla prvního, byť možná nejvýznamnějšího 
kroku pro implementaci práva Evropské unie na národní úrovni. Opět 
je nezbytné pamatovat na slova lorda Thringa, tedy že není cílem celé-
ho snažení členského státu „pouhé“ přijetí transpozičního nebo adap-
tačního předpisu a jeho vykázání, ale jeho uvedení v život. 

 
1. Základní pravidla implementace práva EU 

Členský stát je relativně svobodný v rozhodování o formě imple-
mentace,2 přestože zejména rozhodovací praxe Soudního dvora EU 
stanovila určité mantinely pro počínání členského státu.  Výsledek jeho 
snažení o implementaci musí vždy zaručovat efektivní aplikaci evrop-
ského práva a jeho rovné postavení s obdobnou národní úpravou, což 
jsou podmínky již dávno formulované v rozhodnutí Rewe. Jedná se  
o limit zejména pro princip procesní autonomie členských států, které 
mohou v důsledku vést k širší ochraně subjektivních práv jednotlivců 
zaručených právem EU než práv vyplívajících z národních předpisů. 
Vedle pozitivní povinnosti členských států spolupracovat s ostatními 
státy a evropskými institucemi na převedení normativního textu 

 
1 ENGLE, G. Bills are made to pass as razors are made to sell: practical constraints in 
the preparation of legislation. Statute Law Review. 1983, 4(2), s. 7-23. DOI: 
10.1093/slr/4.2.7.  
2 29/84 Komise proti Německu, bod č. 16: „Způsob, jakým budou práva zajištěna 
národním právem, je ponechán k úvaze členského státu. Právo Společenství v žádném 
případě nevyžaduje, aby kvůli transpozici byly přijaty nové předpisy.“ 
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1 ENGLE, G. Bills are made to pass as razors are made to sell: practical constraints in 
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do praxe,3 včetně odstranění všech rozporů s unijním právem ze svého 
právního řádu a aplikační praxe,4 existuje negativní povinnost člen-
ského státu se zdržet veškerých jednání proti cílům aktu.5 Implemen-
tační lhůtu směrnic6 je dle SDEU nutné také chápat jako čas, který je 
členskému státu dán na dosažení požadovaného výsledku.7 

Časté zjednodušené chápání rovnítka mezi přijetím transpozičního 
předpisu a implementací směrnice je tedy chybné a přijetí korespon-
dujícího národního aktu je jen jedním z kroků. Problémy spojené 
s relativně krátkým časem pro národní legislativní proces jsou však 
z pohledu unijního práva irelevantní, protože členské státy skrze svou 
hybridní povahu spočívající v zapojení se do legislativního procesu 
zejména v Radě, mají možnost se na provedení legislativních aktů EU 
připravit již v průběhu jejich projednávání.8  

Dalším důležitým, ale opomíjeným korektivem je skutečnost,  
že při přípravě implementace nařízení nebo směrnice by se členský 
stát měl držet stejných cílů, které unijní zákonodárce sledoval  
při tvorbě evropských předpisů. Pokud cíle obsažené zejména 
v preambulích aktů tvoří korektory výkladu implementovaného 
evropského předpisu, měl by i národní zákonodárce reflektovat tyto 
výchozí zásady ve svém počínání, jakkoli s nimi nemusí třeba souhla-
sit. Jinak se může jednoduše stát, že národní akt nebude směřovat ke 
stejným cílům nebo bude používat příliš zatěžující nástroje k jejich 
dosažení. Není možné se spoléhat jen na eurokonformní výklad, který 
může být korektivem při aplikaci, ale ne ve všech případech může být 
uplatněn. Je potřebné provést novou analýzu do jakého předpisu a ja-
kým způsobem nejlépe integrovat evropskou úpravu, kdy právě ono 

 
3 C-251/89 Athanasopoulos a ostatní, bod č. 57. 
4 6/60 Humblet, bod č. 6. 
5 C-129/96 Inter-Environnement Wallonie, bod č. 45. 
6 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie  
a Evropskou komisí ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů, 
bod 42. 
7 8/81 Becker, bod č. 18. 
8 C-301/81 Komise proti Belgii, bod č. 11. 
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„jak“ by mělo být podrobeno analýze dopadů regulace, aby bylo dosa-
ženo co nejméně zatěžující transpozice. Vzhledem k tomu,  
že na evropské úrovni již k takové analýze jednou došlo, může se dru-
hé hodnocení zdát přebytečné a neekonomické, ale unijní analýza 
nemůže zohledňovat národní podmínky.  

Nová národní analýza zákonodárci umožňuje co možná nejlépe in-
tegrovat evropské právo do práva národního, kdy jde de facto o tran-
slatologickou činnost. Byť se nebavíme jazykových vlastnostech, tran-
spozice spočívá v překladu evropského práva do pojmosloví a institutů 
národního práva. Notorickým problematickým příkladem mohou být 
pojmy jako soutěžitel, závod či podnik v českém soutěžním a korpo-
rátním právu, které příliš nekorespondují s použitím podobných slov 
v právu evropském. Jiným příkladem je použití termínu nadace 
v nařízení o evropských politických stranách a evropských politických 
nadacích,9 kdy základní poučkou českého občanského práva je,  
že nadace nikdy nesmí sloužit k financování politických stran.10 
Přestože se můžeme vyhnout záměně termínů použitím nepraktického 
opisného tvaru evropská politická nadace, tak tento příklad ukazuje,  
že slovo nadace v evropském a českém smyslu má jiný význam, což 
pro osobu rozdílu neznalou může být matoucí, byť se bavíme stejným 
jazykem. V tomto případě se nicméně jedná o nařízení, takže unijní 
pojmosloví muselo být českým zákonodárcem akceptováno.11 
V případě směrnic je prostor volby vhodných slov vyšší, což se 
v českém právním řádu projevilo na příklad v pojmosloví spotřebitel-
ského práva.  „Překládání“ evropských právních termínů do národních 

 
9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. 
října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských 
politických nadací. 
10 § 306 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 
11 Zákon č. 246/2017 Sb., o evropských politických stranách a evropských 
politických nadacích. V tomto případě se ukazuje, že se českému zákonodárci 
nepodařilo pořádně adaptovat evropskou úpravu do stávajícího právního řádu, takže 
vznikl samostatný zákon o deseti ustanoveních. 



312 15 rokov v Európskej únii: aktuálne otázky a súčasné výzvy 
 

do praxe,3 včetně odstranění všech rozporů s unijním právem ze svého 
právního řádu a aplikační praxe,4 existuje negativní povinnost člen-
ského státu se zdržet veškerých jednání proti cílům aktu.5 Implemen-
tační lhůtu směrnic6 je dle SDEU nutné také chápat jako čas, který je 
členskému státu dán na dosažení požadovaného výsledku.7 

Časté zjednodušené chápání rovnítka mezi přijetím transpozičního 
předpisu a implementací směrnice je tedy chybné a přijetí korespon-
dujícího národního aktu je jen jedním z kroků. Problémy spojené 
s relativně krátkým časem pro národní legislativní proces jsou však 
z pohledu unijního práva irelevantní, protože členské státy skrze svou 
hybridní povahu spočívající v zapojení se do legislativního procesu 
zejména v Radě, mají možnost se na provedení legislativních aktů EU 
připravit již v průběhu jejich projednávání.8  

Dalším důležitým, ale opomíjeným korektivem je skutečnost,  
že při přípravě implementace nařízení nebo směrnice by se členský 
stát měl držet stejných cílů, které unijní zákonodárce sledoval  
při tvorbě evropských předpisů. Pokud cíle obsažené zejména 
v preambulích aktů tvoří korektory výkladu implementovaného 
evropského předpisu, měl by i národní zákonodárce reflektovat tyto 
výchozí zásady ve svém počínání, jakkoli s nimi nemusí třeba souhla-
sit. Jinak se může jednoduše stát, že národní akt nebude směřovat ke 
stejným cílům nebo bude používat příliš zatěžující nástroje k jejich 
dosažení. Není možné se spoléhat jen na eurokonformní výklad, který 
může být korektivem při aplikaci, ale ne ve všech případech může být 
uplatněn. Je potřebné provést novou analýzu do jakého předpisu a ja-
kým způsobem nejlépe integrovat evropskou úpravu, kdy právě ono 

 
3 C-251/89 Athanasopoulos a ostatní, bod č. 57. 
4 6/60 Humblet, bod č. 6. 
5 C-129/96 Inter-Environnement Wallonie, bod č. 45. 
6 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie  
a Evropskou komisí ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů, 
bod 42. 
7 8/81 Becker, bod č. 18. 
8 C-301/81 Komise proti Belgii, bod č. 11. 

                              Evropská legislativa v praxi české Poslanecké sněmovny 313 
 

„jak“ by mělo být podrobeno analýze dopadů regulace, aby bylo dosa-
ženo co nejméně zatěžující transpozice. Vzhledem k tomu,  
že na evropské úrovni již k takové analýze jednou došlo, může se dru-
hé hodnocení zdát přebytečné a neekonomické, ale unijní analýza 
nemůže zohledňovat národní podmínky.  

Nová národní analýza zákonodárci umožňuje co možná nejlépe in-
tegrovat evropské právo do práva národního, kdy jde de facto o tran-
slatologickou činnost. Byť se nebavíme jazykových vlastnostech, tran-
spozice spočívá v překladu evropského práva do pojmosloví a institutů 
národního práva. Notorickým problematickým příkladem mohou být 
pojmy jako soutěžitel, závod či podnik v českém soutěžním a korpo-
rátním právu, které příliš nekorespondují s použitím podobných slov 
v právu evropském. Jiným příkladem je použití termínu nadace 
v nařízení o evropských politických stranách a evropských politických 
nadacích,9 kdy základní poučkou českého občanského práva je,  
že nadace nikdy nesmí sloužit k financování politických stran.10 
Přestože se můžeme vyhnout záměně termínů použitím nepraktického 
opisného tvaru evropská politická nadace, tak tento příklad ukazuje,  
že slovo nadace v evropském a českém smyslu má jiný význam, což 
pro osobu rozdílu neznalou může být matoucí, byť se bavíme stejným 
jazykem. V tomto případě se nicméně jedná o nařízení, takže unijní 
pojmosloví muselo být českým zákonodárcem akceptováno.11 
V případě směrnic je prostor volby vhodných slov vyšší, což se 
v českém právním řádu projevilo na příklad v pojmosloví spotřebitel-
ského práva.  „Překládání“ evropských právních termínů do národních 

 
9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. 
října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských 
politických nadací. 
10 § 306 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 
11 Zákon č. 246/2017 Sb., o evropských politických stranách a evropských 
politických nadacích. V tomto případě se ukazuje, že se českému zákonodárci 
nepodařilo pořádně adaptovat evropskou úpravu do stávajícího právního řádu, takže 
vznikl samostatný zákon o deseti ustanoveních. 



314 15 rokov v Európskej únii: aktuálne otázky a súčasné výzvy 
 

právních pojmů naráží na limity notifikační povinnosti, kdy Komise, 
příp. jí kontraktované společnosti mohou u směrnic vyžadovat doslov-
nou (otrockou) transpozici z důvodu jednodušší kontroly. Tím se 
ovšem významně omezuje manévrovací prostor členského státu, není 
respektována jeho národní právní tradice a stírá se rozdíl mezi naříze-
ním a směrnicí, což logicky může vést k odporu ze strany národního 
zákonodárce. 

Implementační proces a jeho realizace na straně členských států je 
jedním z nejdůležitějších prvků evropské integrace, neboť na něm zá-
visí funkční legitimita EU. Přestože v posledních letech klesá počet ří-
zení pro porušení povinnosti proti členským státům dle čl. 258 SFEU, 
neznamená to automaticky zvýšení kvality implementací.12 Problé-
mem zůstávají jen formální implementace, které jsou Komisi tabulkově 
vykázány a neobjeví-li se stížnost nebo předběžná otázka k Soudnímu 
dvoru EU, může neefektivní nebo dokonce nesprávná implementace 
existovat mnoho let bez povšimnutí. Leidenský profesor Wim Voer-
mans poukazuje na nebezpečí pro Evropskou unii spočívající v absenci 
motivace ze strany národních zákonodárců dostávat svým povin-
nostem: „Přesný monitoring, vykazování implementace a dodržování 
unijního práva je nákladné a může mít sebeobviňující následek (může 
být základem pro zahájení soudního řízení před Soudním dvorem). Navíc 
nepřináší žádný politický kapitál (na národní i na evropské úrovni), tak-
že jen vzácně je mu přisuzována nějaká důležitost.“13 Hlavní motivací 
zůstává oddanost evropskému projektu, vnitřní integrita jednotlivých 
národních zákonodárců a příslušných úředníků. 

 
12 V roce 2009 bylo zahájeno 2900 řízení, v roce 2014 pouze 893. Vliv na snížení 
počtu zahájených řízení má jednak dialog skrze EU PILOT a nelze opomíjet politický 
charakter rozhodnutí Komise zahájit řízení. Viz COM(2015) 329. 
13 VOERMANS, Wim. Implementation: The Achilles Heel of European Integration.  
The Theory and Practice of Legislation. 2014, 3(2): s. 348. DOI: 10.5235/12050-
8840.2.3.343.  
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2. Praxe projednávání evropských tisků 

Dle mého názoru existuje ještě závažnější riziko, než je apatie 
k unijnímu právu, a to skutečnost, že nesouladný (non-compliance) 
přístup ze strany národních politiků může být u určitých okruhů voličů 
zdrojem jejich politického kapitálu. Je možné připomenout osud mi-
mořádného alokačního mechanismu, jenž se u široké veřejnosti vžil 
pod pojmem kvóty, který v českém parlamentu vedl v loňském roce 
k jednomyslně schválenému mandátu pro vládu zablokovat reformu 
Dublinského systému.14 Všechny parlamentní strany a všichni hlasující 
poslanci tento návrh podpořily, byť velká část europoslanců z těch 
samých stran se na procesu příprav reformy aktivně podílelo. Důvo-
dem pro tento krok byla absence politického manévrovacího prostoru 
na národní scéně, takže pro kteroukoli sebevíce proevropskou stranu 
by hlasování jiné než souladné, bylo polibkem smrti. Podobným 
příkladem je tzv. zbraňová směrnice, kterou Česká republika 
s intervencí Maďarska a Polska napadla u Soudního dvora EU.15 

Pro dobarvení zmíněného problému získávání politických bodů 
v rámci implementačního procesu uvádím citaci z vystoupení poslance 
Václava Klause ml. během projednávání zákona o zpracování osobních 
údajů,16 tedy adaptačního předpisu pro GDPR17: „Ale přesto si nemůžu 
nevšimnout takového pocitu, který mám, že zase projednáváme něco, co 
občané České republiky nechtějí. To je nařízení Evropské unie, to sem 
přilítlo a my tady jenom zoufale teď hledáme, jak to trošilinku zmírnit,  

 
14 Hlasování č. 15 a 16 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 17. ledna 2018. 
Stenoprotokol dostupný zde: 
http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/006schuz/s006041.htm#r12 (cit. 15. 
května 2019). 
15 C-482/17 Česká republika proti Evropskému parlamentu a Radě (v době publikace 
nerozhodnuto). 
16 Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů. 
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a trošku se o to hádáme. Nezlobte se, mně to připomíná, my jsme jak ži-
dovský výbor, když nám řekli, že máme vypravit transport, a my jenom 
tak jako rozhodujeme, že teda ty nemocné ženy ještě nepošleme, ty 
půjdou až příštím vlakem. Ale jinak děláme to, co nám řeknou.“18 Tento 
pohled umožňuje jednoduše oslovit masy nespokojených voličů,  
ale zároveň je velmi zjednodušující vzhledem k roli, které národní par-
lamenty přímo hrají již v unijním legislativním procesu, příp. jak jej 
mohou ovlivňovat nepřímo skrze kontrolu hlasování zástupců vlády  
v Radě, čehož si člen parlamentu musí být vědom. V tomto případě 
zafungoval alespoň politický korekční mechanismus, protože poslan-
covo vystoupení (vedle dalšího) vedlo k jeho vyloučení z poslaneckého 
klubu i ze samotné strany. 

Projednávání tohoto adaptačního zákona si zaslouží ještě jeden ko-
mentář – zmíněné nařízení bylo vyhodnoceno v časopise Právní rádce 
jako nejvýznamnější právní předpis roku 2018. Dopadal prakticky  
na všechny segmenty společnosti, takže by bylo logické předpokládat,  
že jeho adaptační zákon bude mít v legislativním procesu i v úvahách 
sněmovního grémia prioritní postavení. Česká republika nemá zvláštní 
postup pro projednávání transpozičních a adaptačních zákonů, takže 
návrh byl vládou předložen v obecném režimu zrychleného projednání 
dle § 90 odst. 2 Jednacího řádu Poslanecké sněmovny.19 Tento postup 
umožňuje schválit návrh zákona v prvním čtení, nicméně návrh sa-
motný materiálně neobsahoval využití většiny změkčujících klauzulí, 
které GDPR nabízelo. Jednalo se o významně regulatorně zatěžující 
předpis, pročež došlo zablokování zrychleného projednávání ze strany 
nevládních poslaneckých klubů. Následovala poměrně náročná koor-
dinace pozměňovacích návrhů, které měly za cíl vést ke zmírnění do-
padů nařízení. Výbor pro veřejnou správu dokonce příslušné minister-

 
18 Vystoupení ke sněmovnímu tisku č. 138 v 8. volebním období dne 12. března 2019. 
Dostupné zde: http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/027schuz/s027166.htm 
(cit. 15. května 2019). 
19 Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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stvo vnitra vyzval k vypracování komplexního pozměňovacího návr-
hu.20 Adaptační zákon patřící k nejvýznamnějšímu předpisu roku 2018 
byl tedy tvořen prakticky na koleně ve sněmovních kuloárech. Třešin-
kou na dortu je skutečnost, že ministr vnitra a místopředseda vlády 
Jan Hamáček opakovaně nedorazil na projednávání tohoto zákona, čili 
návrh byl opakovaně pevně zařazen na pořad jednání Poslanecké 
sněmovny a neprojednán. Kvůli tomu se čeští občané dočkali národ-
ního adaptačního předpisu včetně změkčujících klauzulí až tři roky  
po přijetí nařízení a jedenáct měsíců po jeho vstupu v použitelnost.21 Je 
vhodné nicméně upozornit na legislativní diskontinuitu Poslanecké 
sněmovny danou volbami v říjnu 2017.22 

Tento příklad demonstruje nízkou prioritu evropských tisků 
v českém legislativním procesu. Jen statisticky lze uvést, že v 8. voleb-
ním období sněmovna projednávala 57 tisků obsahujících evropskou 
úpravu. Ve 13 případech bylo navrženo zrychlené projednání, z čehož 
v 10 případech byl tento návrh vetován zpravidla z důvodu gold-
platingu nebo nesouvisející úpravy obsažené v tisku. Poměrně často je 
možné najít ustanovení, které je označeno jako adaptační či transpo-
ziční a má k evropské agendě jen volný vztah. Příkladem může být no-
vela trestního řádu zákonem č. 178/2018 Sb., který zavádí novelizací 
zákona o justiční spolupráci sankci za vyzrazení žádosti o součinnost 
ze strany organu činného v trestním řízení. Pokuta až půl milionu ko-
run byla předkladatelem uvedena coby evropský požadavek,23 byť 
ve skutečnosti šlo o arbitrárně stanovenou výši sankce bez dalšího 

 
20 Usnesení z 10. května 2018 k tisku č. 138 v 8. volebním období: „… ž á d á 
Ministerstvo vnitra, aby se pokusilo ve větším rozsahu zapracovat do prováděcích 
národních předpisů výluky směřující k omezení byrokratické náročnosti naplnění 
Nařízení o ochraně osobních údajů. c) ž á d á Ministerstvo vnitra o připravení 
komplexního pozměňovacího návrhu k předkládaným zákonům…“ 
21 Nařízení vstoupilo v použitelnost 25. května 2018. Zákon vstoupil v účinnost dnem 
vyhlášení, tj. 24. dubna 2019.  
22 Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně dne 28. března 2018. 
23 Zde je vhodné uvést, že česká legislativní tradice ustálila existenci pravidla 
grafického odlišení implementačních ustanovení a ustanovení, které neprovádí 
evropské právo.  
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18 Vystoupení ke sněmovnímu tisku č. 138 v 8. volebním období dne 12. března 2019. 
Dostupné zde: http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/027schuz/s027166.htm 
(cit. 15. května 2019). 
19 Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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zdůvodnění.24 Důvodem pro označení národních ustanovení unijní 
nálepkou je dle Michala Tuláčka skutečnost, že předkladatelé si od to-
ho zpravidla slibují jednodušší schválení, neboť unijní tisky, jakožto 
něco „co se musí přijmout“, vykazují vyšší míru úspěšnosti než jejich 
čistě tuzemské protějšky.25 Osobní pozorování mne nicméně vede 
k názoru, že zainteresovaní aktéři vnímají promeškání transpoziční 
lhůty spíše jako jakýsi tradiční kolorit legislativního procesu, takže 
přínosnost označení tisku jako unijní transpozice není možné přece-
ňovat. 

 
Závěr 

Indikátorem správnosti teze o získávání politického kapitálu skrze 
nesouladné jednání jsou výsledky České republiky v bodování Evrop-
ské komise. Česká republika je otevřená exportní ekonomika, což mě 
vedlo k výběru sekce volného trhu, která by logicky měla být pro Čes-
ko vitální. Dle Single Market Scoreboard Evropské komise mělo Česko 
ke konci roku 2017 druhé největší zpoždění v počtu netransponova-
ných směrnic ze všech členských států (14,4 měsíců; EU průměr je 8,7 
a horšího výsledku dosáhla jen Itálie). Česko zároveň patří mezi státy 
s velkou chybovostí transpozic (0,9 %; EU průměr je 0,6 %; horší vý-
sledek má jen Španělsko a Portugalsko). Meziročně se také zvýšil počet 
řízení proti Česku z 27 na 30 otevřených řízení (průměr EU je 24).26 

Zde se nabízí prozaická otázka, proč se tomu takto děje? Profesorka 
Tanja Börzel spojuje selhání v oblasti eurokonformity legislativy 
s nevyspělostí státní služby a administrativního aparátu. Výzkum pub-
likovaný v roce 2010 analyzoval staré členské státy a poukázal na sku-

 
24 Předkladatel argumentoval analogií výše sankce za nezákonné nakládání 
s osobními údaji dle rušeného zákona o ochraně osobních údajů.  
25 TULÁČEK, Michal. Mýtus 80 %. Do jaké míry je české právo fakticky tvořeno  
v Bruselu. Praha, 2013. Studentská vědecká odborná činnost. Univerzita Karlova, s. 
10. 
26 Hodnocení je dostupné zde: http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/per
formance_by_governance_tool/transposition/index_en.htm (cit. 15. května 2019). 
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tečnost, že jižní státy, které postrádají tradici státní služby, a malé stá-
ty, které nemají dostatečný personální kapitál, jsou náchylnější 
k implementačnímu selhání. Roli hraje také koaliční potenciál velkých 
států, který logicky vede k tomu, že snáze prosadí své zájmy a následně 
mnohem radostněji výsledek vyjednávání implementují.27 Česká re-
publika nicméně patří mezi středně velké členské státy a čeští úředníci 
jsou obecně považováni za kvalitní a vychované v duchu rakouské tra-
dice státní služby. Přikláním se tedy k tezi profesora Voermanse, který 
argumentuje spíše politologickým vysvětlením než vysvětlením práv-
ním: přecejen česká společnost patří mezi ty nejvíce euroskeptické a jí 
volení zástupci to dobře vědí a reagují na to. Je to tedy více otázkou 
politické kultury než práva. 
 

 
27 BÖRZEL, T. A., T. HOFMANN, D. PANKE a C. SPRUNGK. Obstinate and Inefficient: 
Why Member States Do Not Comply With European Law. Comparative Political 
Studies. 2010, 43(11), s. 1379. DOI: 10.1177/0010414010376910.  
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27 BÖRZEL, T. A., T. HOFMANN, D. PANKE a C. SPRUNGK. Obstinate and Inefficient: 
Why Member States Do Not Comply With European Law. Comparative Political 
Studies. 2010, 43(11), s. 1379. DOI: 10.1177/0010414010376910.  
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Pristúpenie Európskej únie k Dohovoru o ochra-
ne ľudských práv a základných slobôd včera  
a dnes 
Jana Vrabľová 
 
Abstrakt 
Príspevok prináša prehľad toho, čo sa v súvislosti s riešením otázky 
pristúpenia Európskej únie k Dohovoru o ochrane ľudských práv a zá-
kladných slobôd udialo od zrodu myšlienky pristúpenia až do dnešných 
dní. Sledované obdobie je rozdelené na obdobie pred a po vydaní stano-
viska Súdneho dvora Európskej únie 2/13, čo je v prenesenom význame 
zadefinované ako pristúpenie včera a dnes. Okrem prehľadu úspechov 
myšlienky pristúpenia v období pred stanoviskom 2/13 sú v prvej časti 
príspevku uvedené aj prekážky, ktoré sa v tomto období vyskytli na ceste 
k pristúpeniu. Ústrednou časťou analýzy post-opinion obdobia je výber 
tých najaktuálnejších vyjadrení a postojov inštitúcií Európskej únie  
a Rady Európy k otázke pristúpenia. V závere sa pokúsime o zhodnotenie 
a porovnanie stavu pristúpenia ,,včera" a ,,dnes".  
 
Abstract 
The paper gives an overview of what has become so far with the accessi-
on of the European Union to the Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms. The reference period is divided befo-
re and after the opinion of the Court of Justice of the European Union 
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on the issue of accession. In the end, we will try to evaluate and compare 
the state of accession "yesterday" and "today". 
 
Úvod 
 Rok 2019 je bohatý na viaceré významné integračné jubileá na ná-
rodnej, európskej i medzinárodnej úrovni. Pripomíname si 15. výročie 
vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie (ďalej len ,,EÚ”), 
70. výročie založenia Rady Európy (ďalej len ,,RE“), 60. výročie zvole-
nia prvej skupiny pätnástich sudcov Súdu pre ľudské práva poradným 
zhromaždením (ďalej len ,,ESĽP“). V decembri tohto roku si ďalej pri-
pomenieme 10. výročie nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy1, 
no a rovnako v decembri uplynie 5 rokov od vydania stanoviska Súd-
neho dvora EÚ (ďalej len ,,Súdny dvor“) 2/132, v ktorom tento súd vy-
hlásil, že návrh dohody o pristúpení je nezlučiteľný so zmluvami.3 

Názov nášho príspevku je Pristúpenie EU k Dohovoru o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd (ďalej len ,,Dohovor“) včera a dnes. 
Samozrejme, že zvolenú terminológiu je potrebné vykladať v prenese-
nom význame a chceli sme ňou naznačiť, že akoby to bolo len včera,  
čo sa zrodila myšlienka pristúpenia, no pravdou je, že je živá už od 70-
tých rokov minulého storočia. Zámerom použitia termínov včera  
a dnes bolo taktiež časovo rozčleniť existenciu problematiky pristúpe-
nia na obdobie pred stanoviskom Súdneho dvora 2/13 a na obdobie 
,,post-opinion“. Komparáciou takto vymedzených referenčných období 
sledujeme nie len ich zhodnotenie, ale aj poskytnutie obrazu aktuálne-
ho stavu procesu pristúpenia, ktorý by sa dal popísať historickými, 
inštitucionálnymi a politickými faktami, alebo ako paleta rôznorodých 
udalostí, rozhodnutí, vyjednávaní a postojov. 
 

 
1 Lisabonská zmluva, ktorou sa mení Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení 
Európskeho spoločenstva bola podpísaná 13. decembra 2007 a účinnosť nadobudla 
dňa 01. decembra 2009. 
2 Stanovisko Súdneho dvora z 18. decembra 2014, 2/13, EU:C:2014:2454. 
3 Členské štáty EÚ a RE sa dohodli na texte prístupovej dohody v lete 2013. 
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1. Cesta k pristúpeniu 
Prvé nami zvolené referenčné obdobie, obrazne nazvané ,,včera“, 

nebolo skúpe na výrazné a dôležité udalosti, ktoré ovplyvnili ďalšie 
smerovanie Spoločenstiev, neskôr EÚ a taktiež vývoj otázky pristúpe-
nia. Medzi najlepšie príklady na podporu tohoto tvrdenia patrí to,  
že Európske spoločenstvá, neskôr EÚ prešli dôležitú cestu prerodu  
na organizáciu s rozvinutou politikou v oblasti ľudských práv, akou je 
dnes. 

Prvé prelomenie prístupu odmietajúceho zaoberať sa ľudsko-
právnou problematikou na komunitárnej úrovni možno vystopovať  
v judikatúre Súdneho dvora. Keď Súdny dvor potvrdil zásady priame-
ho účinku a prednosti európskeho práva (rozsudok z 5. februára 1963 
vo veci Van Gend a Loos4  stanovil zásadu, že právne predpisy Spolo-
čenstva sú priamo uplatniteľné na súdoch členských štátov a v roku 
1964 zaviedol rozsudok Costa5 prednosť práva Spoločenstva pred 
vnútroštátnou právnou úpravou),niektoré vnútroštátne súdy začali 
vyjadrovať obavy v súvislosti s tým, aký vplyv by táto judikatúra moh-
la mať na ochranu ústavných hodnôt, ako sú základné práva.  
Ak by európske právo malo prevážiť aj nad vnútroštátnym ústavným 
právom, mohlo by dôjsť k porušovaniu základných práv. Východisko 
spočívalo vo vypracovaní komunitárnej doktríny základných práv ako 
všeobecnej právnej zásady, ktorá zahŕňala tiež odhodlanie Súdneho 
dvora zrušiť každé ustanovenie komunitárneho práva, ktoré bude od-
porovať základným právam. Prvým rozsudkom, v ktorom Súdny dvor 
demonštroval uvedený koncept ochrany základných práv prostredníc-
tvom všeobecných zásad sa stal prípad Stauder/StadtUlm z roku 
1969.6 Súdny dvor zohral podstatnú úlohu v procese formovania sys-

 
4 Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 5. februára 1963, N.V. Algemene Transport- en 
Expeditie Onderneming van Gend& Loos, C 26/62,EU:C:1963:1. 
5 Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 15. júla 1964, Flaminio Costa proti E.N.E.L, C 6/64, 
EU:C:1964:66. 
6 Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 12. novembra 1969, Erich Stauder proti Stadt Ulm 
- Sozialamt, C – 29/69. 
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tému ochrany ľudských práv a základných slobôd v EÚ, nakoľko jeho 
judikatúra predchádzala formálnemu zmluvnému zakotveniu tejto 
ochrany, v čom spočíva aj rozdiel oproti ľudsko-právnej ochrane  
na úrovni RE, ktorá vychádza výhradne z tradičných medzinárodno-
právnych zmluvných textov.  

