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ÚVOD 
Hypotéza, dispozícia, sankcia. Štandardné trojčlenenie právnej 

normy, ktoré sa prednáša poslucháčom právnických fakúlt v prvom 
ročníku ich štúdia. Tri pojmy, ktoré študenti z ich pohľadu nepochybne 
ovládajú, súčasne však trápia právnu vedu, ktorá sa k nim opakovane 
vracia. Publikácia nemá ambíciu sa v teoretickom ponímaní zamerať na 
všetky aspekty právnej normy, zameriava sa len na jeden z nich a ako 
samotný názov napovedá, je nim sankcia.  

Teoretické prístupy k chápaniu pojmu sankcia nie sú jednotné. 
V pracovnom práve zvlášť. Teoreticko-právne zistenia sú ťažiskom prvej 
časti monografie, ktorá predstavuje vstup do aplikačných problémov 
zachytených v druhej časti pojednávajúcej o súkromnoprávnych sankciách 
v pracovnom práve.  

Druhá časť, súkromnoprávne sankcie. Hoc laický čitateľ, ktorý 
vezme publikáciu do rúk a nahliadne do druhej časti, okamžite nachytá 
kolektív autorov. Oprávnene sa môže zaraziť, že pri sankciách nevidí 
skončenie pracovného pomeru, veď aká iná sankcia sa uplatní voči 
zamestnancovi, ak nie výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru 
či skončenie v skúšobnej dobe? Bezpochyby pravda. Autori sa priznávajú, 
opomenuli skončenie pracovného pomeru, upozornenie na porušenie 
pracovnej disciplíny a aj odmeňovanie. Ide však o natoľko komplexné 
témy, že ich zachytenie v monografii so snahou o nový, iný náhľad na 
sankcie by bolo len cestovným poriadkom, nie poctivou analýzou. 
Zámerom autorov bol pohľad na menej pertraktované sankcie, ktoré 
dopĺňajú už vyššie spomenuté možnosti skončenia pracovného pomeru.   

Tretia časť, verejnoprávne sankcie. Mnohé normy pracovného 
práva sa svojim sémantickým zložením javia ako imperfektné bez účinnej 
zákonnej sankcie, čo možno vnímať ako oslabenie objektívnych 
normatívnych modalít, ktorými sú dovolenie a nedovolenie. Nie je tomu 
však tak. Kolektív autorov považuje pracovné právo primárne za odvetvie 
súkromného práva, avšak nemožno opomenúť výrazný zásah verejného 
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práva do súkromnoprávnych, resp. pracovnoprávnych vzťahov. Odráža sa 
najmä vo verejnej povahe sankcií.   

Naostatok ešte jedna poznámka. Monografiu spracovali traja autori, 
ktorých vklad je rovnocenný, viedli polemiky a v mnohom sa nevedeli 
zhodnúť. Dúfame, že aj čitateľ sa do tohto názorového sporu pripojí 
a predložená monografia ho podnieti k úvahám a ďalšej vedeckej činnosti.  

Monografia bola spracovaná ako výstup projektu VEGA 
č. 1/0526/17 Lingvistické a sankčné mechanizmy pri tvorbe a pôsobení 
noriem pracovného práva. 

V Košiciach 10. 12. 2019    

         autori 
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1 VŠEOBECNÉ TEORETICKO-PRÁVNE VÝCHODISKÁ 

1.1 Úvodné poznámky 

Výraz sankcia má v slovenskom jazyku viac významov. Môže 
označovať schválenie či potvrdenie (knižný výraz), alebo, obyčajne 
v možnom čísle (sankcie), trest či pokutu.1 Výraz sankcia má pôvod 
v latinskom sanctio, resp. sancire, sanctum, čo znamená posvätiť, urobiť 
nezmeniteľným, nedotknuteľným, ale aj zakázať pod hrozbou trestu.2 
V súčasnom slovenskom jazyku zrejme prevažuje používanie výrazu 
sankcia vo význame trestu či pokuty.3  

 Výraz sankcia sa používa aj v právnom jazyku. S uvedeným 
výrazom sa možno stretnúť v právnych predpisoch rôznych právnych 
odvetví slovenského právneho poriadku.4 Pramene pracovného práva však 
výraz sankcia používajú skôr marginálne. V rámci Zákonníka práce je 

                                                 
1 Pozri bližšie: DORUĽA, J. a kol. Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava : Veda, 
2003, s. 655.  
2 Pozri bližšie: KRÁLIK, Ľ. Stručný etymologický slovník slovenčiny. Bratislava : Veda, 
2015, s. 521. Historicky sa pojem sankcia môže spájať aj so špecifickým nariadením 
panovníka majúcim ráz základného zákona – pragmatickou sankciou – bližšie pozri: 
ŠALING, S. – IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M. – MANÍKOVÁ, Z. Slovník cudzích slov. 
Bratislava – Prešov : SAMO, 2002, s. 579. 
3 V Krátkom slovníku slovenského jazyka sa však pri hesle sankcia na prvom mieste 
uvádza význam schválenie, potvrdenie; význam trest, pokuta sa uvádza až na druhom 
mieste. Z podobného členenia vychádza aj Slovník cudzích slov, bližšie pozri: ŠALING, 
S. – IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M. – MANÍKOVÁ, Z. Slovník cudzích slov. Bratislava – 
Prešov : SAMO, 2002, s. 579. K členeniu významu lexikálnych jednotiek vo výkladovom 
slovníku bližšie pozri: DORUĽA, J. a kol. Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava : 
Veda, 2003, s. 27. V Slovníku súčasného slovenského jazyka výraz sankcia dosiaľ nebol 
spracovaný – v troch zväzkoch tohto slovníka bola dosiaľ spracovaná len lexika hesiel 
začínajúcich sa na písmená A až N. 
4 Výraz sankcia sa pravidelne používa na označenie systematickej jednotky zákona, ktorá 
upravuje právne následky porušenia právnych povinností, napr. § 115 zákona č. 43/2004 
Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, podobne celá šiesta časť zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných 
poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov atď. 
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Zákonník práce, ZP zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník 
práce v znení neskorších predpisov 

ZoOTČ zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach 
trestných činov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

ZoPCdz zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte 
cudzincov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

ZoSP zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení v znení neskorších predpisov 

ZoSZ zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

ZoTZPO zákon č. 91/2016 Z.z o trestnej 
zodpovednosti právnických osôb a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 

ZoVTPP zákon č. 528/2005 Z. z. o výkone 
trestu povinnej práce a o doplnení 
zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
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1 VŠEOBECNÉ TEORETICKO-PRÁVNE VÝCHODISKÁ 

1.1 Úvodné poznámky 

Výraz sankcia má v slovenskom jazyku viac významov. Môže 
označovať schválenie či potvrdenie (knižný výraz), alebo, obyčajne 
v možnom čísle (sankcie), trest či pokutu.1 Výraz sankcia má pôvod 
v latinskom sanctio, resp. sancire, sanctum, čo znamená posvätiť, urobiť 
nezmeniteľným, nedotknuteľným, ale aj zakázať pod hrozbou trestu.2 
V súčasnom slovenskom jazyku zrejme prevažuje používanie výrazu 
sankcia vo význame trestu či pokuty.3  

 Výraz sankcia sa používa aj v právnom jazyku. S uvedeným 
výrazom sa možno stretnúť v právnych predpisoch rôznych právnych 
odvetví slovenského právneho poriadku.4 Pramene pracovného práva však 
výraz sankcia používajú skôr marginálne. V rámci Zákonníka práce je 

                                                 
1 Pozri bližšie: DORUĽA, J. a kol. Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava : Veda, 
2003, s. 655.  
2 Pozri bližšie: KRÁLIK, Ľ. Stručný etymologický slovník slovenčiny. Bratislava : Veda, 
2015, s. 521. Historicky sa pojem sankcia môže spájať aj so špecifickým nariadením 
panovníka majúcim ráz základného zákona – pragmatickou sankciou – bližšie pozri: 
ŠALING, S. – IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M. – MANÍKOVÁ, Z. Slovník cudzích slov. 
Bratislava – Prešov : SAMO, 2002, s. 579. 
3 V Krátkom slovníku slovenského jazyka sa však pri hesle sankcia na prvom mieste 
uvádza význam schválenie, potvrdenie; význam trest, pokuta sa uvádza až na druhom 
mieste. Z podobného členenia vychádza aj Slovník cudzích slov, bližšie pozri: ŠALING, 
S. – IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M. – MANÍKOVÁ, Z. Slovník cudzích slov. Bratislava – 
Prešov : SAMO, 2002, s. 579. K členeniu významu lexikálnych jednotiek vo výkladovom 
slovníku bližšie pozri: DORUĽA, J. a kol. Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava : 
Veda, 2003, s. 27. V Slovníku súčasného slovenského jazyka výraz sankcia dosiaľ nebol 
spracovaný – v troch zväzkoch tohto slovníka bola dosiaľ spracovaná len lexika hesiel 
začínajúcich sa na písmená A až N. 
4 Výraz sankcia sa pravidelne používa na označenie systematickej jednotky zákona, ktorá 
upravuje právne následky porušenia právnych povinností, napr. § 115 zákona č. 43/2004 
Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, podobne celá šiesta časť zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných 
poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov atď. 
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výraz sankcia použitý na jedinom mieste.5 Na druhej strane, v množstve 
prípadov je použitie rôznych druhov sankcií ustanovené bez toho, aby tieto 
boli výslovne označené ako sankcie. 

 Sankciám je venovaná aj pozornosť právnej teórie. Teoretické 
prístupy k chápaniu sankcií však nie sú jednotné. Súčasný stav tak 
naznačuje potrebu skúmania sankcie ako teoretického pojmu. Cieľom prvej 
časti vedeckej monografie je prezentovať súčasný stav poznania vo 
výskume právnych sankcií ako teoreticko-právne východisko ďalšieho 
skúmania sankčných mechanizmov pri tvorbe a pôsobení noriem 
pracovného práva. 

1.2 Sankcie v normatívnom právnom systéme 

V súčasnej literatúre sa pojem sankcie skúma predovšetkým 
z aspektu pojmových znakov právnej normy a jej štrukturálnych častí. 
Právne normy možno podľa G. Dobrovičovej vymedziť ako objektívne 
podmienené všeobecné záväzné pravidlá správania, vyjadrené v štátom 
stanovenej alebo uznanej forme, ktorých dodržiavanie je vynútiteľné 
štátnou mocou.6 Podobne podľa A. Gerlocha právne normy predstavujú 
všeobecné záväzné pravidlá ľudského správania stanovené alebo uznané 
štátom (resp. medzinárodným spoločenstvom štátov), ktorých porušenie 
štát (resp. štátmi vytvorené medzinárodné inštitúcie) sankcionuje.7  

Uvedené vymedzenia právnej normy naznačujú, že viaceré 
pojmové znaky právnej normy predpokladajú realizáciu sankcií. 
Previazanosť pojmu právnej normy so sankciou možno vidieť v znaku 

                                                 
5 Ide o ustanovenie § 52 ods. 2 písm. c) ZP, v zmysle ktorého zamestnávateľ prijme pri 
telepráci vhodné opatrenia, najmä informuje zamestnanca o všetkých obmedzeniach 
používania technického vybavenia a programového vybavenia, ako aj o sankciách 
v prípade porušenia týchto obmedzení. 
6 Pozri bližšie: BRÖSTL, A. a kol. Teória práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 68. 
7 Pozri bližšie: GERLOCH, A. Teorie práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004, s. 36. 
K teoretickým koncepciám právnej normy pozri tiež: KNAPP, V. Teorie práva. Praha : 
C. H. Beck, 1995, s. 147-148. 
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regulatívnosti, v znaku záväznosti, ako aj v znaku štátnej moci, resp. 
štátneho donútenia či vynútiteľnosti. Regulatívnosť znamená, že právna 
norma upravuje správanie subjektov tým, že stanovuje to, čo má byť.8 
Právna norma sa vydáva, aby v spoločnosti niečo regulovala.9 
Regulatívnosť súvisí so záväznosťou. Právna norma totiž nemôže niečo len 
odporúčať či radiť. Právna norma musí práva a povinnosti ustanoviť 
záväzne.10 Právna norma a jej záväznosť vyplýva z toho, že je prejavom 
štátnej vôle, ktorá smeruje najmä k založeniu práv a právnych povinností.11 
Povinnosť pritom možno chápať ako nutnosť určitého správania pod 
hrozbou sankcie.12 

Nutnosť určitého správania garantuje štátna moc. Štátna moc je 
právne regulovanou spoločenskou silou spôsobilou určovať konanie 
obyvateľov územia štátu prostredníctvom práva i pomocou mimoprávnych 
metód realizácie mocenských záujmov.13 Štátna moc v sebe obsahuje 
možnosť donútenia, teda výkonu proti vôli podriadeného subjektu.14 
V tomto smere S. S. Alexejev sankciu vymedzoval ako širokú kategóriu 
charakterizujúcu celý systém prostriedkov právneho donútenia.15 

Z hľadiska sankcií má význam rozlišovanie (delenie) štátneho 
donútenia na donútenie nepriame a donútenie priame. Podľa 
J. Boguszaka nepriame donútenie sa uskutočňuje ustanovením sankcií 
v právnych normách a realizáciou sankcie pri porušení právnej povinnosti, 
na ktorú je sankcia stanovená. V tomto zmysle je sankcia súčasťou právnej 

                                                 
8 Pozri bližšie: BRÖSTL, A. a kol. Teória práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 70. Pozri 
tiež: KNAPP, V. Teorie práva. Praha : C. H. Beck, 1995, s. 148. 
9 Pozri bližšie: KNAPP, V. Teorie práva. Praha : C. H. Beck, 1995, s. 148. 
10 Pozri bližšie: HARVÁNEK, J. a kol. Právní teorie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 137. 
11 Pozri bližšie: BRÖSTL, A. a kol. Teória práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 69. 
12 Pozri bližšie: GERLOCH, A. Teorie práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004, s. 36. 
13 Pozri bližšie: OTTOVÁ, E. Teória práva. Šamorín : Heuréka, 2010, s. 114. 
14 Pozri bližšie: KLÍMA, K. Státověda. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006, s. 31. Podľa: 
ŠMIHULA, D. Teória štátu a práva. Bratislava : Epos, 2010, s. 102. 
15 Pozri bližšie: ALEXEJEV, S. S. Problemy teorii prava. Sverdlovsk, 1972, s. 378. Podľa: 
EL-DUNIA, J. K teoretickým otázkám právní odpovědnosti. Praha : Univerzita Karlova, 
1984, s. 46. 
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výraz sankcia použitý na jedinom mieste.5 Na druhej strane, v množstve 
prípadov je použitie rôznych druhov sankcií ustanovené bez toho, aby tieto 
boli výslovne označené ako sankcie. 

 Sankciám je venovaná aj pozornosť právnej teórie. Teoretické 
prístupy k chápaniu sankcií však nie sú jednotné. Súčasný stav tak 
naznačuje potrebu skúmania sankcie ako teoretického pojmu. Cieľom prvej 
časti vedeckej monografie je prezentovať súčasný stav poznania vo 
výskume právnych sankcií ako teoreticko-právne východisko ďalšieho 
skúmania sankčných mechanizmov pri tvorbe a pôsobení noriem 
pracovného práva. 