Je nepochybné, že ochrana základných práv už má svoje trvalé mies-
to v aktuálnej i budúcej agende inštitúcií EÚ a v únijnom práve. Prerod 
bol dokonaný najnovším počinom v tomto procese kodifikácie, ktorým 
sa má zabezpečiť ochrana základných práv v EÚ, a síce, vypracovaním 
Charty základných práv EÚ a nadobudnutím jej záväznosti spolu s Li-
sabonskou zmluvou. 
 

1.1. Zrod myšlienky pristúpenia 
Ďalším zo skupiny výrazných míľnikov bol samotný zrod myšlienky 

pristúpenia EÚ k Dohovoru. Postupne sa členské štáty EÚ, osobitne tie 
s ústavnou tradíciou ako Nemecko, začali domnievať, že taká silná or-
ganizácia ako EÚ musí byť aj formálne limitovaná vo svojej činnosti.  
V roku 1977 spolu s Radou a Komisiou prijal Parlament spoločné vy-
hlásenie o základných právach, v ktorom sa tieto tri inštitúcie zaviazali 
zabezpečiť rešpektovanie základných práv pri výkone svojich právo-
mocí. V roku 1979 Parlament prijal uznesenie, v ktorom obhajuje myš-
lienku pristúpenia Európskeho spoločenstva k Dohovoru. V návrhu 
Zmluvy o založení Európskej únie z roku 1984 bolo stanovené, že Únia 
musí chrániť dôstojnosť jednotlivca a priznávať každému človeku  
vo svojej jurisdikcii základné práva a slobody odvodené zo spoločných 
zásad národných ústav a Dohovoru. Predpokladalo sa v ňom tiež pri-
stúpenie Únie k Dohovoru. 

V sedemdesiatych rokov 20. storočia vyvolala absencia ľudsko-
právneho štandardu v rámci Spoločenstva tlak. Najsilnejším prejavom 
tohoto odporu bolo rozhodnutie Spolkového ústavného súdu v Ne-
mecku Solange I z roku 1974, v ktorom si tento súd vyhradil, do doby 
kým Spoločenstvo príjme katalóg ľudských práv, právomoc preskú-
mavať a prípadne neaplikovať komunitárne akty Spoločenstva,  
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ak by ich aplikáciou malo dôjsť k porušeniu základných práv garanto-
vaných nemeckou ústavou. Reakciou na toto rozhodnutie bolo memo-
randum Komisie z roku 1979 určené Rade, v ktorom videla ako mož-
nosť riešenia ľudsko-právnej otázky, pristúpenie Spoločenstva k Do-
hovoru.7 Keďže Dohovor je hlavným nástrojom na ochranu základných 
práv v Európe, ku ktorému pristúpili všetky členské štáty, pristúpenie 
ES k Dohovoru sa javilo ako logické riešenie potreby prepojiť ES so 
záväzkami v oblasti základných práv. Komisia vytýčila hlavné výhody a 
nevýhody pristúpenia a zaoberala sa taktiež právnymi a technickými 
problémami a nastolila možné spôsoby ich riešenia. Tento návrh ostal 
bez povšimnutia a pristúpenie zostalo načas v úzadí.  

Novým impulzom bol opätovný návrh Komisie adresovaný Rade  
v roku 1990.8  V roku 1993 bola vytvorená ad hoc pracovná skupina, 
ktorá bola poverená prieskumom otázok týkajúcich sa existencie prá-
vomoci na pristúpenie, zachovania autonómie únijného práva a inter-
pretačnej právomoci Súdneho dvora.9Pre názorovú nejednotnosť  
a komplikovanosť problematiky sa Rada rozhodla požiadať Súdny 
dvor o stanovisko 2/94.10Súdny dvor síce nebol schopný poskytnúť 
stanovisko o zlučiteľnosti pristúpenia k Dohovoru s pravidlami Zmlu-
vy,11 avšak konštatoval, že za súčasného stavu práva Spoločenstva ne-
má Spoločenstvo právomoc pristúpiť k EDĽP. Hlavná zákonná prekáž-

 
7 COM (79) 210 final. Commission of the European Communities. Accession  
of the Communities to the European Convention on Human Rights – Commision 
Memorandum. Bulletin of the European Communities Supplement. 2 May 1979. 
8 SEC (90) 2087 final. Commission of the European Communities. Commission 
Communication on Community accession to the European Convention  
for the Protection Human Rights and Fundamental Freedoms and some of its 
Protocols. 19. November 1990. 
9 GRAGL, Paul. Accession Revisited: Will Fundamental Rights Protection Trump the 
European Union´s Legal Autonomy? In BENEDEK, Wolfgang; BENOIT-ROHMER, 
Florence; KARL, Wolfram; NOWAK, Manfred (eds.). European Yearbook on Human 
Rights. 2011. s. 6. 
10 Stanovisko Súdneho dvora z 28. marca 1996, 2/94, EU:C:1996:140. 
11 Súdny dvor konštatoval, že mu nebolo poskytnuté žiadne upresnenie týkajúce sa 
predpokladaných riešení vzťahujúcich sa na konkrétnu úpravu  tohto podriadenia 
Spoločenstva medzinárodnému súdnemu orgánu. 



324 15 rokov v Európskej únii: aktuálne otázky a súčasné výzvy 
 

tému ochrany ľudských práv a základných slobôd v EÚ, nakoľko jeho 
judikatúra predchádzala formálnemu zmluvnému zakotveniu tejto 
ochrany, v čom spočíva aj rozdiel oproti ľudsko-právnej ochrane  
na úrovni RE, ktorá vychádza výhradne z tradičných medzinárodno-
právnych zmluvných textov.  

Je nepochybné, že ochrana základných práv už má svoje trvalé mies-
to v aktuálnej i budúcej agende inštitúcií EÚ a v únijnom práve. Prerod 
bol dokonaný najnovším počinom v tomto procese kodifikácie, ktorým 
sa má zabezpečiť ochrana základných práv v EÚ, a síce, vypracovaním 
Charty základných práv EÚ a nadobudnutím jej záväznosti spolu s Li-
sabonskou zmluvou. 
 

1.1. Zrod myšlienky pristúpenia 
Ďalším zo skupiny výrazných míľnikov bol samotný zrod myšlienky 

pristúpenia EÚ k Dohovoru. Postupne sa členské štáty EÚ, osobitne tie 
s ústavnou tradíciou ako Nemecko, začali domnievať, že taká silná or-
ganizácia ako EÚ musí byť aj formálne limitovaná vo svojej činnosti.  
V roku 1977 spolu s Radou a Komisiou prijal Parlament spoločné vy-
hlásenie o základných právach, v ktorom sa tieto tri inštitúcie zaviazali 
zabezpečiť rešpektovanie základných práv pri výkone svojich právo-
mocí. V roku 1979 Parlament prijal uznesenie, v ktorom obhajuje myš-
lienku pristúpenia Európskeho spoločenstva k Dohovoru. V návrhu 
Zmluvy o založení Európskej únie z roku 1984 bolo stanovené, že Únia 
musí chrániť dôstojnosť jednotlivca a priznávať každému človeku  
vo svojej jurisdikcii základné práva a slobody odvodené zo spoločných 
zásad národných ústav a Dohovoru. Predpokladalo sa v ňom tiež pri-
stúpenie Únie k Dohovoru. 

V sedemdesiatych rokov 20. storočia vyvolala absencia ľudsko-
právneho štandardu v rámci Spoločenstva tlak. Najsilnejším prejavom 
tohoto odporu bolo rozhodnutie Spolkového ústavného súdu v Ne-
mecku Solange I z roku 1974, v ktorom si tento súd vyhradil, do doby 
kým Spoločenstvo príjme katalóg ľudských práv, právomoc preskú-
mavať a prípadne neaplikovať komunitárne akty Spoločenstva,  

                                  Pristúpenie Európskej únie k Dohovoru o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd včera a dnes 

325 
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7 COM (79) 210 final. Commission of the European Communities. Accession  
of the Communities to the European Convention on Human Rights – Commision 
Memorandum. Bulletin of the European Communities Supplement. 2 May 1979. 
8 SEC (90) 2087 final. Commission of the European Communities. Commission 
Communication on Community accession to the European Convention  
for the Protection Human Rights and Fundamental Freedoms and some of its 
Protocols. 19. November 1990. 
9 GRAGL, Paul. Accession Revisited: Will Fundamental Rights Protection Trump the 
European Union´s Legal Autonomy? In BENEDEK, Wolfgang; BENOIT-ROHMER, 
Florence; KARL, Wolfram; NOWAK, Manfred (eds.). European Yearbook on Human 
Rights. 2011. s. 6. 
10 Stanovisko Súdneho dvora z 28. marca 1996, 2/94, EU:C:1996:140. 
11 Súdny dvor konštatoval, že mu nebolo poskytnuté žiadne upresnenie týkajúce sa 
predpokladaných riešení vzťahujúcich sa na konkrétnu úpravu  tohto podriadenia 
Spoločenstva medzinárodnému súdnemu orgánu. 
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ka spočívala, ako to vyjadril Súdny dvor 28. marca 1996, v nevyhnut-
nosti zmeny Zmluvy. Po tomto stanovisku sa Únia začala viac sústrediť 
na vytvorenie vlastného katalógu ľudských práv. 

 
1.2. Právny základ pristúpenia 
Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy dňa 1. decembra 

2009 je z čl. 6 ods. 2 Zmluvy o EÚ zrejmé, že EÚ má nielen právomoc 
pristúpiť k Dohovoru, ale tiež to, že jej členské štáty uložili povinnosť 
dosiahnuť pokrok v tomto smere. Text čl. 6 ods. 2 ZEÚ, ktorý znie: 
,,Únia pristúpi k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv  
a základných slobôd. Týmto pristúpením nie sú dotknuté právomoci 
Únie vymedzené v zmluvách“. Predpoklady na pristúpenie EÚ k Doho-
voru boli vytvorené aj na pôde RE. Čl. 59 ods. 2  Dohovoru v zmysle 
Protokolu č. 14 znie: „Európska únia môže pristúpiť k tomuto Dohovo-
ru“.  

Po zakotvení prístupového mandátu do Zmluvy o EÚ a vytvorení 
podmienok na pristúpenie aj v Dohovore, obe strany začali uvažovať  
o podobách praktickej realizácie ustanovenia čl. 6 ods. 2 Zmluvy o EÚ  
a čl. 59 ods. 2 Dohovoru. Riadiaci výbor pre ľudské práva uznal, že prí-
stupové podmienky by mohli byť dojednané a zmeny potrebné  
na oboch stranách by mohli byť dosiahnuté buď prostredníctvom po-
zmeňovacieho protokolu k Dohovoru, alebo prostredníctvom dohody  
o pristúpení, ktorá sa uzatvorí medzi EÚ na jednej strane a stranami 
Dohovoru na strane druhej12. Zatiaľ čo Riadiaci výbor pre ľudské prá-
va inklinoval k tej druhej možnosti, zároveň považoval za vhodné,  
aby boli do budúcnosti všetky možnosti otvorené. Členské štáty EÚ  
a RE sa však napokon dohodli na texte Dohody o pristúpení EÚ k Do-
hovoru z 5. apríla 2013. Dňa 4. júla 2013 predložila Komisia na základe 
čl. 218 ods. 11 ZFEÚ návrh dohody o pristúpení spoločne s ostatnými 

 
12 CDDH(2002)010 Addenum2. Steering Committee for Human Rights. Study  
of Technical and Legal Issues of a Possible EC/EU Accession to the European 
Convention on Human Rights.28 June 2002. 
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dokumentami Súdnemu dvoru so žiadosťou o posúdenie, či je návrh 
zlúčiteľný s primárnym právom EÚ. V dňoch 5. a 6. mája 2014 sa kona-
li ústne konania. Následne Súdny dvor vydal negatívne stanovisko: 
,,Dohoda o pristúpení Európskej únie k Európskemu dohovoru  
o ochrane ľudských práv a základných slobôd je nezlučiteľná s čl. 6 
ods. 2 ZEÚ a s protokolom (č. 8) k čl. 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii 
o pristúpení Únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv  
a základných slobôd"13. Toto stanovisko znemožňuje nadobudnutie 
platnosti prístupovej dohody, kým v nej nedôjde k zmenám alebo kým 
nedôjde k zmene Zmlúv. 
 
2. Obdobie ,,post-opinion“ 

Obdobie v rámci prístupového procesu po vydaní stanoviska 2/13 
sa označuje ako post-opinion obdobie. Z nášho pohľadu ho nemožno 
považovať za vegetačné obdobie v rámci prístupového procesu. Je bo-
haté na hodnotné názory a návrhy riešení. V rámci neho sa zo všetkých 
strán ozývajú hlasy deklarujúce vhodnosť, nutnosť či potrebu pristú-
penia. 

Pristúpenie EÚ k Dohovoru je aktuálnou témou, minimálne s ohľa-
dom na fakt, že sa jedná o neukončený proces. Ďalšou zaujímavou čr-
tou tejto problematiky je jej národný, európsky a medzinárodný roz-
mer a v neposlednom rade rozsah pôsobenia, keďže otázka pristúpe-
nia presakuje do rozličných sfér spoločenského diania. Dotýka sa súd-
nictva, inštitucionálnych usporiadaní i základných práv jednotlivcov. 
Či už v stave, v akom sa proces pristúpenia aktuálne nachádza,  
alebo v stave, aký sa od úspešného dovŕšenia prístupových rokovaní 
očakáva, otázka pristúpenia predstavuje vďačné portfólio pre odborné 
i laické úvahy. Vďaka nej vznikol široký priestor pre realizáciu diskusií 
na rôznych úrovniach, čo bolo spôsobené rozmanitosťou nastolených 

 
13 Stanovisko Súdneho dvora zo dňa 18. decembra 2014, 2/13, EU:C:2014:2454, bod 
258. 
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12 CDDH(2002)010 Addenum2. Steering Committee for Human Rights. Study  
of Technical and Legal Issues of a Possible EC/EU Accession to the European 
Convention on Human Rights.28 June 2002. 
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13 Stanovisko Súdneho dvora zo dňa 18. decembra 2014, 2/13, EU:C:2014:2454, bod 
258. 
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otázok a podporené snahou zúčastnených strán o posun v riešení tejto 
záležitosti.  

Od prvého kontaktu s otázkou pristúpenia EÚ k Dohovoru však po-
zorujeme minimum diskusií vedených na národnej úrovni a za nevyu-
žitý potenciál, ktorý by mohol obohatiť túto diskusiu považujeme aj 
aktivitu vedeckých pracovníkov na akademickej pôde v rámci jednotli-
vých štátov EÚ a RE. Názory a postoje odborníkov orientujúcich sa  
na vymedzenú oblasť sa v niektorých bodoch zhodujú, v iných zas roz-
chádzajú, čo zároveň nebráni vzniku ďalších inovatívnych pohľadov  
a výskumných rezultátov v predmetnej problematike. Schvaľovaniu 
prístupovej dohody by mala na národnej i nadnárodnej úrovni pred-
chádzať dôkladná analýza benefitov a nevýhod, ktoré môžu z pristú-
penia vyplynúť a tiež relevantná diskusia o tom, či je v záujme väčšiny 
európskej populácie, alebo je len zbytočným aktom bez faktického prí-
nosu a skvalitnenia ochrany práv jednotlivcov. Pristúpenie by sa dotý-
kalo každého členského štátu EÚ a RE, avšak na tomto stupni je verej-
ná diskusia, znalosť problematiky a teda názory na ňu napriek tomu, 
že je živá už desiatky rokov, minimálna. Najčastejšími prispievateľmi 
do diskusie sú európski univerzitní profesori napr. Steve Peers, Tobias 
Lock, Joakim Nergelius, Jean-Paul Jacqué, L.F.M. Besselink, Paul Gragl  
a ďalší. Prísun najaktuálnejších informácií, čo sa prístupového procesu 
a vyjednávaní prístupovej dohody týka, je nateraz možné získať online 
žiadosťami na sekretariát Rady EÚ o sprístupnenie pracovných mate-
riálov i nesprístupnených oficiálnych dokumentov, ako sú napr. závery 
stretnutí pracovnej skupiny pre Základné a občianske práva a voľný 
pohyb osôb FREMP (Working Party on Fundamental Rights, Citizens 
Rights and FreeMovement of Persons). 
 

2.1. Práce na námietkach Súdneho dvora 
Výbor stálych predstaviteľov vlád členských štátov pri Európskej 

únii-Coreper uskutočnil 28. januára 2015 prvú neformálnu výmenu 
názorov a uznal, že je potrebný určitý čas na zváženie ďalších krokov, 
ktoré by sa mali pred návratom k rokovaniam urobiť. Výsledkom dru-
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hej neformálnej výmeny názorov v rámci Coreperu 25. marca 2015 
bolo vymedzenie procesného rámca pre ďalšie posúdenie. V nadväz-
nosti na toto rokovanie prebehli v dňoch 9. a 21. apríla 2015 dve po-
ldenné zasadnutia FREMP a bol prerokovaný prvý odborný písomný 
príspevok útvarov Komisie týkajúci sa mechanizmu spolužalovaného  
a predbežného zapojenia Súdneho dvora.14  

Rada vzala 8. októbra 2015 na vedomie aktuálny stav a vyzvala Ko-
misiu, aby predložila podrobnú analýzu v reakcii na otázky, ktoré Súd-
ny dvor vzniesol vo svojom stanovisku 2/13.15 Komisia predložila jed-
nu časť svojej analýzy16 (článok 344 ZFEÚ, protokol č. 16 k Dohovoru  
a článok 53 Dohovoru) a pracovná skupina FREMP o nej rokovala  
4. novembra 2015.  

Ďalšia časť bola prerokovaná na schôdzi FREMP 26. apríla 201617 
(mechanizmus spolužalovaného, predchádzajúce zapojenie Súdneho 
dvora, článok 344 ZFEÚ a protokol č. 16 k Dohovoru, článok 53 Doho-
voru). Dňa 1. decembra 2016 FREMP analyzovala technický príspevok 
útvarov Komisie o vzájomnej dôvere.18  

Posledná zostávajúca otázka - spoločná zahraničná a bezpečnostná 
politika sa riešila 19. októbra a 15. novembra 2018. Očakáva sa,  
že Komisia teraz predloží komplexný dokument, v ktorom zhrnie tieto 
diskusie a sformuluje „komplexný balík výsledkov práce na námiet-
kach Súdneho dvora“. 
 

2.2. Oficiálne postoje a výzvy 
 Súčasný stav zvolenej problematiky poznáme najmä zo správ a vy-
hlásení európskych inštitúcií a pracovných skupín, z názorov niekoľ-
kých sudcov Súdneho dvora a ESĽP, z komentárov politikov a pozoro-
vateľov, atď. 

 
14 Dokument DS 1216/15. 
15 Dokument 12528/15. 
16 Dokument WK 116/15. 
17 Dokument WK 249/16. 
18 Dokument WK 746/16. 



328 15 rokov v Európskej únii: aktuálne otázky a súčasné výzvy 
 

otázok a podporené snahou zúčastnených strán o posun v riešení tejto 
záležitosti.  

Od prvého kontaktu s otázkou pristúpenia EÚ k Dohovoru však po-
zorujeme minimum diskusií vedených na národnej úrovni a za nevyu-
žitý potenciál, ktorý by mohol obohatiť túto diskusiu považujeme aj 
aktivitu vedeckých pracovníkov na akademickej pôde v rámci jednotli-
vých štátov EÚ a RE. Názory a postoje odborníkov orientujúcich sa  
na vymedzenú oblasť sa v niektorých bodoch zhodujú, v iných zas roz-
chádzajú, čo zároveň nebráni vzniku ďalších inovatívnych pohľadov  
a výskumných rezultátov v predmetnej problematike. Schvaľovaniu 
prístupovej dohody by mala na národnej i nadnárodnej úrovni pred-
chádzať dôkladná analýza benefitov a nevýhod, ktoré môžu z pristú-
penia vyplynúť a tiež relevantná diskusia o tom, či je v záujme väčšiny 
európskej populácie, alebo je len zbytočným aktom bez faktického prí-
nosu a skvalitnenia ochrany práv jednotlivcov. Pristúpenie by sa dotý-
kalo každého členského štátu EÚ a RE, avšak na tomto stupni je verej-
ná diskusia, znalosť problematiky a teda názory na ňu napriek tomu, 
že je živá už desiatky rokov, minimálna. Najčastejšími prispievateľmi 
do diskusie sú európski univerzitní profesori napr. Steve Peers, Tobias 
Lock, Joakim Nergelius, Jean-Paul Jacqué, L.F.M. Besselink, Paul Gragl  
a ďalší. Prísun najaktuálnejších informácií, čo sa prístupového procesu 
a vyjednávaní prístupovej dohody týka, je nateraz možné získať online 
žiadosťami na sekretariát Rady EÚ o sprístupnenie pracovných mate-
riálov i nesprístupnených oficiálnych dokumentov, ako sú napr. závery 
stretnutí pracovnej skupiny pre Základné a občianske práva a voľný 
pohyb osôb FREMP (Working Party on Fundamental Rights, Citizens 
Rights and FreeMovement of Persons). 
 

2.1. Práce na námietkach Súdneho dvora 
Výbor stálych predstaviteľov vlád členských štátov pri Európskej 

únii-Coreper uskutočnil 28. januára 2015 prvú neformálnu výmenu 
názorov a uznal, že je potrebný určitý čas na zváženie ďalších krokov, 
ktoré by sa mali pred návratom k rokovaniam urobiť. Výsledkom dru-

                                  Pristúpenie Európskej únie k Dohovoru o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd včera a dnes 

329 
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14 Dokument DS 1216/15. 
15 Dokument 12528/15. 
16 Dokument WK 116/15. 
17 Dokument WK 249/16. 
18 Dokument WK 746/16. 
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V roku 2014, Jean-Claude Juncker, ešte ako kandidát na funkciu 
predsedu Európskej komisie, uviedol: ,,....Mám v úmysle zveriť jedné-
mu komisárovi osobitnú zodpovednosť za Chartu základných práv 
Európskej únie a právny štát. Tento komisár bude zodpovedný za do-
končenie pristúpenia Únie k Európskemu dohovoru o ľudských prá-
vach, čo je povinnosťou podľa Zmluvy o EÚ.“19 Komisia vo svojom pra-
covnom programe na rok 2016 oznámila, že bude pokračovať v práci 
na pristúpení, pričom "plne zohľadní" stanovisko Súdneho dvora.20 
Toto tvrdenie bolo zopakované v pracovnom programe na rok 2017.21 
V programoch na roky 2018 a 2019 ho už nenachádzame, no v júni 
2018 predseda Juncker uistil, že prevzal iniciatívu nad oživením prác  
v súvislosti s pristúpením EÚ k Dohovoru a že urobí všetko, čo je v jeho 
silách, aby Komisia, ktorá je stále pod jeho vedením, predložila Rade 
Európskej únie konsolidované návrhy v reakcii na právne otázky vzne-
sené v stanovisku 2/13. Predseda Juncker zdôraznil, že pristúpenie EÚ 
k Dohovoru nie je len dlhodobou právnou povinnosťou Európskej únie 
podľa Lisabonskej zmluvy, ale má aj dôležité politické dôsledky,  
ktoré by sa nemali podceňovať.22 

Pokiaľ ide o Radu EÚ, tá uznala, že pristúpením EÚ k Dohovoru  
by sa posilnili spoločné hodnoty Únie, zvýšila by sa efektivita práva 
Únie a posilnila súdržnosť v oblasti ochrany základných práv v Európe. 
Rada vyzvala Komisiu, aby urýchlene dokončila analýzu právnych otá-
zok vznesených Európskym súdnym dvorom.23 V dokumente Rady EÚ 
z 22. januára 2018 ,,Priority spolupráce s Radou Európy v rokoch 2018 

 
19 Nový začiatok pre Európu: moja agenda pre zamestnanosť, rast, spravodlivosť  
a demokratickú zmenu, Jean-Claude Juncker. [online], [cit.05/05/2019]. Dostupné na 
internete: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-
political-guidelines-speech_sk.pdf//. 
20 Dokument COM(2015) 610 final. 
21 Dokument COM (2016) 710. 
22 Tiny Kox: ‘EU accession to the Conventionis at thefore front of the Assembly’s poli-
tical dialogue with Brussels’. [online], [cit.20/05/2019]. Dostupné na internete: 
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-
EN.asp?newsid=7431&lang=2//. 
23 Dokument 12913/7. 
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- 2019“sa konštatuje:......Pristúpenie k Dohovoru je povinnosťou vyplý-
vajúcou z primárneho práva podľa článku 6 ods. 2 Lisabonskej zmluvy 
a spôsobom na zlepšenie konzistentnosti ochrany ľudských práv v Eu-
rópe. EÚ naďalej prioritne pracuje na hľadaní spôsobov, ako vyriešiť 
zostávajúce výzvy na dokončenie pristúpenia.“24 

Čoskoro po predsedníctve Výboru ministrov RE (21. november 
2018 – 17. máj 2019) bude Fínsko predsedať Rade EÚ (od 1. júla 
2019). Tieto dve po sebe idúce vodcovské úlohy poskytujú vynikajúcu 
príležitosť na rozvoj spolupráce medzi RE a Úniou pri budovaní stabi-
lity a bezpečnosti, ako aj na riešenie nových výziev v Európe. Podľa 
Marja Rislakki (stále zastúpenie Fínska pri EÚ),: ,,Fínsko urobí všetko, 
čo bude v jeho silách, aby posunulo pristúpenie EÚ k Európskemu do-
hovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, počas predsed-
níctva v Rade EÚ.“25 

Európsky parlament dňa 25. októbra 2016 vyzval Komisiu,  
aby do júna 2017 predstavila nový návrh dohody o pristúpení Únie  
k Dohovoru s cieľom splniť povinnosť zakotvenú v článku 6 Zmluvy 
o EÚ a vziať do úvahy stanovisko Súdneho dvora 2/13.26  

V januári roku 2019 pripomenul povinnosť pristúpiť k Dohovoru, 
ktorá je stanovená v článku 6 Zmluvy o EÚ; požiadal Komisiu, aby pri-
jala potrebné kroky na odstránenie právnych prekážok, ktoré bránia 
uzavretiu prístupového procesu, a aby predložila nový návrh dohody  
o pristúpení Únie k Dohovoru, ktorý bude obsahovať pozitívne rieše-
nia námietok vznesených Súdnym dvorom. Aj Európsky parlament sa 
domnieva, že jeho dokončením by sa zaviedli ďalšie záruky na ochranu 
základných práv občanov a obyvateľov Únie a poskytol by sa dodatoč-
ný mechanizmus na presadzovanie ľudských práv, konkrétne možnosť 

 
24 Dokument 5553/18. 
25 Tiny Kox: ‘EU accession to the Convention is at the forefront of the Assembly’s 
political dialogue with Brussels’. [online], [cit.20/05/2019]. Dostupné na internete: 
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-
EN.asp?newsid=7431&lang=2//. 
26 Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2016 s odporúčaniami pre Komi-
siu o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva. 
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a demokratickú zmenu, Jean-Claude Juncker. [online], [cit.05/05/2019]. Dostupné na 
internete: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-
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20 Dokument COM(2015) 610 final. 
21 Dokument COM (2016) 710. 
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tical dialogue with Brussels’. [online], [cit.20/05/2019]. Dostupné na internete: 
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-
EN.asp?newsid=7431&lang=2//. 
23 Dokument 12913/7. 

                                  Pristúpenie Európskej únie k Dohovoru o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd včera a dnes 

331 
 

- 2019“sa konštatuje:......Pristúpenie k Dohovoru je povinnosťou vyplý-
vajúcou z primárneho práva podľa článku 6 ods. 2 Lisabonskej zmluvy 
a spôsobom na zlepšenie konzistentnosti ochrany ľudských práv v Eu-
rópe. EÚ naďalej prioritne pracuje na hľadaní spôsobov, ako vyriešiť 
zostávajúce výzvy na dokončenie pristúpenia.“24 

Čoskoro po predsedníctve Výboru ministrov RE (21. november 
2018 – 17. máj 2019) bude Fínsko predsedať Rade EÚ (od 1. júla 
2019). Tieto dve po sebe idúce vodcovské úlohy poskytujú vynikajúcu 
príležitosť na rozvoj spolupráce medzi RE a Úniou pri budovaní stabi-
lity a bezpečnosti, ako aj na riešenie nových výziev v Európe. Podľa 
Marja Rislakki (stále zastúpenie Fínska pri EÚ),: ,,Fínsko urobí všetko, 
čo bude v jeho silách, aby posunulo pristúpenie EÚ k Európskemu do-
hovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, počas predsed-
níctva v Rade EÚ.“25 

Európsky parlament dňa 25. októbra 2016 vyzval Komisiu,  
aby do júna 2017 predstavila nový návrh dohody o pristúpení Únie  
k Dohovoru s cieľom splniť povinnosť zakotvenú v článku 6 Zmluvy 
o EÚ a vziať do úvahy stanovisko Súdneho dvora 2/13.26  

V januári roku 2019 pripomenul povinnosť pristúpiť k Dohovoru, 
ktorá je stanovená v článku 6 Zmluvy o EÚ; požiadal Komisiu, aby pri-
jala potrebné kroky na odstránenie právnych prekážok, ktoré bránia 
uzavretiu prístupového procesu, a aby predložila nový návrh dohody  
o pristúpení Únie k Dohovoru, ktorý bude obsahovať pozitívne rieše-
nia námietok vznesených Súdnym dvorom. Aj Európsky parlament sa 
domnieva, že jeho dokončením by sa zaviedli ďalšie záruky na ochranu 
základných práv občanov a obyvateľov Únie a poskytol by sa dodatoč-
ný mechanizmus na presadzovanie ľudských práv, konkrétne možnosť 

 
24 Dokument 5553/18. 
25 Tiny Kox: ‘EU accession to the Convention is at the forefront of the Assembly’s 
political dialogue with Brussels’. [online], [cit.20/05/2019]. Dostupné na internete: 
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-
EN.asp?newsid=7431&lang=2//. 
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podať na ESĽP sťažnosť týkajúcu sa porušovania ľudských práv vy-
plývajúcich z konania inštitúcie EÚ alebo vykonávania práva EÚ  
v členskom štáte, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti Dohovoru, okrem 
toho zastáva názor, že judikatúra ESĽP takto zabezpečí ďalšie vstupné 
informácie súčasným i budúcim opatreniam EÚ zameraným na dodr-
žiavanie a podporu ľudských práv a základných slobôd v oblasti ob-
čianskych slobôd, spravodlivosti a vnútorných vecí, ktoré doplnia judi-
katúru Súdneho dvora v tejto oblasti.27 

Postoj zmluvných strán Dohovoru k otázke pristúpenia je jednoz-
načne deklarovaný Kodanskou deklaráciou28, v ktorej spoločne vyhla-
sujú, že: ,,Štáty, zmluvné strany, opätovne potvrdzujú dôležitosť pri-
stúpenia Európskej únie k Dohovoru ako spôsobu zlepšenia súdržnosti 
ochrany ľudských práv v Európe a vyzývajú inštitúcie Európskej únie, 
aby prijali potrebné opatrenia na umožnenie procesu uvedeného  
v článku 6. ods. 2 Zmluvy o Európskej únii sa má dokončiť čo najskôr. 
V tejto súvislosti vítajú pravidelné kontakty medzi Európskym súdom 
pre ľudské práva a Súdnym dvorom Európskej únie a v prípade potre-
by aj zintenzívnenú konvergenciou výkladu oboch súdov, pokiaľ ide  
o ľudské práva v Európe“29. 