1.2 Sankcie v normatívnom právnom systéme 

V súčasnej literatúre sa pojem sankcie skúma predovšetkým 
z aspektu pojmových znakov právnej normy a jej štrukturálnych častí. 
Právne normy možno podľa G. Dobrovičovej vymedziť ako objektívne 
podmienené všeobecné záväzné pravidlá správania, vyjadrené v štátom 
stanovenej alebo uznanej forme, ktorých dodržiavanie je vynútiteľné 
štátnou mocou.6 Podobne podľa A. Gerlocha právne normy predstavujú 
všeobecné záväzné pravidlá ľudského správania stanovené alebo uznané 
štátom (resp. medzinárodným spoločenstvom štátov), ktorých porušenie 
štát (resp. štátmi vytvorené medzinárodné inštitúcie) sankcionuje.7  

Uvedené vymedzenia právnej normy naznačujú, že viaceré 
pojmové znaky právnej normy predpokladajú realizáciu sankcií. 
Previazanosť pojmu právnej normy so sankciou možno vidieť v znaku 

                                                 
5 Ide o ustanovenie § 52 ods. 2 písm. c) ZP, v zmysle ktorého zamestnávateľ prijme pri 
telepráci vhodné opatrenia, najmä informuje zamestnanca o všetkých obmedzeniach 
používania technického vybavenia a programového vybavenia, ako aj o sankciách 
v prípade porušenia týchto obmedzení. 
6 Pozri bližšie: BRÖSTL, A. a kol. Teória práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 68. 
7 Pozri bližšie: GERLOCH, A. Teorie práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004, s. 36. 
K teoretickým koncepciám právnej normy pozri tiež: KNAPP, V. Teorie práva. Praha : 
C. H. Beck, 1995, s. 147-148. 
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regulatívnosti, v znaku záväznosti, ako aj v znaku štátnej moci, resp. 
štátneho donútenia či vynútiteľnosti. Regulatívnosť znamená, že právna 
norma upravuje správanie subjektov tým, že stanovuje to, čo má byť.8 
Právna norma sa vydáva, aby v spoločnosti niečo regulovala.9 
Regulatívnosť súvisí so záväznosťou. Právna norma totiž nemôže niečo len 
odporúčať či radiť. Právna norma musí práva a povinnosti ustanoviť 
záväzne.10 Právna norma a jej záväznosť vyplýva z toho, že je prejavom 
štátnej vôle, ktorá smeruje najmä k založeniu práv a právnych povinností.11 
Povinnosť pritom možno chápať ako nutnosť určitého správania pod 
hrozbou sankcie.12 

Nutnosť určitého správania garantuje štátna moc. Štátna moc je 
právne regulovanou spoločenskou silou spôsobilou určovať konanie 
obyvateľov územia štátu prostredníctvom práva i pomocou mimoprávnych 
metód realizácie mocenských záujmov.13 Štátna moc v sebe obsahuje 
možnosť donútenia, teda výkonu proti vôli podriadeného subjektu.14 
V tomto smere S. S. Alexejev sankciu vymedzoval ako širokú kategóriu 
charakterizujúcu celý systém prostriedkov právneho donútenia.15 

Z hľadiska sankcií má význam rozlišovanie (delenie) štátneho 
donútenia na donútenie nepriame a donútenie priame. Podľa 
J. Boguszaka nepriame donútenie sa uskutočňuje ustanovením sankcií 
v právnych normách a realizáciou sankcie pri porušení právnej povinnosti, 
na ktorú je sankcia stanovená. V tomto zmysle je sankcia súčasťou právnej 

                                                 
8 Pozri bližšie: BRÖSTL, A. a kol. Teória práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 70. Pozri 
tiež: KNAPP, V. Teorie práva. Praha : C. H. Beck, 1995, s. 148. 
9 Pozri bližšie: KNAPP, V. Teorie práva. Praha : C. H. Beck, 1995, s. 148. 
10 Pozri bližšie: HARVÁNEK, J. a kol. Právní teorie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 137. 
11 Pozri bližšie: BRÖSTL, A. a kol. Teória práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 69. 
12 Pozri bližšie: GERLOCH, A. Teorie práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004, s. 36. 
13 Pozri bližšie: OTTOVÁ, E. Teória práva. Šamorín : Heuréka, 2010, s. 114. 
14 Pozri bližšie: KLÍMA, K. Státověda. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006, s. 31. Podľa: 
ŠMIHULA, D. Teória štátu a práva. Bratislava : Epos, 2010, s. 102. 
15 Pozri bližšie: ALEXEJEV, S. S. Problemy teorii prava. Sverdlovsk, 1972, s. 378. Podľa: 
EL-DUNIA, J. K teoretickým otázkám právní odpovědnosti. Praha : Univerzita Karlova, 
1984, s. 46. 
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normy, ktorá ustanovuje zvláštnu ujmu, ktorá má postihnúť toho, kto má 
zodpovednosť za porušenie právnej normy. Pri priamom donútení ide 
o nútené splnenie právnej normy.16 

Podobne J. Prusák priame donútenie chápe ako nútené plnenie 
právnej povinnosti povinným subjektom, ktoré organizuje štát. V prípade 
nepriameho donútenia podľa J. Prusáka ide o pôsobenie štátu na povinný 
subjekt, aby tento dobrovoľne splnil primárnu právnu povinnosť stanovenú 
právnou normou alebo v prípade jej negácie dobrovoľne splnil sekundárnu 
právnu povinnosť (pozri kap. 1.3). Podľa J. Prusáka však so sankciou 
možno stotožniť niektoré formy priameho donútenia, kým iné formy 
donútenia sú špecifickými mocenskými metódami, pomocou ktorých štát 
zabezpečuje plnenie uložených sankcií.17 

1.3 Štruktúra právnej normy 

Pokiaľ ide o miesto sankcie v štruktúre právnej normy, v literatúre 
sa možno stretnúť prevažne s troma teoretickými koncepciami – 
koncepciou trichotomickej štruktúry právnej normy, koncepciou 
tetrachomickej štruktúry právnej normy a koncepciou zdvojenej štruktúry 
právnej normy. Uplatnenie príslušnej teoretickej koncepcie potom 
determinuje aj úvahy o sankcii ako o štrukturálnej časti právnej normy. 

Tradičná koncepcia trichotomickej štruktúry právnej normy 
vychádza z členenia právnej normy na tri časti – hypotézu, dispozíciu 
a sankciu. Hypotéza ustanovuje podmienky, za ktorých sa má realizovať 
pravidlo správania obsiahnuté v druhej časti právnej normy – dispozícii. 

J. Boguszak sankciu chápe ako časť právnej normy, ktorá ustanovuje 
zvláštnu ujmu, ktorá má postihnúť porušiteľa právnej normy, t. j. každého, 

                                                 
16 Pozri bližšie: BOGUSZAK, J. a kol. Teorie státu a práva. I. B. Právo. Praha : Státní 
pedagogické nakladatelství, 1968, s. 464. 
17 Pozri bližšie: PRUSÁK, J. Teória práva. Bratislava : Vydavateľské oddelenie 
Právnickej fakulty UK, 1995, s. 219. 
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kto za podmienok ustanovených v hypotéze nedodržal pravidlo správania 
ustanovené v dispozícii.18 

 Koncepcia tetrachomickej štruktúry právnej normy upozorňuje 
na nedostatky koncepcie trichotomickej štruktúry právnej normy, a to 
práve v súvislosti so sankciou. Konkrétnejšie A. Gerloch upozorňuje, 
že sankcia nenastáva vždy, ale len v prípade nedodržania povinnosti 
stanovenej v dispozícii. Koncepcia tetrachomickej štruktúry teda vyčleňuje 
porušenie dispozície ako relatívne samostatnú štrukturálnu časť právnej 
normy. Porušenie dispozície potom implikuje sankciu, ktorú možno 
obdobne ako pri koncepcii trichotomickej štruktúry právnej normy 
vymedziť ako časť právnej normy, v ktorej je ustanovená ujma za 
porušenie právnych povinností ustanovených v dispozícii právnej normy.19 

 V koncepcii zdvojenej štruktúry právnej normy podľa J. Prusáka je 
štruktúra právnej normy tvorená dvomi dvojicami právnych noriem, ktoré 
sú vzájomne prepojené. Každá dvojica má svoju hypotézu a dispozíciu, 
možno teda hovoriť o primárnej hypotéze, primárnej dispozícii, 
sekundárnej hypotéze a sekundárnej dispozícii. K prepojeniu dvojice 
noriem dochádza v dôsledku negácie primárnej dispozície – negácia 
primárnej dispozície je sekundárnou hypotézou. Podľa J. Prusáka 
sekundárna dispozícia môže a nemusí mať podobu sankcie, keďže 
sekundárna právna povinnosť môže mať formu sankčného alebo 
nesankčného následku.20 

Pokiaľ ide o vyššie uvedené teoretické koncepcie, treba zdôrazniť, 
že ide o koncepcie, ktoré sa navzájom odlišujú prístupom k ponímaniu 
štruktúry právnej normy; nejde o rozdiely v samej štruktúre právnej 

                                                 
18 Pozri bližšie: BOGUSZAK, J. a kol. Teorie státu a práva. I. B. Právo. Praha : Státní 
pedagogické nakladatelství, 1968, s. 382. Podobne: PRUSÁK, J. Teória práva. 
Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1995, s. 223. 
19 Pozri bližšie: GERLOCH, A. Teorie práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004, s. 38. 
20 Pozri bližšie: PRUSÁK, J. Teória práva. Bratislava : Vydavateľské oddelenie 
Právnickej fakulty UK, 1995, s. 224. 
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právnej normy. Uplatnenie príslušnej teoretickej koncepcie potom 
determinuje aj úvahy o sankcii ako o štrukturálnej časti právnej normy. 
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16 Pozri bližšie: BOGUSZAK, J. a kol. Teorie státu a práva. I. B. Právo. Praha : Státní 
pedagogické nakladatelství, 1968, s. 464. 
17 Pozri bližšie: PRUSÁK, J. Teória práva. Bratislava : Vydavateľské oddelenie 
Právnickej fakulty UK, 1995, s. 219. 
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18 Pozri bližšie: BOGUSZAK, J. a kol. Teorie státu a práva. I. B. Právo. Praha : Státní 
pedagogické nakladatelství, 1968, s. 382. Podobne: PRUSÁK, J. Teória práva. 
Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1995, s. 223. 
19 Pozri bližšie: GERLOCH, A. Teorie práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004, s. 38. 
20 Pozri bližšie: PRUSÁK, J. Teória práva. Bratislava : Vydavateľské oddelenie 
Právnickej fakulty UK, 1995, s. 224. 
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normy.21 Ide totiž o to, že tú istú právnu normu (teda aj tú istú štruktúru) 
možno vnímať optikou rôznych teoretických koncepcií, čo význam 
jednotlivých koncepcií do istej miery relativizuje. O hodnotenie rozdielov 
v štruktúre právnej normy by išlo vtedy, ak by sa skúmalo, či určitá právna 
norma obsahuje tie štrukturálne časti, ktoré má v rámci danej koncepcie 
obsahovať, napr. či právna norma v koncepcii trichotomickej štruktúry 
obsahuje hypotézu, dispozíciu i sankciu a pod. K tejto problematike pozri 
kap. 1.6. 

 Ak sa máme prikloniť k jednej z teoretických koncepcií štruktúry 
právnej normy, prikláňame sa ku koncepcii trichotomickej štruktúry. 
Porušenie dispozície totiž podľa nášho názoru nepredstavuje samostatnú 
štrukturálnu časť právnej normy (ako to presadzuje koncepcia 
tetrachomickej štruktúry), ale vyjadruje len hodnotiaci vzťah medzi 
pravidlom správania a skutočným správaním v objektívnej realite. 
Akceptujeme, že takéto vzťahy objasňujú pôsobenie právnej normy ako 
takej, resp. tieto vzťahy spolu s časťami právnej normy tvoria štruktúru 
právnej normy; samy o sebe však tieto vzťahy štrukturálnymi časťami 
právnej normy nie sú. 

 Koncepciu zdvojenej štruktúry právnej normy považujeme 
za vnútorne protirečivú, keďže vychádza z predpokladu, že právna norma 
sa z hľadiska svojej vnútornej štruktúry skladá z dvoch právnych noriem. 
Ide o poňatie, ktoré je po logickej stránke neakceptovateľné. V každom 
prípade je podnetné stanovisko, že následkom porušenia určitého pravidla 
správania je iné pravidlo správania. Toto stanovisko je však možné 
akceptovať aj z hľadiska koncepcie trichotomickej štruktúry právnej 
normy, ak povieme, že sankcia predstavuje časť právnej normy, ktorá 
ustanovuje osobitné pravidlo správania zahŕňajúce ujmu, ktoré nastupuje 
v prípade nesplnenia povinnosti ustanovenej v dispozícii právnej normy. 

                                                 
21 Z uvedeného dôvodu považujeme za nepresné používanie pojmov trichotomická 
štruktúra, tetrachomická štruktúra atď. Presnejšie je povedať, že ide o koncepciu 
trichotomickej štruktúry, koncepciu tetrachomickej štruktúry atď. 
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Problémom ostáva, či osobitné pravidlo správania, ktoré nastupuje 
v prípade nesplnenia povinnosti vyjadrenej v dispozícii právnej normy 
(sekundárna právna povinnosť) má výlučne formu (povahu) sankčného 
následku, alebo môže mať aj formu iného (nesankčného) následku. 
Pripúšťame, že povaha sekundárnej právnej povinnosti, resp. právneho 
následku je v určitých prípadoch sporná. Ako príklad možno uviesť 
ustanovenie § 44 ods. 1 ZP, v zmysle ktorého ak písomná pracovná zmluva 
neobsahuje podmienky ustanovené v § 43 ods. 2, 4 a 5 ZP, 
je zamestnávateľ povinný najneskôr do jedného mesiaca od vzniku 
pracovného pomeru vyhotoviť zamestnancovi písomné oznámenie 
obsahujúce tieto podmienky.22 Povinnosť vyhotoviť písomné oznámenie 
chápeme ako sekundárnu právnu povinnosť, ktorá vzniká vtedy, ak bola 
uzatvorená písomná pracovná zmluva bez toho, aby táto obsahovala 
podmienky ustanovené v § 43 ods. 2, 4 a 5 ZP (porušenie povinnosti 
ustanovenej v dispozícii, resp. primárnej právnej povinnosti). 

V naznačenom zmysle vzniká otázka, či má povinnosť 
zamestnávateľa vyhotoviť písomné oznámenie podľa § 44 ods. 1 ZP 
sankčnú povahu. Táto povinnosť nepredstavuje sankciu v zmysle represie; 
účelom ustanovenia § 44 ods. 1 ZP je zabezpečiť, aby obsahové náležitosti 
pracovnej zmluvy boli zachytené v písomnej forme.23 B. Masár zároveň 
poznamenáva, že ani za nesplnenie povinnosti vyhotoviť písomné 
oznámenie Zákonník práce zamestnávateľa nesankcionuje.24 Sankcia 
v zmysle represie nastupuje až v prípade, že inšpektorát práce uloží 
zamestnávateľovi pokutu za porušenie povinností vyplývajúcich 

                                                 
22 Ide o výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky, dĺžku výpovednej doby, 
ďalšie podmienky, o ktoré majú účastníci záujem, príp. informácie súvisiace s miestom 
výkonu práce v cudzine. 
23 Pozri tiež: TKÁČ, V. – MATEJKA, O. – FRIEDMANNOVÁ, D. – MASÁR, B. 
Zákonník práce. Komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014, s. 170. K funkciám sankcií 
pozri kap. 1.7. 
24 Pozri bližšie: TKÁČ, V. – MATEJKA, O. – FRIEDMANNOVÁ, D. – MASÁR, B. 
Zákonník práce. Komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014, s. 171. 
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z pracovnoprávnych predpisov podľa § 19 ods. 1 písm. a) zák. o inšpekcii 
práce.  

Domnievame sa, že problém povahy sekundárnej právnej 
povinnosti má pôvod priamo vo výraze sankcia. Už sme uviedli, že výraz 
sankcia sa v bežnom jazyku spája s trestom či pokutou, čo naznačuje, 
že tento výraz má silné represívne konotácie. Z hľadiska štruktúry právnej 
normy však sankciu treba chápať podstatne širšie. Okrem represívnej 
funkcie môže sankcia plniť aj iné funkcie. Na rozdiel od stanoviska 
J. Prusáka sa domnievame, že sekundárna právna povinnosť má zásadne 
sankčnú povahu, a to spravidla minimálne v rovine reparácie (nápravy) 
v najširšom zmysle.25 Máme totiž za to, že ak právo reaguje na porušenie 
právnej povinnosti (primárnej) tým, že práve pre daný prípad ustanovuje 
inú právnu povinnosť, smeruje tak k náprave (reparácii) stavu, ktorý 
vznikol porušením povinnosti, čím porušenie povinnosti v tomto zmysle 
sankcionuje. 

Podobne podľa V. Knappa je v určitom zmysle každá právna norma 
per definitionem sprevádzanou sankčnou normou, spočívajúcou 
najvšeobecnejšie v tom, že štátna moc zabraňuje správaniu, ktoré právnej 
norme odporuje. Na druhej strane tento autor pripúšťa, že existujú právne 
normy, ktoré žiadnu špecifickú právnu povinnosť neukladajú, takže ani 
nemôže dôjsť k ich priamemu porušeniu, nemôžu byť teda sprevádzané 
právnymi sankciami. Podľa V. Knappa sú aj tieto právne normy spojené 
so štátnym donútením. Ide však o to, že právne prostriedky, ktoré štát 
používa, sú mimo sankcie v podobe ujmy.26 Riešenie tohto problému podľa 
nášho názoru spočíva vo vyššie naznačenom širokom chápaní pojmu 
sankcie. 

                                                 
25 Ide o reparačnú funkciu sankcie ako štrukturálnej časti právnej normy, ktorá sa odlišuje 
od reparačnej funkcie sankcie v rovine sankčnej povinnosti, pozri kap. 1.4 a kap. 1.7. 
26 Pozri bližšie: KNAPP, V. Teorie práva. Praha : C. H. Beck, 1995, s. 152-153, 156. 
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1.4 Pojem sankcie – sankčné roviny 

Výsledky doterajšieho skúmania naznačujú, že teoretické prístupy 
k chápaniu pojmu sankcie nie sú jednotné. Domnievame sa, že pojem 
sankcie možno vnímať vo viacerých rovinách. 

Za východiskovú možno považovať normatívnu rovinu. V tejto 
rovine je možné sankciu vnímať ako štrukturálnu časť právnej normy. 
Bližšia charakteristika tejto štrukturálnej časti právnej normy je závislá 
od toho, z ktorej teoretickej koncepcie sa vychádza. Pokiaľ ide o koncepciu 
trichotomickej štruktúry právnej normy, prikloniť sa možno k stanovisku 
J. Boguszaka, ktorý sankciu chápe ako časť právnej normy, ktorá 
ustanovuje zvláštnu ujmu, ktorá má postihnúť porušiteľa právnej normy, 
t. j. každého, kto za podmienok ustanovených v hypotéze nedodržal 
pravidlo správania ustanovené v dispozícii.27 Obdobne možno sankciu 
chápať aj v koncepcii tetrachomickej štruktúry právnej normy. V koncepcii 
zdvojenej štruktúry právnej normy je sankciu možné stotožniť 
s ustanovením sekundárnej právnej povinnosti – máme za to, že 
sekundárna právna povinnosť má zásadne sankčnú povahu v najširšom 
zmysle. 

Sankciu možno vnímať aj v subjektívnej rovine. V tejto rovine je 
sankciu možné chápať ako právnu povinnosť – sankčnú povinnosť. 
V tomto smere Š. Luby, ktorý sa zaoberal občianskoprávnym pojmom 
sankcie, sankciu chápal ako občianskoprávnu povinnosť.28 Táto rovina 
nepochybne súvisí s normatívnou rovinou, keďže daná právna povinnosť 
je (resp. môže byť) ustanovená v dispozícii právnej normy. Uvedené dve 
roviny však nemožno stotožňovať. Rozdiel spočíva v tom, 
že v normatívnej rovine ide o ustanovenie (zakotvenie) právnej povinnosti 

                                                 
27 Pozri bližšie: BOGUSZAK, J. a kol. Teorie státu a práva. I. B. Právo. Praha : Státní 
pedagogické nakladatelství, 1968, s. 382. Podobne: PRUSÁK, J. Teória práva. Bratislava 
: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1995, s. 223. 
28 Pozri bližšie: LUBY, Š. Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve. II. Bratislava : 
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1958, s. 318. 
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práce.  

Domnievame sa, že problém povahy sekundárnej právnej 
povinnosti má pôvod priamo vo výraze sankcia. Už sme uviedli, že výraz 
sankcia sa v bežnom jazyku spája s trestom či pokutou, čo naznačuje, 
že tento výraz má silné represívne konotácie. Z hľadiska štruktúry právnej 
normy však sankciu treba chápať podstatne širšie. Okrem represívnej 
funkcie môže sankcia plniť aj iné funkcie. Na rozdiel od stanoviska 
J. Prusáka sa domnievame, že sekundárna právna povinnosť má zásadne 
sankčnú povahu, a to spravidla minimálne v rovine reparácie (nápravy) 
v najširšom zmysle.25 Máme totiž za to, že ak právo reaguje na porušenie 
právnej povinnosti (primárnej) tým, že práve pre daný prípad ustanovuje 
inú právnu povinnosť, smeruje tak k náprave (reparácii) stavu, ktorý 
vznikol porušením povinnosti, čím porušenie povinnosti v tomto zmysle 
sankcionuje. 

Podobne podľa V. Knappa je v určitom zmysle každá právna norma 
per definitionem sprevádzanou sankčnou normou, spočívajúcou 
najvšeobecnejšie v tom, že štátna moc zabraňuje správaniu, ktoré právnej 
norme odporuje. Na druhej strane tento autor pripúšťa, že existujú právne 
normy, ktoré žiadnu špecifickú právnu povinnosť neukladajú, takže ani 
nemôže dôjsť k ich priamemu porušeniu, nemôžu byť teda sprevádzané 
právnymi sankciami. Podľa V. Knappa sú aj tieto právne normy spojené 
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25 Ide o reparačnú funkciu sankcie ako štrukturálnej časti právnej normy, ktorá sa odlišuje 
od reparačnej funkcie sankcie v rovine sankčnej povinnosti, pozri kap. 1.4 a kap. 1.7. 
26 Pozri bližšie: KNAPP, V. Teorie práva. Praha : C. H. Beck, 1995, s. 152-153, 156. 
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27 Pozri bližšie: BOGUSZAK, J. a kol. Teorie státu a práva. I. B. Právo. Praha : Státní 
pedagogické nakladatelství, 1968, s. 382. Podobne: PRUSÁK, J. Teória práva. Bratislava 
: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1995, s. 223. 
28 Pozri bližšie: LUBY, Š. Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve. II. Bratislava : 
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1958, s. 318. 
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vo všeobecnej právnej norme, kým v subjektívnej rovine ide o právnu 
povinnosť, ktorá vzniká určitému subjektu, ktorý je adresátom právnej 
normy.  

V subjektívnej rovine povinný subjekt sankčnú právnu povinnosť 
pociťuje ako ujmu. Aj túto ujmu možno označiť ako sankciu. V tomto 
smere podľa V. Knappa je sankciu možné chápať ako ujmu, ktorú má 
niekto povinnosť strpieť v prípade, že porušil svoju právnu povinnosť, 
a v dôsledku toho.29 Sankciu ako ujmu vymedzuje aj J. Krecht, podľa 
ktorého je sankcia akákoľvek ujma, ktorou normotvorca adresátovi normy 
hrozí pre prípad, že sa bude určitým spôsobom správať. Ujma je podľa 
tohto autora okolnosťou či udalosťou, ktorá by mala byť z hľadiska 
normotvorcu považovaná adresátom za nežiaducu.30 Aj sankcia v zmysle 
ujmy teda súvisí s normatívnou rovinou – možno povedať, že sankcia ako 
štrukturálna časť právnej normy ustanovuje (zakotvuje) právnu povinnosť, 
ktorá sa vo sfére povinného prejavuje ako ujma. 

Pokiaľ ide o pojem ujmy, treba dodať, že nie každá ujma je 
sankciou. Ujmu totiž možno chápať rôzne široko a môže vznikať z rôznych 
dôvodov. V širokom zmysle môže ujma vznikať napr. aj ako prejav 
dispozície zakazujúcej právnej normy. Zákaz určitého konania vyjadrený 
v právnej norme možno v určitom zmysle považovať za obmedzenie 
slobody konať, teda za ujmu. Ako príklad je možné uviesť ustanovenie 
§ 64 ZP, ktoré upravuje zákaz výpovede. Ak zamestnávateľ nesmie dať 
zamestnancovi výpoveď, ide o zákaz konania, ktorý pre zamestnávateľa 
znamená určitú ujmu. V takom prípade však nejde o ujmu, ktorá by bola 
spojená s porušením právnej povinnosti, preto ju nemožno vnímať ako 
sankciu.  

Sankciu možno ďalej vnímať v ešte konkrétnejšej rovine. 
Predmetom právnej povinnosti je totiž určité plnenie. Preto Š. Luby 
                                                 
29 Pozri bližšie: KNAPP, V. Teorie práva. Praha : C. H. Beck, 1995, s. 152.  
30 Pozri bližšie: KRECHT, J. Normativní regulace. Praha : Ediční středisko PF UK 
v Praze, 1997, s. 23. 
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poukazuje, že sankciu je možné chápať ako plnenie, ktoré je predmetom 
právnej povinnosti – niečo dať, konať alebo nekonať. Ako sankciu však 
možno označiť aj samotný predmet daného plnenia, napr. peniaze, vec a 
pod.31 

Jednotlivé sankčné roviny možno v pracovnom práve 
demonštrovať na príklade ustanovenia § 41 ods. 9 ZP, v zmysle ktorého ak 
zamestnávateľ pri vzniku pracovného pomeru poruší povinnosti 
ustanovené v § 41 ods. 5, 6 a 8 ZP, fyzická osoba má právo na primeranú 
peňažnú náhradu. V normatívnej rovine je sankciou tá štrukturálna časť 
právnej normy, ktorá v nadväznosti na povinnosť postupovať v súlade 
s § 41 ods. 5, 6 a 8 ZP (dispozícia) zakotvuje povinnosť zaplatiť primeranú 
peňažnú náhradu.32 V subjektívnej rovine možno v prípade § 41 ods. 9 ZP 
za sankciu označiť povinnosť zamestnávateľa zaplatiť primeranú peňažnú 
náhradu. Táto povinnosť sa u zamestnávateľa prejavuje ako ujma 
spočívajúca v úbytku jeho majetku. Túto ujmu, v tomto prípade úbytok 
majetku, možno tiež označiť ako sankciu. Napokon v situácii upravenej 
ustanovením § 41 ods. 9 ZP je sankciu možné vnímať ako plnenie 
zamestnávateľa. Predmetom daného plnenia sú peniaze, ktoré v konkrétnej 
rovine možno rovnako označiť ako sankciu. 

Na druhej strane existujú i také sankcie, ktoré sa neprejavujú vo 
všetkých vyššie naznačených rovinách. V súkromnom práve, pri realizácii 
zmluvnej slobody, nemožno totiž vylúčiť, že sa účastníci dohodnú, že 
v prípade porušenia určitej právnej povinnosti vznikne iná (sankčná) 
právna povinnosť, ktorú právne normy nepredpokladajú. V takom prípade 
normatívna rovina sankcie odpadá, resp. možno povedať, že sankcia je 
upravená v rovine lex contractus (právo vytvorené zmluvou). Treba však 

                                                 
31 Pozri bližšie: LUBY, Š. Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve. I. Bratislava : 
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1958, s. 43. 
32 Časť právnej normy zakotvujúcu primeranú peňažnú náhradu možno zároveň 
považovať za ustanovenie sekundárnej právnej povinnosti sankčnej povahy nadväzujúcej 
na stanovenie sekundárnej hypotézy, t. j. že zamestnávateľ pri vzniku pracovného pomeru 
poruší povinnosti ustanovené v § 41 ods. 5, 6 a 8 ZP. 
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31 Pozri bližšie: LUBY, Š. Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve. I. Bratislava : 
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1958, s. 43. 
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brať na vedomie, že v pracovnom práve je táto možnosť obmedzená 
zásadou numerus clausus zmluvných typov.33 Platí však, že tam, kde to 
pracovnoprávne predpisy umožňujú (dovoľujú), sa zmluvná sloboda 
uplatniť môže.34 Priestor pre uplatnenie zmluvnej slobody pri dojednávaní 
sankcií vidíme napr. v ustanovení § 43 ods. 4 ZP, ktoré umožňuje, aby sa 
v pracovnej zmluve dohodli ďalšie podmienky, o ktoré majú účastníci 
záujem, najmä ďalšie hmotné výhody. V rámci týchto podmienok môžu 
účastníci dohodnúť napr. podmienky poskytnutia (zverenia) mobilného 
telefónu zamestnancovi, ktoré (podmienky) budú zahŕňať sankciu, že 
zamestnanec bude povinný zverený predmet vrátiť, ak dohodnuté 
podmienky poruší. 

 V právnej teórii sa okrem toho objavujú aj tendencie osobitne 
ponímať tie sankcie, ktoré nemajú povahu sekundárnej právnej povinnosti, 
ale majú povahu iného právneho následku. Do tejto skupiny by bolo možné 
zaradiť sankciu neplatnosti právneho úkonu (napr. § 17 ZP).35 V tomto 
smere treba akceptovať, že rovina právnej povinnosti podstatu sankcie 
neplatnosti právneho úkonu dosť dobre nevyjadruje. Na druhej strane sa 
domnievame, že odraz tejto sankcie do roviny právnej povinnosti je možné 
vyjadriť nepriamo. Sankciu neplatnosti právneho úkonu totiž možno 
chápať ako povinnosť znášať následky skutočnosti, že právny úkon má 
vadu, ktorá je podľa zákona dôvodom jeho neplatnosti. 

1.5 Mechanizmus pôsobenia sankcií 

 Účinnosť normatívnych systémov je podľa J. Krechta založená na 
psychologickej motivácii, pričom jedným z motivačných nástrojov 
správania je hrozba sankcie. Snaha vyhnúť sa ujme spojenej so sankciou 
adresáta príkazu alebo zákazu motivuje k tomu, aby tieto pravidlá 

                                                 
33 Pozri bližšie: DOLOBÁČ, M. Hranice zmluvnej slobody v pracovnom práve. Košice : 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, s. 125-131. 
34 Pozri bližšie: rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. októbra 2000, sp. 
zn. 4 Cdo 85/2000. 
35 Pozri bližšie: HARVÁNEK, J. a kol. Právní teorie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 359. 
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rešpektoval a plnil povinnosti z nich vyplývajúce.36 P. Hungr a A. Krsková 
poukazujú, že právna norma vyvoláva psychický tlak, ktorý sa prejavuje 
tak, že subjekt považuje následok, ktorý mu hrozí, za negatívny. 
Z tohto aspektu možno sankciu chápať ako verifikovateľnú výpoveď 
o pravdepodobnosti použitia donútenia, ktorá je jedným z faktorov procesu 
rozhodovania.37  

 V procese normatívnej regulácie (podľa J. Krechta) sa adresát 
právnej normy ocitá v špecifickej rozhodovacej situácii, v ktorej sa musí 
rozhodnúť pre určité správanie alebo pre jeho opak. Typická je 
rozhodovacia situácia, v ktorej je nerešpektovanie právnej normy spojené 
so sankčným postihom. V takých situáciách adresát zvažuje, či je pre neho 
výhodnejšie normu porušiť a riskovať sankčný postih, alebo normu 
rešpektovať a sankčné riziko tým eliminovať. Aby bola vytvorená trvalá 
motivácia k správaniu, ktoré je považované za žiaduce, sankčný postih 
musí byť zákonodarcom účelne organizovaný. V rámci organizácie 
sankčného postihu vystupuje predovšetkým štátny bezpečnostný a justičný 
aparát. Tento aparát sa podieľa na posilňovaní normatívnej regulácie 
zvyšovaním schopnosti systému udržiavať normatívny tlak, t. j. realizovať 
sankčný postih v prípade porušovania noriem a poskytovať potrebnú 
ochranu tým, ktorí o to žiadajú.38 

 Aby sankcia pôsobila motivačne, resp. aby ju adresát právnej 
normy reflektoval v procese rozhodovania, je potrebné, aby sankciu 
poznal, resp. mal o nej určitú predstavu.39 V naznačenom smere možno 

                                                 
36 Pozri bližšie: KRECHT, J. K normativní imperfekci. In Právní rozhledy, 2014, roč. 22, 
č. 19, s. 676. 
37 Pozri bližšie: HUNGR, P. – KRSKOVÁ, A. Psychologické aspekty působení práva. 
Brno : Univerzita J. E. Purkyně v Brně, 1985, s. 150. 
38 Pozri bližšie: KRECHT, J. Normativní regulace. Praha : Ediční středisko PF UK 
v Praze, 1997, s. 5, 9, 12, 16, 41-42. 
39 Na druhej strane, ako pripomína J. Krecht, k zachovávaniu noriem dochádza často 
automaticky, z návyku byť s normou konformný. Adresát právnej normy taktiež často 
predpokladá, že s pravidlom správania je spojené určité sankčné riziko, aj keď si presne 
neuvedomuje, aké. Nič to však nemení na skutočnosti, že informácia o možnom sankčnom 
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brať na vedomie, že v pracovnom práve je táto možnosť obmedzená 
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33 Pozri bližšie: DOLOBÁČ, M. Hranice zmluvnej slobody v pracovnom práve. Košice : 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, s. 125-131. 
34 Pozri bližšie: rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. októbra 2000, sp. 
zn. 4 Cdo 85/2000. 
35 Pozri bližšie: HARVÁNEK, J. a kol. Právní teorie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 359. 
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uvažovať o informačnej funkcii právnej normy. Právna norma by totiž 
nebola schopná regulovať správanie svojich adresátov, keby ich 
neinformovala o obsahu normotvorcovej vôle.40 Uvedený záver vyjadruje 
požiadavku, aby bol adresát právnej normy o sankcii informovaný, v čom 
sa prejavuje previazanosť sankčných a lingvistických mechanizmov pri 
tvorbe a pôsobení práva.  

Pokiaľ totiž ide o lingvistickú stánku, treba pripomenúť, že právne 
normy sú obsahom prameňov práva, ktoré majú v kontinentálnom právnom 
systéme tradične formu písaného práva (lex scripta). Pramene písaného 
práva sú vyjadrené v podobe písomných textov – prevažne právnych 
predpisov. Jazyk, v ktorom sú právne predpisy vyjadrené, má pritom svoje 
vlastné princípy, osobitnú terminológiu, syntax a ďalšie špecifické 
vlastnosti a ciele.41 V naznačenom smere možno uvažovať o právnom 
jazyku, ktorý je možné zaradiť do odborného štýlu spisovného jazyka. 
Právny jazyk je podľa P. Holländera jazyk, ktorým sú sformulované 
pramene práva, ako aj akty aplikácie práva. Právny jazyk je teda jazyk 
štátnomocenskej regulácie na všeobecnej a individuálnej úrovni.42 

Ako konštatuje P. Holländer, jednou z podmienok efektívneho 
uskutočňovania práva je presné vyjadrenie obsahu mocenskej regulácie, t.j. 
presné určenie podmienok nastúpenia normatívneho tlaku a veľmi presné 
určenie jeho obsahu i následkov jeho porušenia.43 Vyjadrenie obsahu 
mocenskej regulácie však musí byť nielen presné, ale aj zrozumiteľné, aby 

                                                 
riziku predstavuje informáciu zásadnú a nevyhnutnú. Pozri bližšie: KRECHT, J. 
Normativní regulace. Praha : Ediční středisko PF UK v Praze, 1997, s. 23 a 25. 
40 Pozri bližšie: KRECHT, J. Normativní regulace. Praha : Ediční středisko PF UK 
v Praze, 1997, s. 22. 
41 Pozri bližšie: KUNDRÁT, I. Empirický výskum zrozumiteľnosti ustanovení Zákonníka 
práce: východiská, ciele a očakávania. In Právny jazyk v aplikačnej praxi : recenzovaný 
zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice : ŠafárikPress, 2019, s. 73. 
42 Pozri bližšie: HOLLÄNDER, P. Paradox právneho jazyka. In Kultúra slova, 1995, roč. 
29, č. 6, s. 329. 
43 Pozri bližšie: HOLLÄNDER, P. Paradox právneho jazyka. In Kultúra slova, 1995, roč. 
29, č. 6, s. 330. 
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tejto regulácii mohli adresáti právnych noriem porozumieť.44 Táto 
požiadavka je mimoriadne aktuálna v pracovnom práve, osobitne v prípade 
Zákonníka práce, ktorý upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy 
v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby 
alebo fyzické osoby a kolektívne pracovnoprávne vzťahy (§ 1 ods. 1 ZP), 
teda v spoločnosti pomerne vysoko frekventované právne vzťahy, ktorých 
účastníkmi sú prevažne fyzické osoby bez právnického vzdelania. 