Ďalej v Dôvodovej správe spravodajkyne Petry De Sutterovej k do-
kumentu Výboru Parlamentného zhromaždenia RE pre rokovací po-
riadok, imunity a inštitucionálne veci s názvom ,,Vytvorenie mecha-
nizmu Európskej únie pre demokraciu, právny štát a základné práva“  
z 25.03.2019 je uvedené: ,,ako sa už viackrát uviedlo, len pristúpenie 
Európskej únie k Európskemu dohovoru o ľudských právach môže 
zabezpečiť konvergenciu noriem v oblasti ľudských práv v celej Euró-

 
27 Správa o vykonávaní Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom 
rámci EÚ z 30.01.2019 [online], [cit.22/05/2019]. Dostupné na internete: 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0051_SK.html//. 
28 Konferencia na vysokej úrovni, ktorá sa konala v Kodani 12. a 13. apríla 2018  
na podnet dánskeho predsedníctva Výboru ministrov Rady Európy. 
29 Copenhagen Declaration, bod 83. [online], [cit.26/05/2019]. Dostupné  
na internete: // 
https://www.echr.coe.int/Documents/Copenhagen_Declaration_ENG.pdf//. 
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pe. Od stanoviska Súdneho dvora Európskej únie 2/13 sa inštitúcie EÚ 
a predsedníctva EÚ naďalej zaviazali k pristúpeniu bez toho, aby boli 
predložené konkrétne návrhy. Rada Európy je pripravená vstúpiť  
do možných rokovaní, ktoré požaduje aj zhromaždenie.“30 

V predbežnom návrhu Súhrnnej správy o spolupráci medzi Radou 
Európy a Európskou úniou z 129. zasadnutia Výboru ministrov (Hel-
sinki, 16. - 17. mája 2019) sa ale na tému prístupových rokovaní uvá-
dza, že ,,v súčasnosti neexistuje žiadny časový rámec pre nové rokova-
nia.“31 

Spravodajca Výboru Parlamentného zhromaždenia pre politické ve-
ci a demokraciu Tiny Kox v dokumente s názvom ,,O úlohe a poslaní 
zhromaždenia: hlavné výzvy pre budúcnosť“ zo 4. apríla 2019 konšta-
tuje, že „podpora pristúpenia EÚ k Európskeho dohovoru o ľudských 
právach je a mala by zostať v popredí politického dialógu zhromažde-
nia s EÚ.“32 
 
Záver 
 Pristúpenie EÚ k Dohovoru by bolo vhodné nazývať pojmom 
,,pristúpovanie". Dômyselne by sme tak definovali tento ,,fenomén" 
ako proces, vyžadujúci si nie len čas, ale i odhodlanie a nezlomný záu-
jem veľkého množstva zainteresovaných subjektov o dosiahnutie cie-
ľov, pristúpením sledovaných. A tento proces by sa dal popísať histo-
rickými, inštitucionálnymi a politickými faktami, alebo ako paleta rôz-

 
30 Dôvodová správa spravodajkyne Petry De Sutterovej. [online], [cit.22/05/2019]. 
Dostupné na internete: http://http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-
XML2HTML-en.asp?fileid=27484&lang=en//. 
31 Summary Report on co-operation between the Council of Europe and the Europe-
an Union[online], [cit.23/05/2019]. Dostupné na internete: 
//https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=090000168094348
2//. 
32 Role and mission of the Parliamentary Assembly: main challenges for the future. 
[online], [cit.23/05/2019]. Dostupné na internete: 
//http://www.assembly.coe.int/LifeRay/POL/Pdf/DocsAndDecs/2019/AS-POL-
INF-2019-06-EN.pdf//. 
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27 Správa o vykonávaní Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom 
rámci EÚ z 30.01.2019 [online], [cit.22/05/2019]. Dostupné na internete: 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0051_SK.html//. 
28 Konferencia na vysokej úrovni, ktorá sa konala v Kodani 12. a 13. apríla 2018  
na podnet dánskeho predsedníctva Výboru ministrov Rady Európy. 
29 Copenhagen Declaration, bod 83. [online], [cit.26/05/2019]. Dostupné  
na internete: // 
https://www.echr.coe.int/Documents/Copenhagen_Declaration_ENG.pdf//. 
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pe. Od stanoviska Súdneho dvora Európskej únie 2/13 sa inštitúcie EÚ 
a predsedníctva EÚ naďalej zaviazali k pristúpeniu bez toho, aby boli 
predložené konkrétne návrhy. Rada Európy je pripravená vstúpiť  
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právach je a mala by zostať v popredí politického dialógu zhromažde-
nia s EÚ.“32 
 
Záver 
 Pristúpenie EÚ k Dohovoru by bolo vhodné nazývať pojmom 
,,pristúpovanie". Dômyselne by sme tak definovali tento ,,fenomén" 
ako proces, vyžadujúci si nie len čas, ale i odhodlanie a nezlomný záu-
jem veľkého množstva zainteresovaných subjektov o dosiahnutie cie-
ľov, pristúpením sledovaných. A tento proces by sa dal popísať histo-
rickými, inštitucionálnymi a politickými faktami, alebo ako paleta rôz-

 
30 Dôvodová správa spravodajkyne Petry De Sutterovej. [online], [cit.22/05/2019]. 
Dostupné na internete: http://http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-
XML2HTML-en.asp?fileid=27484&lang=en//. 
31 Summary Report on co-operation between the Council of Europe and the Europe-
an Union[online], [cit.23/05/2019]. Dostupné na internete: 
//https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=090000168094348
2//. 
32 Role and mission of the Parliamentary Assembly: main challenges for the future. 
[online], [cit.23/05/2019]. Dostupné na internete: 
//http://www.assembly.coe.int/LifeRay/POL/Pdf/DocsAndDecs/2019/AS-POL-
INF-2019-06-EN.pdf//. 
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norodých udalostí, rozhodnutí, vyjednávaní, názorov a návrhov. To 
všetko spolu charakterizuje proces pristúpenia EÚ k Dohovoru. Predsa 
len sú v rámci tohoto procesu rozpoznateľné viac či menej významné 
udalosti. Nepochybne už dlhé roky najpodstatnejšou udalosťou tohoto 
fenoménu pristupovania je vydanie stanoviska Súdneho dvora. Do 18. 
decembra 2014 vnímame obrovský prerod Spoločenstiev z čisto ekono-
mického zoskupenia na nadnárodnú organizáciu, ktorá kladie garanciu 
základných práv na popredné miesta svojho záujmu, zrod myšlienky 
pristúpenia,  zmenu z nemožnosti pristúpenia na povinnosť a zadefi-
novanie právneho základu pristúpenia a cesty ku kľúčovému právne-
mu inštrumentu tejto akcesie, ktorým je dohoda o pristúpení. Z nášho 
pohľadu nemožno ani obdobie po stanovisku považovať za vegetačné 
obdobie v rámci prístupového procesu. Jeho hodnota spočíva v disku-
sii na mnohých úrovniach spoločenského diania. Faktom ale ostáva,  
že od vydania stanoviska 2/13 sa stretávame predovšetkým s vyjadre-
niami deklarujúcimi postoje, avšak bez konkrétnych návrhov riešení 
otázok nastolených Súdnym dvorom. Nehovoriac o tom, ako ďaleko sú 
zainteresované strany od schválenia prístupovej dohody. Únia sa aktu-
álne nachádza v prelomovom období a my s nedočkavosťou očakáva-
me bilancovanie končiacej Komisie dúfajúc, že sa bude môcť pochváliť 
aj dosiahnutými úspechmi v riešení otázky pristúpenia Únie k Dohovo-
ru. 
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Abstrakt 
Renesancia je koncept, ktorý vzniká v Európe  v 16. storočí a viaže sa  
na zrod myšlienky ľudskej dôstojnosti. V 21. storočí Emmanuel Macron 
prichádza s konceptom európskej renesancie, ktorý má byť teoretickým 
východiskom inštitucionálnej rekonštrukcie Európskej únie. Príspevok 
analyzuje teoretický koncept renesancie a jeho aplikovateľnosť na inšti-
tucionálnu rekonštrukciu Európskej únie.  

  
Abstract 
Renaissance is a concept that originates in Europe in the 16th century 
and ties in to the birth of the idea of human dignity. In the 21st century, 
Emmanuel Macron comes up with the concept of a European renaissan-
ce to be the theoretical basis for the institutional reconstruction  
of the European Union. The paper analyzes the theoretical concept of the 
Renaissance and its applicability to the institutional reconstruction  
of the European Union. 
 

Úvod 
Náš príspevok Európska renesancia je poňatý ako filozoficko-

teoretická reakcia na nedávny Macronov otvorený list1 pre Európu, 
v ktorom vyzýva občanov Európskej únie k európskej renesancii.  

 
1 Pozri bližšie MACRON, E.: Pour une Renaissance européenne. 04. Marec 2019. 
Online: https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/03/04/pour-une-
renaissance-europeenne/ (cit. 30.05.2019). 
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Na tomto otvorenom liste je práve prekvapivý termín renesancia, 
ktorý Macron volí ako akési teoretické východisko, na ktorom má byť 
postavená inštitucionálna rekonštrukcia Európskej únie.  

Samozrejme, Macronov apel k európskej renesancii je najmä poli-
tický apel, ale práve na nás ako odbornej komunite je, aby sme takéto 
a najmä práve takéto apely podrobili hĺbkovej analýze. Právo a politika 
sú hlboko prepojené a práve politika vytvára vízie, ktoré vyústia  
do konkrétnych návrhov de lege ferrenda,  ktoré budú utvárať budúce 
európske právo. 

Cieľom nášho príspevku je otestovať pravdivosť/vhodnosť koncep-
tu renesancie, ktorý je historickým konceptom vznikajúci v Európe  
v 14. storočí ako teoretické východisko pre inštitucionálnu rekon-
štrukciu Európskej únie v 21. storočí.  

Tomu prispôsobíme aj samotnú štruktúru nášho príspevku, ktorú 
budeme členiť do troch kapitol. V prvej kapitole sa zameriame na roz-
bor pojmu renesancie, v ktorej špecificky poukážeme najmä na etymo-
lógiu pojmu, ako aj na jeho historickú genézu. Osvetlenie pojmu rene-
sancia nám umožní v druhej kapitole posúdiť vhodnosť/nevhodnosť 
použitia konceptu renesancie ako teoretického východiska inštitucio-
nálnej rekonštrukcie Európskej únie. A nakoniec, v tretej kapitole po-
súdime, či konceptu renesancie zodpovedá Macronova vízia inštitucio-
nálnej rekonštrukcie Európskej únie  a ak nie, tak predložíme návrh, 
ako ju náležite pozmeniť tým spôsobom, aby bola s týmto konceptom 
súladná. Zároveň si budeme všímať, akú úlohu v tomto procese európ-
skej renesancie zohrávajú (resp. zohrali alebo majú zohrávať) štáty 
strednej Európy. 

 
1. Pojem renesancia 

Etymologicky termín renesancia pochádza z latinsého natus – čo 
znamená zrod – a tak do úvahy prichádzajú s latinskou predponou – re 
významy ako je znovuzrodenie, môžeme hovoriť aj o novom zrodení 
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alebo o druhom zrodení. Príznačná je v tejto súvislosti metafora 
o povstaní bájneho fénixa z popola.  

Ak by sme prijali ako naše teoretické východisko Fregeho trojuhol-
ník pri skúmaní termínu renesancia, museli by sme sa rovnako  spýtať, 
aký je jeho zmysel. Je jasné, že význam termínu renesancia bez poroz-
umenia zmyslu nám nemôže dať úplnú odpoveď na otázku, či je tento 
koncept vhodný pre inštitucionálnu rekonštrukciu Európskej únie 
v 21. storočí. Aby sme jeho zmysel náležite rozobrali, pozrieme sa 
v krátkosti na jeho genézu.  

Čisto historiograficky by sme mohli vznik konceptu renesancie spo-
jiť so 16 storočí, konkrétne s rokom 1550, keď bol prvýkrát použitý 
Vasarim v diele Vies des plus excellents peintres, sculpteurs et archi-
tectes pre označenie umeleckého prúdu, ktorého začiatok bol v 14 st. 
v Taliansku.  

Bol to teda koncept, ktorý označoval spočiatku špecificky umelecký 
prúd, ale netrvalo dlho a o tri roky neskôr v nadväznosti na toto dielo 
sa objavilo akési zovšeobecnenie konceptu renesancie na paradigmu  
v diele Pierra Belona du Mansa Les Observations de plusieurs singulari-
tez et choses memorables, ktorý ho použil v zmysle navracania sa ako 
návratu k životu: 

„De là est ensuyvi que les esprits des hommes qui auparavant esto-
yent comme endormiz et detenuz assopiz en un profond sommeil 
d’ancienne ignorance, ont commencé à s’esveiller et sortir des 
ténèbres ou si long temps estoyent demeurez enseveliz, et en sortant 
ont jecté hors et tiré en évidence toutes especes de bonnes disciplines : 
lesquelles à leur tant heureuse et désirable renaissance, tout ainsi que 
les nouvelles plantes après l’aspre saison de l’hiver reprennent leur 
vigueur à la chaleur du Soleil et sont consolées de la doulceur du 
printemps, semblablement ayant trouvé un incomparable Mecenas et 
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favorable restaurateur si propice, n’arresterent gueres à pulluler et à 
produire leurs bourgeons.“23 

Je jasné, že ak by sa toto zovšeobecnenie neudialo, bolo by veľmi 
pochybné hovoriť o nejakej renesancii vzhľadom na špecifické sféry 
ako je politika, filozofia, právo, morálka, atď. Tento citovaný úryvok  
ale predznamenáva nielen návrat k životu z hľadiska umenia, ale práve 
vyzdvihuje slobodné umenia/vedy, ktoré majú čerpať z tohto „prebu-
denia“ svoju silu. To naznačuje nielen samotný obsah úryvku,  
ale aj jeho forma, ktorá je naplnená pestrými metaforami.  

Tento návrat k životu sa ale neudeje len tak, nestačí samotná para-
digma, ale historicky s ním súvisí aj viac či menej úspešný boj proti 
všetkým, ktorý tento návrat k životu odmietajú – teda proti  „barba-
rom“, ako ich nazýva Erazmus Rottermdarský, alebo proti „obskúrnym 
ľudom“, ako ich nazývajú priatelia Reuchlina4. To pre nás má ponau-
čenie v tom zmysle, že ak máme v historickom momente túžbu po ná-
vrate k „životu“, tak ešte nie je vôbec isté, že táto renesancia nastane, 
ale je potrebné sa za ňu postaviť bojom. Inými slovami, je potrebné 
túžbu po renesancii z čírej predstavy preniesť do roviny fakticity, čo sa 
neudeje ako „po masle“.   

 
2 „Odtiaľ pramení, že duchovia ľudí, ktorí predtým spali a ktorí ostávali neprebudení 
vo väzení hlbokého spánku starej ignorancie, sa začali prebúdzať a vychádzať  
z týchto temnôt, kde tak dlho zostávali pochovaní a vychádzajúc na svetlo so sebou 
prinášajú mnohé dobré disciplíny: odtiaľ pramení ich šťastie, ktorú nachádzajú 
v renesancii, po ktorej tak dlho túžili, rovnako ako nové rastliny po krutej zime sa 
s novou odhodlanosťou primknú k teplému teplým lúčom, bez ktorého by nemohli 
rásť a vytvárať svoje púčiky.“ (Preložil Jozef Jenčík)   
3 BELON DU MANS, P.: Les Observations de plusieurs singularitez et choses 
memorables trouvées en Grèce, Asie, Judée, Égypte, Arabie et autres pays estranges, 
Paris, 1553; citované podľa JOUANNA, A.: La notion de Renaissance: réflexions sur 
un paradoxe historiographique. Online: https://www.cairn.info/revue-d-histoire-
moderne-et-contemporaine-2002-5-page-5.htm?try_download=1 (cit. 30. 05. 2019).   
4 JOUANNA, A.: La notion de Renaissance: réflexions sur un paradoxe 
historiographique. Online: https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-
contemporaine-2002-5-page-5.htm?try_download=1 (cit. 30. 05. 2019).  
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Logicky konceptu renesancie musí predchádzať nejaké odcudzenie, 
či už to bolo odcudzenie životu, odcudzenie človeka alebo iné, ktoré mu-
sia predchádza akejkoľvek renesancii. Nemožno si nevšimnúť, že ruka 
v ruke s konceptom renesancie ako paradigmy v najvšeobecnejšom 
zmysle vzniká aj koncept ľudskej dôstojnosti (dignitas humanus), ktorý 
chápe renesanciu ako návrat k ľudskému životu, ktorého protipól  je  
v stredovekom odlúčení sa ľudskému (svetskému) životu a pripätí sa 
na život duchov (zásvätný život). V tomto zmysle renesančný filozof 
Pico della Mirandola vo svojom diele De hominis dignitate predbieha 
nemeckého osvietenského filozofa Immanuela Kanta vo vytvorení 
konceptu ľudskej dôstojnosti, s ktorým menom sa prevažne spája ús-
tavný princíp ľudskej dôstojnosti v nemeckej ústave. 

Zdá sa,  že renesančný koncept ľudskej dôstojnosti  v tomto zmysle 
je úplne svetský, zbavený akéhokoľvek náboženského pozadia, ale nie 
je tomu celkom tak; filozof renesancie Charles do Bovelles ho používa 
oproti tomu v mystickom rozmere5, jednoducho nenegujúc odcudze-
nie, ktoré nastalo, ale skôr ho pokladá za nevyhnutný predpoklad re-
nesancie, bez ktorého by nedávala žiadny zmysel.  V tomto zmysle nie 
je možné považovať za renesanciu jednoduché popretie stredovek tra-
dície, popretie náboženského, svätého života, ale skôr jeho rekonštruk-
ciu tak, ako sa v náboženstve človeku odcudzený Boh navracia skrze 
Ježiša Krista späť k človeku.  

Je dôležité upozorniť na pozitívnu hodnotu odcudzenia, ktorú histo-
ricky nespochybniteľne má. Je jasné, že v antickom Grécku (na ktoré 
renesancia primárne nadväzuje) boli ľudia slobodní aj otroci, koncept 
ľudskej dôstojnosti v týchto podmienkach tak  nemohol objektívne 
vzniknúť, preto bolo nevyhnutné odcudzenie od tohto svetského živo-
ta, kde panovala nerovnosť a primknúť sa k predstave večného 
(zásvätného) života, ktorého objav je možné pripísať Sokratovi 

 
5 JOUANNA, A.: La notion de Renaissance: réflexions sur un paradoxe 
historiographique. Online: https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-
contemporaine-2002-5-page-5.htm?try_download=1 (cit. 30. 05. 2019). 
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a ktorého obraz možno badať v Platónovej náuke o ideách.6 Toto od-
cudzenie, ktoré dosiahlo svoj vrchol v stredoveku ale nebolo samoú-
čelné a udialo sa len preto, aby sa následne zobralo späť.  

Historicky koncept renesancie má utopický rozmer, čo značí, že em-
piricky sa ho ešte nepodarilo naplniť. A práve preto jeho uskutočňova-
nie v súčasnosti dáva zmysel. Utopický rozmer renesancie vyplýva 
z utopického myslenia, ktoré vzniká ruka v ruke  s renesančným mys-
lením a svoj akýsi predobraz má v diele Thomasa Mora Utópia.  

 
2. Renesancia ako východisko rekonštrukcie Európskej 

únie 
Je možné nájsť zmysel renesancie aj v súvislosti s inštitucionálnou 

rekonštrukciou EÚ  v 21. storočí. Cíti sa dnes človek v Európskej únii 
odcudzený? Je potrebný návrat k ľudskej dôstojnosti pochopenej 
z konceptu plnosti života?  

Je jasné, že antinómia svetským a zásvätným životom je viac menej 
v súčasnosti vyriešená, ale nahrádzajú ju iné antinómie, ktoré neustále 
narúšajú plnosť života. Na tieto nové antinómie nadväzuje aj Macro-
nov apel, ktorý vyzýva v súčasnosti k renesancii.  

Nie je lepší prostriedok ako preskúmať existenciu fenoménu odcu-
dzenia ako populárne umenie. Tu by sme upozornili na  rôzne popu-
lárne komparácie Európskej únie a impéria či republiky z Hviezdnych 
vojen, či už sú to videá na youtube.com, ktoré odievajú program Európ-
skej komisie do šatu Hviezdnych vojen7   alebo rôzne tzv. meme obráz-
ky, ktoré znázorňujú agentúry Európskej únie ako súčasť impéria, čo 
naráža na demokratický deficit Európskej únie.   

Aj odborná komunita si všíma tieto populárne paralely a napríklad 
politológ Csaba Tóth ich využíva (i.) jednak v pedagogickom procese 

 
6 ARENDTOVÁ, H.: Vita Activa. Praha: Oikoymenh, 2009, s. 28-32.  
7 Pozri bližšie European Commission Work Programme 2018 but in the style of Star 
Wars. Online: https://www.youtube.com/watch?v=hCR_Hpmq3UY (cit. 30. 05. 
2019).   
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na vysokých školách a (ii.) jednak na  naštartovanie verejného diskur-
zu, pričom si všíma napríklad prácu Európskej komisie „za zatvorený-
mi dverami“, čo je analogické s prácou Rady Jedi vo Hviezdnych voj-
nách, ako aj hlbšie problémy, ktoré súvisia s hrozbou izolacionizmu 
v Európskej únii.8 

Fenomén odcudzenia do istej miery súvisí s abstraktným charakte-
rom práva. Právo zaiste stabilizuje politiku, ale má pritom aj svoju 
temnejšiu stránku, že ak v ňom  nie sú obsiahnuté normy zmeny, ktoré 
by reagovali na meniace sa spoločenské podmienky, tak sa časom stá-
va s logickou nevyhnutnosťou nástrojom odcudzenia. Tieto normy 
zmeny je dozaista problematický aspekt v práve Európskej únie, na-
koľko Európska únia nie je postavená na demokratickom princípe tak, 
ako sú postavené národné štáty. Preto zmeny primárneho práva Eu-
rópskej únie, na ktorých sa rovnosťou svojich hlasou nepodieľajú 
všetky demokratické národné štáty, nemajú dostačujúcu demokratickú 
legitimitu. Medzi zmeny, ktoré sa takto dejú ako keby „poza chrbát“ 
občanov Európskej únie, možno považovať inter-inštitucionálne do-
hody Európskej únie, ktoré majú svoj právny základ v  čl. 295 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie a ktoré kritizuje Rada Európske únie 
z porušovania primárneho práva9 (napríklad inter-inštitucionálna do-
hoda o úprave postavenia medzi Európskym parlamentom 
a Európskou Komisiou10, vďaka ktorej získava Európsky Parlament 
získava de facto postavenie, ktoré podľa primárneho práva mu nepri-

 
8 Pozri bližšie  ZALAN, E.: 'The EU is like Star Wars' Old (Interview). Online: 
https://euobserver.com/political/131802 (cit. 30. 05. 2019).   
9 Vyhlásenie Rady 2010/C 287/01 zo dňa 23. októbra 2010. 
10 Inter-inštitucionálna dohoda o úprave postavenia medzi Európskym parlamentom 
a Európskou Komisiou. Online: https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:304:0047:0062:EN:PDF (cit. 
30. 05. 2019).   
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6 ARENDTOVÁ, H.: Vita Activa. Praha: Oikoymenh, 2009, s. 28-32.  
7 Pozri bližšie European Commission Work Programme 2018 but in the style of Star 
Wars. Online: https://www.youtube.com/watch?v=hCR_Hpmq3UY (cit. 30. 05. 
2019).   
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8 Pozri bližšie  ZALAN, E.: 'The EU is like Star Wars' Old (Interview). Online: 
https://euobserver.com/political/131802 (cit. 30. 05. 2019).   
9 Vyhlásenie Rady 2010/C 287/01 zo dňa 23. októbra 2010. 
10 Inter-inštitucionálna dohoda o úprave postavenia medzi Európskym parlamentom 
a Európskou Komisiou. Online: https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:304:0047:0062:EN:PDF (cit. 
30. 05. 2019).   
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náleží)11 či aktivizmus Súdneho dvora Európskej únie (napríklad  
C-370/12 Pringle v Government of Ireland), ktorý extenzívne posúva 
význam pojmov obsiahnutých v primárnom práve, čo kritizuje odbor-
ná komunita12.  

Teda suma sumarum je v súčanosti zrejmá antinómia medzi demo-
kratickým a technokratickým princípom vládnutia v Európskej únii,  
čo je v konečnom dôsledku rovnako antinómiou národného štátu 
a Európskej únie, ktorá je považovaná za akýsi útvar sui generis. Tieto 
antinómie povstali vďaka rigidnému charakteru primárneho práva EÚ 
na jednej strane  a rýchlo sa meniacimi spoločenskými podmienkami 
na druhej strane.  

Na tento pôvab technokratických riešení v týchto možno ťažkých 
časoch pre Európu upozorňuje Habermas vo svojej knihe The Lure 
of Technocracy, kde vzrastá euroskeptizmus, populizmus 
a extrémizmus. Akýmsi vzorom synkretického  prístupu k riešeniu 
problémov a odmietanie transparentného verejného diskurzu o zmene 
primárneho práva Európskej únie považuje Angelu Merkelovú, ktorá je 
častým terčom jeho kritiky.13  

Analogicky k historickému riešeniu problému odcudzenia v Európe 
v 14. storočí sa nám aj tu ponúkajú dva rozličné cesty, ako pristúpiť 
k riešeniu antinómií. Je to buď (i.) cesta jednoduchej negácie myšlien-
ky Európskej únie ako návratu ku tzv. kvázi-suverénnym národným 
štátom alebo (ii.) cesta európskej renesancie, ktorá povedie k zmene 
primárneho práva EÚ.  

 
11 Lenka Pítrová dokonca hovorí o legislatívnej iniciatíve parlamentu, ktorú touto 
inter-inštitucionálnou dohodou de facto Európsky Parlament získal. Pozri bližšie 
PÍTROVÁ, L. Evropská dimenze legislativního procesu. Praha: Leges, 2014, s. 215.  
12 Pozri bližšie PALMSTORFER, R.: To Bail Out or Not to Bail Out? The Current 
Framework of Financial Assitance for Euro Area Member States Measured Against 
the Requirements of EU primary law. In European Law Review, roč. 37, č. 6,  2012,  
str. 771; RUFFERT, M.: The European Debt Crises and European Union Law. In 
Common Market Law Review.  roč. 48, č. 6, 2011, s. 1777.  
13 HABERMAS, J.: The Lure of Technocracy. Cambridge: Polity Press, 2015, s. 3-28.  
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A práve krajiny strednej Európy, ktoré pociťujú odcudzenie možno 
najviac aj v súvislosti s konaniami, ktoré Európska Komisia vedie proti 
Poľsku (C-619/18) alebo Maďarsku (C-808/18, C-771/18, C-400/19), 
môžu byť kľúčovými hráčmi buď k (i.) návratu k národným štátom  
v Európe alebo k (ii.) k európskej renesancii, ktorá bude zahŕňať zmenu 
primárneho práva EÚ v prospech riešenia tzv. demokratického defi-
citu. Dôležitosť krajín Strednej Európy si uvedomuje aj sám Macron, 
ktorý v liste novozvolenej prezidentky Čaputovej gratuluje k zvoleniu 
a pozýva byť aktívnym hráčom na ceste k európskej renesancii.14  

Pritom mám za to, že nejestvuje nepreniknuteľná bariéra medzi 
akýmisi dvoma tábormi Macronovcov  a Orbánovcov v Európskej únii 
napriek tomu, že názory na jednotlivé parciálne otázky ako je migrácia 
sa rôznia. Práve naopak, Maďarsko víta diskusiu o rekonštrukcii Eu-
rópskej únie a chce sa na nej podieľať.15 Predstavu dvoch oddelených 
táborov Macronovcov a Orbánovcov v Európe odmietol v rozhovore 
s francúzskym filozofom Bernardom-Henrim Lévym aj sám Orbán.16  

Slovensko už dokázalo úspešne viesť debatu o problémoch, ako je 
dvojitá kvalita potravín v EÚ,17 čo sa potvrdilo prijatím smernice Eu-
rópskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019 o ne-
kalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľno-
hospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci. Zdá sa,  

 
14 SZALAI, P.: Macron chce c Čaputovou reformovať Európsku úniu. Online: 
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/macron-chce-s-caputovou-
reformovat-europsku-uniu (cit. 30. 05. 2019).   
15 Europe: Orban salue la tribune de Macron. Online: http://www.lefigaro.fr/flash-
actu/2019/03/05/97001-20190305FILWWW00199-europe-orban-salue-la-
tribune-de-macron.php (cit. 30. 05. 2019).   
16 LÉVY, B:-H.: Les paradoxes de Viktor Orbán. Online: 
https://www.lepoint.fr/monde/bhl-deux-heures-avec-viktor-orban-17-04-2019-
2308277_24.php (cit. 30. 05. 2019).  
17 Pozri bližšie vyjadrenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky. Online: http://www.mpsr.sk/?navID=1&id=14121 (cit. 30. 05. 
2019). 
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11 Lenka Pítrová dokonca hovorí o legislatívnej iniciatíve parlamentu, ktorú touto 
inter-inštitucionálnou dohodou de facto Európsky Parlament získal. Pozri bližšie 
PÍTROVÁ, L. Evropská dimenze legislativního procesu. Praha: Leges, 2014, s. 215.  
12 Pozri bližšie PALMSTORFER, R.: To Bail Out or Not to Bail Out? The Current 
Framework of Financial Assitance for Euro Area Member States Measured Against 
the Requirements of EU primary law. In European Law Review, roč. 37, č. 6,  2012,  
str. 771; RUFFERT, M.: The European Debt Crises and European Union Law. In 
Common Market Law Review.  roč. 48, č. 6, 2011, s. 1777.  
13 HABERMAS, J.: The Lure of Technocracy. Cambridge: Polity Press, 2015, s. 3-28.  
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14 SZALAI, P.: Macron chce c Čaputovou reformovať Európsku úniu. Online: 
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/macron-chce-s-caputovou-
reformovat-europsku-uniu (cit. 30. 05. 2019).   
15 Europe: Orban salue la tribune de Macron. Online: http://www.lefigaro.fr/flash-
actu/2019/03/05/97001-20190305FILWWW00199-europe-orban-salue-la-
tribune-de-macron.php (cit. 30. 05. 2019).   
16 LÉVY, B:-H.: Les paradoxes de Viktor Orbán. Online: 
https://www.lepoint.fr/monde/bhl-deux-heures-avec-viktor-orban-17-04-2019-
2308277_24.php (cit. 30. 05. 2019).  
17 Pozri bližšie vyjadrenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky. Online: http://www.mpsr.sk/?navID=1&id=14121 (cit. 30. 05. 
2019). 
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že ďalšou debatou poháňanou štátmi strednej Európy bude rovnaká 
mzda v rovnakom podniku za rovnakú prácu.18  

 
3. Macronova vízia európskej renesancie  

Macronova vízia európskej renesancie v otvorenom liste19 je napl-
nená rôznymi heslami ako „vrátiť občanom späť kontrolu“ 
v nadväznosti na „krízy súčasného sveta“, čo v konečnom dôsledku 
potvrdzuje naše hypotézy o prijateľnosti konceptu renesancie ako teo-
retického východiska inštitucionálnej rekonštrukcie Európskej únie. 
Korešponduje však toto teoretické východisko ako „preambula“ 
k navrhovaným opatreniam smerujúcich k európskej renesancii?  