V nadväznosti na súčasný legislatívny stav sme však boli nútení 
vysloviť hypotézu, že viaceré ustanovenia Zákonníka práce nie sú 
všeobecne zrozumiteľné, takže im široká verejnosť nie je schopná 
porozumieť. Pravdivosť uvedenej hypotézy sme skúmali empiricky 
prostredníctvom dotazníka, ktorý bol adresovaný zamestnancom, 
zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám bez 
právnického vzdelania. Vo výskume sme skúmali viacero potenciálnych 
príčin nezrozumiteľnosti právnych noriem – problematické používanie 
spojok, dlhých a ťažkopádnych formulácií, polysémických právnických 
termínov, ale aj snaha o dosiahnutie čo najväčšej presnosti vyjadrovania a 
súvisiaca formalizácia právneho jazyka.45 

Zároveň je potrebné konštatovať, že pri hľadaní správneho 
významu ustanovení Zákonníka práce, vrátane tých, ktoré ustanovujú 
sankcie, si nemožno vystačiť s jazykovým výkladom, ale treba použiť aj 
ďalšie výkladové metódy, ktoré sú laickej verejnosti neprístupné. V tomto 
smere nie je možné nespomenúť sankciu neplatnosti právneho úkonu, ktorá 
je v odvetví pracovného práva založená na súčasnom použití viacerých 
ustanovení Zákonníka práce, ku ktorým pristupuje subsidiárne použitie 

                                                 
44 Tieto požiadavky sú výslovne vyjadrené aj v právnej úprave – v zmysle § 3 ods. 2 
zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej 
republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov právny 
predpis musí byť terminologicky správny, presný a všeobecne zrozumiteľný. 
45 Pozri bližšie: KUNDRÁT, I. Empirický výskum zrozumiteľnosti ustanovení Zákonníka 
práce: východiská, ciele a očakávania. In Právny jazyk v aplikačnej praxi : recenzovaný 
zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice : ŠafárikPress, 2019, s. 80-81.  
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ustanovení Občianskeho zákonníka (porov. najmä § 17 ZP, § 37 a nasl. 
OZ). 

1.6 Imperfektné a obsolentné právne normy 

Okrem prípadu nezrozumiteľných ustanovení právnych noriem je 
pôsobenie právnych noriem osobitne problematické v prípade, že sankcia 
celkom absentuje. Absencia sankcie môže viesť k absencii motivácie, 
ktorú má príslušný zákaz alebo príkaz u adresáta vyvolať.46 V tomto smere 
sa uvažuje o tzv. imperfektných normách (z lat. leges imperfectae), ktoré 
v právnej teórii vyvolávajú viacero otázok. 

 Teoreticky sporným nie je len pojem, ale aj samotná existencia 
imperfektných noriem. Existenciu imperfektných právnych noriem, 
s ohľadom na prístup k pojmu sankcie, spochybňuje napr. V. Knapp.47 
J. Krecht si zas kladie otázku, či sú imperfektné normy vôbec normami, 
keďže im chýba sankcia ako ich podstatná súčasť.48 J. Harvánek naopak 
pojem imperfektnej normy chápe široko, pričom zahŕňa tri situácie. 
Po prvé, ide o situáciu, v ktorej sankcia nie je obsiahnutá v danej norme, 
avšak vynútenie plnenia či neplnenia možno spájať s inou právnou normou. 
Odlišnú situáciu predstavuje stav, kedy je možné s právnou normou 
potenciálne spojiť implicitne vyjadrenú sankciu, ktorej reálne uskutočnenie 
je náročné, takže k použitiu sankcie prakticky nedochádza. Napokon 
J. Harvánek uvádza prípad, kedy sankciu nie je možné v právnom poriadku 
nájsť, čo je prípad skutočnej neúplnej (neperfektnej) normy.49  

 Z uvedených teoretických prístupov vyvodzujeme, že prístup 
k pojmu imperfektnej právnej normy je determinovaný vnímaním pojmu 
právnej normy a pojmu sankcie. Keďže právnu normu nemožno 

                                                 
46 Pozri bližšie: KRECHT, J. K normativní imperfekci. In Právní rozhledy, 2014, roč. 22, 
č. 19, s. 676. 
47 Pozri bližšie: KNAPP, V. Teorie práva. Praha : C. H. Beck, 1995, s. 156. 
48 Pozri bližšie: KRECHT, J. K normativní imperfekci. In Právní rozhledy, 2014, roč. 22, 
č. 19, s. 676. 
49 Pozri bližšie: HARVÁNEK, J. a kol. Právní teorie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 147. 
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stotožňovať so znením určitého paragrafu alebo právneho predpisu, nejde 
o imperfektnú právnu normu, ak určitá norma obsahuje sankciu, no táto je 
legislatívne vyjadrená na inom mieste právneho predpisu, príp. v inom 
právnom predpise. V takých prípadoch je však zložitejším problémom 
otázka určenia, za súčasť ktorej právnej normy sa má určitá sankcia 
považovať. Ako príklad možno uviesť právne normy, ktorých hypotéza 
a dispozícia sú vyjadrené v Zákonníku práce, no sankcia v podobe 
ustanovenia pokuty je upravená zák. o inšpekcii práce. Sankciu upravenú 
zák. o inšpekcii práce totiž možno chápať buď tak, že táto sankcia je časťou 
jednej (tej istej) právnej normy, ktorej hypotéza a dispozícia sú vyjadrené 
v Zákonníku práce (teda ide o perfektnú právnu normu), alebo tak, 
že sankcia upravená zák. o inšpekcii práce je už časťou inej (druhej) 
právnej normy, čo znamená, že právna norma obsiahnutá v Zákonníku 
práce sankciu neobsahuje – je imperfektná.  

Prikláňame sa k názoru, že ak je v právnom poriadku určitá sankcia 
ustanovená pre prípad porušenia určitého pravidla správania stanoveného 
v dispozícii, potom táto sankcia a táto dispozícia predstavujú jednu právnu 
normu, ktorá nie je imperfektná. Máme za to, že mechanizmus pôsobenia 
právnych noriem vrátane sankcií je potrebné posudzovať komplexne, berúc 
do úvahy právny poriadok ako celok. 

Pri uplatňovaní naznačeného prístupu sme medzi ustanoveniami 
Zákonníka práce právne normy, ktoré by mali imperfektný charakter, 
nezaznamenali. Ustanovenie § 19 ods. 1 písm. a) zák. o inšpekcii práce 
totiž generálne umožňuje sankcionovať porušenie povinností 
vyplývajúcich z pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú 
pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu a skončenie, mzdové 
podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných 
podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so 
zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, 
a kolektívne vyjednávanie. Okrem toho treba spomenúť, že v odvetviach 
súkromného práva má všeobecnú povahu aj povinnosť nahradiť spôsobenú 
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46 Pozri bližšie: KRECHT, J. K normativní imperfekci. In Právní rozhledy, 2014, roč. 22, 
č. 19, s. 676. 
47 Pozri bližšie: KNAPP, V. Teorie práva. Praha : C. H. Beck, 1995, s. 156. 
48 Pozri bližšie: KRECHT, J. K normativní imperfekci. In Právní rozhledy, 2014, roč. 22, 
č. 19, s. 676. 
49 Pozri bližšie: HARVÁNEK, J. a kol. Právní teorie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 147. 
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škodu, ktorá vznikla porušením právnych povinností, čo vylučuje, aby sa 
právne normy upravujúce tieto právne povinnosti chápali ako imperfektné. 

Odlišná je otázka tradičného rímskoprávneho prístupu, ktorý 
rozlišoval lex perfecta, lex minus quam perfecta a lex imperfecta ako 
spôsoby riešenia rozporu medzi právnym úkonom a zákonom.50 V tomto 
smere by väčší počet noriem pracovného práva bolo možné označiť ako 
leges minus quam perfectae. Zákonník práce totiž vychádza z uplatňovania 
tzv. režimu doložky neplatnosti (§ 17 ods. 2 ZP), teda špecifickej 
legislatívnotechnickej konštrukcie regulujúcej následky vád právnych 
úkonov v pracovnom práve.51 Zmyslom tohto režimu je separácia 
verejnoprávnych následkov (pokuta podľa § 19 zák. o inšpekcii práce) 
a súkromnoprávnych následkov (neplatnosť právneho úkonu) porušenia 
ustanovení pracovnoprávneho predpisu. Ako príklady možno uviesť 
ustanovenia § 42 ods. 1 ZP, § 54 ZP alebo § 60 ods. 2 ZP a ď. Právne úkony 
upravené v týchto ustanoveniach (pracovná zmluva, dohoda o zmene 
pracovných podmienok a dohoda o skončení pracovného pomeru) majú 
predpísanú formu, no s ohľadom na absenciu výslovnej doložky 
neplatnosti nedostatok písomnej formy v týchto prípadoch nemá vplyv na 
ich platnosť. Nedostatok písomnej formy je však porušením 
pracovnoprávneho predpisu, za ktoré môže inšpektorát práce uložiť 
pokutu. 

 Popri imperfektných právnych normách sú inou problematickou 
kategóriou obsolentné právne normy. Ide o právne normy, ktoré neboli 
výslovne derogované, sú teda formálne platné, avšak odpadol predmet ich 
úpravy alebo sa zásadne zmenili okolnosti, takže z povahy veci tieto normy 
už nie je možné realizovať.52 V literatúre sa možno stretnúť s tým, že ako 

                                                 
50 Pozri bližšie: REBRO, K. – BLAHO, P. Rímske právo. Bratislava : IURA EDITION, 
2010, s. 203. 
51 Treba však brať na vedomie, že podľa K. Rebra v rímskoprávnom poňatí išlo 
o obsahový rozpor medzi právnym úkonom a zákonom, kým v prípade ustanovenia § 17 
ods. 2 ZP ide o formu právneho úkonu a o okolnosti, za ktorých je právny úkon urobený. 
52 Porovnaj: GERLOCH, A. Teorie práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004, s. 103. 
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príklady obsolentných (príp. súčasne imperfektných) právnych noriem sa 
uvádzajú právne normy, ktorých súčasťou je výraz „spravidla“, napr. § 72 
ods. 2, § 111 ods. 1 ZP a ď.53 Domnievame sa však, že len z dôvodu 
použitia tohto výrazu nemožno právnu normu považovať za obsolentnú či 
imperfektnú. Tieto právne normy je v súčasnosti stále možné realizovať, 
pričom v prípade ich porušenia môže nastúpiť sankcia upravená § 19 zák. 
o inšpekcii práce. Treba však akceptovať, že môže byť problematické 
určiť, kedy dôjde k ich porušeniu. 

 Domnievame sa, že výraz spravidla je potrebné interpretovať tak, 
že pravidlo správania sa má použiť v zásade vždy, s výnimkou prípadu, že 
tomu bránia dôležité dôvody. Obdobnú dikciu zákonodarca zvolil napr. 
v prípade § 178 ods. 2 ZP, § 164 ods. 2 ZP, § 240 ods. 2 ZP a ď. V takých 
prípadoch nejde o právne normy obsolentné či imperfektné, ale len 
o právne normy relatívne abstraktné. Ide o právne normy, ktoré orgánu 
rozhodujúcemu o prípadnom porušení povinnosti poskytnú priestor 
pre uplatnenie uváženia pri aplikácii práva. Ak príslušný orgán uváži, že 
použitiu daného pravidla správania žiadne dôležité dôvody nebránia, toto 
pravidlo správania je záväzné a jeho porušenie je sankcionovateľné. 

 Pokiaľ ide o obsolentné normy upravujúce sankcie v pracovnom 
práve, domnievame sa, že o túto situáciu ide v prípade § 217 ods. 1 druhej 
vety ZP, v zmysle ktorého ak ide o inú škodu na zdraví ako z dôvodu 
pracovného úrazu alebo choroby z povolania, platia pre spôsob a rozsah jej 
náhrady ustanovenia o pracovných úrazoch s tým obmedzením, že 
jednorazové odškodnenie pozostalým nepatrí. Predmetné ustanovenia 
Zákonníka práce však boli zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 
s účinnosťou od 1. januára 2004 zrušené. Nároky zamestnanca pri 
zodpovednosti zamestnávateľa za pracovný úraz a chorobu z povolania 
v súčasnosti upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 

                                                 
53 Pozri napríklad: BALLA, F. Trestu neujdeš (sankcie v pracovnom práve). In Zákonník 
práce do každej ruky alebo lingvistika a sankcie v pracovnom práve : zborník vedeckých 
študentských príspevkov. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, s. 
114-115. 
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50 Pozri bližšie: REBRO, K. – BLAHO, P. Rímske právo. Bratislava : IURA EDITION, 
2010, s. 203. 
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52 Porovnaj: GERLOCH, A. Teorie práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004, s. 103. 

 

 
   27 
 

príklady obsolentných (príp. súčasne imperfektných) právnych noriem sa 
uvádzajú právne normy, ktorých súčasťou je výraz „spravidla“, napr. § 72 
ods. 2, § 111 ods. 1 ZP a ď.53 Domnievame sa však, že len z dôvodu 
použitia tohto výrazu nemožno právnu normu považovať za obsolentnú či 
imperfektnú. Tieto právne normy je v súčasnosti stále možné realizovať, 
pričom v prípade ich porušenia môže nastúpiť sankcia upravená § 19 zák. 
o inšpekcii práce. Treba však akceptovať, že môže byť problematické 
určiť, kedy dôjde k ich porušeniu. 

 Domnievame sa, že výraz spravidla je potrebné interpretovať tak, 
že pravidlo správania sa má použiť v zásade vždy, s výnimkou prípadu, že 
tomu bránia dôležité dôvody. Obdobnú dikciu zákonodarca zvolil napr. 
v prípade § 178 ods. 2 ZP, § 164 ods. 2 ZP, § 240 ods. 2 ZP a ď. V takých 
prípadoch nejde o právne normy obsolentné či imperfektné, ale len 
o právne normy relatívne abstraktné. Ide o právne normy, ktoré orgánu 
rozhodujúcemu o prípadnom porušení povinnosti poskytnú priestor 
pre uplatnenie uváženia pri aplikácii práva. Ak príslušný orgán uváži, že 
použitiu daného pravidla správania žiadne dôležité dôvody nebránia, toto 
pravidlo správania je záväzné a jeho porušenie je sankcionovateľné. 

 Pokiaľ ide o obsolentné normy upravujúce sankcie v pracovnom 
práve, domnievame sa, že o túto situáciu ide v prípade § 217 ods. 1 druhej 
vety ZP, v zmysle ktorého ak ide o inú škodu na zdraví ako z dôvodu 
pracovného úrazu alebo choroby z povolania, platia pre spôsob a rozsah jej 
náhrady ustanovenia o pracovných úrazoch s tým obmedzením, že 
jednorazové odškodnenie pozostalým nepatrí. Predmetné ustanovenia 
Zákonníka práce však boli zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 
s účinnosťou od 1. januára 2004 zrušené. Nároky zamestnanca pri 
zodpovednosti zamestnávateľa za pracovný úraz a chorobu z povolania 
v súčasnosti upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 

                                                 
53 Pozri napríklad: BALLA, F. Trestu neujdeš (sankcie v pracovnom práve). In Zákonník 
práce do každej ruky alebo lingvistika a sankcie v pracovnom práve : zborník vedeckých 
študentských príspevkov. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, s. 
114-115. 
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neskorších predpisov a zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť 
a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o 
zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, 
podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších 
predpisov. 

1.7 Funkcie sankcií 

 Sankcie môžu plniť niekoľko funkcií. V právnej teórii sa uvažuje 
najmä o funkcii reparačnej, reštitučnej, satisfakčnej, represívnej, ale aj 
preventívnej, signalizačnej, kontrolnej a pod.54 Na úvod úvah o funkciách 
sankcií je potrebné uviesť dve poznámky. Po prvé, v odbornej literatúre sa 
možno stretnúť skôr s tým, že uvedené atribúty (reparačná, reštitučná atď.) 
sa spájajú s druhmi sankcií, nie s ich funkciami. Tento prístup 
nespochybňujeme – akceptujeme, že na základe kritéria funkcií je sankcie 
možné klasifikovať na niekoľko druhov (pozri kap. 1.8). Predmetné 
atribúty je však potrebné vnímať primárne ako funkcie sankcií; na základe 
identifikácie týchto funkcií je potom možné uskutočniť príslušnú 
klasifikáciu. Po druhé, ako bolo uvedené, pojem sankcie má viac rovín 
(pozri kap. 1.4), preto je vhodné poznamenať, že ak sa v právnej teórii 
hovorí o funkciách (či druhoch) sankcií, ide spravidla o sankčnú rovinu 
právnej povinnosti, príp. predmetu právnej povinnosti. 

 Reštitúciou rozumieme obnovenie pôvodného stavu. Š. Luby 
reštitúciu chápal široko, pričom tento pojem podľa neho zahŕňal okrem 
naturálnej reštitúcie aj peňažnú reštitúciu.55 Podľa Š. Lubyho naturálna 
reštitúcia spočíva v uvedení do stavu rovnajúceho sa pôvodnému stavu, 
kým peňažná reštitúcia spočíva v poskytnutí peňažnej náhrady 

                                                 
54 Pozri napríklad: LUBY, Š. Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve. II. 
Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1958, s. 316. 
55 Pozri bližšie: LUBY, Š. Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve. II. Bratislava : 
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1958, s. 319-322. 
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vytvárajúcej po majetkovej stránke stav zodpovedajúci pôvodnému stavu. 
V súčasnej literatúre však prevažuje autonómne vnímanie poskytnutia 
peňažnej náhrady, ktoré sa označuje ako reparácia, pričom reštitúciou sa 
chápe len naturálna reštitúcia. V oblasti pracovného práva možno ako 
príklad reštitúcie (naturálnej) uviesť ustanovenie § 186 ods. 1 ZP a § 217 
ods. 1 ZP, v zmysle ktorých sa škoda odstraňuje (primárne) uvedením 
do predchádzajúceho stavu. 

 Reparáciu možno charakterizovať ako „reparovanie“ porušenia 
práva, v dôsledku ktorého vznikla majetková (materiálna) ujma (škoda).56 
Reparačná funkcia sa realizuje náhradou spôsobenej škody v peniazoch.57 
Opätovne možno poukázať na ustanovenia § 186 ods. 1 ZP či § 217 ods. 1 
ZP, ktoré predpokladajú náhradu škody v peniazoch (ak sa škoda 
neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu). Uvedené príklady 
potvrdzujú všeobecný teoretický záver, že reparácia (resp. peňažná 
reštitúcia) má subsidiárnu povahu voči naturálnej reštitúcii.58 Na druhej 
strane, ustanovenie § 62 ods. 8 ZP, ktoré upravuje situáciu, že zamestnanec 
nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, predpokladá 
priamo zaplatenie peňažnej náhrady. 