Je jasné, že Európska únia na svojej ceste začala ako osvietenecký 
projekt a ako taká bola postavená na pilieri „osvieteného“ rozumu. 
Ukázalo sa, že osvietený rozum ďaleko nedovidí a Európske spoločen-
stvá si museli prejsť tŕnistým vývojom revízií zakladajúcich zmlúv 
v historickom priereze. Vývoj smeroval k ďalším „pilierom“, na ktorom 
mala Európska únia po Maastrichtskej zmluve stáť.  Až po účinnosti 
Lisabonskej zmluvy sa tri piliere (Európske spoločenstvá, Spoločná 
zahraničná a bezpečnostná politika, Justícia a vnútorná bezpečnosť) 
konečne zrútili, čím sa vytvoril priestor pre právnu subjektivitu Eu-
rópskej únie. Prečo spomíname tento historický exkurz takzvaných 
„pilierov“? Máme za to, že myšlienka pilierov je ideologicky úzko spätá 
s demokratickým deficitom Európskej únie. Pilier podopiera, chráni, 
prenesene ako o jave môžeme hovoriť o dôležitom, ústrednom činiteli 
alebo ústrednej zložke niečoho; na pilier sa spoliehame a ak máme pi-

 
18 Pozri bližšie rozhovory s europoslankyňou Monikou Beňovou. Online: 
https://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Benova-Rovnaka-mzda-v-
rovnakom-podniku-za-rovnaku-pracu-v-ramci-celej-EU-tam-treba-zacat-313237 
(cit. 30. 05. 2019).; https://europskenoviny.sk/2017/03/15/monika-benova-
narodnost-dovod-nizsiu-mzdu-neobhajitelny-nezmysel/ (cit. 30. 05. 2019). 
19 Pozri bližšie MACRON, E.: Pour une Renaissance européenne. 04. Marec 2019. 
Online: https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/03/04/pour-une-
renaissance-europeenne/ (cit. 30.05.2019). 
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lier, naša vlastná aktivita je sekundárna, točí sa okolo piliera, poprípa-
de zabezpečuje jeho stabilitu, atď. Tým chceme povedať, že ak máme 
piliere, ktoré sú pozostatkom osvietenstva, tak demokratická aktivita 
robí nanajvýš  tandem pilierom a ako taká je vždy až druhoradá. Tak 
demokracia ako taká ide „za oponu“ a na jej miesto nastupujú experti 
so svojimi technokratickými riešeniami a moralisti so svojimi ústred-
nými hodnotami, ktoré sú všetky len nie demokratické založené  
na princípe deliberatívnosti, atď. Samotný Macron sa vo svojom otvo-
renom liste nezbavil tejto škodlivej paradigmy pilierov a možno  
zo sentimentu hovorí o troch hodnotových pilierov, ktoré majú byť,  
ba dokonca musia byť (sic!) ústrednými motívmi európskej renesan-
cie: sloboda, ochrana a pokrok.  

(i.) Brániť našu slobodu. Macron tu navrhuje vytvorenie Európskej 
agentúry na ochranu demokracie, chce zakázať financovanie európ-
skych politických strán zahraničnými mocnosťami a chce 
z internetových stránok odstrániť všetky prejavy nenávisti a násilia 
(obmedzením práva na slobodu prejavu).  

(ii.) Chrániť náš kontinent. Macron tu chce pristúpiť k zásadnej re-
organizácii Schengenského priestoru, hovorí o Spoločnej pohraničnej 
polícii a európskom azylovom úrade a  navrhuje vytvorenie Európskej 
rady pre vnútornú bezpečnosť. Taktiež navrhuje ochranársku hospo-
dársku politiku, t. j. chce uprednostňovať európske podniky a chce 
uvaliť sankcie alebo zakázať v Európe podniky, ktoré ohrozujú naše 
strategické záujmy a základné hodnoty. 

(iii.) Oživiť ducha pokroku. Macron tu navrhuje vytvorenie Európ-
skej klimatickej banky na financovanie prechodu na ekologické zdroje 
energie; európsku jednotku pre zdravotnú bezpečnosť na posilnenie 
potravinových kontrol; nezávislé vedecké hodnotenie látok nebezpeč-
ných pre životné prostredie a zdravie na boj proti lobbistickým skupi-
nám. Ďalej navrhuje sociálne opatrenia ako je európska minimálna 
mzda. Taktiež navrhuje vytvorenie európskeho dohľadu nad veľkými 
digitálnymi platformami (zrýchlenie sankcií za porušenie hospodár-
skej súťaže, transparentnosť ich algoritmov...), ale aj financovať inová-
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18 Pozri bližšie rozhovory s europoslankyňou Monikou Beňovou. Online: 
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19 Pozri bližšie MACRON, E.: Pour une Renaissance européenne. 04. Marec 2019. 
Online: https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/03/04/pour-une-
renaissance-europeenne/ (cit. 30.05.2019). 
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cie pridelením zdrojov novej Európskej rade pre inovácie, ktorej roz-
počet bude porovnateľný s rozpočtom Spojených štátov. 

Tieto návrhy sú určite rozumné a riešia niektoré súčasné potreby 
vyvolané rýchlo vyvíjajúcimi sa spoločenskými podmienkami. Tieto 
riešenia sa ale netýkajú podstaty problému, ktorý je „osvietenský“ ale-
bo ak chcete,  „pilierový“ myšlienkový  základ Európskej únie. Preto 
tieto návrhy nie sú systémové a o päť, možno desať rokov príde rov-
naká kríza, v ktorej opäť ako antinómie vzíde na jednej strane tech-
nokratický a na druhej strane demokratický princíp. Navyše, všetky 
tieto zmeny, ak nie sú spojené s revíziou zakladajúcich zmlúv Európ-
skej únie, sú technokratické a ak aj síce pragmaticky prispievajú 
k nejakému „znovuzrodeniu“ v istých oblastiach, tak ideovo bez tejto 
revízie zakladajúcich zmlúv sú nevyhnutne ešte väčším odcudzením 
slobodných občanov Európskej únie.  

Preto máme za to, že ak chceme vyriešiť problém odcudzenia natr-
valo, tak Macronova vízia so svojimi inštitucionálnymi zmenami musí 
byť predmetom širšieho verejného diskurzu o zmene zakladajúcich 
zmlúv Európskej únie tým spôsobom, aby riešila demokratický deficit 
Európskej únie. Ako vhodný nástroj k tomu musíme vyzdvihnúť navr-
hovanú Konferenciu pre Európu, ktorá má zahŕňať občianske diskusné 
panely, vypočutia členov akademickej obce, sociálnych partnerov, ná-
boženských a duchovných predstaviteľov. 

Máme za to, že debata by mala smerovať k posilneniu postavenie 
Európskeho parlamentu v legislatívnom procese tým spôsobom,  
aby európska identita už viac nebola určovaná zhora, ale aby si ju 
mohli občania prostredníctvom svojich zástupcov v európskom par-
lamente sami utvárať. V tomto aspekte je podnetná najmä  Haberma-
sova vízia Európskej únie, ktorú predstavil v diele The Lure of Tech-
nocracy. Podľa neho inštitucionálne riešenie vyššie načrtnutých problé-
mov odcudzenia spočíva v reforme primárneho práva tým spôsobom, aby 
Európsky parlament (európska identita) nadobudol rovnocenné postave-
nie s Radou Ministrov (národné identity). Európsky parlament by preto 
musel mať právomoc legislatívnej iniciatívy a tzv. „jednoduchá legislatív-
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na procedúra“, ktorá si vyžaduje súhlas oboch komôr, by musela by rozší-
rená do všetkých sfér. Európska rada, ktorá do dnešných dní prežíva ako 
politický orgán „napoly“ zaradený do takzvanej európskej konštitúcie,  
by musela byť inkorporovaná do Rady Ministrov. Nakoniec, Komisia ako 
výkonný orgán by musela byť zodpovedná Rade Ministrov a Európskemu 
parlamentu.20 
 
Záver 

Pojem renesancia vo význame znovuzrodenia predpokladá nejaké 
odcudzenie, ktoré nastalo a ktoré vyvoláva potrebu spätného návratu 
do obdobia pred týmto odcudzením. Historickým exkurzom sme do-
speli k záveru, že samotné odcudzenie môže mať aj pozitívnu hodnotu 
a nastolenie renesancie ako takej nevyhnutne nepredpokladá jedno-
duché popretie pokroku, ktoré odcudzenie spôsobilo.  

Takto vymedzený pojem renesancie je vhodný ako teoretické vý-
chodisko inštitucionálnej rekonštrukcie Európskej únie. V populárnom 
umení nachádzame rôzne reflexie tohto odcudzenia občanov Európ-
skej únie vzhľadom na demokratický deficit Európskej únie. Zároveň 
renesancia Európskej únie, ktorá predstavuje pokrok a ktorá spôsobila 
toto odcudzenie, sa neudeje jej jednoduchým popretím, ale revíziou 
zakladajúcich zmlúv v prospech rozšírenia jej demokratickej legitimi-
ty.  

Macronova vízia v tomto smere ponúka „renesanciu“ len v istých ob-
lastiach, a to vytvorením ďalších a ďalších orgánov, čo vo svojom zá-
klade nerieši fundamentálnu antinómiu medzi technokratickým 
a demokratickým princípom vládnutia v Európskej únii.  

 

 
20 HABERMAS, J.: The Lure of Technocracy. Cambridge: Polity Press, 2015, s. 41.  
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20 HABERMAS, J.: The Lure of Technocracy. Cambridge: Polity Press, 2015, s. 41.  
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Účelové manželstvá v kontexte zneužívania poby-
tového režimu v Európskej únii1  
Ivana Kuráková  
 
Abstrakt 
Cieľom predkladaného príspevku je analyzovať účelové manželstvá, kto-
ré v súčasnosti predstavujú jednu z foriem nelegálnej migrácie. Uzatvo-
renie manželstva za účelom získania legálneho pobytu v členských štá-
toch Európskej únie predstavuje zneužívanie práva na pobyt.  Autorka 
príspevku poukazuje na skutočnosť, že právo na rodinný život pritom 
slúži len ako spôsob zakrytia zneužívania pobytového režimu. Tento so-
fistikovaný spôsob zneužitia práva na pobyt nie je taký frekventovaný 
ako nelegálne prekročenie hraníc, je však čoraz rozšírenejší. Príspevok 
približuje relevantnú právnu úpravu, judikatúru Súdneho dvora EÚ,  
ale zameriava sa aj na dôvody a motívy uzatvárania manželstva. 

 
Abstract  
The aim of this paper is to analyse marriages of convenience, that are 
currently a form of illegal migration. Marriage for the purpose of obtain-
ing legal residence in the Member States of the European Union consti-
tutes an abuse of the right to reside. The author points out that  the right 
to family life serves only as a way of obstructing the abuse of the resi-
dence regime. This sophisticated way of abusing the right of residence is 
not as frequent as the illegal crossing of borders, it is becoming more 
widespread. The paper outlines the relevant legislation, the case law  
of the EU Court of Justice, but also focuses on the reasons and motives for 
marriage. 

 
1 Príspevok vznikol v rámci riešenia výskumného projektu Vega č. 1/0386/19 - Nové 
dimenzie metodológie právnej argumentácie - Úloha právnych princípov  
vo viacúrovňovom právnom systéme. 
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1 Príspevok vznikol v rámci riešenia výskumného projektu Vega č. 1/0386/19 - Nové 
dimenzie metodológie právnej argumentácie - Úloha právnych princípov  
vo viacúrovňovom právnom systéme. 
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Úvod 

Nikdy v histórií sa slobode pohybu nekládlo menej bariér, ako je 
tomu v súčasnosti. Členovia rodiny už ani zďaleka nemusia zdieľať 
rovnakú krajinu pôvodu či štátnu príslušnosť. Možnosť slobodne si 
vybrať štát pobytu z rozsiahlej „ponuky“ členských štátov Európskej 
únie je však právom, ktoré môžu využívať len občania Európskej únie 
a ich rodinní príslušníci, i keď pochádzajú zo štátu mimo Európskej 
únie.  Možno práve preto v súčasnosti viac ako kedykoľvek v minulosti 
čelíme situácií, keď manželstvo môže poskytnúť také výhody, že je pre 
jednotlivcov výhodné ho uzatvoriť účelovo. Európska únia reagovala 
na skutočnosť, že tradičné usporiadanie rodín sa v priebehu posled-
ných desaťročí zmenilo. Cieľom predkladaného príspevku je predos-
trieť stav, v ktorom nie majetok, ale status občianstva Európskej únie 
a z toho vyplývajúce práva sa stávajú artiklom, pre ktorý sa uzatvorí 
manželstvo. V príspevku sú preto priblížené hlavné indikátory, ktoré 
ukazujú na účelové manželstvá. Cieľom príspevku je priblíženie práv-
nej úpravy týkajúcej sa účelových manželstiev tiež s poukázaním  
na judikatúru Súdneho dvora. 

 
1. Právo na rodinný život - manželstvo občana EÚ 

a cudzinca   
Sloboda pohybu a pobytu v rámci Európskej únie (ďalej  „EÚ“) je 

jedna zo štyroch základných slobôd zakotvených v práve EÚ.  Tieto 
slobody v súčasnosti predstavujú základy európskej integrácie. Dnes,  
s odstupom 15 rokov od pristúpenia Slovenskej republiky (ďalej „SR“),  
možno túto slobodu hodnotiť nesporne ako jeden z najväčších benefi-
tov pre občanov nielen SR, ale aj ostatných členských štátov EÚ. Vytvo-
renie vnútorného trhu, založeného na obmedzení ekonomických ba-
riér medzi členskými štátmi si vyžadoval aj voľný pohyb osôb. Na to 
nadväzovala potreba zavedenia mechanizmu na ochranu práv na mies-
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te pobytu, inak by všetci občania, ktorí by sa presúvali z jedného člen-
ského štátu do druhého, stratili politické či hospodárske práva.  Aký 
zmysel by mali všetky ekonomické benefity, keby sa k nim nepridala aj 
reálna možnosť viezť plnohodnotný rodinný život v hostiteľskom štá-
te. Keby občania EÚ nemali vytvorené podmienky vedenia rodinného 
života a tomu prislúchajúce garancie, samotná sloboda pohybu a poby-
tu by stratila svoj význam. Voľný pohyb osôb v sebe preto zahŕňa aj 
právo usadiť sa, pracovať, nadobúdať majetok, viezť rodinný život 
a žiť v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ.2 Osobitný význam má právo 
uzavrieť manželstvo, právo na rešpektovanie súkromného a rodinné-
ho života a práva dieťaťa. Manželstvo ako právny inštitút patrí do sfé-
ry súkromného práva a ako taký ho možno charakterizovať ako práv-
ny pomer dvoch osôb, ktorý sa uzaviera po splnení podmienok usta-
novených zákonom.3 Európsky a medzinárodný právny rámec je daný 
najmä  Chartou  základných práv Európskej únie a Európskym doho-
vorom o ľudských právach (ďalej len „Dohovor“), pričom smerodajné 
sú aj ďalšie dokumenty, napr. Dohovor o právach dieťaťa.  

Žiadny európsky právny poriadok nezakazuje manželstvo 
s cudzincom. Jednotlivé štáty ale väčšinou stanovujú mierne odlišné 
podmienky pre uzatvorenie manželstva medzi občanmi navzájom 
a medzi občanom a cudzincom. Tieto odlišnosti na národnej úrovni 
spočívajú najmä vo výpočte dokumentov potrebných na podloženie 
žiadosti o uzatvorenie manželstva alebo v lehote, v ktorej tieto doklady 
musí cudzinec predložiť. Tieto doklady musia byť spravidla apostilo-
vané alebo superlegalizované a musia byť preložené do úradného ja-
zyka štátu, v ktorom podávajú žiadosť o uzatvorenie manželstva. Táto 
skutočnosť je zdôvodnená najmä tým, že správne orgány musia skon-
trolovať pravosť dokladov a musí im na to byť poskytnutá primeraná 
lehota. 

 
2 PIKNA, B.: Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva (prizmatem Lisabonské 
smlouvy), s. 101. 
3 CIRÁK, J., PAVELKOVÁ, B., ŠTEVČEK, M.: Rodinné právo, s. 38. 
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2. Účelové manželstvá  

Niet pochýb, že slovné spojenie „účelové manželstvo“ vyžaruje ne-
gatívny podtón. Ak dáme pojem „manželstvo“ do súvisu s prívlastkom 
„účelové“, väčšine ľudí pravdepodobne napadne manželstvo, do ktoré-
ho niektorý z partnerov vstupoval so zištnými pohnútkami. Nikdy  
v minulosti nebol „sobáš z rozumu“ tak vzdialený realite ako je tomu 
dnes.4  Ešte aj dnes sa však nájdu manželstvá, ktoré sú tak disproporč-
né, že ich nezávislý pozorovateľ vyhlási za účelové. Napriek tomu sa v 
súčasnom ponímaní o účelovom manželstve hovorí v celkom inom 
zmysle. Za účelové právo nepovažuje také manželstvo, do ktorého 
vstupoval niektorý s partnerov so zištnými (majetkovými) pohnútka-
mi. Takéto správanie možno odsúdiť ako amorálne, z právneho hľa-
diska je však manželstvo platné. Zákonodarca môže stanoviť len objek-
tívne posúditeľné „manželské prekážky“ (impedimenta matrimoni) ako 
okolnosti vylučujúce uzatvorenie manželstva,  napr.  príbuzenský po-
mer, nedostatok zákonom ustanoveného veku či duševná porucha.5 
Právna veda okrem uvedených neskúma samotné dôvody uzatvárania 
manželstva, týmto problémom sa zaoberajú iné spoločensko-vedné 
disciplíny. Dôvody na uzatvorenie manželstva patria do striktnej súk-
romnej sféry jednotlivcov, resp. snúbencov. Štáty sa snažia zabrániť 
len jednému z týchto účelových manželstiev, a to tým, ktoré môže štát 
priamo ohroziť. Preto štáty koncipujú účelové manželstvo ako také, 
ktoré je uzatvorené za účelom zneužitia pobytového režimu. Tieto 
manželstvá, hoci sa po teoretickej stránke uzatvárajú v súlade 
s právnymi predpismi, prakticky nebudú spĺňať svoj spoločenský účel 
ako neskôr rozoberieme.  

Účelové manželstvá literatúra často označuje aj ako nepravé, fingo-
vané manželstvá alebo manželstvá z rozumu. Od nepravých manžel-

 
4 KOVÁŘOVÁ, D.: Rodina a výživné. Vyživovací povinnost rodiču, dětí a ďalších 
příbuzných, s. 14. 
5 CIRÁK, J., PAVELKOVÁ, B., ŠTEVČEK, M.: Rodinné právo, s. 44-45. 
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stiev treba odlíšiť pravé manželstvá, ktoré však môžu vykazovať určité 
neštandardné znaky. Sú to napríklad manželstvá ktoré sú uzatvorené 
v zastúpení, napr. z dôvodu zlého zdravotného stavu alebo výkonu 
vojenskej služby niektorého z partnerov alebo manželstvá uzatvárané 
na zastupiteľských úradoch. Špecifickým prípadom môžu byť aj do-
hodnuté manželstvá, ktoré sa vyznačujú tým, že ich uzatvorenie spro-
stredkovala nejaká tretia osoba. Rozdiel medzi účelovými 
a dohodnutými manželstvami teda spočíva najmä v tom, že zatiaľ čo 
účelové manželstvo je od začiatku predstierané, partneri 
v dohodnutom manželstve majú skutočne v úmysle viezť skutočný 
manželský a rodinný život. V takomto prípade však môže byť hranica 
veľmi tenká. Na mieste je aj úvaha, či sa jedná o sprostredkovanie úče-
lového manželstva, ak  klient takejto agentúry medzi požiadavky  
na partnera stanoví občianstvo EÚ alebo napr. aj USA. Problematika 
„dovezených“ neviest a ženíchov je však už iná téma. 

 
2.1. Právny rámec  
Problematika účelových manželstiev, hoci je aktuálna, nie je nová. 

Prítomnosť tohto negatívneho javu si predstavitelia orgánov 
a inštitúcií EÚ uvedomovali už pri budovaní priestoru, v ktorom bude 
voľný pohyb a pobyt samozrejmosťou. V r. 1997 bolo prijaté Uznese-
nie Rady 97/C 382/01 o opatreniach, ktoré sa majú prijať v boji proti 
účelovým manželstvám. Toto uznesenie problematiku účelových man-
želstiev neriešilo komplexne a systematicky, ale deklaruje, že účelové 
manželstvá predstavujú prostriedok na obchádzanie pravidiel vstupu 
a pobytu na území EÚ.6  

V súčasnosti predstavuje základ právnej úpravy pohybu a pobytu 
občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov, ktorí môžu byť aj štátni ob-
čania tretích krajín Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných 

 
6 COUNCIL RESOLUTION of 4 December 1997 on measures to be adopted  
on the combating of marriages of convenience (97/C 382/01).  
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občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov, ktorí môžu byť aj štátni ob-
čania tretích krajín Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných 

 
6 COUNCIL RESOLUTION of 4 December 1997 on measures to be adopted  
on the combating of marriages of convenience (97/C 382/01).  
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príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia člen-
ských štátov. O účelových manželstvách sa však zmieňuje len okrajovo, 
t. j. že „členské štáty by mali mať možnosť prijať opatrenia, aby sa pre-
dišlo zneužívaniu práv alebo podvodu, najmä manželstvám z rozumu 
alebo iným formám vzťahov uzavretým výlučne s cieľom využívania 
práva voľného pohybu a pobytu.“7 Je možné diskutovať, či bol preklad 
„manželstvo z rozumu“ zvolený správne. Tieto opatrenia smernica ne-
konkretizuje, majú však byť primerané a garantovať procedurálne 
záruky. Na základe uvedeného možno teda konštatovať, že predchá-
dzanie a v konečnom dôsledku i riešenie účelových manželstiev je  
na pleciach členských štátov. Ako Súdny dvor viac krát skonštatoval8, 
cieľom tejto smernice „je zjednodušiť výkon základného a individuálne-
ho práva voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov, 
ktoré je občanom Únie priamo priznané Zmluvou, a že má za cieľ posil-
niť toto právo.“9  

 
2.2. Podstatné znaky účelových manželstiev 
To, či je manželstvo účelové, je potrebné vnímať a posudzovať  

aj s ohľadom na kultúrne odlišnosti. Či sa jedná o účelové manželstvo 
môže vyplynúť napríklad z vyhlásenia dotknutých osôb, teda manže-
lov, vyhlásenia tretích osôb alebo z informácií, ktoré vyšli najavo pri 
vyšetrovaní.10 Istú pomôcku pre vnútroštátne orgány, ktoré majú ko-
niec koncov v rukách konečné posúdenie manželstva,  poskytuje Prí-
ručka k riešeniu problému údajných účelových manželstiev uzatvore-

 
7 Ods. 28 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004  
o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať 
sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68  
a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 
75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS. 
8 Viď rozsudky Súdneho dvora vo veci Metock a i., C-127/08 a vo veci Lassal, 
C-162/09. 
9 Rozsudok Súdneho dvora z 5. mája 2011  C-434/09 vo veci Shirley McCarthyová 
proti Secretary of State for the Home Department, bod 28. 
10 COUNCIL RESOLUTION of 4 December 1997 on measures to be adopted  
on the combating of marriages of convenience (97/C 382/01). 
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ných medzi občanmi EÚ a príslušníkmi krajín nepatriacich do EÚ  
v kontexte právnych predpisov EÚ týkajúcich sa voľného pohybu ob-
čanov EÚ.11 Príručka nie je právne záväzná, má len odporúčací charak-
ter, avšak poskytuje pre vnútroštátne orgány akési vodítko,  
ktoré môže pomôcť pri posudzovaní účelových manželstiev. Okrem 
iného Príručka charakterizuje životný cyklus účelových manželstiev. 

Účastníci účelového manželstva nemajú od počiatku v úmysle viezť 
riadny rodinný život. Takéto manželstvo je možné vnímať ako obchod, 
pre ktorý je typický vzťah „niečo za niečo“. Pre obchod v najširšom 
slova zmysle je typické, že by mal byť obojstranne výhodný. Za prístup 
k pobytu na území EÚ, teda v konečnom dôsledku za uzavretie man-
želstva sa odovzdáva finančný dar, teda do tejto fázy ide o stav win-
win (keďže však ide o zneužitie práva, v konečnom dôsledku nastáva 
stav win-win-lose, pričom posledným subjektom je konkrétny štát, 
ktorý poskytuje všetky hospodárske a sociálne práva, ktoré nadväzujú 
na právo na pobyt). Len prítomnosť určitého finančného alebo vecné-
ho daru, ktorý bezprostredne predchádzal uzatvoreniu manželstva 
nemusí byť automaticky determinantom účelového manželstva. Nielen 
v kultúrne odlišnom prostredí, ale aj v tradičnom európskom kresťan-
skom prostredí je typické odovzdávanie daru, ktorý je obvykle ozna-
čovaný ako veno. Aj mnohé pravé manželstvá sprevádza odovzdanie 
daru, preto túto skutočnosť treba posudzovať aj vzhľadom na finančné 
možnosti a kultúrne odlišnosti manželov. Keď sa však táto skutočnosť 
vníma komplexne v súvislosti s ďalšími náznakmi účelovosti, môže byť 
odovzdanie väčšieho finančného alebo vecného daru (vzhľadom  
na majetkové pomery budúcich manželov)  veľmi silným indikátorom 
účelového manželstva.  

 
11 Handbook on addressing the issue of alleged marriages of convenience between 
EU citizens and non-EU nationals in the context of EU law on free movement of EU 
citizens. Citované 11.06.2019. Dostupné online: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0284&from=EN  
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Známe sú aj účelové manželstvá uzatvorené bona fide, teda keď ob-
čan EÚ s úmyslom „pomôcť“ cudzincovi získať pobyt na území EÚ 
s ním uzatvorí manželstvo. Prítomnosť, ale ani neprítomnosť finanč-
ného alebo vecného daru ako samostatné kritérium nie je smerodajné, 
v kontexte s ostatnými znakmi však môže byť jeho odovzdanie a prija-
tie rozhodujúce. Účelové manželstvá sa častejšie uzatvárajú v zahraničí 
mimo EÚ, pričom najčastejšie sa uzatvorenie takýchto manželstiev 
odohralo v Egypte, Tunisku, Alžírsku, Nigérii a Pakistane a známe sú  
aj štáty, v ktorých je podľa moslimských zvykov možné uzatvoriť man-
želstvo aj bez prítomnosti nevesty, ako napr.  Afganistan.12 

Po uzatvorení účelového manželstva manželia nemajú vôľu viezť 
spoločnú domácnosť, preto po uzatvorení manželstva štátny prísluš-
ník tretej krajiny realizuje najmä svoje ekonomické záujmy a využíva 
svoje právo na pobyt, keďže trvalý pobyt ho oprávňuje sa zamestnať 
bez obmedzení.13 Samozrejme, posudzovať túto okolnosť samostatne 
by nebolo smerodajné, keďže sloboda pohybu a pobytu je základná 
sloboda, ktorej zmyslom je voľný pohyb a pobyt oprávnených osôb 
v priestore EÚ. Pracovná migrácia nie je v súčasnosti vzácnym javom, 
práve naopak, mnohé rodiny riešia svoju ekonomickú situáciu tak,  
že niektorý z členov rodiny dochádza za prácou. Spolužitie nie je nevy-
hnutnou podmienkou rodinného života, bez ohľadu na rodinný stav.14 
Možno skonštatovať, že nemožno posudzovať odlúčenie manželov,  
aj keď dlhodobé, nezávisle od ostatných dôkazov. Je potrebné skúmať 
aj ďalšie skutočnosti, ako intervaly odlúčenia, pravidelnosť stretávania 
sa, vzájomné finančné zabezpečenie, ale najmä či sú vôbec vytvorené 
podmienky na spoločný život. Rodinný život nezahŕňa len sociálne, 
morálne a kultúrne vzťahy, ale aj záujmy materiálnej povahy. Len for-

 
12 TÖTTŐS, A. The Fight against Marriages of Convenience in the EU and in Hungary. 
In: Pécs Journal of International and European Law, s. 57. 
13 Handbook on addressing the issue of alleged marriages of convenience between 
EU citizens and non-EU nationals in the context of EU law on free movement of EU 
citizens. Str. 40. Cit. 20.05.2019. Dostupné online: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0284&from=EN  
14 STRÁŽNICKÁ, V. a kol,: Medzinárodná a európska ochrana ľudských práv, s. 385. 
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málna podmienka spoločného trvalého bydliska manželov nie je roz-
hodujúca pre dokazovanie rodinného života ak sa manželia nestretá-
vajú, nekomunikujú spolu, nerozhodujú o spoločných financiách 
a podobne. Podmienka dlhodobého manželstva však taktiež nemusí 
stačiť, keďže v r. 2010 vnútroštátne orgány Veľkej Británie15 odmietli 
udeliť pobyt manželke občana EÚ napriek tomu, že manželstvo trvalo 
14 rokov a pochádzali z neho maloleté deti16.  

Pre účelové manželstvá je charakteristické, že manželia spĺňajú len 
formálne náležitosti a nevedú skutočný rodinný život. Zjednodušene 
možno skonštatovať, že keďže účastníci účelového manželstva majú 
úplne iné ciele než je vedenie rodinného života, teda na jednej strane 
je to právo na pobyt a na druhej strane je to obdržanie finančnej od-
meny, snažia sa obe strany toto manželstvo ukončiť čím skôr. Trvalý 
pobyt udelený na základe manželstva má špecifikum z hľadiska časo-
vej pôsobnosti na 5 rokov. Existencia trvalého pobytu a z toho vyplý-
vajúcich práv sa teda viaže a existenciu manželstva. Po uplynutí 4 ro-
kov od udelenia tohto pobytu môže štátny príslušník tretieho štátu 
požiadať o trvalý pobyt na neobmedzený čas. V prípade, že je tento typ 
trvalého pobytu (ktorý už nie je závislý na existencii manželstva) ude-
lený, manželstvo nemá dôvod ďalej trvať a manželia podniknú kroky 
k jeho formálnemu zániku.17 Podľa ustanovenia čl. 13 ods. 2 pís. a) 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES ostáva právo na 
pobyt rodinného príslušníka občana EÚ zachované, ak „pred začatím 
rozvodového konania alebo konania zrušujúceho manželstvo alebo 
ukončenia registrovaného partnerstva manželstvo alebo registrované 

 
15 Viď Papajorgji (EEA spouse -marriage of convenience) Greece, 2012, UKUT 00038 
IAC. 
16 CLAYTON, G.: Textbook on Immigration and Asylum Law, s. 131. 
17 Handbook on addressing the issue of alleged marriages of convenience between 
EU citizens and non-EU nationals in the context of EU law on free movement of EU 
citizens. Str. 41. Cit. 20.05.2019. Dostupné online: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0284&from=EN  
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kov od udelenia tohto pobytu môže štátny príslušník tretieho štátu 
požiadať o trvalý pobyt na neobmedzený čas. V prípade, že je tento typ 
trvalého pobytu (ktorý už nie je závislý na existencii manželstva) ude-
lený, manželstvo nemá dôvod ďalej trvať a manželia podniknú kroky 
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15 Viď Papajorgji (EEA spouse -marriage of convenience) Greece, 2012, UKUT 00038 
IAC. 
16 CLAYTON, G.: Textbook on Immigration and Asylum Law, s. 131. 
17 Handbook on addressing the issue of alleged marriages of convenience between 
EU citizens and non-EU nationals in the context of EU law on free movement of EU 
citizens. Str. 41. Cit. 20.05.2019. Dostupné online: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0284&from=EN  
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partnerstvo trvalo aspoň tri roky, vrátane jedného roku v hostiteľskom 
členskom štáte“.18 

Štáty v súčasnosti definujú účelové manželstvo ako také, ktoré bolo 
uzatvorené výlučne s cieľom štátneho príslušníka tretej krajiny získať 
pobyt. Z uvedeného možno vyvodiť, že rozhodujúce sú pohnútky 
v čase uzatvorenia manželstva.  Máme za to, že pri účelovom manžel-
stve je podstatný úmysel, či už priamy alebo nepriamy, jednej zo strán 
alebo oboch strán takéto manželstvo uzatvoriť. Nie je totiž vylúčené 
ani to, že jeden z manželov vstupoval do manželstva s úmyslom viezť 
riadny rodinný život, tieto jeho očakávania sa však nenaplnia. Zaují-
mavá je taktiež formulácia „výlučne“ s cieľom získať pobyt, pretože sa 
predpokladá, že pobyt na území EÚ môže napomôcť k vedeniu rodin-
ného života, podstatné však je, aby to nebol primárny cieľ uzatvorenia 
manželstva, ale len jeho pozitívny sekundárny dôsledok. 

 
3. Pobyt rodinného príslušníka občana EÚ 
 Myšlienka voľného pohybu osôb od nepamäti sprevádza existenciu 
ľudstva. Sloboda pohybu a pobytu nebola nikdy taká rozsiahla, ako je 
tomu dnes. Voľný pohyb je nielen predpokladom, ale aj cieľom vytvo-
renia spoločného trhu bez obmedzení19. Napriek tomu existujú obme-
dzenia tohto práva, ktoré sa týkajú najmä  rodinných príslušníkov ob-
čanov EÚ, ktorí sú cudzinci pochádzajúci z tretích krajín. Cudzinci tvo-
ria spolu so štátnym obyvateľstvom personálny substrát každého štá-
tu. Medzi obyvateľstvo vo význame konštitutívneho znaku štátu ne-
patria osoby, ktoré sa na jeho území nachádzajú dočasne, napríklad za 
účelom turizmu alebo návštevy. Naopak cudzinci, ktorí sa na území 

 
18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve 
občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa  
v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68  
a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 
75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS. 
19 PIKNA, B.: Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva (prizmatem Lisabonské 
smlouvy), s. 108. 
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štátu zdržiavajú pravidelne a dlhodobo, sa zaraďujú medzi obyvateľ-
stvo štátu. Právnemu poriadku štátu podliehajú, no nepožívajú práva 
v takom rozsahu, ako štátni občania, najmä čo sa týka politických, so-
ciálnych a hospodárskych práv.  
 Principiálne rozsiahla sloboda vstupu a vycestovania pre vlastných 
štátnych občanov, ako aj ohraničená sloboda vstupu pre cudzincov 
robia z práva na voľný pohyb osôb cezhraničnú slobodu.20 Podmienky 
pobytu cudzinca tvoria pravidelne predmet vnútroštátnej úpravy štá-
tov. Spravidla platí, že čím dlhší čas hodlá cudzinec na území štátu zo-
trvať, tým viac administratívnych či iných podmienok musí splniť21. 
Sloboda pobytu sa zaraďuje medzi klasické prirodzené práva negatív-
nej povahy, ktorá je nevyhnutnou podmienkou pre slobodný rozvoj 
osobnosti22. S tým súvisí jej spätosť s ďalšími právami a slobodami, 
ako sú slobodná voľba povolania, slobodné podnikanie, osobná slobo-
da, právo na vzdelanie a ďalšie. Hoci cudzinci majú vo všeobecnosti 
sťažený prístup k týmto právam, cudzinci, ktorí podliehajú režimu 
„rodinných príslušníkov občana EÚ“, majú tieto práva až na určité ob-
medzenia v plnom rozsahu. Rodinní príslušníci majú v hostiteľskom 
štáte právo na prístup k zamestnaniu, deti občana EÚ majú právo  
na vzdelanie v základných a stredných školách za rovnakých podmie-
nok ako občania hostiteľského štátu, ak majú bydlisko na jeho území.23 
 Rámec osôb, ktoré možno považovať za rodinných príslušníkov, 
stanovuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES, čo sa 
následne premieta aj vo vnútroštátnej legislatíve členských štátov. 
Podľa ustanovenia čl. 2 ods. 2 sa za rodinného príslušníka pokladá 
„manželský partner, partner, s ktorým občan Únie uzavrel registrované 
partnerstvo na základe legislatívy členského štátu, ak legislatíva hosti-

 
20 M. KOTZUR. Voľný pohyb osôb. In: In: POLLMANN, A., LOHMANN, G.: Ľudské práva. 
Interdisciplinárna príručka, s. 292. 
21 CIBULKA, Ľ. a kol.: Štátoveda, s. 27. 
22 WAGNEROVÁ, E. – ŠIMÍČEK, V. – LANGÁŠEK, T. – POSPÍŠIL, I. a kol.: Listina 
základných práv a svobod. Komentář, s. 352. 
23 KUNOVÁ, V., SVITANA, R.: Voľný pohyb osôb v EÚ, s. 53. 
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18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve 
občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa  
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19 PIKNA, B.: Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva (prizmatem Lisabonské 
smlouvy), s. 108. 
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20 M. KOTZUR. Voľný pohyb osôb. In: In: POLLMANN, A., LOHMANN, G.: Ľudské práva. 
Interdisciplinárna príručka, s. 292. 
21 CIBULKA, Ľ. a kol.: Štátoveda, s. 27. 
22 WAGNEROVÁ, E. – ŠIMÍČEK, V. – LANGÁŠEK, T. – POSPÍŠIL, I. a kol.: Listina 
základných práv a svobod. Komentář, s. 352. 
23 KUNOVÁ, V., SVITANA, R.: Voľný pohyb osôb v EÚ, s. 53. 
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teľského členského štátu považuje registrované partnerstvá za rovno-
cenné s manželstvom, a v súlade s podmienkami stanovenými v prísluš-
nej legislatíve hostiteľského členského štátu, priami potomkovia, ktorí sú 
mladší ako 21 rokov, alebo sú nezaopatrenými osobami a takéto osoby 
manželského partnera alebo partnera, ako je definovaný a závislí priami 
príbuzní po vzostupnej línii a takéto osoby manželského partnera alebo 
partnera.“24  
 Zneužívanie práva na pobyt má mnoho podôb. Okrem uzatvárania 
účelových manželstiev je známe aj napr. falošné prehlásenie rodičov-
stva, či známy „asylum shipping (tourism)“. Účelové manželstvo nebude 
smerovať k vedeniu rodinného života, nemôže teda ani požívať ochra-
nu, ktorú inak manželstvu a rodinnému životu poskytuje článok 8 Do-
hovoru. Odsek 1 obsahuje výpočet zaručených práv ako „každý má 
právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia 
a korešpondencie“.  V odseku 2 sú stanovené podmienky obmedzenia 
týchto práv ako „štátny orgán nemôže do výkonu týchto práv zasahovať 
s výnimkou prípadov, keď je to v súlade so zákonom a nevyhnutné 
v demokratickej spoločnosti (...). 25 Garancie článku 8 sa vždy vzťahujú 
na manželstvá, ktoré vznikli s dobrým úmyslom a oprávnene. Pred-
stierané manželstvá, alebo manželstvá uzatvorené za účelom zneuží-
vania pobytového režimu a obchádzania imigračných pravidiel či kvôli 
nadobudnutiu občianstva nepožívajú ochranu článku 8 Dohovoru26.  
 Posudzovanie otázky, či sa jedná o účelové manželstvo, prislúcha 
vnútroštátnym orgánom toho štátu, v ktorom žiada štátny príslušník 
tretej krajiny o povolenie na pobyt. Ak príslušné štátne orgány posúdia 
konkrétne manželstvo ako účelové, povolenie na pobyt na základe 
manželstva štátnemu príslušníkovi tretej krajiny neudelí, odoberie, 
zruší alebo neobnoví. Judikatúra Súdneho dvora je vo veciach práva  

 
24 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve 
občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa  
v rámci územia členských štátov. 
25 Viď. Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. 
26 STRÁŽNICKÁ, V. a kol,: Medzinárodná a európska ochrana ľudských práv, s. 385. 
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na voľný pohyb a pobyt bohatá. Ako vyplýva aj z rozsudku Súdneho 
dvora vo veci  C-333/13 „o nepriznaní práva na vstup a pobyt možno 
rozhodnúť, ak sa preukáže, že dotknutá osoba tvrdila, že spĺňa požado-
vané podmienky tak, že použije falošné alebo nepravé dokumenty,  
alebo klame. O nepriznaní práva (...) možno tiež rozhodnúť, pokiaľ ide 
o rodinného príslušníka, ktorý nie je štátnym občanom Únie, ak sa preu-
káže, že nesprevádza občana Únie, ani sa k nemu nepripája na účely zlú-
čenia alebo zachovania rodinného života. V takomto prípade možno ro-
dinnému príslušníkovi, ktorý nie je občanom Únie, odoprieť vydanie po-
bytovej karty alebo víza alebo mu odobrať jeho pobytovú kartu. Roz-
hodnutia prijaté na základe prvej až tretej vety musia mať písomnú for-
mu.“27 Inak povedané, vnútroštátne orgány majú právomoc už udelené 
povolenie na pobyt na území členského štátu odobrať v prípade,  
ak cudzinec prestane spĺňať podmienky zlúčenia rodiny alebo ak sa 
preukáže, že povolenie na pobyt bolo vydané a základe nepravdivých 
informácii alebo podvodu, ako je tomu napríklad v prípade účelových 
manželstiev.  
 
Záver 

Hoci uzatváranie účelových manželstiev tvorí len parciálny problém 
v širokom spektre spôsobov nelegálnej migrácie, nemožno túto formu 
zneužívania pobytu podceňovať. Od práva na slobodu pohybu 
a pobytu sa odvádzajú aj ďalšie práva, teda v konečnom dôsledku vďa-
ka účelovému manželstvu nadobudne štátny príslušník tretej krajiny 
široký rámec prác. Predchádzanie účelovým manželstvám tvorí len 
časť opatrení ktoré sa týkajú boja proti nelegálnej migrácii 
a zneužívania pobytového režimu v členských štátoch. Dokonalá pre-
vencia zrejme nebude nikdy možná, resp. priveľká snaha vnútroštát-
nych orgánov by znamenala zásah do súkromia aj tých manželov, ktorí 
neuzavreli manželstvo účelovo. Je preto potrebné pripustiť,  

 
27 Rozsudok veľkej komory Súdneho dvora z 11. novembra 2014 vo veci C-333/13 
Elisabeta Dano, Florin Dano proti Jobcenter Leipzig.  
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24 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve 
občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa  
v rámci územia členských štátov. 
25 Viď. Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. 
26 STRÁŽNICKÁ, V. a kol,: Medzinárodná a európska ochrana ľudských práv, s. 385. 
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na voľný pohyb a pobyt bohatá. Ako vyplýva aj z rozsudku Súdneho 
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alebo klame. O nepriznaní práva (...) možno tiež rozhodnúť, pokiaľ ide 
o rodinného príslušníka, ktorý nie je štátnym občanom Únie, ak sa preu-
káže, že nesprevádza občana Únie, ani sa k nemu nepripája na účely zlú-
čenia alebo zachovania rodinného života. V takomto prípade možno ro-
dinnému príslušníkovi, ktorý nie je občanom Únie, odoprieť vydanie po-
bytovej karty alebo víza alebo mu odobrať jeho pobytovú kartu. Roz-
hodnutia prijaté na základe prvej až tretej vety musia mať písomnú for-
mu.“27 Inak povedané, vnútroštátne orgány majú právomoc už udelené 
povolenie na pobyt na území členského štátu odobrať v prípade,  
ak cudzinec prestane spĺňať podmienky zlúčenia rodiny alebo ak sa 
preukáže, že povolenie na pobyt bolo vydané a základe nepravdivých 
informácii alebo podvodu, ako je tomu napríklad v prípade účelových 
manželstiev.  
 
Záver 

Hoci uzatváranie účelových manželstiev tvorí len parciálny problém 
v širokom spektre spôsobov nelegálnej migrácie, nemožno túto formu 
zneužívania pobytu podceňovať. Od práva na slobodu pohybu 
a pobytu sa odvádzajú aj ďalšie práva, teda v konečnom dôsledku vďa-
ka účelovému manželstvu nadobudne štátny príslušník tretej krajiny 
široký rámec prác. Predchádzanie účelovým manželstvám tvorí len 
časť opatrení ktoré sa týkajú boja proti nelegálnej migrácii 
a zneužívania pobytového režimu v členských štátoch. Dokonalá pre-
vencia zrejme nebude nikdy možná, resp. priveľká snaha vnútroštát-
nych orgánov by znamenala zásah do súkromia aj tých manželov, ktorí 
neuzavreli manželstvo účelovo. Je preto potrebné pripustiť,  

 
27 Rozsudok veľkej komory Súdneho dvora z 11. novembra 2014 vo veci C-333/13 
Elisabeta Dano, Florin Dano proti Jobcenter Leipzig.  
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že k určitému zneužitiu pobytového režimu bude dochádzať aj naďa-
lej.  

Z nášho pohľadu nie je nežiadúce, aby sa na rodinných príslušníkov 
občana EÚ vzťahovalo právo pobytu na území EÚ. Práve naopak, tým, 
že sa toto právo vzťahuje najmä na manžela, resp. manželku a deti ob-
čana EÚ je možné pre občana EÚ ako adresáta rozsiahleho rámca práv 
tieto lepšie využívať. Stále je nutné dôkladne posudzovať žiadosti cu-
dzincov o tie druhy pobytu, ktoré nadväzujú na manželstvo s občanom 
EÚ. Je však taktiež na zvážení, či by prípadnému odhaleniu účelového 
manželstva viac nenapomohol rozhovor s účastníkmi v ich spoločnej 
domácnosti než výsluch na policajnom oddelení. V príspevku boli tiež 
priblížené hlavné znaky, ktoré môžu indikovať účelové manželstvo, 
považujeme však za potrebné klásť dôraz najmä na to, aby bolo kumu-
latívne naplnených čo najviac týchto znakov. 
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Dôveruj, ale preveruj? Základné práva v kontexte 
vzájomnej dôvery1 
Adrián Lukáčik 

 
Abstrakt 
Rozvíjanie akýchkoľvek spoločenských vzťahov sa nezaobíde bez dôvery. 
Vzťahy medzi členskými štátmi EÚ sú taktiež založené na vzájomnej dô-
vere, ktorá je čoraz viac zdôrazňovaná ako zásadný právny princíp. Prí-
spevok sa zameriava na analýzu vzťahu tohto princípu k základným 
právam. Problematika je skúmaná prostredníctvom sumarizácie rozho-
dovacej činnosti Súdneho dvora a aplikáciou interdisciplinárnych teórií 
dôvery. Zdá sa, že nahrádzanie prirodzenej dôvery právnym mechaniz-
mom vzájomnej dôvery vychádza z rozdielov medzi členskými štátmi  
pri ochrane základných práv. V takomto prípade by sa mala činnosť in-
štitúcií EÚ sústrediť sa na harmonizáciu minimálnych štandardov zá-
kladných práv, ktorá by vyvážila nedostatok dôvery. 
 
Abstract 
Development of any social relations cannot exist without trust. Even re-
lations among the EU Member States are established on mutual trust 
that was reiterated as a legal principle of fundamental importance. The 
paper focuses on analysis of relationship of mutual trust principle to 
fundamental rights. The issue is addressed with summary of the Court  
of Justice jurisprudence and application of interdisciplinary theories  
of trust. It seems that replacement of natural trust with legal mechanism 
of fundamental trust stems from discrepancies between Member States 
in protection of fundamental rights. In this case, the EU institutions 

 
1 Článok vznikol v rámci riešenia výskumného projektu VEGA č. 1/0386/19 - Nové 
dimenzie metodológie právnej argumentácie – Úloha právnych princípov  
vo viacúrovňovom právnom systéme. 
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should focus on harmonization of minimal fundamental rights stand-
ards, which would compensate the lack of trust. 
 
Úvod 
 V práve EÚ zaznamenal v ostatnom období pojem vzájomná dôvera 
(fr. confience mutuelle; angl. mutual trust alebo tiež mutual confidence) 
nárast používania v aktoch sekundárneho práva ale aj rozhodnutiach 
Súdneho dvora. Jedným z najvýraznejších rozhodnutí je dobre známe 
Stanovisko 2/13, ktoré potvrdilo zásadný význam vzájomnej dôvery 
v práve EÚ.2 Prima facie je dôvera samozrejmou súčasťou medziľud-
skej spolupráce, pričom sama o sebe nie je právnym inštitútom  
ale skôr doménou sociálnej psychológie, morálky, etiky. Tu vyvstávajú 
naše otázky – čím je špecifické právne chápanie dôvery od toho etic-
kého a čo predstavuje pre základné práva postupné preklopenie dôve-
ry ako etickej kategórie do práva a jej progresívne zdôrazňovanie? 

Odpovede sa pokúsime v tomto príspevku načrtnúť pri skúmaní 
vzájomnej dôvery v troch smeroch. Najprv stručne teoreticky vyme-
dzíme dôveru v jej interdisciplinárnom chápaní. V druhej časti ďalej 
bližšie kvalifikujeme vzájomnú dôveru a jej postavenie práve EÚ, pri-
čom tretia kapitola sa užšie venuje vzťahu vzájomnej dôvery 
a základných práv. 
 Cieľom príspevku je zhrnúť súčasné chápanie princípu vzájomnej 
dôvery tak, ako vyplýva najmä z rozhodnutí Súdneho dvora s cieľom 
teoreticky vymedziť základný rámec fungovania tohto princípu. Ďalej 
sa pokúsime s pomocou teoretických konceptov dôvery bližšie charak-
terizovať pôsobenie vzájomnej dôvery vo vzťahu k základným právam  
a poukázať na možné aplikačné problémy. 

 
2 Stanovisko z 18. decembra 2014, Pristúpenie EÚ k EDĽP, 2/13, EU:C:2014:2454, § 
191. 

                       Dôveruj, ale preveruj? Základné práva v kontexte vzájomnej dôvery 371 
 

 
1. Konceptualizácia dôvery  
 Pre pochopenie problematiky vzájomnej dôvery sa budeme najprv 
všeobecne venovať interdisciplinárnemu náčrt konceptu dôvery. Au-
tori Mayer, David a Schoorman vymedzujú dôveru ako ochotu jednej 
strany stať sa zraniteľným voči konaniu druhej strany v očakávaní,  
že druhá strana vykoná nejakú dôležitú úlohu a to bez ohľadu na mož-
nosť monitorovať alebo kontrolovať druhú stranu.3 Takéto chápanie 
zdôrazňuje relatívnu samostatnosť dôvery ako jedného zo spôsobov 
dosahovania spoločných cieľov a možnosť jej existencie oddelene  
od sankčného alebo kontrolného mechanizmu.4 Uvedení autori opiera-
jú vznik dôvery o tri predpoklady na strane osoby, do ktorej je vklada-
ná dôvera – schopnosti v určitej oblasti, blahosklonnosť (angl. benevo-
lence) a integritu.5 Tieto predpoklady ovplyvňujú ochotu osoby dôve-
rovať (angl. trustor’s popensity) už aj pred začiatkom vzťahu dôvery. Je 
pritom potrebné poznamenať, že s vývinom tohto vzťahu strany zís-
kavajú o sebe nové informácie, ktoré môžu zmeniť hodnotenie jednot-
livých faktorov a teda aj úroveň dôvery.6 
 V teórii medzinárodných vzťahov Brian C. Rathbun preberá od poli-
tológa Erica Uslanera klasifikáciu na základe psychologického pohľadu 
na dôveru.7 V tomto rozčlenení sa klasický koncept dôvery podľa raci-
onalistickej teórie medzinárodných vzťahov zhoduje s vymedzením 

 
3 MAYER, R. C., DAVIS, J. H., and SCHOORMAN, F. D.: An Integrative Model  
of Organizational Trust. In: Academy of Management Review, roč. 20, č. 3, 1995,  
s. 712. 
4 HEGTVEDT, K. A.: Creating Legitimacy: The Interrelated Roles of Justice and Trust. 
In: BORNSTEIN, B. H. and TOMKINS, A. J. (eds): Motivating Cooperation and 
Compliance with Authority: The Role of Institutional Trust, Cham: Springer, 2015,  
s. 67. 
5 MAYER, R. C., DAVIS, J. H., and SCHOORMAN, F. D., cit. dielo, s. 717. 
6 MAYER, R. C., DAVIS, J. H., and SCHOORMAN, F. D. , cit. dielo, s. 722. 
7 RATHBUN, B. C.: It takes all types: social psychology, trust, and the international 
relations paradigm in our minds. In: International Theory, roč. 1, č. 3, 2009. Dostupné 
online: doi.org/10.1017/S1752971909990121 (cit. 15.06.2019), s. 346 – 347. 
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2 Stanovisko z 18. decembra 2014, Pristúpenie EÚ k EDĽP, 2/13, EU:C:2014:2454, § 
191. 
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3 MAYER, R. C., DAVIS, J. H., and SCHOORMAN, F. D.: An Integrative Model  
of Organizational Trust. In: Academy of Management Review, roč. 20, č. 3, 1995,  
s. 712. 
4 HEGTVEDT, K. A.: Creating Legitimacy: The Interrelated Roles of Justice and Trust. 
In: BORNSTEIN, B. H. and TOMKINS, A. J. (eds): Motivating Cooperation and 
Compliance with Authority: The Role of Institutional Trust, Cham: Springer, 2015,  
s. 67. 
5 MAYER, R. C., DAVIS, J. H., and SCHOORMAN, F. D., cit. dielo, s. 717. 
6 MAYER, R. C., DAVIS, J. H., and SCHOORMAN, F. D. , cit. dielo, s. 722. 
7 RATHBUN, B. C.: It takes all types: social psychology, trust, and the international 
relations paradigm in our minds. In: International Theory, roč. 1, č. 3, 2009. Dostupné 
online: doi.org/10.1017/S1752971909990121 (cit. 15.06.2019), s. 346 – 347. 
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strategickej dôvery.8 Okrem toho však dôvera pracuje s hodnotami, 
ktoré sú pripisované partnerovi, pričom spoliehanie sa na tieto vlast-
nosti sa podieľa na vytváraní dôvery v moralistickom modeli.9 Obdobné 
charakteristiky dôvery možno považovať za relatívne spoločné  
pre všetky oblasti a vedné disciplíny zaoberajúce sa dôverou.10 
 
2. Vzájomná dôvera v systéme práva Európskej únie 

Vzájomná dôvera sa ako pojem prvý krát objavuje v rozhodnutí 
Súdneho dvora vo veci Bauhuis.11 S označením vzájomnej dôvery ako 
princípu sa stretávame už v osemdesiatych rokoch v podaní nemeckej 
vlády.12 Napokon pred pätnástimi rokmi sa aj Súdny dvor prihlásil 
k takémuto pomenovaniu.13 Dôvera ako medzinárodno-politický čini-
teľ sa tak pretransformovala na princíp vzájomnej dôvery s právnym 
obsahom.  Ani dnes však nie je možné definitívne uzavrieť celkový ob-
sah konceptu princípu vzájomnej dôvery, keďže z rozhodnutí Súdneho 
dvora vyplývajú len veľmi všeobecné a útržkovité pravidlá jeho fungo-
vania, ktoré sa vyznačujú svojou divergenciou podľa uplatňovaného 
právneho aktu.14 
 Princíp vzájomnej dôvery stojí na dvoch základných predpokladoch. 
Jednak je to predpoklad spoločnej hodnotovej orientácie všetkých 

 
8 RATHBUN, B. C.: Trust in International Relations. In: USLANER, E. M. (ed)  
The Oxford Handbook of Social and Political Trust, New York: Oxford University Press, 
2018, s. 687. 
9 RATHBUN, B. C., 2018, cit. dielo, s. 687. 
10 ROUSSEAU, D. M., SITKIN, S. B., BURT, R. S and CAMERER, C.: Not So Different After 
All: A Crossdiscipline View of Trust. In: Academy of Management Review, roč. 23, č. 3, 
1998, s. 398. 
11 Rozsudok z 25. januára 1977, Bauhuis, 46-76, EU:C:1977:6, § 38; CAMBIEN, N. 
Mutual Recognition and Mutual Trust in the Internal Market. In: European Papers, 
roč. 2, č. 1, 2017. Dostupné online: doi.org/10.15166/2499-8249/142 (cit. 
02.06.2019), s. 95. 
12 Rozsudok z 31. januára 1984, IFG, 1/83, EU:C:1984:36. 
13 Rozsudok z 27. apríla 2004, Turner, C-159/02, EU:C:2004:228. 
14 RIZCALLAH, C.: Le principe de confiance mutuelle: une utopie malheureuse.  
In: Revue trimestrielle des droits de l'homme, č. 118, 2019, s. 314. 
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členských štátov založenej čl. 2 ZEÚ, a v druhom rade uznanie člen-
ských štátov, že sú medzi nimi tieto hodnoty zdieľané.15 Na základe 
týchto predpokladov právny princíp vzájomnej dôvery vo všeobecnos-
ti znamená povinnosť členského štátu „aby vychádzal z toho, že okrem 
výnimočných okolností všetky členské štáty dodržujú právo Únie a kon-
krétne základné práva týmto právom uznané“,16 čím vytvára vyvráti-
teľnú právnu domnienku.17 Táto všeobecná povinnosť vzájomnej dô-
very implikuje dve konkrétne negatívne obligácie vo vzťahu 
k základným právam.18 Ide o absolútny zákaz vyžadovania vyššej 
úrovne ochrany základných práv, než vyplýva z práva EÚ a taktiež re-
latívny zákaz overovania dodržiavania základných práv iným člen-
ským štátom. 19 Sacha Prechal ďalej argumentuje, že tento princíp má 
širší rozsah, než len vieru v adekvátnu a ekvivalentnú ochranu základ-
ných práv v členských štátoch, pričom má zahŕňať najmä požiadavku, 
aby štáty predpokladali, že právo EÚ ako celok je dodržiavané člen-
ským štátom, čo sa nelimituje len na dôveru v právne normy členského 
štátu ale smeruje aj k fungovaniu právneho systému a inštitúciám.20 
Navyše má vzájomná dôvera predstavovať rešpektovanie odlišností 

 
15 Stanovisko z 18. decembra 2014, Pristúpenie EÚ k EDĽP, 2/13, EU:C:2014:2454,  
§ 168. 
16 Stanovisko z 18. decembra 2014, Pristúpenie EÚ k EDĽP, 2/13, EU:C:2014:2454,  
§ 191. 
17 Rozsudok z 21. decembra 2011, N. S. a M. E. a iní, C-411/10 a C-493/10, 
EU:C:2011:865, § 100. 
18 LENAERTS, K.: La vie après l’avis: Exploring the principle of mutual (yet not blind) 
trust. In: Common Market Law Review, roč. 54, č. 3, 2017, s. 807; PRECHAL, S.: Mutual 
Trust before the Court of Justice of the European Union. In: European Papers, roč. 2,  
č. 1, 2017. Dostupné online: doi.org/10.15166/2499-8249/139 (cit. 02.06.2019),  
s. 82. 
19  Stanovisko z 18. decembra 2014, Pristúpenie EÚ k EDĽP, 2/13, EU:C:2014:2454,  
§ 191 – 192.  
20 PRECHAL, S.: Mutual Trust before the Court of Justice of the European Union. In: 
European Papers, roč. 2,  č. 1, 2017. Dostupné online: doi.org/10.15166/2499-
8249/139 (cit. 02.06.2019), s. 82 – 84. 
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8 RATHBUN, B. C.: Trust in International Relations. In: USLANER, E. M. (ed)  
The Oxford Handbook of Social and Political Trust, New York: Oxford University Press, 
2018, s. 687. 
9 RATHBUN, B. C., 2018, cit. dielo, s. 687. 
10 ROUSSEAU, D. M., SITKIN, S. B., BURT, R. S and CAMERER, C.: Not So Different After 
All: A Crossdiscipline View of Trust. In: Academy of Management Review, roč. 23, č. 3, 
1998, s. 398. 
11 Rozsudok z 25. januára 1977, Bauhuis, 46-76, EU:C:1977:6, § 38; CAMBIEN, N. 
Mutual Recognition and Mutual Trust in the Internal Market. In: European Papers, 
roč. 2, č. 1, 2017. Dostupné online: doi.org/10.15166/2499-8249/142 (cit. 
02.06.2019), s. 95. 
12 Rozsudok z 31. januára 1984, IFG, 1/83, EU:C:1984:36. 
13 Rozsudok z 27. apríla 2004, Turner, C-159/02, EU:C:2004:228. 
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15 Stanovisko z 18. decembra 2014, Pristúpenie EÚ k EDĽP, 2/13, EU:C:2014:2454,  
§ 168. 
16 Stanovisko z 18. decembra 2014, Pristúpenie EÚ k EDĽP, 2/13, EU:C:2014:2454,  
§ 191. 
17 Rozsudok z 21. decembra 2011, N. S. a M. E. a iní, C-411/10 a C-493/10, 
EU:C:2011:865, § 100. 
18 LENAERTS, K.: La vie après l’avis: Exploring the principle of mutual (yet not blind) 
trust. In: Common Market Law Review, roč. 54, č. 3, 2017, s. 807; PRECHAL, S.: Mutual 
Trust before the Court of Justice of the European Union. In: European Papers, roč. 2,  
č. 1, 2017. Dostupné online: doi.org/10.15166/2499-8249/139 (cit. 02.06.2019),  
s. 82. 
19  Stanovisko z 18. decembra 2014, Pristúpenie EÚ k EDĽP, 2/13, EU:C:2014:2454,  
§ 191 – 192.  
20 PRECHAL, S.: Mutual Trust before the Court of Justice of the European Union. In: 
European Papers, roč. 2,  č. 1, 2017. Dostupné online: doi.org/10.15166/2499-
8249/139 (cit. 02.06.2019), s. 82 – 84. 
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vnútroštátnych riešení v rámci prezumpcie ich ekvivalencie.21 
 Konštitucionálny charakter vzájomnej dôvery, ktorú dnes ešte ne-
môžeme chápať ako samostatne pôsobiaci princíp,22 by mal preto spo-
čívať v zabezpečovaní účinnosti právneho systému Európske únie 
v horizontálnych vzťahoch medzi členskými štátmi prostredníctvom 
koordinácie rôznorodých vnútroštátnych riešení.23   
  
3. Vplyv princípu vzájomnej dôvery na ochranu zá-

kladných práv 
 Pri pohľade na Stanovisko 2/13 sú základné práva kľúčovým aspek-
tom pre fungovanie vzájomnej dôvery. V tejto kapitole sa bližšie zame-
riame na vzťahy medzi základnými právami a princípom vzájomnej 
dôvery. Valsamis Mitsilegas, profesor na Queen Mary University  
of London, popisuje tri možné prístupy ku vzťahu základných práv 
a vzájomnej dôvery – základné práva ako výsledok, obmedzenie ale-
bo zdroj vzájomnej dôvery.24 V tejto časti článku nadviažeme na uve-
dené rozčlenenie, ktoré Mitsilegas predstavuje výlučne v trestnej ob-
lasti a dopĺňame ho o ďalšie príklady z ďalších oblastí práva EÚ. 
 