 Satisfakcia predstavuje zadosťučinenie. Uplatňuje sa pri spôsobení 
nemajetkovej ujmy, ktorú nemožno napraviť (odčiniť) reštitúciou či 
reparáciou.59 Satisfakcia môže mať podobu morálneho alebo materiálneho 
(peňažného) zadosťučinenia.60 Primeraného zadosťučinenia sa môže 
napríklad podľa ustanovenia § 9 ods. 2 ADZ domáhať zamestnanec, ak sa 

                                                 
56 Pozri bližšie: PRUSÁK, J. Teória práva. Bratislava : Vydavateľské oddelenie 
Právnickej fakulty UK, 1995, s. 220. 
57 Pozri napríklad: BRÖSTL, A. a kol. Teória práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 72. 
58 Pozri bližšie: LUBY, Š. Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve. II. Bratislava : 
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1958, s. 318 a 322. 
59 Pozri bližšie: LUBY, Š. Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve. II. Bratislava : 
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1958, s. 323. 
60 Pozri bližšie: PRUSÁK, J. Teória práva. Bratislava : Vydavateľské oddelenie 
Právnickej fakulty UK, 1995, s. 221. Pozri tiež: LUBY, Š. Prevencia a zodpovednosť v 
občianskom práve. II. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1958, s. 323. 
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neskorších predpisov a zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť 
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klasifikáciu. Po druhé, ako bolo uvedené, pojem sankcie má viac rovín 
(pozri kap. 1.4), preto je vhodné poznamenať, že ak sa v právnej teórii 
hovorí o funkciách (či druhoch) sankcií, ide spravidla o sankčnú rovinu 
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54 Pozri napríklad: LUBY, Š. Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve. II. 
Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1958, s. 316. 
55 Pozri bližšie: LUBY, Š. Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve. II. Bratislava : 
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1958, s. 319-322. 
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56 Pozri bližšie: PRUSÁK, J. Teória práva. Bratislava : Vydavateľské oddelenie 
Právnickej fakulty UK, 1995, s. 220. 
57 Pozri napríklad: BRÖSTL, A. a kol. Teória práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 72. 
58 Pozri bližšie: LUBY, Š. Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve. II. Bratislava : 
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1958, s. 318 a 322. 
59 Pozri bližšie: LUBY, Š. Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve. II. Bratislava : 
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1958, s. 323. 
60 Pozri bližšie: PRUSÁK, J. Teória práva. Bratislava : Vydavateľské oddelenie 
Právnickej fakulty UK, 1995, s. 221. Pozri tiež: LUBY, Š. Prevencia a zodpovednosť v 
občianskom práve. II. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1958, s. 323. 
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domnieva, že je alebo bol dotknutý na svojich právach, právom chránených 
záujmoch alebo slobodách nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania. 
V tomto prípade ide o morálne zadosťučinenie, ktoré môže spočívať napr. 
v ospravedlnení. V zmysle § 9 ods. 3 ADZ, ak by primerané 
zadosťučinenie nebolo dostačujúce, najmä ak nedodržaním zásady 
rovnakého zaobchádzania bola značným spôsobom znížená dôstojnosť, 
spoločenská vážnosť alebo spoločenské uplatnenie poškodenej osoby, 
môže sa tá domáhať aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, teda 
materiálneho zadosťučinenia. 

 Represívnu funkciu charakterizuje postihnutie ujmou, trest, odplata 
pre porušiteľa právnej povinnosti, resp. toho, kto nesie zodpovednosť 
za také porušenie, pričom do popredia vystupuje mocenská, resp. 
donucovacia funkcia štátu.61 Sankcie s represívnou funkciou sú preto 
typické pre odvetvia verejného práva. Represívna funkcia nachádza 
vyjadrenie predovšetkým v sankciách, ktoré ukladá inšpektorát práce 
zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich 
z pracovnoprávnych predpisov podľa § 19 zák. o inšpekcii práce. 
Prirodzene, represívnu funkciu plnia i trestnoprávne sankcie. 

Tá istá sankcia však môže plniť viac rôznych funkcií súčasne. 
Napríklad povinnosť zaplatiť peňažnú náhradu podľa ustanovenia § 62 ods. 
8 ZP nemá len reparačnú, ale aj represívnu funkciu. Podľa Š. Lubyho 
v zásade všetky sankcie pôsobia aj prevenčne.62 Okrem toho platí, 
že porušenie jednej právnej povinnosti môže mať za následok vznik jednej 
z viacerých možných sankcií s rôznymi funkciami alebo súčasný vznik 
viacerých sankcií s rôznymi funkciami. Napríklad porušenie zásady 
rovnakého zaobchádzania môže mať za následok vznik povinnosti 
poskytnúť primerané zadosťučinenie (satisfakčná funkcia), ale aj 

                                                 
61 Pozri bližšie: VEČEŘA, M. a kol. Teorie práva v příkladech. Praha : Wolters Kluwer, 
2011, s. 294. 
62 Pozri bližšie: LUBY, Š. Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve. II. Bratislava : 
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1958, s. 316. 
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povinnosti zaplatiť primeranú peňažnú náhradu (rovnako satisfakčná 
funkcia) či nahradiť škodu (reštitučná alebo reparačná funkcia). 

1.8 Klasifikácia sankcií 

 Sankcie možno klasifikovať podľa viacerých kritérií. Podobne ako 
pri funkciách sankcií však treba rozlišovať jednotlivé sankčné roviny – 
do úvahy totiž prichádza klasifikácia sankcií ako štrukturálnych častí 
právnych noriem, ale aj klasifikácia sankcií ako právnych povinností. 

Sankcie ako štrukturálne časti právnych noriem možno 
klasifikovať: 

- podľa určitosti vyjadrenia: 
- relatívne určité sankcie, 
- absolútne určité sankcie, 
- absolútne neurčité sankcie. 

O absolútne neurčitých sankciách možno uvažovať skôr 
v teoretickej rovine, pretože takéto sankcie modernému 
demokratickému právu nezodpovedajú.63 V pracovnom práve sa 
najčastejšie objavujú relatívne určité sankcie, ktorých normatívne 
vyjadrenie spočíva v ustanovení pravidiel pre určenie ich 
konkrétnej výšky. Typicky pokuty ukladané inšpektorátom práce 
podľa § 19 zák. o inšpekcii práce sú upravené ustanovením ich 
maximálnej, príp. minimálnej výšky. Za absolútne určitú sankciu 
by bolo možné označiť sankciu odobratia povolenia na výkon 
ľahkých prác v prípade, že nebudú dodržiavané podmienky tohto 
povolenia (§ 11 ods. 5 ZP). 

- podľa spôsobu vyjadrenia: 
- kumulatívne sankcie, 
- alternatívne sankcie. 

                                                 
63 Pozri bližšie: GERLOCH, A. Teorie práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004, s. 39. 
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61 Pozri bližšie: VEČEŘA, M. a kol. Teorie práva v příkladech. Praha : Wolters Kluwer, 
2011, s. 294. 
62 Pozri bližšie: LUBY, Š. Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve. II. Bratislava : 
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1958, s. 316. 
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63 Pozri bližšie: GERLOCH, A. Teorie práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004, s. 39. 
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Pri uplatňovaní tohto kritéria ide o otázku, či sa viaceré právne 
povinnosti ustanovené v sankcii právnej normy môžu uplatňovať 
súbežne (kumulatívne), alebo do úvahy prichádza použitie len 
jednej z ustanovených právnych povinností. Napr. v prípade 
porušenia zásady rovnakého zaobchádzania prichádza do úvahy 
kumulácia povinnosti upustiť od diskriminačného konania 
i povinnosti poskytnúť primerané zadosťučinenie (§ 9 ods. 2 ADZ). 
Príkladom alternatívnych právnych povinností je ustanovenie § 186 
ods. 1 ZP, podľa ktorého zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, 
je povinný nahradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu, a to 
v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho 
stavu (ak túto škodu zamestnávateľ od zamestnanca požaduje). Ak 
totiž zamestnanec škodu odstráni uvedením do predchádzajúceho 
stavu, náhrada škody v peniazoch už nepripadá do úvahy. 

Sankcie v rovine právnych povinností (resp. ich predmetu) možno 
klasifikovať: 

- podľa funkcií (resp. podľa dominantnej funkcie) na: 
-  reštitučné sankcie, 
-  reparačné sankcie, 
-  satisfakčné sankcie a 
-  represívne sankcie. 

K príkladom jednotlivých druhov sankcií v pracovnom práve pri 
ich klasifikácii podľa funkcií pozri kap. 1.7. 

- podľa záujmov alebo subjektov64 na: 
-  verejnoprávne sankcie a 

                                                 
64 Pozri bližšie: BRÖSTL, A. a kol. Teória práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 32. 
Vymedzenie kritéria, na základe ktorého možno rozlišovať právo verejné a právo 
súkromné nie je jednoznačné, bližšie pozri: WEYR, F. Teorie práva. Praha : Wolters 
Kluwer, 2016, s. 179-189. 
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-  súkromnoprávne sankcie. 

Verejnoprávne sankcie možno ďalej členiť na sankcie 
trestnoprávne a administratívnoprávne. Trestnoprávnymi 
sankciami sú jednotlivé druhy trestov a ochranných opatrení 
upravené Trestným zákonom, pričom tieto môžu nadväzovať aj 
na porušenie práv a povinností upravených pracovným právom, 
napr. v prípade spáchania trestného činu ohrozovania mravnej 
výchovy mládeže podľa § 211 TZ, nevyplatenia mzdy a odstupného 
podľa § 214 TZ alebo neoprávneného zamestnávania podľa § 251a 
TZ. Typickou administratívnoprávnou sankciu nadväzujúcou 
na porušenie pracovnoprávnych predpisov je pokuta uložená podľa 
§ 19 zák. o inšpekcii práce. Súkromnoprávnou sankciou je napr. 
povinnosť nahradiť škodu (§ 186 ods. 1 ZP, § 217 ods. 1 ZP). 

- podľa predmetu plnenia na: 
-  peňažné sankcie a 
-  nepeňažné sankcie. 

Príkladom peňažnej sankcie je povinnosť zaplatiť peňažnú náhradu 
podľa ustanovenia § 41 ods. 9 ZP, § 62 ods. 8 ZP alebo § 83a ods. 
5 ZP, ale aj povinnosť zaplatiť pokutu podľa § 19 zák. o inšpekcii 
práce. Medzi nepeňažné sankcie patrí napr. povinnosť uvedenia 
do predchádzajúceho stavu podľa § 186 ods. 1 ZP alebo § 217 ods. 
1 ZP, ale aj povinnosť vydať písomné oznámenie podľa § 44 ods. 1 
ZP. 

- podľa spôsobu realizácie na: 
-  sankcie, ktoré nastupujú už porušením práva, 
-  sankcie, ktorých realizácia si vyžaduje akt aplikácie práva a 
-  sankcie, ktoré sú závislé od vôle účastníka dotknutého 

porušením právnej povinnosti. 
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64 Pozri bližšie: BRÖSTL, A. a kol. Teória práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 32. 
Vymedzenie kritéria, na základe ktorého možno rozlišovať právo verejné a právo 
súkromné nie je jednoznačné, bližšie pozri: WEYR, F. Teorie práva. Praha : Wolters 
Kluwer, 2016, s. 179-189. 
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-  súkromnoprávne sankcie. 

Verejnoprávne sankcie možno ďalej členiť na sankcie 
trestnoprávne a administratívnoprávne. Trestnoprávnymi 
sankciami sú jednotlivé druhy trestov a ochranných opatrení 
upravené Trestným zákonom, pričom tieto môžu nadväzovať aj 
na porušenie práv a povinností upravených pracovným právom, 
napr. v prípade spáchania trestného činu ohrozovania mravnej 
výchovy mládeže podľa § 211 TZ, nevyplatenia mzdy a odstupného 
podľa § 214 TZ alebo neoprávneného zamestnávania podľa § 251a 
TZ. Typickou administratívnoprávnou sankciu nadväzujúcou 
na porušenie pracovnoprávnych predpisov je pokuta uložená podľa 
§ 19 zák. o inšpekcii práce. Súkromnoprávnou sankciou je napr. 
povinnosť nahradiť škodu (§ 186 ods. 1 ZP, § 217 ods. 1 ZP). 

- podľa predmetu plnenia na: 
-  peňažné sankcie a 
-  nepeňažné sankcie. 

Príkladom peňažnej sankcie je povinnosť zaplatiť peňažnú náhradu 
podľa ustanovenia § 41 ods. 9 ZP, § 62 ods. 8 ZP alebo § 83a ods. 
5 ZP, ale aj povinnosť zaplatiť pokutu podľa § 19 zák. o inšpekcii 
práce. Medzi nepeňažné sankcie patrí napr. povinnosť uvedenia 
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ZP. 

- podľa spôsobu realizácie na: 
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-  sankcie, ktorých realizácia si vyžaduje akt aplikácie práva a 
-  sankcie, ktoré sú závislé od vôle účastníka dotknutého 

porušením právnej povinnosti. 



 
34 
 

Podľa J. Boguszaka k prvej skupine patrí väčšina 
súkromnoprávnych sankcií, kým k druhej skupine patria najmä 
verejnoprávne sankcie.65 Toto konštatovanie platí aj pre oblasť práv 
a povinností z pracovnoprávnych vzťahov. V pracovnom práve 
sme však pri uplatňovaní tohto kritéria zaznamenali osobitných 
druh sankcií, a to sankcie, ktoré sú závislé od vôle účastníka 
dotknutého porušením právnej povinnosti. Poukázať možno na 
ustanovenie § 109 ods. 3 ZP, v zmysle ktorého za každú 
neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže 
zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni. 
Krátenie dovolenky je sankciou za neospravedlnené zameškanie 
zmeny (porušenie právnej povinnosti), ktorá (sankcia) nevzniká 
bezprostredne porušením tejto právnej povinnosti, ale až prejavom 
vôle zamestnávateľa, ktorý sa rozhodne, že bude zamestnancovi 
krátiť dovolenku.  

                                                 
65 Pozri bližšie: BOGUSZAK, J. a kol. Teorie státu a práva. I. B. Právo. Praha : Státní 
pedagogické nakladatelství, 1968, s. 464-465. 
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2 SÚKROMNOPRÁVNE SANKCIE V PRACOVNOM PRÁVE 

2.1 Úvodné poznámky 

Prv než sa podujmeme na skúmanie súkromnoprávnych sankcií 
v pracovnom práve, je potrebné vymedziť východiskový predmet 
skúmania – pojem právnej normy a z nej vyplývajúcej sankcie. Teória 
práva považuje právnu normu za základný kameň – štrukturálny element 
právneho systému ako takého,66 pričom spoločenská norma sa stáva 
právnou vtedy, ak je chápaná ako „...objektívne podmienené všeobecne 
záväzné pravidlo správania sa, vyjadrené v štátom stanovenej alebo 
uznanej forme, ktorého dodržiavanie je vynútiteľné štátnou mocou.“67 
Z pohľadu teórie práva je vynútiteľnosť dodržiavania pravidiel 
ustanovených právnou normou štátnou mocou nevyhnutnou garanciou 
dodržiavania právnych noriem, pričom štátne donútenie sa spája 
a stotožňuje s právnou sankciou.68 

Právna sankcia, ako jedna z troch častí klasickej trichotómie 
štruktúry právnej normy, nadväzuje na hypotézu a dispozíciu 
a „...predstavuje ujmu postihujúcu každého, kto za podmienok stanovených 
v hypotéze právnej normy nesplnil povinnosť, obsiahnutú v dispozícii 
právnej normy.“69 Právna sankcia uvedená v právnej normy plní svoju 
prevenčnú funkciu ešte pred jej aplikáciou. Na sankciu ako právny inštitút 
je však potrebné hľadieť ako na právny prostriedok vyplývajúci z právnej 
normy, ktorým štátna moc reparuje, reštituuje, či odškodňuje (satisfakcia) 
poškodený subjekt práva, alebo prípadne aplikuje najprísnejšiu formu 
sankcie – represiu takéhoto subjektu.  

Najčastejšou klasifikáciou právnych sankcií je ich rozlišovanie na 
súkromnoprávne a verejnoprávne. Verejnoprávne sankcie sa využívajú 

                                                 
66 OTTOVÁ, E. Teória práva. 3. vyd. Bratislava : HEURÉKA, 2010. s. 211 
67 BRÖSTL, A. a kol. Teória práva. Plzeň : Aleš Čeněk, s.r.o., 2103. s. 68  
68 Tamtiež s. 69. 
69 Tamtiež s. 72. 
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69 Tamtiež s. 72. 
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predovšetkým v oblasti ústavného, správneho, daňového a trestného práva, 
pričom ich funkciou je práve represia subjektu porušujúceho právne 
normy. V súkromnom práve (občianske, obchodné, pracovné právo) sú tak 
využívané súkromnoprávne sankcie, typické už vyššie spomínanými 
funkciami: reparačnou (náhrada škody), reštitučnou (uvedenie 
do pôvodného stavu) a satisfakčnou (odškodnenie nemajetkovej ujmy) 
funkciou. Pod sankciou však nemôžeme chápať iba ujmu, keďže právnym 
prostriedkom ochrany je taktiež odopretie právnej relevancie určitému 
úkonu (absolútna či relatívna neplatnosť právneho úkonu), zrušenie 
vadného rozhodnutia, a rovnako tak povinnosť orgánu aplikujúceho právo 
vykladať určitý pojem v právom záväzne stanovenom význame.70 

Pracovné právo ako samostatné právne odvetvie s hybridnou 
(zmiešanou) povahou je charakteristické nielen súkromnoprávnymi 
prvkami, no zároveň (aj keď nie dominantne) upravuje právne vzťahy 
patriace do oblasti práva verejného. Pre súkromné právo je typická rovnosť 
subjektov a prvok dobrovoľnosti pri uzatváraní právnych vzťahov, no 
v prípade pracovnoprávnych vzťahov je zmluvná sloboda subjektov 
výraznejšie ohraničená. Nesplnenie povinností zakotvených v dispozíciách 
právnych noriem pracovného práva, a to za podmienok stanovených v ich 
hypotézach má za následok sankciu, ktorá môže mať v intenciách tohto 
právneho odvetvia rôznorodú povahu. 