3.1. Základné práva ako zdroj vzájomnej dôvery 
 Ak uvažujeme o základných právach ako zdroji vzájomnej dôvery, 
máme primárne na mysli základné práva ako predpoklad uplatňovania 
tohto princípu. Ako sme poukázali vyššie, uznanie dôležitosti týchto 
práv zo strany členských štátov a prijatie záväzkov na ich ochranu je 

 
21 PRECHAL, S., cit. dielo, str. 84; pozri tiež Rozsudok z 23. januára 2018, Piotrowski, 
C-367/16, EU:C:2018:27, § 52 a Rozsudok z 9. marca 2006, Van Esbroeck, C-436/04, 
EU:C:2006:165, § 30. 
22 PRECHAL, S., cit. dielo, s. 90. 
23 GERARD, D., cit. dielo, s. 73. 
24 MITSILEGAS, V.: The Symbiotic Relationship Between Mutual Trust  
and Fundamental Rights in Europe’s Area of Criminal Justice. In: New Journal  
of European Criminal Law, roč. 6, č. 4, 2015. Dostupné online: 
doi.org/10.1177/203228441500600410 (cit. 02.06.2019), s. 458. 
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súčasťou prezumpcie, na ktorej stojí vzájomná dôvera. V teoretickom 
koncepte dôvery toto uznanie zodpovedá integrite, ktorej hodnotenie 
vytvára ochotu ostatných členských štátov dôverovať25 a je prejavom 
morálneho chápania dôvery.26 Základné práva tak vystupujú ako nut-
nosť pre budovanie vyššej miery vzájomnej dôvery. 
 V širšom hľadisku základné práva nepredstavujú iba pozitívno-
právne záväzky členských štátov, ale vychádzajúc z ich prirodzeno-
právneho základu, sú aj výsledkom sociálneho a morálneho stavu spo-
ločnosti a tiež politickou požiadavkou. V právnej teórii, by sme tak 
mohli považovať základné práva za materiálny prameň práva27  
pre formovanie princípu vzájomnej dôvery. Naznačený prístup sa zre-
teľne prejavil najmä pri harmonizácii procesných práv podozrivých 
a obvinených osôb v trestnom konaní.28     
 

3.2. Základné práva ako výsledok vzájomnej dôvery 
 O základných právach ako výsledku pôsobenia vzájomnej dôvery 
môžeme uvažovať  v štádiu ich realizácie. Dôvera v práve EÚ ako jeden 
z prostriedkov posilňovanie integrácie má vplyv na posilňovanie vý-
znamu základných práv a rozšírenia možnosti ich uplatňovania. Mitsi-
legas toto posilnenie dostatočne výstižne ilustruje na výklade ustano-
venia ne bis in idem v schengenskom aquis.29 
 Rovnako prínos vzájomnej dôvery na posilnení základných práv 
môžeme podľa nášho názoru pozorovať na zrušení exequatur v oblasti 
justičnej spolupráce v civilných veciach v rámci Nariadenia Brusel I-

 
25 MAYER, R. C., DAVIS, J. H., and SCHOORMAN, F. D., cit. dielo, s. 717. 
26 RATHBUN, B. C., 2018, cit. dielo, s. 687. 
27 DOBROVIČOVÁ, G. Pramene práva. In: BRÖSTL, A. a kol. Teória práva, Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2013, s. 45. 
28 MITSILEGAS, V.: The Limits of Mutual Trust in Europe’s Area of Freedom, Security 
and Justice: From Automatic Inter-State Cooperation to the Slow Emergence  
of the Individual. In: Yearbook of European Law, roč. 31, č. 1, 2012. Dostupné online: 
doi.org/10.1093/yel/yes023 (cit. 20.06.2019), s. 365 a nasl.; tiež MITSILEGAS, V., 
2015, cit. dielo, s. 474 a nasl. 
29 MITSILEGAS, V., 2015, cit. dielo, s. 459 a nasl. 
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21 PRECHAL, S., cit. dielo, str. 84; pozri tiež Rozsudok z 23. januára 2018, Piotrowski, 
C-367/16, EU:C:2018:27, § 52 a Rozsudok z 9. marca 2006, Van Esbroeck, C-436/04, 
EU:C:2006:165, § 30. 
22 PRECHAL, S., cit. dielo, s. 90. 
23 GERARD, D., cit. dielo, s. 73. 
24 MITSILEGAS, V.: The Symbiotic Relationship Between Mutual Trust  
and Fundamental Rights in Europe’s Area of Criminal Justice. In: New Journal  
of European Criminal Law, roč. 6, č. 4, 2015. Dostupné online: 
doi.org/10.1177/203228441500600410 (cit. 02.06.2019), s. 458. 
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súčasťou prezumpcie, na ktorej stojí vzájomná dôvera. V teoretickom 
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25 MAYER, R. C., DAVIS, J. H., and SCHOORMAN, F. D., cit. dielo, s. 717. 
26 RATHBUN, B. C., 2018, cit. dielo, s. 687. 
27 DOBROVIČOVÁ, G. Pramene práva. In: BRÖSTL, A. a kol. Teória práva, Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2013, s. 45. 
28 MITSILEGAS, V.: The Limits of Mutual Trust in Europe’s Area of Freedom, Security 
and Justice: From Automatic Inter-State Cooperation to the Slow Emergence  
of the Individual. In: Yearbook of European Law, roč. 31, č. 1, 2012. Dostupné online: 
doi.org/10.1093/yel/yes023 (cit. 20.06.2019), s. 365 a nasl.; tiež MITSILEGAS, V., 
2015, cit. dielo, s. 474 a nasl. 
29 MITSILEGAS, V., 2015, cit. dielo, s. 459 a nasl. 
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bis. Vzájomná dôvera členských štátov v súdne systémy tak pozitívne 
ovplyvnila uplatňovanie práva na súdnu ochranu v štádiu výkonu roz-
hodnutia, ako aj práva vlastniť  majetok. Naznačený progres vnímame 
napríklad aj pri uplatňovaní vzájomnej dôvery v oblasti vnútorného 
trhu pri všeobecnom systéme uznávania diplomov vyššieho vzdela-
nia.30 Uznávanie odborných kvalifikácií postavené na vzájomnej dôve-
re tak pozitívne ovplyvnilo realizáciu výkonu slobody podnikania 
a práva na slobodné vykonávanie povolania. 
 

3.3. Základné práva ako výnimka zo vzájomnej dôvery 
 Ako je možné badať z charakteristiky princípu vzájomnej dôvery, 
tento pôsobí v práve Únie ako pravidlo, odklon od neho preto vyžaduje 
uplatnenie výnimiek. Je zrejmé, že požiadavka efektívnosti práva EÚ 
vyžaduje reštriktívny výklad odklonov a inak to nie je ani pri vzájom-
nej dôvere. Súdny dvor už mnohokrát poukázal, že výnimky zo vzá-
jomnej dôvery musia byť interpretované úzko.31 Výnimku môže pred-
stavovať niekoľko dôvodov hodnotového charakteru,32 medzi ktoré 
nespochybniteľne patria aj základné práva. V závislosti od spôsobu 
a podmienok uplatňovania výnimiek sa ďalej budeme bližšie venovať 
výnimkám, ktoré môžu byť vo forme obmedzenia, pozastavenia  
alebo odmietnutia vzájomnej dôvery. 

 
30 Pozri Rozsudok z 23. októbra 2008, Komisia v. Grécko, C-274/05, EU:C:2008:585; 
Rozsudok z 28. apríla 1977, Thieffry, 71/76, EU:C:1977:65; Rozsudok z 7. mája 1991, 
Vlassopoulou, C-340/89, EU:C:1991:193. 
31 Rozsudok z 28. apríla 2018, Donellan, C-34/17, EU:C:2018:282, § 50; Rozsudok  
zo 14. novembra 2013, Baláž, C-60/12, EU:C:2013:733, bod 29; Rozsudok z 16. júla 
2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, § 41; Rozsudok z 25. mája 2016, 
Meroni, C-559/14, EU:C:2016:349, § 38; Rozsudok z 23. januára 2018, Piotrowski, 
C-367/16, EU:C:2018:27, § 48; Rozsudok z 6. decembra 2018, IK (Vykonanie 
doplňujúceho trestu), C-551/18 PPU, EU:C:2018:991, § 41; Rozsudok z 25. júla 2018, 
Generalstaatsanwaltschaft (Väzenské podmienky v Maďarsku), EU:C:2018:589, § 54; 
Rozsudok z 16. januára 2019, Liberato, C-386/17, EU:C:2019:24, § 55. 
32 Sem možno zaradiť napríklad verejný poriadok, verejnú bezpečnosť, ochranu 
zdravia a života, ktoré vystupujú ako výnimky štyroch základných slobôd  
podľa čl. 36, čl. 45 ods. 3 ZFEÚ. 
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3.3.1. Obmedzenie uplatňovania vzájomnej dôvery 

 Pri uplatňovaní základných práv ako výnimky odôvodňujúcej ob-
medzenie vzájomnej dôvery možno vidieť zásadné rozdiely v závislosti 
od oblasti v ktorej sa tento princíp uplatňuje. V oblasti vnútorného 
trhu obmedzenie vzájomnej dôvery, ktoré by boli odôvodnené základ-
nými právami nie sú v case-law časté. Tu si dovolíme poznamenať,  
že de facto aj klasické výnimky vzájomnej dôvery na vnútornom trhu, 
akými sú ochrana zdravia a života alebo verejný poriadok, môžu  
vo svojej podstate mať za cieľ chrániť základné práva. V náznakoch to 
môžeme vidieť na prípade Omega, v ktorom Súdny dvor pripustil,  
že ochrana ľudskej dôstojnosti môže odôvodňovať výnimku verejného 
poriadku z voľného pohybu tovarov a služieb, ktorými sú hry simulu-
júce zabíjanie ľudí.33 Výslovne sa obmedzením vzájomnej dôvery 
v oblasti vnútorného trhu zaoberal Súdny dvor vo veci Donnellan 
ohľadom spolupráce pri vymáhaní daňovej pohľadávky. V tomto prí-
pade bolo porušenie práva na účinný prostriedok nápravy 
v individuálnom prípade posúdené ako výnimočná situácia zakladajú-
ca obmedzenie vzájomnej dôvery.34 
 Nepochybne najvýraznejšie základné práva limitujú pôsobenie 
vzájomnej dôvery v oblasti priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti. Je tomu tak preto, že práve pre túto oblasť je typický 
úzky kontakt členských štátov pri ich mocenskom pôsobení 
so zreteľnými dôsledkami pre jednotlivca. Avšak rozdiely existujú  
aj v rámci tejto oblasti v závislosti od stupňa vzájomnej dôvery.  
Pri justičnej spolupráci v civilných veciach Súdny dvor zdôraznil,  
že takéto výnimky prichádzajú do úvahy iba výnimočne, ak záruky 
podľa právnej úpravy nedostatočne chránili jednotlivca pred zjavným 
porušením práva na obhajobu.35 V trestnej oblasti pri aplikácii európ-

 
33 Rozsudok z 14. októbra 2004, Omega, C-36/02, EU:C:2004:614. 
34 Rozsudok z 28. apríla 2018, Donellan, C-34/17, EU:C:2018:282, § 59, § 61. 
35 Rozsudok z 28. marca 2000, Krombach, C-7/98, EU:C:2000:164.  
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30 Pozri Rozsudok z 23. októbra 2008, Komisia v. Grécko, C-274/05, EU:C:2008:585; 
Rozsudok z 28. apríla 1977, Thieffry, 71/76, EU:C:1977:65; Rozsudok z 7. mája 1991, 
Vlassopoulou, C-340/89, EU:C:1991:193. 
31 Rozsudok z 28. apríla 2018, Donellan, C-34/17, EU:C:2018:282, § 50; Rozsudok  
zo 14. novembra 2013, Baláž, C-60/12, EU:C:2013:733, bod 29; Rozsudok z 16. júla 
2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, § 41; Rozsudok z 25. mája 2016, 
Meroni, C-559/14, EU:C:2016:349, § 38; Rozsudok z 23. januára 2018, Piotrowski, 
C-367/16, EU:C:2018:27, § 48; Rozsudok z 6. decembra 2018, IK (Vykonanie 
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33 Rozsudok z 14. októbra 2004, Omega, C-36/02, EU:C:2004:614. 
34 Rozsudok z 28. apríla 2018, Donellan, C-34/17, EU:C:2018:282, § 59, § 61. 
35 Rozsudok z 28. marca 2000, Krombach, C-7/98, EU:C:2000:164.  
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skeho zatýkacieho rozkazu a v azylovej oblasti pri tzv. dublinských 
transferoch vymedzuje Súdny dvor podmienky prísnejšie. Pre apliká-
ciu obmedzenia dôvery v týchto oblastiach musia v prvom rade byť 
zistené systémové zlyhania v členskom štáte, s ktorými sa však musí 
spájať existencia vážnych a preukázaných dôvodov zakladajúcich rizi-
ko porušenia základného práva.36 Toto riziko musí byť navyše indivi-
dualizované vo vzťahu ku konkrétnej osobe.37 Navyše takéto obme-
dzenie bolo doteraz posúdené len vo vzťahu k čl. 4 a čl. 47 Charty zá-
kladných práv EÚ. 
 

3.3.2. Pozastavenie uplatňovania vzájomnej dôvery 

 Napriek tomu, že aj pri spolupráci EÚ a členských štátov s tretími 
krajinami existujú právne vzťahy, ktoré sú založené na určitom stupni 
vzájomnej dôvery,38 o začatí účinkovania princípu vzájomnej dôvery 
možno podľa nás uvažovať až v súvislosti so vznikom členstva štátu 
v EÚ. Uvedené možno vyrozumieť napríklad zo stanoviska Súdneho 
dvora k dohode CETA, v ktorom bolo poukázané, že princíp vzájomnej 
dôvery sa neuplatňuje voči tretím krajinám.39 Z uvedeného by bolo 
možné implikovať, že vystúpením členského štátu z EÚ zároveň zaniká 
uplatňovanie princípu vzájomnej dôvery, keďže úniový režim ochrany 
základných práv sa v danom štáte po vystúpení prestane aplikovať. 
 Toto konštatovanie je však nutné prehodnotiť pri zohľadnení roz-
hodnutia vo veci RO o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu 
v súvislosti so zamýšľaným vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ. 
Súdny dvor podotýka, že základné práva vydaných osôb nie sú garan-

 
36 Rozsudok z 5. apríla 2016, Aranyosi a Căldăraru, C-405/15 a C-659/15 PPU, 
EU:C:2016:198, § 88 – 89; Rozsudok z 21. decembra 2011, N. S. a M. E. a iní,  
C-411/10 a C-493/10, EU:C:2011:865, § 94. 
37 Rozsudok z 5. apríla 2016, Aranyosi a Căldăraru, C-405/15 a C-659/15 PPU, 
EU:C:2016:198, § 92. 
38 Pozri napr. Rozsudok z 15. decembra 2011, Afasia Knits Deutschland, C-409/10, 
EU:C:2011:843, § 28. 
39 Stanovisko z 30. apríla 2019, Dohoda CETA EÚ-Kanada, 1/17, EU:C:2019:341,  
§ 129. 
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tované iba právom EÚ a rámcovým rozhodnutím ale aj vnútroštátnym 
právom a ďalšími uplatniteľnými mechanizmami. Preto pre vykonanie 
zatýkacieho rozkazu do krajiny, ktorá zamýšľa vystúpiť z EÚ postačuje 
„predpokladať, že vydávajúci členský štát uplatní voči osobe, ktorá má 
byť odovzdaná, v zásade obsah práv založených na rámcovom rozhod-
nutí uplatniteľných na obdobie po odovzdaní po tom, čo tento členský 
štát vystúpi z Únie. [...] v zásade zakotvuje obsah týchto práv, najmä  
z dôvodu zachovania účasti uvedeného členského štátu na medzinárod-
ných dohovoroch. [...] Iba v prípade konkrétnych skutočností spôsobilých 
preukázať opak môžu vykonávajúce súdne orgány výkon európskeho 
zatykača odmietnuť.“40 
 Z uvedeného rozhodnutia možno vyvodiť, že účinky princípu vzá-
jomnej dôvery trvajú až do vystúpenia členského štátu z EÚ. Otázne 
ostáva uplatňovanie vzájomnej dôvery pre zatýkacie rozkazy vydané 
pred vystúpením, ale o ktorých vykonaní ešte nebolo rozhodnuté  
do vystúpenia. Rozsudok RO môže naznačovať, že vzájomná dôvera sa 
má predĺžiť aj na vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu vyda-
nom v takomto medziobdobí. Pre justičné orgány členského štátu vy-
stupujúceho z EÚ by to znamenalo, že pre efektívne využitie európske-
ho zatykača, je potrebné vydať zatýkací rozkaz najneskôr do dňa vy-
stúpenia z Únie. Takýmto spôsobom by mohlo dôjsť k faktickej exten-
zii pôsobenie rámcového rozhodnutia 2002/584/SSV a princípu vzá-
jomnej dôvery o dĺžku lehôt podľa čl. 17 a čl. 23 rámcového rozhodnu-
tia.  
 

3.3.3. Odmietnutie uplatňovania vzájomnej dôvery 

 Za najzávažnejším zásah do vzájomnej dôvery možno určite pova-
žovať odmietnutie jej uplatňovania voči konkrétnemu členskému štá-
tu. Pod odmietnutím chápeme automatické odopretie účinkov vzájom-
nej dôvery bez potreby individuálneho skúmania absencie predpokla-
dov dôvery alebo vyhodnocovania rizika in concreto. Náznak takéhoto 

 
40  Rozsudok z 19. septembra 2018, RO, C-327/18 PPU, EU:C:2018:733, § 61. 
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36 Rozsudok z 5. apríla 2016, Aranyosi a Căldăraru, C-405/15 a C-659/15 PPU, 
EU:C:2016:198, § 88 – 89; Rozsudok z 21. decembra 2011, N. S. a M. E. a iní,  
C-411/10 a C-493/10, EU:C:2011:865, § 94. 
37 Rozsudok z 5. apríla 2016, Aranyosi a Căldăraru, C-405/15 a C-659/15 PPU, 
EU:C:2016:198, § 92. 
38 Pozri napr. Rozsudok z 15. decembra 2011, Afasia Knits Deutschland, C-409/10, 
EU:C:2011:843, § 28. 
39 Stanovisko z 30. apríla 2019, Dohoda CETA EÚ-Kanada, 1/17, EU:C:2019:341,  
§ 129. 
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40  Rozsudok z 19. septembra 2018, RO, C-327/18 PPU, EU:C:2018:733, § 61. 
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možného zásadu do vzájomnej dôvery predvídal Súdny dvor najzre-
teľnejšie v rozsudku týkajúcom sa vykonania európskeho zatýkacieho 
rozkazu vydaného na pána Artura Celmera (anonymizovaný ako „LM“) 
v súvislosti s nedostatkami súdneho systému v Poľsku. Tu Súdny dvor 
poukázal, že: „[...] súdny orgán [by bol] povinný automaticky odmietnuť 
vykonanie každého európskeho zatykača [...] bez toho, aby musel vyko-
nať akékoľvek konkrétne posúdenie reálneho rizika pre dotknutú osobu, 
že dôjde k ovplyvneniu podstaty jej základného práva [...].“41   
 Odpoveď na otázku, aké sú podmienky pre odmietnutie uplatňova-
nia vzájomnej dôvery ponúkol Súdny dvor už v rozhodnutí Jeremy F., 
týkajúcom sa opäť európskeho zatýkacieho rozkazu, keď s poukazom 
na odôvodnenie č. 10 Rámcového rozhodnutia 2002/584/SSV uviedol, 
že: „[...] vykonávanie európskeho zatykača [sa] môže pozastaviť iba  
v prípade vážneho a pretrvávajúceho porušovania zásad uvedených  
v článku [2] ZEÚ jedným z členských štátov, zisteného [Európskou 
r]adou v zmysle článku 7 ods. [2] ZEÚ, s následkami uvedenými v odseku 
[3] tohto článku.“42 Uvedený názor tiež zopakoval v rozhodnutí vo veci 
LM.43 
 Jedným z teoretických problémov, ktoré možno spozorovať vyplýva 
z odôvodnenia č. 10 Rámcového rozhodnutia, na ktoré sa Súdny dvor 
odvoláva, keďže spomína medzi podmienkami odmietnutia aj rozhod-
nutie Rady podľa čl. 7 ods. 3 ZEÚ. Na druhej strane Súdny dvor 
v rozhodnutí LM hovorí o povinnosti automaticky odmietnuť vykona-
nie zatýkacieho rozkazu bez ďalšieho. Podľa nášho názoru rozhodnu-
tie Európskej rady podľa čl. 7 ods. 2 ZEÚ samo o sebe vyvoláva účinok 
odmietnutia vzájomnej dôvery, bez potreby rozhodnutia podľa čl. 7 
ods. 3. Vychádzame z toho, že ak predpokladom vzájomnej dôvery je 
dodržiavanie hodnôt EÚ, tak pri rozhodnutí deklarujúcom existenciu 

 
41 Rozsudok z 25. júla 2018, Minister for Justice and Equality (Nedostatky súdneho 
systému), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, § 72. 
42 Rozsudok z 30. mája 2013, Jeremy F., C-168/13 PPU, EU:C:2013:358, § 49. 
43 Rozsudok z 25. júla 2018, Minister for Justice and Equality (Nedostatky súdneho 
systému), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, § 70 – 72. 
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závažného alebo pretrvávajúceho porušenia týchto hodnôt nie sú po-
trebné ďalšie okolnosti pre vyvrátenie domnienky vzájomnej dôvery. 
Toto rozhodnutie Európskej rady totiž zásadne mení hodnotenie kľú-
čových faktorov existencie dôvery v iný členský štát, primárne spo-
chybňuje jeho integritu, prípadne aj schopnosť dodržať svoje záväzky 
v určitej oblasti a vrhá nové svetlo na hodnotenie blahosklonnosti.44 
Preto si myslíme, že k odmietnutiu vzájomnej dôvery dochádza auto-
maticky prijatím rozhodnutia podľa čl. 7 ods. 2 ZEÚ.45 Toto odmietnu-
tie je potrebné vnímať skôr ako negatívny dôsledok straty dôvery 
a preventívne opatrenie než akúsi formu sankcie za porušenie hodnôt 
EÚ. 
 V súvislosti s otázkou odmietnutia je podľa nás nutné poukázať  
aj na dve možné koncepcie účinkov odmietnutia vzájomnej dôvery – 
absolútne a sektorové. Pod sektorovým odmietnutím chápeme neup-
latňovanie princípu vzájomnej dôvery v určitej vymedzenej oblasti, 
zatiaľ čo absolútne odmietnutie by sa prejavilo vo všetkých oblastiach,  
na ktoré sa vzťahuje vzájomná dôvera. V tejto súvislosti vyvstáva otáz-
ka – malo by porušenie hodnôt EÚ v jednej oblasti vyvolať dôsledky 
k uplatňovaniu vzájomnej dôvery v ostatných oblastiach? Napríklad, 
mohlo by porušenie hodnôt právneho štátu a nezávislosti súdnej moci 
obmedziť vzájomnú dôveru aj v oblasti vnútorného trhu a voľného 
pohybu tovarov a služieb?  
 Ako sme už vyššie naznačili vzájomná dôvera prestupuje takmer 
všetkými oblasťami práva EÚ. Ak by sme pripustili absolútny účinok 
odmietnutia vzájomnej dôvery, znamenalo by to faktické znemožnenie 
participácie na európskej integrácii. Takýto účinok by mal nepochybne 
prevažne sankčný než preventívny charakter, čo ako sme uviedli vyš-
šie nie je cieľom odmietnutia vzájomnej dôvery. Zároveň by takéto 
absolútne odmietnutie protirečilo všeobecným interdisciplinárnym 
poznatkom o dôvere, podľa ktorých sa dôvera uplatňuje nie absolútne 

 
44 Pozri MAYER, R. C., DAVIS, J. H., and SCHOORMAN, F. D., cit. dielo, s. 717. 
45 Porov. RIZCALLAH, C., cit. dielo, s. 315. 
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41 Rozsudok z 25. júla 2018, Minister for Justice and Equality (Nedostatky súdneho 
systému), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, § 72. 
42 Rozsudok z 30. mája 2013, Jeremy F., C-168/13 PPU, EU:C:2013:358, § 49. 
43 Rozsudok z 25. júla 2018, Minister for Justice and Equality (Nedostatky súdneho 
systému), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, § 70 – 72. 
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44 Pozri MAYER, R. C., DAVIS, J. H., and SCHOORMAN, F. D., cit. dielo, s. 717. 
45 Porov. RIZCALLAH, C., cit. dielo, s. 315. 
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ale vzhľadom na určité oblasti.46 Z uvedeného dôvodu sa domnievame, 
že rozhodnutie podľa čl. 7 ods. 2 ZEÚ vyvoláva iba sektorové odmiet-
nutie vzájomnej dôvery. Čo sa týka možnosti uplatnenia absolútneho 
odmietnutia vzájomnej dôvery, podľa nášho názoru prichádza  
do úvahy iba v prípade tak rozsiahleho a závažného porušenia hodnôt, 
ktoré by pokrývalo všetky oblasti dôvery, alebo ako možná sankcia  
pri uplatnení mechanizmu podľa čl. 7 ods. 3 ZEÚ. Zo sektorového cha-
rakteru odmietnutia zároveň musí orgánu, ktorý by mal uplatňovať 
vzájomnú dôveru v iný členský štát, vyplývať povinnosť skúmať  
či existencia závažného alebo pretrvávajúceho porušenia hodnôt EÚ 
má za následok odmietnutie dôvery v konkrétnej oblasti. 
 