 Obsah sankčných vzťahov v pracovnom práve tvorí široká množinu 
porušení právnych povinností vyplývajúcich z noriem tohto právneho 
odvetvia. Porušenia právnych povinností z pracovnoprávnych vzťahov 
majú za následok sankcie, pričom medzi tie najtypickejšie zaraďujeme 
sankciu vo forme náhrady škody (spôsobenú zamestnancom alebo 
zamestnávateľom) v rámci zodpovednostných vzťahov, sankcie 
vyplývajúce z nedodržania právnou normou stanovených náležitostí 
právnych úkonov prejavujúc sa v ich neplatnosti (tzv. režim doložky 
neplatnosti), nesplnenie tých povinností subjektu pracovnoprávneho 

                                                 
70 Tamtiež s. 69. 
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vzťahu, ktoré umožňujú uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy a širokého 
diapazónu porušení (povinností) pracovnej disciplíny s rovnako 
obsiahlymi právnymi následkami. 

 Zovšeobecňujúco (pričom výpočet nie je absolútny) sa 
súkromnoprávne sankcie v pracovnom práve týkajú najmä: 

a) neplatnosti právnych úkonov, 
b) práva na odstúpenie od zmluvy, 
c) zodpovednosti za škodu, 
d) následkov porušenia pracovnej disciplíny. 

2.2  Neplatnosť právnych úkonov ako sankcia v pracovnom práve 
všeobecne 

Hľadanie legálnej definície právneho úkonu v intenciách 
Zákonníka práce je zbytočné, keďže tento právny pojem svojim významom 
presahuje odvetvie pracovného práva. Jeho vymedzenie nachádzame 
v súkromnoprávnom kódexe, v ustanovení § 34 OZ: „Právny úkon je 
prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo 
povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú.“ Aplikácia 
predmetného ustanovenia vyplýva priamo z ustanovenia § 1 ods. 4 ZP71, 
pričom v pracovnoprávnych vzťahoch od právneho úkonu, s ktorým sa 
spája najmä vznik, zmena alebo zánik práv a povinností je potrebné 
odlišovať faktický úkon, ktorý vyššie uvedené následky nespôsobuje.  

S právnym úkonom sa spája aj jeho neplatnosť, pričom právna veda 
rozlišuje neplatnosť absolútnu a relatívnu, keďže k jednotlivým 
neplatnostiam dochádza z rozličných dôvodov a v rozličnej intenzite. 

Absolútna neplatnosť právneho úkonu nastáva ex lege, pričom nie 
je potrebný žiaden individuálny právny akt konštatujúci neplatnosť, ani 

                                                 
71 „Ak tento zákon v prvej časti neustanovuje inak, vzťahujú sa na právne vzťahy podľa 
odseku 1 všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka.“ 
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úkon (dovolanie sa neplatnosti) niektorého zo subjektov práva, no pôsobí 
erga omnes a dovolať sa ho môže každý z nich. Právny úkon 
sankcionovaný absolútnou neplatnosťou a nemožno ho konvalidovať ani 
dodatočne schváliť, pričom nepodlieha premlčaniu.  

Relatívna neplatnosť právneho úkonu na rozdiel od absolútnej, 
nenastáva priamo zo zákona, ale závisí od úkonu (dovolania sa neplatnosti) 
jedného z účastníkov zmluvného vzťahu, alebo osoby, ktorá sa cíti takýmto 
úkonom dotknutá, teda pôsobí inter partes, pričom o právnej existencii 
relatívnej neplatnosti musí rozhodnúť oprávnený orgán (súd). Do momentu 
právoplatnosti rozhodnutia však platí vyvrátiteľná domnienka platnosti 
právneho úkonu, čiže sankcia neplatnosti nastáva až deklaratórnym 
rozhodnutím súdu s účinkami ex tunc. Pri dovolaní sa neplatnosti ide o 
jednostranný právny úkon, ktorý sa musí adresovať druhému účastníkovi 
právneho úkonu. Bez dovolania sa relatívnej neplatnosti je právny úkon 
platný a súd či iný orgán právnej ochrany nemôže sám – z úradnej 
povinnosti – prihliadnuť na relatívnu neplatnosť. Dovolať sa relatívnej 
neplatnosti je možné len v lehote stanovenej zákonom (premlčacia doba, 
resp. prekluzívna lehota § 36 v nadväznosti na § 77 ZP).  

2.3 Absolútna neplatnosť pracovnoprávnych úkonov v zmysle 
ustanovení Občianskeho zákonníka 

Sankcia v podobe neplatnosti právneho úkonu v oblasti pracovného 
práva nastáva pri nesplnení požiadaviek, kladených na perfektný právny 
úkon, na základe ustanovení § 37 až 40 Občianskeho zákonníka a na 
základe špecifickej právnej úpravy v zmysle § 17 Zákonníka práce. 
Aplikácia všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka na 
pracovnoprávne vzťahy vyplýva zo znenia § 1 ods. 4 ZP, a tak je pre 
perfektnosť právneho úkonu potrebné naplniť požiadavky kladené 
ustanoveniami § 37 až 40. Z vyššie uvedeného vyplýva, že sankcia 
neplatnosti právneho úkonu v zmysle ustanovení OZ nastáva v prípade, ak: 
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a) nebol urobený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne (§ 37 ods. 1 
OZ), 

b) jeho predmetom je nemožné plnenie (§ 37 ods. 2 OZ), 
c) absentuje spôsobilosť na právne úkony osoby uskutočňujúcej 

právny úkon (§ 38 ods. 1 OZ) a to v zmysle ustanovení týkajúcich 
sa spôsobilosti v pracovnom práve a súkromnom práve (§ 7 ZP, 
§ 19 a nasl. OZ, § 11 ZP), 

d) osoba koná v duševnej poruche, pričom ju tá robí na daný právny 
úkon neschopnou (§ 38 ods. 2  OZ), 

e) svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza 
alebo sa prieči dobrým mravom (39 OZ), 

f) nebol urobený vo forme, ktorú vyžaduje zákon alebo dohoda 
účastníkov. 

2.4  Absolútna neplatnosť pracovnoprávnych úkonov v zmysle 
ustanovení Zákonníka práce 

Osobitný režim neplatnosti právnych úkonov sa v pracovnom práve 
aplikuje cez inštitút tzv. doložky neplatnosti, upravenej v § 17 ZP, pričom 
táto právna úprava dopĺňa všeobecné podmienky platnosti právnych 
úkonov v zmysle ustanovení OZ.  

Neplatnosť právneho úkonu v zmysle § 17 ZP nastáva ak sa 
právnym úkonom zamestnanec vopred vzdáva svojich práv a ďalej 
v prípade ak to výslovne ustanovuje Zákonník práce, alebo osobitný 
predpis a ak: 

a) na jeho uskutočnenie nebol udelený predpísaný súhlas príslušného 
orgánu a súhlas zástupcov zamestnancov, 

b) na jeho uskutočnenie nebol udelený predpísaný súhlas zákonného 
zástupcu, 

c) nebol vopred prerokovaný so zástupcami zamestnancov, 
d) nebol urobený formou predpísanou Zákonníkom práce. 
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Vzdanie sa práva vopred 

V prípade, ak by sa zamestnanec vopred vzdal svojho práva, ktoré 
má ešte len vzniknúť, tak by bol v zmysle § 17 ods. 1 ZP právny úkon 
zamestnanca sankcionovaný absolútnou neplatnosťou. Vzdanie sa práva 
zamestnanca sa ale dotýka len tých práv, ktoré ešte reálne nevznikli.  

Zároveň pokladáme za potrebné zdôrazniť, že Zákonník práce 
nesankcionuje absolútnou neplatnosťou taký právny úkon, ktorým sa 
zamestnávateľ vopred vzdáva svojich práv. Je však na uvážení, či takéto 
vzdanie sa práva vopred (uskutočnené zamestnávateľom) je v zmysle zásad 
súkromného práva právne udržateľné. Vzdanie sa práva (ktoré ešte 
nevzniklo) zamestnávateľom vopred (napríklad vzdanie sa práva na 
výpoveď alebo náhradu škody) považujeme vzhľadom na aplikáciu 
ustanovenia § 574 ods. 2 OZ72 (za použitia analógie iuris) 
prípadne ustanovenie § 39 OZ73 za absolútne neplatné. Legálna 
konštrukcia právnej normy obsiahnutej v § 17 ods. 1 ZP je síce jedným 
z mnohých prejavov ochrannej funkcie pracovného práva, aj keď podľa 
nášho názoru právne nedokonalým. 

Tzv. doložka neplatnosti 

Pojem doložka neplatnosti nie je ako taký legislatívne zakotvený 
v žiadnom právnom predpise. Pracovnoprávna teória však tento pojem 
používa v prípadoch, keď Zákonník práce alebo iný osobitný predpis 
(Občiansky zákonník74, § 7 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane 
oznamovateľov protispoločenskej činnosti) priamo legislatívnou doložkou 
v znení „...inak je neplatný, resp. ...je neplatný“ označuje prípady 

                                                 
72 „Dohoda, ktorou sa niekto vzdáva práv, ktoré môžu vzniknúť až v budúcnosti, je 
neplatná.“ 
73 „Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo 
ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.“ 
74 Pre odlišný názor pozri aj: KUNDRÁT, I. Uplatňovanie režimu tzv. doložky neplatnosti 
v pracovnom práve (občianskoprávne aspekty). In Bulletin slovenskej advokácie, 2015, 
roč. XXI, č. 12, s. 18. 
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sankcionovateľné absolútnou neplatnosťou, a to za (ne)splnenia v právnom 
predpise ustanovených predpokladov. Nesplnením povinnosti 
(predpokladu platnosti) ustanovenej právnym predpisom je právny úkon 
absolútne neplatný, okrem prípadov týkajúcich sa skončenia pracovného 
pomeru zamestnanca, kedy sa zamestnanec bude musieť neplatnosti 
dovolávať (relatívna neplatnosť právneho úkonu).  

Predpokladom platnosti právneho úkonu je dodržanie ZP stanovenej 
písomnej formy. Na druhej strane je však potrebné rozlišovať prípady, keď 
ZP síce vyžaduje písomnú formu, ale jej nedodržanie nesankcionuje 
neplatnosťou. Pod písomnou formou rozumieme nielen formálny obsah 
písomnosti, ale rovnako tak písomne potvrdenie relevantnej osoby 
oprávnenej prejaviť vôľu. Obsah písomného právneho úkonu môže byť 
vytvorený mechanickým, tlačeným, či vlastnoručným písmom, alebo 
každým iným spôsobom, ktorý umožňuje jeho zachytenie. Písomným 
potvrdením obsahu právneho úkonu oprávnenou osobou nastávajú jeho 
právne účinky (abstraktne) a forma potvrdenia môže byť rôzna. Podmienkou 
je však jedinečnosť a rozoznateľnosť takéhoto písomného potvrdenia 
(vlastnoručný podpis, kvalifikovaný elektronický podpis, atď.).  

 Sankciu absolútnej neplatnosti z dôvodu absencie písomnej formy 
využíva Zákonník práce v prípadoch uzatvárania dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru a použitie doložky neplatnosti 
v znení „...inak je neplatná“75 je typickým príkladom absolútnej 
neplatnosti ako súkromnoprávnej sankcie v pracovnom práve. Ako sme 
však uvádzali vyššie, práve formulácia tzv. doložkou neplatnosti je 
podmienkou pre absolútnu neplatnosť právneho úkonu. Absenciou 
legálneho zakotvenia doložky neplatnosti v ustanovení § 42 ods. 1 ZP76 
zákonodarca vytvoril priestor na uzatváranie ústnej pracovnej zmluvy 

                                                 
75 Dohoda o vykonaní práce - § 226 ods. 2, Dohoda o brigádnickej práci študentov - § 228 
ods. 1 a Dohoda o pracovnej činnosti - § 228a ods. 2. 
76 „Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a 
zamestnancom, ak tento zákon neustanovuje inak. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej 
zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.“ 
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a absencia písomnej formy nespôsobuje jej absolútnu neplatnosť. Zároveň 
je však potrebné poukázať na skutočnosť, že z ústnej dohody o pracovnom 
pomere je potrebné vyvodiť všetky podstatné náležitosti v zmysle § 43 ods. 
1 ZP77 a až absencia týchto náležitostí spôsobuje neplatnosť takejto 
dohody. Takáto argumentácia je podporená aj samotným znením 
Zákonníka práce v zmysle ustanovenia § 17 ods. 3 ZP a to za predpokladu, 
že zamestnanec túto neplatnosť nespôsobil sám: „Neplatnosť právneho 
úkonu nemôže byť zamestnancovi na ujmu, ak neplatnosť nespôsobil sám. 
Ak vznikne zamestnancovi následkom neplatného právneho úkonu škoda, 
je zamestnávateľ povinný ju nahradiť.“ Pracovný pomer sa tak zakladá 
ústnou dohodou a následky (sankcia) nedodržania formy pracovnej zmluvy 
budú prejavené cez možnosť náhrady škody zamestnanca alebo 
administratívnoprávne sankcie za porušenie pracovnoprávnych alebo 
iných osobitných predpisov.78  

     Okrem nesplnenia zákonom predpísanej písomnej formy Zákonník 
práce sankcionuje absolútnou neplatnosťou aj tie právne úkony, na ktoré 
nedal súhlas na to oprávnený subjekt. Predmetné (na danie súhlasu) 
oprávnené subjekty vymedzuje priamo ustanovenie § 17 ods. 2 ZP ako a) 
príslušný orgán, b) zákonný zástupca a c) zástupcovia zamestnancov. 
Aj v prípade (ne)udelenia súhlasu oprávneným subjektom je potrebné 
rozlišovať situácie, kedy s predchádzajúcim neudelením súhlasu zákon 
spája sankciu absolútnej neplatnosti takéhoto právneho úkonu, alebo pôjde 
o porušenie pracovnoprávnych predpisov bez sankcie absolútnej 
neplatnosti. Absolútnou neplatnosťou bude v zmysle § 56 ods. 1 ZP 
sankcionovaná zmluva o budúcej pracovnej zmluve žiaka strednej 
odbornej škody alebo žiaka odborného učilišťa v tom prípade, ak nebude 
                                                 
77 „V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné 
náležitosti, ktorými sú: a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná 
charakteristika, b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto), c) deň 
nástupu do práce, d) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.“ 
78 Nesplnenie povinnosti zamestnávateľa vydať zamestnancovi jedno písomné 
vyhotovenie pracovnej zmluvy podľa § 42 ods. 1 ZP alebo prípadne (za splnenia ďalších 
predpokladov) sankciou v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 82/2005 Z.z o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní. 
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uzavretá s predchádzajúcim súhlasom zákonného zástupcu žiaka. Zároveň 
však uzatvorenie pracovnej zmluvy s mladistvým bez predchádzajúceho 
vyjadrenia zákonného zástupcu v zmysle § 41 ods. 4 ZP nebude 
spôsobovať absolútnu neplatnosť takto uzatvorenej pracovnej zmluvy. 
Do kategórie absolútnou neplatnosťou sankcionovateľných právnych 
úkonov zaraďujeme taktiež skončenie pracovného pomeru zdravotne 
postihnutého zamestnanca výpoveďou bez predchádzajúceho súhlasu 
príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle § 66 ods. 1ZP  
(okrem zákonom určených odchýlok), vydanie pracovného poriadku 
zamestnávateľom bez predchádzajúceho súhlasu zástupcov zamestnancov 
v zmysle § 84 ods. 1 ZP79 a neudelenie predchádzajúceho súhlasu 
zástupcov zamestnancov k skončeniu pracovného pomeru výpoveďou 
alebo okamžitým skončením pracovného pomeru s členom príslušného 
odborového orgánu, členom zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckým 
dôverníkom v zmysle § 240 ods. 9 a 10 ZP. Neplatnosť sa však neskúma 
vo vzťahu k prejavu vôle subjektu oprávneného na udelenie súhlasu, ale 
k právnemu úkonu, ktorý je neplatný vzhľadom na absenciu 
predchádzajúceho súhlasu subjektu oprávneného na jeho udelenie. 

 Špecifický prípad sankcionovateľný absolútnou neplatnosťou 
právneho úkonu zamestnávateľa súvisí s novoprijatou právnou úpravou, 
týkajúcou sa ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Odo dňa 
účinnosti (1. marec 2019) zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane 
oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o protispoločenskej činnosti“) je 
opätovne upravená otázka podmienok poskytovania ochrany osobám 
v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo 
inej protispoločenskej činnosti. V zmysle § 7 ods. 1 zákona o 
protispoločenskej činnosti zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo 
vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu (ďalej len „pracovnoprávny 
úkon“) voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, len so 

                                                 
79 Aj keď častá polemika sa dotýka charakteru pracovného poriadku a jeho povahy ako 
právneho úkonu. 
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a absencia písomnej formy nespôsobuje jej absolútnu neplatnosť. Zároveň 
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sankcionovaná zmluva o budúcej pracovnej zmluve žiaka strednej 
odbornej škody alebo žiaka odborného učilišťa v tom prípade, ak nebude 
                                                 
77 „V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné 
náležitosti, ktorými sú: a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná 
charakteristika, b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto), c) deň 
nástupu do práce, d) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.“ 
78 Nesplnenie povinnosti zamestnávateľa vydať zamestnancovi jedno písomné 
vyhotovenie pracovnej zmluvy podľa § 42 ods. 1 ZP alebo prípadne (za splnenia ďalších 
predpokladov) sankciou v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 82/2005 Z.z o nelegálnej práci a 
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79 Aj keď častá polemika sa dotýka charakteru pracovného poriadku a jeho povahy ako 
právneho úkonu. 
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súhlasom Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti 
voči chránenému oznamovateľovi, ktorým je profesionálny vojak, sa 
súhlas úradu vyžaduje, len ak tak ustanovuje osobitný predpis. Súhlas 
Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa 
nevyžaduje, ak sa pracovnoprávnym úkonom priznáva nárok alebo ak ide 
o pracovnoprávny úkon súvisiaci so skončením pracovnoprávneho vzťahu, 
ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia 
zamestnávateľa. 

V ustanovení § 7 ods. 2 zákona o protispoločenskí činnosti sú 
charakterizované náležitosti žiadosti zamestnávateľa o udelenie súhlasu 
a to: 

a) označenie zamestnávateľa 
b) meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt chráneného 

oznamovateľa, 
c) označenie pracovnoprávneho úkonu, na ktorý sa žiada súhlas 

úradu, 
d) odôvodnenie potreby vykonania pracovnoprávneho úkonu.  

V kompetencii Úradu na ochranu oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti je preskúmanie náležitostí žiadosti a prípadné 
udelenie súhlasu s navrhovaným pracovnoprávnym úkonom 
zamestnávateľa voči chránenému oznamovateľovi, len ak zamestnávateľ 
preukáže, že navrhovaný pracovnoprávny úkon nemá žiadnu príčinnú 
súvislosť s kvalifikovaným oznámením80, inak žiadosť o udelenie súhlasu 
zamietne.  

Proti rozhodnutiu úradu o žiadosti o udelenie súhlasu nemožno 
podať odvolanie. Od podania žiadosti zamestnávateľa o udelenie súhlasu 
úradu do právoplatného rozhodnutia o žiadosti o udelenie súhlasu 

                                                 
80 V zmysle § 2 písm. c) zákona o protispoločenskej činnosti sa pod kvalifikovaným 
oznámením rozumie oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej 
protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa. 
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zamestnávateľovi lehoty a skúšobné doby podľa osobitných predpisov 
neplynú. V prípade, ak by zamestnávateľ uskutočnil úkon bez 
predchádzajúceho súhlasu, alebo aj napriek nesúhlasnému stanovisku 
úradu k žiadosti zamestnávateľa, bol by takýto právny úkon neplatný.  

Od absolútnej neplatnosti právnych úkonov je potrebné odlišovať 
relatívnu neplatnosť právnych úkonov, a to najmä pri skúmaní ich 
následkov a účinkov v zmysle noriem pracovného práva. 

2.5 Relatívna neplatnosť pracovnoprávnych úkonov v zmysle 
ustanovení Zákonníka práce 

Rovnako ako Občiansky zákonník, aj Zákonník práce vo svojich 
ustanoveniach vymedzil prípady týkajúce sa relatívnej neplatnosti 
právnych úkonov. Relevantnú občianskoprávnu úpravu nájdeme v § 40a 
OZ a pre oblasť pracovného práva sa relatívna neplatnosť uplatňuje iba 
v prípade neplatného skončenia pracovného pomeru v zmysle § 77 ZP.81  

V zmysle § 77 ZP „neplatnosť skončenia pracovného pomeru 
výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo 
dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde 
najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer 
skončiť.“ Formulácia ustanovenia § 77 ZP je klasickým prejavom sankcie 
relatívnej neplatnosti. Dovolať sa jej môže jeden z účastníkov 
pracovnoprávneho vzťahu, a to v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa 
mal pracovný pomer skončiť. V prípade neplatného skončenia pracovného 
pomeru ide o relatívnu neplatnosť, ktorej sa môže dovolať len ten 
z účastníkov, ktorý je dôvodom neplatnosti postihnutý (t. j. voči komu bolo 
uplatnené neplatné skončenie pracovného pomeru). Aj keď Zákonník práce 
žiadnym spôsobom neupravuje formu dovolania sa neplatnosti právneho 
úkonu, z formulácie „uplatniť na súde“ v zmysle § 125 ods. 1 CSP je nutné 

                                                 
81 Pre odlišný názor pozri bližšie: KUNDRÁT, I. Uplatňovanie režimu tzv. doložky 
neplatnosti v pracovnom práve (občianskoprávne aspekty). In Bulletin slovenskej 
advokácie, 2015, roč. XXI, č. 12, s. 20. 
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advokácie, 2015, roč. XXI, č. 12, s. 20. 



 
46 
 

takéto uplatnenie uskutočniť v písomnej forme (listinná alebo elektronická 
podoba)82. Platnosť právneho úkonu, t. j. spôsobu skončenia pracovného 
pomeru, môže byť súdom posudzovaná nielen z hľadiska hmotnoprávnych 
podmienok platnosti skončenia pracovného pomeru, ako ich ustanovuje 
Zákonník práce, ale  rovnako tak aj z hľadiska náležitostí právnych úkonov 
zakotvených v Občianskom zákonníku, tak ako sme to uvádzali vyššie.  

O tom, že pracovný pomer sa skončil neplatne, však vždy musí 
rozhodnúť súd. „Až do právoplatného rozhodnutia súdu sa pracovný 
pomer považuje za platne skončený. Preto o neplatné skončenie 
pracovného pomeru ide len vtedy, keď jeho neplatnosť bola vyslovená 
v rozhodnutí súdu. Bez súdneho rozhodnutia vo veci neplatnosti skončenia 
pracovného pomeru sa skončený pracovný pomer považuje za platne 
skončený.“83 

Relatívna neplatnosť právneho úkonu smerujúceho k skončeniu 
pracovného pomeru nastáva pri nesplnení hmotnoprávnych podmienok 
stanovených Zákonníkom práce. Opomenúc (z dôvodu zamedzenia 
duplicity) dôvody absolútnej neplatnosti (písomná forma, doručenie 
výpovede, uvedenie nezameniteľného dôvodu) sú hmotnoprávnymi 
podmienkami platnosti výpovede najmä povinnosť prerokovať takúto 
výpoveď so zástupcami zamestnancov, splnenie zákonnej ponukovej 
povinnosti, existencia písomného rozhodnutia zamestnávateľa alebo 
príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia, o znížení 
stavu zamestnancov s cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných 
organizačných zmenách v prípade výpovedného dôvodu v zmysle § 63 
ods. 1, písm. b) tzv. nadbytočnosť zamestnanca, v spojení s podmienkou 
existencie príčinnej súvislosti medzi nadbytočnosťou zamestnanca 
a organizačnými zmenami, preukázanie porušenia pracovnej disciplíny 
(menej závažného alebo závažného) a existencia upozornenia na možnosť 

                                                 
82 § 125 ods. 1 CSP: „Podanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo 
v elektronickej podobe.“ 
83 BARANCOVÁ, H. Zákonník práce. Komentár. Praha, C. H. Beck 2010, s. 347. 
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podania výpovede v predchádzajúcich 6 mesiacoch v súvislosti s už 
spáchaným menej závažným porušením pracovnej disciplíny. 

V praxi sa ako problematické javilo stanovenie presného okamihu 
začatia plynutia lehoty na dovolanie sa relatívnej neplatnosti. Aj keď § 77 
celkom zreteľne stanovuje (začiatok) plynutia lehoty odo dňa, keď sa mal 
pracovný pomer skončiť, teda od nasledujúceho dňa po poslednom dni 
výpovednej doby, no otázne bolo, či sa začiatok plynutia predĺži o tzv. 
ochranné doby. Pre začatie a plynutie dvojmesačnej lehoty bolo potrebné 
rozlíšiť, v akej situácii bolo skončenie pracovného pomeru iniciované 
a rovnako na všetky pridružené okolnosti.  

Spornou otázkou tak bolo, ako nazerať na plynutie lehoty podľa 
§ 77 ZP, ak potencionálne neplatný právny úkon smerujúci k skončeniu 
pracovného pomeru zamestnanca (výpoveď) bol uskutočnený počas 
plynutia tzv. ochrannej doby, napr. počas práceneschopnosti zamestnanca. 
V spore, ktorý bol vedený na NS SR pod sp. zn. 7 MCdo 1/2010, nastala 
práve vyššie uvedená skutočnosť, kedy zamestnávateľ dal výpoveď 
zamestnancovi počas jeho práceneschopnosti. Najvyšší súd v rozhodnutí 
vydanom v predmetnom konaní uviedol, že pre posúdenie, či zamestnanec 
uplatnil neplatnosť skončenia pracovného pomeru na súde v lehote 
stanovenej v ustanovení § 77 ZP treba vyriešiť otázku, v ktorý deň mal 
pracovný pomer skončiť a od tohto dňa odvodzovať plynutie lehoty 
v zmysle tohto ustanovenia. Pri riešení tejto otázky dovolací súd poukázal 
na ustanovenie § 64 ods. 2 Zákonníka práce a ustanovil, že toto právna 
norma § 64 ods. 2 ZP chráni zamestnanca (ktorému bola daná výpoveď 
pred začiatkom ochrannej doby) predĺžením výpovednej doby o ochrannú 
dobu; ak by ochranná doba uplynula skôr ako výpovedná doba, pracovný 
pomer by sa skončil uplynutím výpovednej doby. V zmysle ustanovenia 
§ 64 ods. 2 ZP platí, že ak je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom 
ochrannej doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, 
pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby 
okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného 
pomeru netrvá. 
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82 § 125 ods. 1 CSP: „Podanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo 
v elektronickej podobe.“ 
83 BARANCOVÁ, H. Zákonník práce. Komentár. Praha, C. H. Beck 2010, s. 347. 
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Aj keď ustanovenie § 64 ods. 1 ZP priamo vylučuje, aby 
zamestnancovi bola daná výpoveď v ochrannej dobe, v žiadnom prípade 
neupravuje plynutie výpovednej doby pri výpovedi danej v ochrannej dobe. 
Napriek chýbajúcej explicitnej úprave v realite praxe nastávajú situácie, 
kedy zamestnávateľ dá zamestnancovi výpoveď v tzv. ochrannej dobe, 
a ochrana poskytovaná zamestnancovi musí zahŕňať aj ochranu z hľadiska 
plynutia výpovednej doby v zmysle § 64 ods. 2 Zákonníka práce. Priečiaci 
sa dobrým mravom by preto bol výklad, podľa ktorého ustanovenie 
o predĺžení výpovednej doby o ochrannú dobu chráni len toho 
zamestnanca, ktorému bola daná výpoveď pred jej začiatkom. Pokiaľ teda 
zamestnávateľ dá zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, ktorá 
neskončila skôr, ako mala skončiť výpovedná doba, pracovný pomer končí 
uplynutím posledného dňa ochrannej doby.84  

Novšie rozhodnutie Najvyššieho súdu však prejudikovalo opak. 
Skutočnosť, že sa zamestnanec nachádza v ochrannej dobe, môže mať 
právne následky, ale len z hľadiska výpovednej doby (§ 64 ods. 2 
Zákonníka práce), nie však z hľadiska prekluzívnej lehoty v zmysle § 77 
Zákonníka práce. Účelom právnej úpravy ochrannej doby je chrániť 
zamestnanca pred nepriaznivými dopadmi určitých okolností a situácií, v 
ktorých sa nachádza (nezavinená práceneschopnosť, tehotenstvo). Účelom 
ochrannej doby rozhodne nie je vytvoriť zamestnancovi širší časový 
priestor na podanie žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného 
pomeru a tak je naďalej opodstatnený právny názor85, podľa ktorého 
začiatok a plynutie lehoty na uplatnenie práva na určenie neplatnosti 
výpovede podľa § 77 Zákonníka práce nemôže ovplyvniť ani prípadná 
práceneschopnosť zamestnanca. Aj z doslovného znenia § 77 Zákonníka 
práce je zrejmé, že pre plynutie prekluzívnej lehoty uvedenej v tomto 
ustanovení je podstatný prejav smerujúci k skončeniu pracovného pomeru, 
čo vyplýva zo slovného spojenia „v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď 
                                                 
84 Rozsudok NS SR zo dňa 12. decembra 2011, sp. zn. 7MCdo/1/2010. 
85 Judikát R 119/1999: „Počiatok a plynutie lehoty na uplatnenie práva na určenie 
neplatnosti rozviazania pracovného pomeru podľa § 64 Zákonníka práce nemôže 
ovplyvniť ani prípadná práceneschopnosť zamestnanca.“ 
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sa mal pracovný pomer skončiť“. Za „deň, keď sa mal pracovný pomer 
skončiť“ tu treba považovať posledný deň výpovednej doby nepredĺženej 
o ochrannú dobu. Princíp právnej istoty a požiadavka stability práva tu 
opodstatňuje záver, podľa ktorého práceneschopnosť zamestnanca, ktorá 
(podobne ako iné situácie, v ktorých je zamestnanec v ochrannej dobe) 
môže trvať aj podstatne dlhšiu dobu, neovplyvňuje lehotu na uplatnenie 
neplatnosti výpovede danej zamestnancovi z pracovného alebo 
štátnozamestnaneckého pomeru.86  

Od vyššie uvedenej polemiky je potrebné odlíšiť situáciu, kedy 
k uplatneniu (dovolaniu sa relatívnej neplatnosti) nemohlo dôjsť pre stratu 
spôsobilosti na právne úkony. Ako v judikáte R 119/1999 uviedol súd, 
nezachovanie lehoty v zmysle ustanovenia § 77 ZP sa zohľadní iba v 
prípade, ak by išlo o osobu s duševnou poruchou, odôvodňujúcou zbavenie 
spôsobilosti na právne úkony a ak tejto osobe nebol určený opatrovník. 

Od uplatnenia (dovolania sa) relatívnej neplatnosti právneho úkonu 
na súde žalobou o neplatnosť skončenia pracovného pomeru v zmysle 
ustanovenia § 77 ZP (a tiež § 137 písm. d)) je potrebné odlišovať určovaciu 
žalobu v zmysle § 137 písm. c) CSP a teda žaloby, v ktorej sa žiada 
o určenie, či pracovný pomer trvá alebo existuje. V prvom prípade sa 
žalobou jeden z účastníkov domáha, resp. spochybňuje platnosť právneho 
úkonu a v tom druhom je predmetom sporu samotné (ne)existencia 
právneho úkonu. Potrebnosť rozlíšenia uvedených samostatných právnych 
otázok tkvie v otázke konkurencie určovacej žaloby a žaloby o neplatnosť 
skončenia pracovného pomeru. Je možné iniciovať podanie určovacej 
žaloby po uplynutí dvojmesačnej prekluzívnej lehoty v zmysle § 77 ZP?  

Predmetná otázka bola riešená v rámci sporu pred NS ČR87, ktorý 
sa nestotožnil s právnym názorom súdu nižšej inštancie, podľa ktorého sa 
po uplynutí dvojmesačnej prekluzívnej lehoty (na základe podanej žaloby 

                                                 
86 Rozsudok NS SR zo dňa 22. marca 2018, sp. zn. 3 Cdo 29/2017. 
87 Rozsudok NS ČR zo dňa 29. augusta 2001, sp. zn. 21 Cdo 1618/2000. 
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84 Rozsudok NS SR zo dňa 12. decembra 2011, sp. zn. 7MCdo/1/2010. 
85 Judikát R 119/1999: „Počiatok a plynutie lehoty na uplatnenie práva na určenie 
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86 Rozsudok NS SR zo dňa 22. marca 2018, sp. zn. 3 Cdo 29/2017. 
87 Rozsudok NS ČR zo dňa 29. augusta 2001, sp. zn. 21 Cdo 1618/2000. 
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na určenie, že pracovný pomer trvá), nemôže súd zaoberať predbežnou 
otázkou platnosti rozviazania pracovného pomeru, pretože rozviazanie 
pracovného pomeru medzi účastníkmi (v danom prípade dohodou) je 
účinné. V predmetnom spore však žalobca tvrdil, že dohoda o skončení 
pracovného pomeru vôbec uzatvorená nebola a tak žiadal súd o určenie, 
že pracovný pomer trvá, keďže sa nemožno domáhať neplatnosti niečoho, 
čo sa nestalo (neexistencia právneho úkonu, ktorý by mohol byť napadnutý 
relatívnou neplatnosťou). Najvyšší súd ČR tak ustálil, že žalobu 
zamestnanca proti zamestnávateľovi o určenie, že pracovný pomer trvá, 
nemožno zamieňať so žalobou o neplatnosť skončenia pracovného pomeru 
v zmysle ustanovenia § 77 ZP. V rámci zisťovania, či existuje niektorý 
z právnych úkonov oprávnených byť v zmysle ZP dôvodom na skončenie 
pracovného pomeru (existencia výpovede, dohody), nie je preto potrebné 
skúmať ich platnosť, a to ani ako otázku predbežnú.  

Na rozdiel od žaloby podľa ustanovenia § 77 ZP, s ktorou zákon 
výslovne počíta ako so zvláštnym prostriedkom obrany proti neplatnému 
skončeniu pracovného pomeru, kde právny záujem na určení neplatnosti 
vyplýva priamo z tohto ustanovenia a nie je potrebné ho výslovne tvrdiť 
ani preukazovať, je v prípade žaloby na určenie, že pracovný pomer trvá, 
v každom jednotlivom prípade potrebné, aby bol daný naliehavý právny 
záujem na tomto určení. 

2.6 Odstúpenie od zmluvy v pracovnom práve 

Od prípadov neplatnosti právnych úkonov je v pracovnom práve 
potrebné rozlišovať ich povahu (osud) v prípade, ak boli uskutočnené 
zmysle §§ 48 a 49 OZ alebo v zmysle § 19 ZP, kedy namiesto neplatnosti 
právneho úkonu nastupuje možnosť od takéhoto právneho úkonu 
odstúpiť.88 Aj v prípade inštitútu odstúpenia od zmluvy (v širšom chápaní 

                                                 
88 Aj keď v zmysle judikatúry je možné podstatný omyl považovať za dôvod neplatnosti 
takéhoto právneho úkonu: „Ust. § 19 ods. 1 Zákonníka práce je ustanovením 
aplikovateľným na široké spektrum vzťahov pracovnoprávnych. V prvom rade je potrebné 
poukázať na to, že predmetným ustanovením je definované právo, t. j. možnosť účastníka 
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aj dohody, jednostranného právneho úkonu) ako jednostranného 
adresovaného právneho úkonu druhému účastníkovi právneho vzťahu 
s úmyslom zrušiť zmluvu od začiatku je potrebné aplikovať relevantné 
ustanovenia Občianskeho zákonníka (za použitia § 1 ods. 4 ZP).  