Záver 
 Dôvera je nespochybniteľne významný aspekt vo všetkých druhoch 
sociálnych vzťahov. Bez ohľadu na rôznorodú škálu vzťahov dôvery, 
možno konštatovať, že dôvera ako taká sa vo všetkých sociálnych sys-
témoch zakladá na obdobných charakteristikách (napr. morálny roz-
mer, sektorový charakter, hodnotenie faktorov dôverujúcou osobou). 
Dôvera tak pôsobí ako subjektívna kategória, ktorá vzniká prirodzene.  
 Zakotvenie princípu vzájomnej dôvery Súdnym dvorom transfor-
movalo aspekt prirodzenej dôvery medzi členskými štátmi na právnu 
obligáciu. Zdôrazňovanie právnej povinnosti vzájomnej dôvery je naj-
zreteľnejšie v prípadoch, keď členský štát „spochybňuje“ svoju dôveru 
v iný členský štát na základe rozdielnych prístupov v právnej regulácii. 
Princípom vzájomnej dôvery sa hodnotenie faktorov dôvery sa prená-
ša z výlučnej domény členských štátov a objektivizuje sa. Princíp vzá-
jomnej dôvery tak nahrádza „strácajúcu sa“ prirodzenú dôveru 
a začleňuje sa do kontrolného a sankčného systému. 
 Ako primárna hodnota pri uplatňovaní vzájomnej dôvery vystupujú 
základné práva, ktoré tvoria jej základné východisko, možný výsledok 

 
46 Teda dôvera je budovaná sektorovo (angl. domain specific). Pozri MAYER, R. C., 
DAVIS, J. H., and SCHOORMAN, F. D., cit. dielo, s. 717. 
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alebo tiež potenciálnu výnimku.  Je preto paradoxné, že s vyšším stup-
ňom deklarovanej vzájomnej dôvery, ktorý znamená aj závažnejší zá-
sah do práv jednotlivca, je aj vyššie nastavený prah pre spochybnenie 
vzájomnej dôvery. Výhrady členského štátu voči ochrane základných 
práv v inom členskom štáte musia podľa Súdneho dvora napĺňať kvali-
fikovanú závažnosť. Je však ale potrebné povedať, že prílišné trvanie 
na princípe vzájomnej dôvery môže vytvoriť prekážku pre vytváranie 
vzťahov založených na prirodzenej dôvere.47 Nazdávame sa preto,  
že stratu prirodzenej dôvery nemožno nahrádzať iba zdôrazňovaním 
princípu vzájomnej dôvery, ale aj prijímaním opatrení posilňujúcich 
dôveru, najmä harmonizáciou minimálnych štandardov základných 
práv v oblastiach dotknutých princípom vzájomnej dôvery. V čase po-
rušovania hodnôt EÚ a ohrozenia právneho štátu vzájomná dôvera 
síce chráni účinnosť práva EÚ, avšak neprináša potrebnú obnovu dô-
very a posilnenie ochrany základných práv.  
 

 
47 Porov. SCHOORMAN, F. D., MAYER, R. C. and DAVIS, J. H.: An Integrative Model  
of Organizational Trust: Past, Present, And Future. In: Academy of Management 
Review, roč. 32, č. 2, 2007, s. 347. 
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či existencia závažného alebo pretrvávajúceho porušenia hodnôt EÚ 
má za následok odmietnutie dôvery v konkrétnej oblasti. 
 
Záver 
 Dôvera je nespochybniteľne významný aspekt vo všetkých druhoch 
sociálnych vzťahov. Bez ohľadu na rôznorodú škálu vzťahov dôvery, 
možno konštatovať, že dôvera ako taká sa vo všetkých sociálnych sys-
témoch zakladá na obdobných charakteristikách (napr. morálny roz-
mer, sektorový charakter, hodnotenie faktorov dôverujúcou osobou). 
Dôvera tak pôsobí ako subjektívna kategória, ktorá vzniká prirodzene.  
 Zakotvenie princípu vzájomnej dôvery Súdnym dvorom transfor-
movalo aspekt prirodzenej dôvery medzi členskými štátmi na právnu 
obligáciu. Zdôrazňovanie právnej povinnosti vzájomnej dôvery je naj-
zreteľnejšie v prípadoch, keď členský štát „spochybňuje“ svoju dôveru 
v iný členský štát na základe rozdielnych prístupov v právnej regulácii. 
Princípom vzájomnej dôvery sa hodnotenie faktorov dôvery sa prená-
ša z výlučnej domény členských štátov a objektivizuje sa. Princíp vzá-
jomnej dôvery tak nahrádza „strácajúcu sa“ prirodzenú dôveru 
a začleňuje sa do kontrolného a sankčného systému. 
 Ako primárna hodnota pri uplatňovaní vzájomnej dôvery vystupujú 
základné práva, ktoré tvoria jej základné východisko, možný výsledok 

 
46 Teda dôvera je budovaná sektorovo (angl. domain specific). Pozri MAYER, R. C., 
DAVIS, J. H., and SCHOORMAN, F. D., cit. dielo, s. 717. 
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alebo tiež potenciálnu výnimku.  Je preto paradoxné, že s vyšším stup-
ňom deklarovanej vzájomnej dôvery, ktorý znamená aj závažnejší zá-
sah do práv jednotlivca, je aj vyššie nastavený prah pre spochybnenie 
vzájomnej dôvery. Výhrady členského štátu voči ochrane základných 
práv v inom členskom štáte musia podľa Súdneho dvora napĺňať kvali-
fikovanú závažnosť. Je však ale potrebné povedať, že prílišné trvanie 
na princípe vzájomnej dôvery môže vytvoriť prekážku pre vytváranie 
vzťahov založených na prirodzenej dôvere.47 Nazdávame sa preto,  
že stratu prirodzenej dôvery nemožno nahrádzať iba zdôrazňovaním 
princípu vzájomnej dôvery, ale aj prijímaním opatrení posilňujúcich 
dôveru, najmä harmonizáciou minimálnych štandardov základných 
práv v oblastiach dotknutých princípom vzájomnej dôvery. V čase po-
rušovania hodnôt EÚ a ohrozenia právneho štátu vzájomná dôvera 
síce chráni účinnosť práva EÚ, avšak neprináša potrebnú obnovu dô-
very a posilnenie ochrany základných práv.  
 

 
47 Porov. SCHOORMAN, F. D., MAYER, R. C. and DAVIS, J. H.: An Integrative Model  
of Organizational Trust: Past, Present, And Future. In: Academy of Management 
Review, roč. 32, č. 2, 2007, s. 347. 
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Kolízia princípov v práve Európskej únie 
Jakub Rangl 

 
Abstrakt 
V tomto príspevku autor poukazuje na teóriu právnych princípov Rober-
ta Alexyho a porovnáva ju s prípadmi aplikácie princípov v rozhodovacej 
činnosti Súdneho dvora Európskej únie.  Zdôrazňuje rôzne ponímanie 
právnych princípov v práve Európskej únie a variabilitu riešenia ich ko-
lízie. Dôraz je kladený na aplikáciu princípu proporcionality 
v rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie a na vzťah štruk-
túry tohto testu a intenzity realizovaného prieskumu. Na základe toho je 
následne konfrontované klasické poňatie právnych princípov v právnej 
teórii.  
  
Abstract 
In this paper, the author points out theory of principles of Robert Alexy 
and compares it with cases of application of principles in the decision 
making activity of European Court of Justice. It is emphasized, that there 
are different conceptions of legal principles in the European Union law 
and that there is a variability in the resolution of their conflict. Emphasis 
is also placed on the application of the principle of proporcionality  
in the decision making activity of the European Court of Justice  
and on the relationship between the structure of this test and the intesity 
of its scrutiny. This enables to confront the classical notion of legal  
principles presented by legal theory.  

 
Úvod 

Kolízia princípov je v súčasnosti problematikou, ktorá je predme-
tom záujmu nie len u akademickej obce, ale svoj význam preukazuje  
aj v aplikačnej praxi. Existencia právnych noriem aproximatívnej po-
vahy, na ktorých aplikáciu v prípade ich kolízie s inou takouto právnou 
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normou nepostačuje subsumpčný sylogizmus, už nie je len „teoretic-
kou konštrukciou“, ale skutočnosťou, s ktorou sa súdne rozhodovanie 
musí denno-denne vysporiadať.  Inak tomu nie je ani v práve Európ-
skej únie. 

Východiskom skúmania v rámci tohto príspevku je teória právnych 
princípov Roberta Alexyho, ktorá je v rámci štátov Európskej únie po-
merne rozšírená (a to aj v aplikačnej praxi). Dôraz je kladený najmä  
na jeho ponímanie právnych princípov a ich prepojenie s testom pro-
porcionality, ktorý predstavuje nástroj riešenia ich kolízie. 

Už samotná rôznorodosť ponímania právnych princípov v práve Eu-
rópskej únie indikuje, že Alexyho koncepcia tu nie je v plnej miere ap-
likovaná. Predmetom tohto príspevku je skúmanie riešenia kolízií 
primárne tých právnych princípov, ktoré sú normami aproximatívnej 
povahy, a ktorých predmetom sú ľudské práva alebo verejný záujem, 
v kontexte práva Európskej únie aj základné slobody. Dôraz je kladený 
najmä na riešenie ich kolízie v judikatúre Súdneho dvora Európskej 
únie(ďalej „Súdny dvor“), zameriavajúc sa na vzťah štruktúry apliko-
vaného testu proporcionality a intenzity prieskumu. To následne 
umožní uviesť určité zovšeobecnenia vo vzťahu k tomu, ako Súdny 
dvor ku kolízii právnych princípov pristupuje.  

 
1. Alexyho koncepcia právnych princípov 

Východiskom koncepcie Roberta Alexyho je rozlišovanie medzi 
dvoma druhmi právnych noriem, ktorými sú pravidlá a princípy.1 Za-
tiaľ čo pravidlá predstavujú definitívne príkazy aplikované prostred-
níctvom subsumpcie, právne princípy predstavujú príkazy  
na optimalizáciu, ktoré vyžadujú, aby sa niečo realizovalo v závislosti 
od skutkových a právnych možností v čo najvyššej miere.2  

 
1 ALEXY, R.: Theory of Constitutional Rights. Oxford: Oxford University Press, 2002, 
462 s. ISBN 0-19-825821-6, s. 47 a nasl.  
2 ALEXY, R.: Pojem a platnosť práva. Bratislava: Kalligram, 2009, s. 100 a nasl.  
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činnosti Súdneho dvora Európskej únie.  Zdôrazňuje rôzne ponímanie 
právnych princípov v práve Európskej únie a variabilitu riešenia ich ko-
lízie. Dôraz je kladený na aplikáciu princípu proporcionality 
v rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie a na vzťah štruk-
túry tohto testu a intenzity realizovaného prieskumu. Na základe toho je 
následne konfrontované klasické poňatie právnych princípov v právnej 
teórii.  
  
Abstract 
In this paper, the author points out theory of principles of Robert Alexy 
and compares it with cases of application of principles in the decision 
making activity of European Court of Justice. It is emphasized, that there 
are different conceptions of legal principles in the European Union law 
and that there is a variability in the resolution of their conflict. Emphasis 
is also placed on the application of the principle of proporcionality  
in the decision making activity of the European Court of Justice  
and on the relationship between the structure of this test and the intesity 
of its scrutiny. This enables to confront the classical notion of legal  
principles presented by legal theory.  

 
Úvod 

Kolízia princípov je v súčasnosti problematikou, ktorá je predme-
tom záujmu nie len u akademickej obce, ale svoj význam preukazuje  
aj v aplikačnej praxi. Existencia právnych noriem aproximatívnej po-
vahy, na ktorých aplikáciu v prípade ich kolízie s inou takouto právnou 
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normou nepostačuje subsumpčný sylogizmus, už nie je len „teoretic-
kou konštrukciou“, ale skutočnosťou, s ktorou sa súdne rozhodovanie 
musí denno-denne vysporiadať.  Inak tomu nie je ani v práve Európ-
skej únie. 

Východiskom skúmania v rámci tohto príspevku je teória právnych 
princípov Roberta Alexyho, ktorá je v rámci štátov Európskej únie po-
merne rozšírená (a to aj v aplikačnej praxi). Dôraz je kladený najmä  
na jeho ponímanie právnych princípov a ich prepojenie s testom pro-
porcionality, ktorý predstavuje nástroj riešenia ich kolízie. 

Už samotná rôznorodosť ponímania právnych princípov v práve Eu-
rópskej únie indikuje, že Alexyho koncepcia tu nie je v plnej miere ap-
likovaná. Predmetom tohto príspevku je skúmanie riešenia kolízií 
primárne tých právnych princípov, ktoré sú normami aproximatívnej 
povahy, a ktorých predmetom sú ľudské práva alebo verejný záujem, 
v kontexte práva Európskej únie aj základné slobody. Dôraz je kladený 
najmä na riešenie ich kolízie v judikatúre Súdneho dvora Európskej 
únie(ďalej „Súdny dvor“), zameriavajúc sa na vzťah štruktúry apliko-
vaného testu proporcionality a intenzity prieskumu. To následne 
umožní uviesť určité zovšeobecnenia vo vzťahu k tomu, ako Súdny 
dvor ku kolízii právnych princípov pristupuje.  

 
1. Alexyho koncepcia právnych princípov 

Východiskom koncepcie Roberta Alexyho je rozlišovanie medzi 
dvoma druhmi právnych noriem, ktorými sú pravidlá a princípy.1 Za-
tiaľ čo pravidlá predstavujú definitívne príkazy aplikované prostred-
níctvom subsumpcie, právne princípy predstavujú príkazy  
na optimalizáciu, ktoré vyžadujú, aby sa niečo realizovalo v závislosti 
od skutkových a právnych možností v čo najvyššej miere.2  

 
1 ALEXY, R.: Theory of Constitutional Rights. Oxford: Oxford University Press, 2002, 
462 s. ISBN 0-19-825821-6, s. 47 a nasl.  
2 ALEXY, R.: Pojem a platnosť práva. Bratislava: Kalligram, 2009, s. 100 a nasl.  
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Právne princípy teda predstavujú právne normy aproximatívnej 
povahy, pre ktoré je charakteristické, že v prípade kolízie s iným práv-
nym princípom tento konflikt nie je vyriešený tým, že jedna z takýchto 
právnych noriem je vyhlásená za neplatnú, ale zisťuje sa, ktorý princíp 
v konkrétnom prípade v závislosti od skutkových a právnych možností 
preváži, tzn. bude mať vyššiu (relatívnu) váhu. Neuplatňuje sa tu štan-
dardne ponímaný subsumpčný sylogizmus – princípy sa v prípade ko-
lízie vyvažujú.   

Pre Alexyho koncepciu je príznačné spojenie právnych princípov 
s princípom proporcionality: „To, že povaha princípov zahŕňa princíp 
proporcionality znamená, že princíp proporcionality s jeho sub-
princípmi vhodnosti, nevyhnutnosti (použitia menej invazívnych pro-
striedkov) a proporcionality v užšom zmysle (teda požiadavka vyvažo-
vania) logicky vyplýva z povahy princípov, môže byť z nich dedukova-
ný.“3 

Test proporcionality predstavuje spôsob, akým sa v prípade kolízie 
právnych princípov určuje, ktorý z nich v danom prípade preváži.   
Pre tento test je príznačné, že sa neurčuje váha určitých princípov ap-
riórne, ale konštatácia preferencie určitého princípu je výsledkom po-
súdenia skutkových a právnych okolností konkrétneho prípadu.  

Ako vyplýva z vyššie uvedenej citácie, štandardný test proporciona-
lity pozostáva z troch krokov.4  V rámci testu vhodnosti sa obvykle 
skúma, či predmetný zásah do princípu sleduje legitímny cieľ  
a či medzi použitým prostriedkom a sledovaným cieľom existuje raci-
onálna väzba. Naproti tomu v rámci testu nevyhnutnosti sa skúma,  
či je požadovaný legitímny cieľ možné dosiahnuť aj miernejšími pro-
striedkami – ak sa totiž má obmedziť určitý princíp v prospech iného, 
v rámci klasického testu proporcionality obstojí len taký prostriedok, 

 
3 ALEXY, R: Theory of Constitutional Rights, Oxford: Oxford University Press, 2002,  
s. 66. 
4 Podobne pozri aj BARAK, A.: Proportionality and Principled Balancing. In: Law  
& Ethic of Human Rights. Vol. 4, no. 1, 2010,  s. 6.  
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ktorý je čo najmenej invazívny.  Uvedené prvé dva kroky predstavujú 
posudzovanie skutkových okolností prípadu. 

Tretí krok, princíp proporcionality v užšom slova zmysle, je pome-
riavaním, resp. vyvažovaním. Pozostáva z troch krokov, a to určenia 
miery nesplnenia prvého princípu či zásahu doň, následne z určenia 
významu neuspokojenia princípu, ktorý mu „konkuruje“, a nakoniec 
určenie toho, či samotný význam uspokojenia konkurujúceho princípu 
zdôvodňuje zásah do princípu prvého.5 Na účely preukázania toho,  
že vyvažovanie nie je arbitrárne, ale naopak, že jeho výsledky možno 
do určitej miery dokonca „kvantifikovať“, Alexy vytvoril tzv. vážiacu 
formulu, ktorá umožňuje posúdiť, ktorý z kolidujúcich princípov má 
v danom prípade vyššiu relatívnu váhu.6 

Predmetné mimoriadne stručné priblíženie Alexyho koncepcie 
právnych princípov umožňuje poukázať na dve jeho dôležité tézy. Pr-
vou je tá, že právne princípy predstavujú príkazy na optimalizáciu. 
Z tejto skutočnosti vyplýva aj téza druhá, a to tá, že ich kolízia si vyža-
duje zistenie ich relatívnej váhy (a teda preferencie jedného z nich) 
prostredníctvom testu proporcionality pozostávajúceho z vyššie uve-
dených troch krokov.  

V ďalších častiach tohto príspevku bude predmetom skúmania to, 
nakoľko aplikácia princípov v práve Európskej únie zodpovedá Alexy-
ho koncepcii.  

 
2. Právne princípy v práve Európskej únie 

Tak ako v prípade vnútroštátnych právnych poriadkov, aj v práve 
Európskej únie sa možno stretnúť s rôznym ponímaním právnych pri-
ncípov. Zároveň je tu ale potrebné zdôrazniť, že použitie pojmu princíp 
je aj otázkou prekladu. Zatiaľ čo v angličtine sa v právnych aktoch or-

 
5 ALEXY, R.: Discourse Theory and Fundamental Rights. In: MENDÉZ, A. – ERIKSEN, 
E. (Eds.): Arguing Fundamental Rights. Dordrecht: Springer, 2006, s. 25. 
6 Pozri ALEXY, R.: Balancing, Constitutional Review and Representation. In: I•CON. 
Vol. 3, no. 4, 2005, s. 575 a nasl.  
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3 ALEXY, R: Theory of Constitutional Rights, Oxford: Oxford University Press, 2002,  
s. 66. 
4 Podobne pozri aj BARAK, A.: Proportionality and Principled Balancing. In: Law  
& Ethic of Human Rights. Vol. 4, no. 1, 2010,  s. 6.  
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5 ALEXY, R.: Discourse Theory and Fundamental Rights. In: MENDÉZ, A. – ERIKSEN, 
E. (Eds.): Arguing Fundamental Rights. Dordrecht: Springer, 2006, s. 25. 
6 Pozri ALEXY, R.: Balancing, Constitutional Review and Representation. In: I•CON. 
Vol. 3, no. 4, 2005, s. 575 a nasl.  
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gánov Európskej únie obvykle používa pojem principle, v slovenskom 
preklade sa možno najčastejšie stretnúť s použitím pojmu zásada. Je 
však zrejmé, že tieto pojmy sú používané ako synonymá – a rovnako 
ani v tomto príspevku sa medzi princípmi a zásadami rozlišovať nebu-
de. 

Právny princíp je obvykle chápaný ako pomerne všeobecná právna 
norma, v  tom zmysle, že pravidlo správania, ktoré vymedzuje, je po-
merne všeobecné a môže byť napĺňané rôznymi spôsobmi, alebo ako 
norma univerzálna, teda norma nachádzajúca sa vo viacerých práv-
nych poriadkoch, resp. právnych systémoch.7 Túto povahu nepochyb-
ne majú „všeobecné zásady práva Únie“, ktoré sa obvykle vyznačujú 
ako všeobecnosťou, tak aj univerzálnosťou. 

V čl. 52 ods. 5 Charty základných práv Európskej únie je uvedené: 
„Ustanovenia tejto charty, ktoré obsahujú zásady, môžu byť vykonávané 
legislatívnymi a exekutívnymi aktmi prijatými inštitúciami, orgánmi, 
úradmi a agentúrami Únie, a aktmi členských štátov, ak tieto vykonáva-
jú právo Únie, pri výkone svojich príslušných právomocí. Možno sa ich 
dovolávať pred súdom len na účely výkladu a preskúmavania zákonnosti 
týchto aktov.“ Aj v tomto prípade je v anglickej verzii použitý pojem 
„principle“. Ide o špecifickú subkategóriu základných práv, v prípade 
ktorých ich nárokovateľnosť je „závislá“ od existencie normatívneho 
právneho aktu. Možno sa domnievať, že dôvodom pre takúto ich úpra-
vu je implicitné priznanie širokej miery uváženia normotvorcovi  
pri ich normatívnom „zakotvení“. Z hľadiska právno-aplikačného sa to 
bude s najväčšou mierou prejavovať v prvom rade v tom, že pri súd-
nom preskúmavaní takéhoto normatívneho právneho aktu z hľadiska 
toho, či tento porušuje uvedenú zásadu, sa bude od súdu realizujúceho 
prieskum vyžadovať väčšia zdržanlivosť práve v dôsledku širokej mie-

 
7 Rozlišovanie medzi všeobecnosťou a univerzálnosťou je často prehliadané. Zatiaľ 
čo opakom všeobecnej normy je norma špecifická/konkrétna, opakom univerzálnej 
normy je norma individuálna. Pozri Alexy, R.: Theory of Constitutional Rights, 
Oxford: Oxford University Press, 2002, s.46.  
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ry uváženia normotvorcu.8 Okrem toho, že takáto zásada vyžaduje  
od normotvorcu jej úpravu v normatívnom právnom akte, pre jej 
zohľadnenie a teda aj jej dodržanie bude v aplikačnej praxi nevyhnut-
ný eurokonformný výklad takéhoto právneho predpisu. Práve požia-
davka eurokonformného výkladu je spôsob, akým sa môže jednotlivec 
pred súdmi domáhať, aby takáto zásada bola, v prípade jej zakotvenia 
v normatívnom právnom akte,  realizovaná.  

Alexyho terminológia spojená s dichotomickým ponímaní právnych 
noriem nezodpovedá tomu, ako sa pojem princíp (zásada) v práve Eu-
rópskej únie či už v právnych predpisoch alebo súdnych rozhodnu-
tiach používa. Ako už však bolo uvedené, predmetom tohto príspevku 
sú právne princípy ako normy aproximatívnej povahy, ktoré môžu byť 
realizované v rôznej miere. Takéto právne normy sú v práve Európskej 
únie, prirodzene, obsiahnuté, hoci takto nie sú vždy výslovne označe-
né. Výnimkou sú zásady vymedzené v už uvádzanom čl. 52 ods. 5 Char-
ty základných práv Európskej únie, ktoré predstavujú subgategóriu 
takto ponímaných právnych princípov, kedy už z ich vymedzenia je ich 
aproximatívna povaha zrejmá.  

Štandardným (hoci, prirodzene, nie výlučným) predmetom práv-
nych princípov v práve Európskej únie sú ľudské práva9 a základné 

 
8 Domnievam sa, že uvedené ustanovenie možno do určitej miery prirovnať k ust. čl. 
51 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 41 ods. 1 Listiny základných práv 
a slobôd. Aj tieto práva  tu obsiahnuté (ich nárokovateľnosť) sú závislé od ich 
zakotvenia vo forme zákona. Prijatím takéhoto „vykonávacieho zákona“ sa však ich 
právna relevancia nevyčerpáva, keďže jednak takéto zákony môžu byť predmetom 
prieskumu ich súladnosti s Ústavou Slovenskej republiky (čo by nebolo možné,  
ak by celý ich obsah skutočne závisel  iba na zákonnej úprave) a zároveň na to,  
aby boli tieto základné práva v praxi dostatočne zohľadnené, musia byť relevantné 
zákonné ustanovenia vykladané ústavne konformným spôsobom.   
9 Možno poukázať na to, že v teórii sa medzi základnými právami a ľudskými 
právami zvykne rozlišovať. Zatiaľ čo ľudské práva majú morálnu povahu a sú 
univerzálne (patria každej ľudskej bytosti na svete), základné práva sú „snahou“ 
o pozitivizáciu ľudských práv. Pozri POLLMANN, A. – LOHMANN, G.: Ľudské práva. 
Interdisciplinárna príručka. Bratislava: Kalligram, 2017, a nasl. a ALEXY, R.: Discoure 



392 15 rokov v Európskej únii: aktuálne otázky a súčasné výzvy 
 

gánov Európskej únie obvykle používa pojem principle, v slovenskom 
preklade sa možno najčastejšie stretnúť s použitím pojmu zásada. Je 
však zrejmé, že tieto pojmy sú používané ako synonymá – a rovnako 
ani v tomto príspevku sa medzi princípmi a zásadami rozlišovať nebu-
de. 

Právny princíp je obvykle chápaný ako pomerne všeobecná právna 
norma, v  tom zmysle, že pravidlo správania, ktoré vymedzuje, je po-
merne všeobecné a môže byť napĺňané rôznymi spôsobmi, alebo ako 
norma univerzálna, teda norma nachádzajúca sa vo viacerých práv-
nych poriadkoch, resp. právnych systémoch.7 Túto povahu nepochyb-
ne majú „všeobecné zásady práva Únie“, ktoré sa obvykle vyznačujú 
ako všeobecnosťou, tak aj univerzálnosťou. 

V čl. 52 ods. 5 Charty základných práv Európskej únie je uvedené: 
„Ustanovenia tejto charty, ktoré obsahujú zásady, môžu byť vykonávané 
legislatívnymi a exekutívnymi aktmi prijatými inštitúciami, orgánmi, 
úradmi a agentúrami Únie, a aktmi členských štátov, ak tieto vykonáva-
jú právo Únie, pri výkone svojich príslušných právomocí. Možno sa ich 
dovolávať pred súdom len na účely výkladu a preskúmavania zákonnosti 
týchto aktov.“ Aj v tomto prípade je v anglickej verzii použitý pojem 
„principle“. Ide o špecifickú subkategóriu základných práv, v prípade 
ktorých ich nárokovateľnosť je „závislá“ od existencie normatívneho 
právneho aktu. Možno sa domnievať, že dôvodom pre takúto ich úpra-
vu je implicitné priznanie širokej miery uváženia normotvorcovi  
pri ich normatívnom „zakotvení“. Z hľadiska právno-aplikačného sa to 
bude s najväčšou mierou prejavovať v prvom rade v tom, že pri súd-
nom preskúmavaní takéhoto normatívneho právneho aktu z hľadiska 
toho, či tento porušuje uvedenú zásadu, sa bude od súdu realizujúceho 
prieskum vyžadovať väčšia zdržanlivosť práve v dôsledku širokej mie-

 
7 Rozlišovanie medzi všeobecnosťou a univerzálnosťou je často prehliadané. Zatiaľ 
čo opakom všeobecnej normy je norma špecifická/konkrétna, opakom univerzálnej 
normy je norma individuálna. Pozri Alexy, R.: Theory of Constitutional Rights, 
Oxford: Oxford University Press, 2002, s.46.  
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8 Domnievam sa, že uvedené ustanovenie možno do určitej miery prirovnať k ust. čl. 
51 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 41 ods. 1 Listiny základných práv 
a slobôd. Aj tieto práva  tu obsiahnuté (ich nárokovateľnosť) sú závislé od ich 
zakotvenia vo forme zákona. Prijatím takéhoto „vykonávacieho zákona“ sa však ich 
právna relevancia nevyčerpáva, keďže jednak takéto zákony môžu byť predmetom 
prieskumu ich súladnosti s Ústavou Slovenskej republiky (čo by nebolo možné,  
ak by celý ich obsah skutočne závisel  iba na zákonnej úprave) a zároveň na to,  
aby boli tieto základné práva v praxi dostatočne zohľadnené, musia byť relevantné 
zákonné ustanovenia vykladané ústavne konformným spôsobom.   
9 Možno poukázať na to, že v teórii sa medzi základnými právami a ľudskými 
právami zvykne rozlišovať. Zatiaľ čo ľudské práva majú morálnu povahu a sú 
univerzálne (patria každej ľudskej bytosti na svete), základné práva sú „snahou“ 
o pozitivizáciu ľudských práv. Pozri POLLMANN, A. – LOHMANN, G.: Ľudské práva. 
Interdisciplinárna príručka. Bratislava: Kalligram, 2017, a nasl. a ALEXY, R.: Discoure 
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slobody. Hoci z rozhodovacej činnosti Súdneho dvora sa niekedy mož-
no nazdávať, že pojem základné práva v sebe zahŕňa ako základné slo-
body tak aj ľudské práva10, je potrebné zdôrazniť, že medzi ľudskými 
právami a základnými slobodami existuje funkčný rozdiel.11 

Ako bude zrejmé z ďalšej kapitoly, ľudské práva aj základné slobo-
dy možno považovať za právne princípy, keďže z rozhodovacej činnos-
ti Súdneho dvora Európskej únie možno vypozorovať, že ich aplikácia 
nepodlieha klasickej subsumpcii, ale v prípade zásahu do nich sa 
uplatňuje test proporcionality. Uvedené však neznamená, že všetky 
takéto princípy predstavujú príkazy na optimalizáciu tak, ako ich po-
níma R. Alexy.  

 
3. Princíp proporcionality  

Princíp proporcionality „predstavuje jednu zo všeobecných zásad 
práva Únie“.12  

Z hľadiska jeho zakotvenia možno poukázať na čl. 5 ods. 4 Zmluvy 
o Európskej únii, kde je tento princíp zakotvený na účely limitovania 
výkonu právomocí Európskej únie, ktorú na ňu preniesli členské štáty.  

Test proporcionality je výslovne zakotvený aj v Charte základných 
práv Európskej únie, a to v čl. 52 ods. 1: „ Akékoľvek obmedzenie výko-
nu práv a slobôd uznaných v tejto charte musí byť ustanovené zákonom 

 
Theory and Fundamental Rights. In: MENDEZ, A. – ERIKSEN, E. (Eds.): Arguing 
Fundamental Rights, Dordrecht: Springer, 2006, s. 15 a nasl. V tomto článku sa však 
pojmy ľudské práva a základné práva používajú tak, ako sú používané v práve 
Európskej únie.  
10 Pozri HARBO, T. I.: The Function of the Proportionality Principle in EU Law,  
In: European Law Journal. Vol. 16, no. 2, 2010, s. 174 a rozsudok Súdneho dvora 
Európskej únie zo 7. februára 1985 vo veci C-240/83 ADBHU. EU:C:1985:59. 
11 Pozri MAZÁK, J., JÁNOŠÍKOVÁ, M. et. Al.: Charta základných práv Európskej únie 
v konaniach pred orgánmi súdnej ochrany v Slovenskej republike, Košice: Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, s. 78 a nasl.  
12 Rozsudok Súdneho dvora zo 4. mája 2016 vo veci C-477/14 Pillbox 38 (UK) 
Limited. EU:C:2016:324.  
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a rešpektovať podstatu týchto práv a slobôd. Za predpokladu dodržiava-
nia zásady proporcionality možno tieto práva a slobody obmedziť len 
vtedy, ak je to nevyhnutné a skutočne to zodpovedá cieľom všeobecného 
záujmu, ktoré sú uznané Úniou, alebo ako je to potrebné na ochranu 
práv a slobôd iných.“  

Už z vyššie uvedeného je zrejmé, že predmetom testu proporciona-
lity v aplikačnej praxi v rámci práva Európskej únie nie je len kolízia 
ľudských práv či základných slobôd, ale jeho predmetom môže byť  
aj otázka výkonu právomoci prenesenej členskými štátmi na Európsku 
úniu. V tomto príspevku je však predmetom posúdenie testu proporci-
onality primárne ako spôsobu, akým sa posudzuje zásah do ľudských 
práv alebo základných slobôd, resp. ich vzájomná kolízia.  

Test proporcionality ako „normatívny proces“13, pomocou ktorého 
sa rieši kolízia princípov, nebol v tomto právnom poriadku od počiatku 
zakotvený. V súvislosti so súdnym „vyvodením“ ochrany základných 
práv ako všeobecných zásad práva Únie14 a základných princípov 
priameho účinku a princípu prednosti, vyvstala nutnosť určiť spôsob, 
akým sa zásah do základných práv bude posudzovať. Keďže členské 
štáty požadovali, aby v dôsledku princípu priameho účinku a princípu 
prednosti bolo zabezpečené rešpektovanie základných práv garanto-
vaných v ich právnych poriadkoch aj zo strany aktov Spoločenstiev, 
test proporcionality možno považovať za akési „zharmonizovanie“ 
vyššie uvedených princípov s ochranou základných práv v rámci Spo-
ločenstiev a  členských štátov. Umožnilo sa tým vyhnúť sa prieskumu 
aktov Spoločenstiev ústavnými súdmi jednotlivých členských štátov.15 

 
13 Pozri BARAK, A.: Sudca v demokracii. Bratislava: Kalligram, 2016, s. 230.  
14 Pozri rozsudok Súdneho dvora z 12. novembra 1969 vo veci 29-69  Stauder. 
EU:C:1969:57. 
15 SAUTER,W.: Proportionality in EU Law: A Balancing Act? In: Cambridge Yearbook 
of European Legal Studies, 15, 2013, s. 446 
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EU:C:1969:57. 
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of European Legal Studies, 15, 2013, s. 446 
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Aj preto ho možno považovať za jednu z najdôležitejších inštitucionál-
nych inovácií v histórií európskej právnej integrácie.16  

Niekedy býva označovaný ako protiváha princípov priameho účinku 
a prednosti, keďže stanovuje limity ako samotného práva Európskej 
únie, tak aj pomeriavanie medzi rôznymi právami v rámci práva Eu-
rópskej únie.17 

Pri skúmaní aplikácie testu proporcionality súdmi, a to cez prizmu 
posudzovania vzťahu štruktúry tohto testu a intenzity realizovaného 
súdneho prieskumu, možno vo všeobecnosti pozorovať, že jeho sa-
motná štruktúra býva často rozdielna. Tomu niekedy, nie však stále, 
zodpovedá rozdielna prísnosť, s akou sa pristupuje k skúmaniu zásahu 
do určitého princípu.  

V tejto súvislosti možno navrhnúť rozlíšenie zložiek modifikácie 
„klasického“ testu proporcionality, či už z hľadiska intenzity priesku-
mu a/alebo jeho štruktúry. Súdy formálne modifikujú test proporci-
onality vtedy, ak sa výslovne opierajú o inú štruktúru testu proporcio-
nality, teda postupnosť ich krokov je iná, ako je štandardne uplatňo-
vaná. Ak za „štandardný“ test proporcionality považujeme vyššie zme-
nený test pozostávajúci z testu vhodnosti, nevyhnutnosti 
a proporcionality v užšom slova zmysle, formálnou modifikáciou je 
prípad, kedy je niektorý z týchto krokov vynechaný alebo nahradený 
krokom iným.  

V optimálnom prípade by mala byť formálna modifikácia sprevá-
dzaná modifikáciou materiálnou – inak povedané, ak súdy aplikujú 
iné kroky v rámci testu proporcionality, resp. ak niektorý krok zámer-
ne vynechajú, malo by sa to odraziť aj v intenzite (prísnosti) reali-
zovaného prieskumu.  

 
16 STONE SWEET, A., MATTHEWS, J.: Proportionality Balancing and Global 
Constitutionalism. In: Faculty Scholarship Series, paper 14, 2008, s. 46. 
17 SAUTER,W.: Proportionality in EU Law: A Balancing Act? In: Cambridge Yearbook 
of European Legal Studies, 15, 2013, s.445.  
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Uvedené možno odôvodniť samotnou povahou skúmania proporci-
onality zásahu, kedy táto nepredstavuje klasický subsumpčný prístup, 
ale „hľadanie miery“,  kedy logicky absentuje jasný návod normotvor-
cu ako v danom prípade posudzovať. Doktrinálne a následné judika-
tórne ukotvenie testu proporcionality v zmysle stabilnej štruktúry 
a objasnenia podstaty jednotlivých krokov prispieva jednak 
k predvídateľnosti súdneho rozhodovania v prípadoch, kedy sa pro-
porcionalita zásahov skúma a zároveň napomáha v odôvodnení súd-
neho rozhodnutia objasniť myšlienkový postup súdu, ktorý takéto 
skúmanie realizoval. Ak je test proporcionality bez jasného odôvodne-
nia v rôznych prípadoch aplikovaný s rozdielnou štruktúrou  
a/alebo intenzitou, znižuje to predvídateľnosť súdneho rozhodovania 
a zároveň sťažuje správne pochopenie realizovaného testu.  

V dôsledku uvedeného by tak, ako už bolo uvedené, mala byť for-
málna zložka modifikácie testu proporcionality sprevádzaná materiál-
nou modifikáciou, pričom samotná modifikácia klasicky používaného 
testu proporcionality by mala byť zdôvodnená. Napr. ak ide o prípad, 
kedy má zákonodarca široký priestor pre uváženie (sféra „politických 
otázok“), prieskum realizovaný súdom má byť zdržanlivý, a teda mier-
nejší. Miernejšia intenzita má byť zároveň optimálne sprevádzaná inou 
štruktúrou testu, aby klasicky definované kroky testu proporcionality 
neboli takto „spochybňované“ a ich obsah relativizovaný.  

Pre úplnosť však treba zdôrazniť, že vzhľadom na variabilitu kolízií, 
ktoré môžu byť predmetom súdneho prieskumu a flexibilitu samotné-
ho testu proporcionality, nemožno požadovať, aby každý prípad mal 
„vlastný“ test odrážajúci inú mieru intenzity prieskumu. Skôr ide o to, 
aby zjavne iný spôsob riešenia kolízie, výrazne odlišujúci sa od klasic-
kého prieskumu, bol do určitej miery ustálený ako následnosťou jed-
notlivých krokov, tak aj ich obsahom. Inak povedané, aby bolo možné 
predpokladať, v akých prípadoch bude uplatňovaný zreteľne miernejší 
či intenzívnejší prieskum, a akými na základe akých kritérií bude reali-
zovaný.  
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Uvedené možno odôvodniť samotnou povahou skúmania proporci-
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porcionalita zásahov skúma a zároveň napomáha v odôvodnení súd-
neho rozhodnutia objasniť myšlienkový postup súdu, ktorý takéto 
skúmanie realizoval. Ak je test proporcionality bez jasného odôvodne-
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zovaný.  
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4. Špecifiká aplikácie testu proporcionality v práve Eu-
rópskej únie 

Test proporcionality tak, ako je aplikovaný v rozhodovacej činnosti 
Súdneho dvora Európskej únie, vykazuje výrazné špecifická, a to aj  
od v teórii vymedzeného testu proporcionality, ale zároveň aj od testu 
proporcionality štandardne uplatňovaného ústavnými súdmi.  

Uvedené je možné zdôvodniť viacerými skutočnosťami. Je to v pr-
vom rôznorodosť oblastí, ktorých sa právo Európskej únie dotýka. To 
samo osebe nie je pre Súdny dvor Európskej únie špecifické, koniec 
koncov, aj ústavné súdy členských štátov rozhodujú v konaniach, kto-
rých predmet spadá do rôznych odvetví. Uvedené je však potrebné 
vnímať v spojitosti s tým, že Súdny dvor rozhoduje v konaniach „viacú-
rovňovej“ povahy, kde sa stretávajú záujmy Európskej únie a záujmy 
jednotlivých členských štátov. Pri realizácii testu proporcionality tak 
musí Súdny dvor „vyvažovať“ nie len jednotlivé princípy, ale tiež me-
dzi rôznymi úrovňami spravovania jednotlivých oblastí, medzi zodpo-
vednosťou štátov a integráciou a taktiež medzi rôznymi politikami 
a subjektívnymi právami.18 

V prvom rade je potrebné poukázať na to, že test proporcionality 
tak, ako je aplikovaný v rozhodovacej činnosti Súdneho dvora, 
štandardne nezodpovedá klasickému trojprvkovému testu pro-
porcionality. Možno sa však stretnúť aj s prípadmi, kedy sa Súdny 
dvor odvoláva (hoci v trocha rozdielnej terminológii) na trojprvkovú 
štruktúru testu proporcionality, ktorý vyžaduje „aby akty inštitúcií 
Únie boli vhodné na dosiahnutie legitímnych cieľov sledovaných pred-
metnou právnou úpravou a neprekračovali hranice toho, čo je potrebné 
na uskutočnenie cieľov, pričom pokiaľ sa ponúka výber medzi viacerými 
primeranými opatreniami, je potrebné prikloniť sa k najmenej obmedzu-

 
18 SAUTER,W.: Proportionality in EU Law: A Balancing Act? In: Cambridge Yearbook 
of European Legal Studies, 15, 2013, s. 466 
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júcemu opatreniu a spôsobené ťažkosti nesmú byť neprimerané vo vzťa-
hu k sledovaným cieľom.“19 

Vo všeobecnosti sa však častejšie možno stretnúť s klasickým po-
nímaním testu proporcionality v návrhoch generálnych advokátov.20  

Nejasný obsah a postupnosť testu proporcionality realizovaného 
Súdnym dvorom Európskej únie je zrejmý z návrhov generálneho ad-
vokáta M. P. Madura, ktorý pred uvedením klasických troch krokov 
obsiahnutých v teste proporcionality uvádza, že Súdny dvor Európskej 
únie v praxi používa „jedno alebo viac z troch nasledujúcich kritérií po-
súdenia“, ako však ďalej uvádza, väčšina súdnych rozhodnutí Súdneho 
dvora týkajúcich sa primeranosti (proporcionality) sa sústreďuje  
na skúmanie vhodnosti a nevyhnutnosti.21 

Avšak ani v prípade generálnych advokátov nie je zhoda na štruktú-
re testu proporcionality. Vyplýva to napríklad z názoru Yvesa Bota, 
ktorý vychádza z dvojprvkovej štruktúry testu proporcionality:  
„Od splnenia podmienky vhodnosti závisí, či je členský štát oprávnený 
odôvodniť obmedzenia na základe uvedeného oprávneného záujmu. Cie-
ľom podmienky proporcionality je v užšom zmysle slova zabezpečiť,  
aby toto obmedzenie neprekračovalo rámec toho, čo je nevyhnutné  
na ochranu tohto záujmu.“22 

V zásade však možno uviesť, že existujú dva rôzne testy aplikované 
Súdnym dvorom Európskej únie, ktoré možno označiť ako test zjavnej 
neprimeranosti a test najmenej obmedzujúceho prostriedku.  Tie-
to vo svojej podstate predstavujú formálnu aj materiálnu modifikáciu 
klasického testu proporcionality, keďže nasledujú rozdielnu štruktúru 

 
19 Rozsudok zo 4. mája 2016 vo veci C-477/14 Pillbox 38 (UK) Limited. 
EU:C:2016:324 
20Pozri napr. návrhy Verice Trstenjak zo 14. apríla 2010 vo veci  C-271/08 Európska 
komisia proti Spolkovej republike Nemecko EU:C:2010:183 
21 Návrhy M. P. Madura z 13. júla 2006  vo veci C-434/04 Jan Erik Anders Ahokainen 
a Mati Leppik, EU:C:2006:462. 
22 Návrhy Yves Bota zo 17. decembra 2009 vo veci C- 203/08 Sporting Exchange Ltd. 
EU:C:2009:791. 



398 15 rokov v Európskej únii: aktuálne otázky a súčasné výzvy 
 

4. Špecifiká aplikácie testu proporcionality v práve Eu-
rópskej únie 

Test proporcionality tak, ako je aplikovaný v rozhodovacej činnosti 
Súdneho dvora Európskej únie, vykazuje výrazné špecifická, a to aj  
od v teórii vymedzeného testu proporcionality, ale zároveň aj od testu 
proporcionality štandardne uplatňovaného ústavnými súdmi.  

Uvedené je možné zdôvodniť viacerými skutočnosťami. Je to v pr-
vom rôznorodosť oblastí, ktorých sa právo Európskej únie dotýka. To 
samo osebe nie je pre Súdny dvor Európskej únie špecifické, koniec 
koncov, aj ústavné súdy členských štátov rozhodujú v konaniach, kto-
rých predmet spadá do rôznych odvetví. Uvedené je však potrebné 
vnímať v spojitosti s tým, že Súdny dvor rozhoduje v konaniach „viacú-
rovňovej“ povahy, kde sa stretávajú záujmy Európskej únie a záujmy 
jednotlivých členských štátov. Pri realizácii testu proporcionality tak 
musí Súdny dvor „vyvažovať“ nie len jednotlivé princípy, ale tiež me-
dzi rôznymi úrovňami spravovania jednotlivých oblastí, medzi zodpo-
vednosťou štátov a integráciou a taktiež medzi rôznymi politikami 
a subjektívnymi právami.18 

V prvom rade je potrebné poukázať na to, že test proporcionality 
tak, ako je aplikovaný v rozhodovacej činnosti Súdneho dvora, 
štandardne nezodpovedá klasickému trojprvkovému testu pro-
porcionality. Možno sa však stretnúť aj s prípadmi, kedy sa Súdny 
dvor odvoláva (hoci v trocha rozdielnej terminológii) na trojprvkovú 
štruktúru testu proporcionality, ktorý vyžaduje „aby akty inštitúcií 
Únie boli vhodné na dosiahnutie legitímnych cieľov sledovaných pred-
metnou právnou úpravou a neprekračovali hranice toho, čo je potrebné 
na uskutočnenie cieľov, pričom pokiaľ sa ponúka výber medzi viacerými 
primeranými opatreniami, je potrebné prikloniť sa k najmenej obmedzu-

 
18 SAUTER,W.: Proportionality in EU Law: A Balancing Act? In: Cambridge Yearbook 
of European Legal Studies, 15, 2013, s. 466 
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19 Rozsudok zo 4. mája 2016 vo veci C-477/14 Pillbox 38 (UK) Limited. 
EU:C:2016:324 
20Pozri napr. návrhy Verice Trstenjak zo 14. apríla 2010 vo veci  C-271/08 Európska 
komisia proti Spolkovej republike Nemecko EU:C:2010:183 
21 Návrhy M. P. Madura z 13. júla 2006  vo veci C-434/04 Jan Erik Anders Ahokainen 
a Mati Leppik, EU:C:2006:462. 
22 Návrhy Yves Bota zo 17. decembra 2009 vo veci C- 203/08 Sporting Exchange Ltd. 
EU:C:2009:791. 
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a zároveň spravidla aj inú intenzitu(prísnosť) prieskumu. Zatiaľ čo test 
zjavnej neprimeranosti ako miernejší (menej prísny) test sa vzťahuje 
na preskúmavanie aktov orgánov Európskej únie, vo vzťahu 
k členským štátom býva spravidla aplikovaný prísny test najmenej 
obmedzujúceho prostriedku, kde je dôraz kladený na test nevyhnut-
nosti.  

Pokiaľ ide o prieskum aktov orgánov Európskej únie, ako už bolo 
uvedené, je spravidla aplikovaný test zjavnej neprimeranosti. Ide naj-
mä o prípady, kedy je normotvorcovi priznaná široká miera uváženia: 
„Pokiaľ ide o súdne preskúmanie dodržiavania zásady proporcionality, 
Súdny dvor priznal normotvorcovi Únie široký rozsah voľnej úvahy 
v oblastiach, v ktorých sa z jeho strany predpokladajú rozhodnutia poli-
tického, ekonomického alebo sociálneho charakteru a v rámci ktorých 
má vykonať komplexné posúdenia (...) zákonnosť takého opatrenia môže 
ovplyvniť len zjavná neprimeranosť opatrenia prijatého v týchto oblas-
tiach vo vzťahu k cieľu, ktorý príslušná inštitúcia zamýšľa sledovať.“ 23 
Zatiaľ čo v niektorých prípadoch tento test uskutočňuje pomerne 
stručne, v iných prípadoch klasický test modifikuje, no iba materiálne. 
Požiadavku po takomto prístupe, kedy by aj podstatne miernejšia in-
tenzita prieskumu mala byť realizovaná v štandardných troch kro-
koch, možno nájsť aj v návrhoch generálnych advokátov. Ako príklad 
možno poukázať na názor generálneho advokáta Michala Bobeka: 
„Skutočnosť, že opatrenie bolo prijaté v oblasti, v ktorej má Komisia ši-
rokú mieru voľnej úvahy, akou je oblasť poľnohospodárstva, podľa môj-
ho názoru neznamená, že skúmanie proporcionality Súdnym dvorom by 
sa malo obmedziť na mieru primeranosti. Skôr je potrebná vyššia miera 
rešpektu voči rozhodnutiam normotvorcu v rámci toho istého skúmania. 

 
23 Rozsudok z 31. januára 2019 vo veci C-225/17P Islamic Republic of Iran Shipping 
Lines a i.. EU:C:2019:82. 
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Preskúmanie sa potom obmedzí na zisťovanie zjavných vád. Jeho súčas-
ťou je však náležité posúdenie vo všetkých troch fázach.“ 24 

S uvedenou výhradou nemožno v plnej miere súhlasiť. Nejasnosť 
a prílišná voľnosť, až nepredvídateľnosť, pri posudzovaní proporcio-
nality v prípadoch, kedy realizovaný test nie je uskutočnený podľa vo-
pred určených krokov, je nepochybne negatívnym javom. Na druhej 
strane by požiadavka, aby aj test, ktorý je z hľadiska prísnosti diamet-
rálne odlišný (miernejší), bol posudzovaný podľa totožných krokov 
ako klasický – prísny test,  mohla viesť k relativizácii obsahu jednotli-
vých krokov. Z hľadiska čitateľnosti postupu v takýchto prípadoch by 
bolo vhodnejšie redefinovať jednotlivé kroky, ktorých deklarovaný 
obsah by reálne zodpovedal prísnosti prieskumu. Ak sa totiž napr. ne-
vyhnutnosť v rámci testu proporcionality definuje ako požiadavka,  
aby neexistovali miernejšie prostriedky na dosiahnutie cieľa, jej mier-
nejšie realizovanie spôsobuje, že v skutočnosti už nejde o totožný krok, 
ale iný. Z tohto hľadiska je vhodnejšie takýto prístup priamo deklaro-
vať a do budúcna vymedziť taký obsah a postupnosť miernejšieho tes-
tu, ktoré budú zreteľne odzrkadľovať jeho menšiu prísnosť. Podstat-
nou je požiadavka, aby takýto postup bol predvídateľný a obsah jed-
notlivých krokov zrejmý, čo by v prípadoch, kedy by sa napriek ich 
deklarovaniu reálne v takom rozsahu neuplatňovali, nebolo naplnené.  

Prípady, kedy akt orgánov Európskej únie v takomto miernom teste 
neobstál, sú pomerne ojedinelé.25 Pre úplnosť však treba poznamenať, 
že v prípadoch, kedy ide o problematiku zásahu do ľudských práv,  
Súdny dvor niekedy pristupuje k preskúmavaniu proporcionality prís-
nejším spôsobom.26 

 
24 Návrhy Michala Bobeka zo 16. marca 2016 vo veci C-134/15 Lidl GmbH. 
EU:C:2016:169. 
25 Rozsudok zo 7. septembra 2006 vo veci C-310/04 Španielske kráľovstvo  
proti Rade Európskej únie EU:C:2006:521.  
26 Pozri PIRKER, B.: Proportionality Analysis and Models of Judicial Review. 
A Theoretical and Comparative Study. European Law Publishing, 2013, s. 255 
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24 Návrhy Michala Bobeka zo 16. marca 2016 vo veci C-134/15 Lidl GmbH. 
EU:C:2016:169. 
25 Rozsudok zo 7. septembra 2006 vo veci C-310/04 Španielske kráľovstvo  
proti Rade Európskej únie EU:C:2006:521.  
26 Pozri PIRKER, B.: Proportionality Analysis and Models of Judicial Review. 
A Theoretical and Comparative Study. European Law Publishing, 2013, s. 255 
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Možno sa stretnúť aj s kritikou Súdneho dvora, ktorá smeruje  
proti prípadom, kedy aplikuje vyššie zmienený test zjavnej neprime-
ranosti. Harbo ho napr. prirovnáva k tzv. Wednesbury unreasonable-
ness testu (vyplývajúci z rozhodovacej činnosti súdov Veľkej Británie 
a Severného Írska), ktorého podstatou je, že rozhodnutie nesmie byť 
natoľko nerozumné, že žiaden rozumný orgán by k nemu nemohol 
dospieť. Dodáva, že takýto postup súdu škodí princípu proporcionali-
ty, keďže nie je natoľko štruktúrovaný a je viac svojvoľný.27 K tomu 
možno stručne uviesť, že miernejšia forma prieskumu v tomto prípade 
je želateľná, ak súdna ingerencia do oblastí spadajúcich do sféry poli-
tického rozhodovania nemá byť neprimeraná. Svojvoľnosti sa možno 
vyhnúť tým, že aj prípady miernejšieho prieskumu proporcionality 
budú založené na vopred deklarovaných krokoch, ktorých obsah však 
bude miernejší v tom zmysle, že bude zohľadňovať širšiu mieru uvá-
ženia normotvorcu. Ak by bol takýto postup realizovaný v rámci kla-
sického trojprvkového testu proporcionality, relativizoval by sa tým 
skutočný obsah jeho jednotlivých krokov keďže napriek deklarovaniu 
ich obsahu by v skutočnosti takýmto spôsobom neboli aplikované.  

Z hľadiska významu jednotlivých krokov možno konštatovať,  
že najdôležitejším z hľadiska prieskumu je v prípade Súdneho 
dvora skúmanie nevyhnutnosti, ktorá v mnohých rozhodnutiach 
nahrádza, resp. pohlcuje tradične ponímanú proporcionalitu 
v užšom slova zmysle. Uvedený krok  je kľúčový v prípadoch, kedy sú 
predmetom súdneho prieskumu právne akty členských štátov, kedy je 
aplikovaný test najmenej obmedzujúceho prostriedku, a teda Súd-
ny dvor skúma, či členský štát predmetný legitímny cieľ nemohol do-
siahnuť miernejšími prostriedkami. Podľa Súdneho dvora v situáciách, 
kedy má členský štát na výber viacero možných prostriedkov na do-

 
a rozsudok z 3.septembra 2008 vo veci C-402/05 P a C-415/05P Kadi  
EU:C:2008:461. 
27 HARBO. T.I. The Function of the Proportionality Principle in EU Law. In: European 
Law Journal. Vol. 16, no. 2, 2010, s. 181. 
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siahnutie rovnakého cieľa, musí byť zvolený taký prostriedok,  
ktorý do obmedzovaného princípu zasahuje čo najmenej.28 

 Aj v takýchto situáciách však niekedy dochádza k materiálnej modi-
fikácii. Ide najmä o prípady, kedy Súdny dvor zdôrazní,  že porušenie 
proporcionality nepredstavuje samotná skutočnosť, že v iných štátoch 
sa v rámci predmetnej problematiky uplatňuje iná právna úpravy  
či iný štandard. Vtedy je jeho skúmanie nevyhnutnosti pomerne menej 
prísne.  

Proporcionalita v užšom slova zmysle je teda pri aplikácii testu 
proporcionality často vynechávaná, resp. je realizovaná v „miernej“ 
podobe.29 V niektorých prípadoch sa vyvažovanie realizuje bez toho, 
aby sa Súdny dvor výslovne odvolával na proporcionalitu.30 Naopak, 
niekedy na ňu síce Súdny dvor odkazuje, ale reálne k nej nepristúpi.31 

Špecifikum testu proporcionality v rámci rozhodovacej činnosti 
Súdneho dvora predstavuje aj to, že tento v prípadoch, ak sa v rámci 
prejudiciálneho konania vyjadruje k otázke proporcionality primárne 
posudzovanej členským štátom, nedokončí, resp. nezavŕši, aby tak  
nenahrádzal posúdenie súdmi členských štátov. Tým sa líši od ústav-
ných súdov, ktoré test proporcionality realizujú v celosti. Uvedené je, 
prirodzene, dôsledok špecifického postavenia Súdneho dvora 
v konaniach o prejudiciálnej otázke.  

 

 
28 Pozri rozsudok z 20. septembra 1988 vo veci C-302/86 Komisia Európskych 
spoločenstiev proti Dánskemu kráľovstvu. EU:C:1988:421. 
29 Pozri SAUTER,W.: Proportionality in EU Law: A Balancing Act? In: Cambridge 
Yearbook of European Legal Studies, 15, 2013, s. 447. a PIRKER, B.: Proportionality 
Analysis and Models of Judicial Review. A Theoretical and Comparative Study. 
European Law Publishing, 2013, s. 252. 
30 Napr. pozri rozsudok z 24. novembra 2011 vo veci C-70/10 Scarlet Extended SA. 
EU:C:2011:771, kde Súdny dvor zdôraznil požiadavku „spravodlivej rovnováhy“.  
31 PIRKER, B.: Proportionality Analysis and Models of Judicial Review. A Theoretical 
and Comparative Study. European Law Publishing, 2013, s. 276.  
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28 Pozri rozsudok z 20. septembra 1988 vo veci C-302/86 Komisia Európskych 
spoločenstiev proti Dánskemu kráľovstvu. EU:C:1988:421. 
29 Pozri SAUTER,W.: Proportionality in EU Law: A Balancing Act? In: Cambridge 
Yearbook of European Legal Studies, 15, 2013, s. 447. a PIRKER, B.: Proportionality 
Analysis and Models of Judicial Review. A Theoretical and Comparative Study. 
European Law Publishing, 2013, s. 252. 
30 Napr. pozri rozsudok z 24. novembra 2011 vo veci C-70/10 Scarlet Extended SA. 
EU:C:2011:771, kde Súdny dvor zdôraznil požiadavku „spravodlivej rovnováhy“.  
31 PIRKER, B.: Proportionality Analysis and Models of Judicial Review. A Theoretical 
and Comparative Study. European Law Publishing, 2013, s. 276.  
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Záver 
Z vyššie uvedeného zreteľne vyplýva, že právne princípy 

v právnom poriadku Európskej únie síce predstavujú právne normy 
aproximatívnej povahy, ktorých relatívna váha sa v prípade ich kolízie 
musí určovať v konkrétnom prípade, nemožno ich však charakteri-
zovať ako príkazy na optimalizáciu. Tieto totiž v zmysle ich vyme-
dzenia musia byť realizované v čo najväčšej možnej miere v závislosti 
od skutkových a právnych možností. Nie vždy je však kolízia právnych 
princípov riešená spôsobom, ktorý by tejto definícii zodpovedal. Zrej-
mé je to najmä v prípadoch, kedy Súdny dvor aplikuje test zjavnej ne-
primeranosti, kedy preskúmavaný zásah prostredníctvom právneho 
aktu (obvykle orgánu Európskej únie) do určitého princípu nemusí byť 
najmenej obmedzujúci či primeraný v tradičnom ponímaní. Takýto 
prístup v sebe implikuje, že v uvedených prípadoch je obmedzený pri-
ncíp nie optimalizovaný, ale zohľadňovaný.  To znamená, že síce nie-
ktoré princípy sú príkazmi na optimalizáciu, zďaleka sem nepatria 
všetky. Rozsah a intenzita, v akej musí byť právny princíp zohľadnený, 
je totiž variabilná a závislá od viacerých premenných. Alexyho teore-
tické vymedzenie právneho princípu tak plne nezodpovedá tomu, 
ako sa tieto špecifické druhy právnych noriem aplikujú 
v rozhodovacej činnosti Súdneho dvora.  

Test proporcionality tak, ako ho realizuje Súdny dvor, je pomerne 
variabilný a spravidla nezodpovedá klasickej trojprvkovej štruktúre 
vymedzenej v právnej teórii. Možno konštatovať, že jeho štruktúra nie 
je pevne ustálená a nie vždy zodpovedá intenzite realizovaného prie-
skumu.  

Test proporcionality je najčastejšie realizovaný v dvoch formách, 
a to ako test najmenej obmedzujúceho prostriedku alebo ako test 
zjavnej neprimeranosti.  

Kľúčovú rolu pri posudzovaní proporcionality zohráva primárne 
test nevyhnutnosti, pričom samotné vyvažovanie, teda proporcionalita 
v užšom slova zmysle, zohráva v rozhodovacej činnosti Súdneho dvora 
pomerne obmedzenú úlohu.  
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Variabilita aplikovaného testu je vzhľadom na špecifickosť posta-
venia Súdneho dvora a konaní spadajúcich do jeho právomoci je priro-
dzená a pochopiteľná, na druhej strane stabilizovanie základných 
štruktúr s jasnou povahou realizovaného prieskumu by prispelo 
k predvídateľnosti súdnych rozhodnutí a zároveň k ich väčšej pre-
svedčivosti. Modifikácia testu proporcionality by mala byť len 
v odôvodnených prípadoch (predvídateľných), pričom by zároveň ma-
la byť formálna, aj materiálna, čo by zabezpečilo, že by aj v prípadoch, 
kedy Súdny dvor nepostupuje podľa klasického testu proporcionality, 
bolo možné predpokladať, podľa akých krokov s akým obsahom bude 
postupovať.  
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