V zmysle ustanovenia § 48 ods. 1 OZ môže ktorýkoľvek účastník 
zmluvy (v našom prípade zamestnávateľ alebo zamestnanec) od zmluvy 
odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo 
účastníkmi dohodnuté. Z vyššie uvedeného nám vyplýva, že možnosť 
odstúpiť od zmluvy upravuje buď priamo právny predpis, alebo je možnosť 
odstúpenia od zmluvy dohodnutá priamo v zmluve alebo dohode uzavretej 
medzi účastníkmi právneho vzťahu. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od 
začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo 
účastníkmi dohodnuté inak. Aplikovať predmetné ustanovenia 
Občianskeho zákonníka na pracovné vzťahy však nemožno absolútne. 
Napríklad od pracovnej zmluvy nebude možné „odstúpiť“89 inak, ako 

                                                 
pracovnoprávneho úkonu od zmluvy, pokiaľ konal v omyle, odstúpiť. Nejde o povinnosť a 
už vôbec nie je dôsledkom nečinnosti v zmysle nevykonania práva na odstúpenie 
nemožnosť domáhať sa vyslovenia neplatnosti úkonu, ktorý bol vykonaný v omyle, na súde. 
Práve naopak, z ust. § 77 Zákonníka práce vyplýva oprávnenie uplatniť neplatnosť 
dohody, resp. zmluvy (podľa názoru súdu ide o synonymá, nie rozdielne právne 
inštrumenty, ako sa domnieva žalobkyňa), ktorou sa má skončiť pracovný pomer, na súde. 
Toto ustanovenie nevylučuje tento postup ani u dohôd o skončení pracovného pomeru 
uzatvorených v omyle.“ – Uznesenie Krajského súdu v Prešove zo dňa 17. novembra 
2015, sp. zn. 5CoPr/3/2015; „Pri uzatváraní dohody o skončení pracovného pomeru bolo 
povinnosťou odporcu informovať navrhovateľa o existencii vhodného pracovného miesta, 
teda mu ho ponúknuť. Následne by bolo iba na vôli navrhovateľa, či takúto prácu a takéto 
miesto, ktoré malo dočasný charakter (navrhovateľ by vstúpil do režimu dočasnej štátnej 
služby) a ktoré by vyžadovalo úspešné absolvovanie výberového konania, prijme alebo 
neprijme. Úvahy odvolacieho súdu o rozdielnosti právnych vzťahoch štátnych 
zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme sú bez právnej 
relevancie, s posudzovaním vhodnosti ponúkanej práce nesúvisia. Odporca napriek tejto 
skutočnosti navrhovateľovi uviedol, že je nadbytočný, pretože nemá pre neho žiadnu 
prácu. Uviedol teda navrhovateľa do omylu, ktorý je podstatný, a preto je právny úkon - 
dohoda o skončení pracovného pomeru neplatná.“ – Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 
dňa 30. januára 2013, sp. zn. 1Cdo/123/2011. 
89 „Použití institutu odstoupení od smlouvy upraveného v § 48 a 49  OZ pro možnost 
odstoupení od právních úkonů v pracovním právu, konkrétně od pracovní smlouvy, sebou 
totiž vskutku přináší vysokou míru sociální nejistoty; umožňuje obcházet úpravu skončení 
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na určenie, že pracovný pomer trvá), nemôže súd zaoberať predbežnou 
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88 Aj keď v zmysle judikatúry je možné podstatný omyl považovať za dôvod neplatnosti 
takéhoto právneho úkonu: „Ust. § 19 ods. 1 Zákonníka práce je ustanovením 
aplikovateľným na široké spektrum vzťahov pracovnoprávnych. V prvom rade je potrebné 
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v zmysle relevantných ustanovení § 59 a nasl. ZP týkajúcich sa skončenia 
pracovného pomeru. Prechodnejšia je aplikácia ustanovenia § 49 OZ na 
oblasť pracovnoprávnych vzťahov, keďže Zákonník práce explicitne 
neupravuje konanie účastníka v tiesni a právne následky s ním spojené.  
V zmysle § 49 OZ účastník, ktorý uzavrel zmluvu v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok, má právo od zmluvy odstúpiť. Pracovnoprávna 
teória a judikatúra definuje tieseň ako: „...situáciu, keď vôľa subjektu 
nebola kreovaná slobodne, ale pod vplyvom ťaživej naliehavej potreby, 
a tento hospodársky či sociálny stav pôsobí naňho takým spôsobom a takou 
intenzitou, že v dôsledku neho urobí právny úkon.“90 Okrem tiesnivej 
situácie bude na strane preukazujúcej takýto stav kladená požiadavka 
preukázania (kumulatívne) aj nenápadne nevýhodných podmienok, za 
ktorých bola zmluva či dohoda uzavretá, pričom predmetný dôvod 
odstúpenia od zmluvy (preukázaný) bude úzko kolidovať (eventuálne 
dopĺňať) s absolútnou neplatnosťou v zmysle § 39 OZ.  

Špecifická právna úprava odstúpenia od zmluvy je obsahom 
ustanovenia § 19 ZP, pričom táto upravuje odstúpenie od zmluvy osoby 
(zamestnanec aj zamestnávateľ) konajúcej v omyle podľa § 19 ods. 1 ZP 
a konkrétne prípady upravujúce situácie, kedy má zamestnávateľ právo 
odstúpiť od pracovnej zmluvy (§ 19 ods. 2 a 3), pričom samostatné spôsoby 
odstúpenia sú upravené v ďalších ustanoveniach Zákonníka práce.  

V zmysle § 19 ods. 1 ZP má účastník právneho vzťahu, ktorý konal 
v omyle, ktorý druhému účastníkovi musel byť známy, právo od zmluvy 

                                                 
pracovního poměru a porušovat zásadu stability pracovního procesu jako jednu ze 
základních zásad, která ovládá možnost skončení tohoto základního pracovněprávního 
vztahu... Obecně vzato lze dodat, že pracovní právo musí chránit zaměstnance před 
jakýmikoliv formami nátlaku, vedoucími v zásadě k umožnění svévolného přístupu ze 
strany zaměstnavatele k ukončení pracovního poměru. Jde o projev ochranné funkce 
pracovního práva a stability pracovního poměru.“ – Nález Ústavného súdu ČR zo dňa 
12. marca 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06   
90 OLŠOVSKÁ, A. – NOVOTNÁ M. Odstúpenie a výpoveď vo vzťahu 
k pracovnoprávnym zmluvám a dohodám. In Societas et iurisprudentia. roč. V, č. 4. 2017. 
s. 50- 51. 
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odstúpiť, ak sa omyl týka takej okolnosti, že by bez neho k zmluve nedošlo. 
Pre naplnenie skutkovej podstaty odstúpenia od zmluvy v pracovnom 
práve z dôvodu omylu je potrebné, aby: 

a) v omyle konajúcemu účastníkovi právneho vzťahu nebol takýto 
omyl vopred známy (t.j. v čase uskutočňovania právneho úkonu), 
teda účastník o ňom vôbec nevedel, 

b) bol druhému účastníkovi omyl známy a aby sa 
c) omyl dotýkal takej okolnosti, bez (vedomosti o) ktorej by nedošlo 

k uzatvoreniu zmluvy. 

Pracovnoprávna teória rozlišuje omyl vo vôli alebo omyl v prejave 
vôle (ZP však nie), pričom o omyl vo vôli ide vtedy, ak má účastník 
nesprávnu alebo nedostatočnú predstavu o obsahu zmluvy, o jej predmete, 
o druhom účastníkovi alebo o iných skutočnostiach, ktoré boli rozhodujúce 
pri utváraní jeho vôle a o omyl v prejave vôle ide vtedy, ak prejav vôle 
nezodpovedá samotnej vôli, ktorú účastník chcel v skutočnosti vyjadriť.91 
Následok odstúpenia od zmluvy pre omyl konajúceho je skutočnosť, 
že zmluva sa ruší od počiatku, ak nie je právnym predpisom ustanovené 
alebo účastníkmi dohodnuté inak. V prípade nárokov z takejto od počiatku 
zrušenej zmluvy je potrebné postupovať podľa ustanovení o bezdôvodnom 
obohatení (ak sa v rámci zmluvy/dohody už niečo plnilo).  

Zákonodarca okrem omylu ako dôvodu odstúpenia od zmluvy 
špecificky upravil aj odstúpenie zamestnávateľa od pracovnej zmluvy a to 
v rámci ustanovenia § 19 ods. 2 a 3 ZP. Zamestnávateľ má právo odstúpiť 
od pracovnej zmluvy v prípade, ak: 

a) zamestnanec nenastúpi do práce v dohodnutý deň nástupu do práce 
bez toho, aby mu v tom bránila prekážka v práci - ide teda 
o situáciu, ak absentuje akákoľvek v ZP upravená prekážka v práci 

                                                 
91 BARANCOVÁ, H. Zákonník práce. Komentár. Praha, C. H. Beck 2010, s. 307. 
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91 BARANCOVÁ, H. Zákonník práce. Komentár. Praha, C. H. Beck 2010, s. 307. 
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brániaca nástupu zamestnanca do práce, a napriek tejto skutočnosti 
k nástupu do práce nedôjde, 

b) zamestnanec do troch pracovných dní neupovedomí 
zamestnávateľa o prekážke v práci, ktorá mu bráni nastúpiť do 
práce v dohodnutý deň nástupu do práce, pričom ide o situáciu, ak 
existuje relevantná prekážka práce upravená v ZP ale absentuje 
konanie zamestnanca, ktorý by túto prekážku v lehote troch dní 
zamestnávateľovi oznámil92, 

c) zamestnanec bol po uzatvorení pracovnej zmluvy právoplatne 
odsúdený za úmyselný trestný čin v zmysle § 15 TZ93. 

Ďalšími situáciami upravenými v ZP, pri ktorých je možné 
aplikovať inštitút odstúpenia sú: 

a) odstúpenie od dohody obmedzení zárobkovej činnosti zamestnanca 
po skončení pracovného pomeru v zmysle ustanovenia § 83a ods.1 
ZP, pričom k odstúpeniu môže dôjsť len počas trvania pracovného 
pomeru zamestnanca, pričom záväzok zaniká prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo 
písomné odstúpenie doručené druhej zmluvnej strane, najneskôr 
však posledným dňom trvania pracovného pomeru, 

b) odstúpenie zamestnanca od dohody o hmotnej zodpovednosti 
v zmysle § 183 ods. 1 ZP v situácii, ak sa zamestnanec preraďuje 
na inú prácu, zaraďuje na iné pracovisko, prekladá alebo ak 
zamestnávateľ v čase do jedného mesiaca po tom, čo dostal jeho 
písomné upozornenie, neodstráni nedostatky v pracovných 
podmienkach, ktoré bránia riadnemu hospodáreniu so zverenými 

                                                 
92 Aj v tomto prípade je potrebné vykladať ustanovenie § 19 ods. 2, písm. c) primerane, 
napríklad, ak zamestnanec pre autonehodu bol v kóme 4 dni a až po prebudení oznámi 
zamestnávateľovi takúto prekážku v práci tak, by zmeškanie trojdňovej lehoty nemalo 
zamestnanca sankcionovať v podobe možnosti zamestnávateľa od zmluvy odstúpiť.  
93 § 15 TZ: Trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ a) chcel spôsobom uvedeným 
v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, alebo b) vedel, 
že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, že ho 
spôsobí, bol s tým uzrozumený. 
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hodnotami. Pri spoločnej hmotnej zodpovednosti môže 
zamestnanec od dohody odstúpiť, ak je na pracovisko zaradený iný 
zamestnanec alebo ustanovený iný vedúci, prípadne jeho zástupca. 
Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch musí zamestnanec 
odstúpenie oznámiť zamestnávateľovi písomne. V tomto prípade 
dohoda o hmotnej zodpovednosti zaniká dňom odstúpenia od tejto 
dohody, 

c) odstúpenie od dohody o vykonaní práce v zmysle § 226 ods. 3 ZP 
a to z dôvodov na strane zamestnanca (ak zamestnanec nevykonal 
pracovnú úlohu v dohodnutej dobe), alebo z dôvodov na strane 
zamestnávateľa (ak zamestnávateľ neutvoril zamestnancovi 
dohodnuté pracovné podmienky a z tohto dôvodu zamestnanec 
nemohol úlohu vykonať). 

2.7 Preklúzia a premlčanie v pracovnom práve 

Aj v oblasti pracovného práva aplikujeme na právne vzťahy rôzne 
právne skutočnosti závisle na plynutí času (doby a lehoty) a to také, 
s ktorými platné právo spája sankcie v podobe zániku práva (preklúzia) 
alebo zániku nároku na uplatnenie námietky premlčania.94  

Preklúzia 

Zákonník práce priamo v ustanovení § 36 ZP vymedzuje špecifické 
prípady zániku práva, kedy je účastník právneho vzťahu (nositeľ práva) 
sankcionovaný za neskoré uplatnenie si svojho práva, a to ex offo súdom 
bez toho, aby to druhá strana musela explicitne namietať. Zákonodarca 
takouto právnou úpravou vymedzil taxatívny výpočet právne relevantných 
vzťahov, pri ktorých je prednejšou právna istota a stabilita vzťahov 
zamestnanca a zamestnávateľa. Účelom taxatívneho vymedzenia 

                                                 
94 V zmysle Lubyho nazerania na premlčanie - LUBY, Š. Výber z diela a myšlienok. 
Bratislava : IURA EDITION, s.r.o, 1998, s. 300. 
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Bratislava : IURA EDITION, s.r.o, 1998, s. 300. 
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upraveného v § 36 ZP 95je pod prizmou zániku práva v stanovenej lehote 
čo najefektívnejšie odstránenie právnej neistoty v právnych vzťahoch 
medzi zamestnávateľom a zamestnancom. 

V zmysle ustanovenia § 36 ZP ide o nasledovné prípady plynutia 
prekluzívnych lehôt: 

a) Plynutie dvojmesačnej lehoty v zmysle ustanovenia § 63 ods. 4 a 5 
ZP a to za účelom možného iniciovania skončenia pracovného 
pomeru výpoveďou odo dňa, keď sa zamestnávateľ dozvedel (ods. 
4) o dôvode (porušení pracovnej disciplíny, respektíve dôvode, pre 
ktorý je možno okamžite skončiť pracovný pomer) alebo odo dňa 
získania vedomosti o výsledku konania, ktorého predmetom bola 
otázka porušenia disciplíny zamestnanca (ods. 5). V ustanovení 
§ 63 ods. 4 ZP je špecificky riešená situácia porušenia pracovnej 
disciplíny zamestnanca v cudzine, kedy zamestnávateľovi plynie 
dvojmesačná lehota odo dňa návratu zamestnanca z cudziny 
a objektívna lehota jedného roka odo dňa, kedy dôvod výpovede 
vznikol. 

b) Podobne ako v písm. a) tohto výpočtu je upravená prekluzívna 
lehota na iniciovanie okamžitého skončenia pracovného pomeru 
zo strany zamestnávateľa v zmysle § 68 ods. 2 ZP, a to iba v lehote 
dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie 
dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod 
vznikol. 

c) V prípade iniciovania okamžitého skončenia pracovného pomeru 
zamestnancom plynie v zmysle ustanovenia § 69 ods. 3 ZP 
prekluzívna lehota pre takéto skončenie v trvaní jedného mesiaca 
odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného 
pomeru zamestnanec dozvedel. 

                                                 
95 „K zániku práva preto, že sa v ustanovenej lehote neuplatnilo, dochádza len v prípadoch 
uvedených v § 63 ods. 4 a 5, § 68 ods. 2, § 69 ods. 3, § 75 ods. 3, § 77, § 87a ods. 7, § 193 
ods. 2 a § 240 ods. 9. Ak sa právo uplatnilo po uplynutí ustanovenej lehoty, súd prihliadne 
na zánik práva, aj keď to účastník konania nenamietne.“ 
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d) Ďalšou z prekluzívnych lehôt je trojmesačná prepadná lehota 
v zmysle § 75 ods. 3 ZP, v rámci ktorej sa zamestnanec môže 
domáhať úpravy pracovného posudku alebo potvrdenia 
o zamestnaní. 

e) Medzi prekluzívne lehoty zaraďujeme už vyššie spomínané prípady 
relatívnej neplatnosti skončenia pracovného pomeru v lehote dvoch 
mesiacov podľa § 77 ZP. 

f) V prípadoch, ak v zmysle § 87a ods. 7 ZP, zamestnanec 
neodpracoval ku dňu skončenia pracovného pomeru alebo 
vyrovnávacieho obdobia celý rozsah pracovného času, za ktorý mu 
zamestnávateľ poskytol základnú zložku mzdy, zamestnávateľ má 
právo domáhať sa, aby mu zamestnanec vrátil základnú zložku 
mzdy, poskytnutú nad rozsah odpracovaného pracovného času, len 
ak sa pracovný pomer so zamestnancom skončil podľa § 63 ods. 1 
písm. d) a e) alebo § 68 ods. 1 ZP najneskôr v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa, keď sa pracovný pomer skončil.  

g) Ďalšou prekluzívnou lehotou v pracovnom práve je 15 dňová lehota 
zamestnanca v zmysle § 193 ods. 2 TP na písomné upovedomenie 
zamestnávateľa o skutočnosti, že mu vznikla škoda na odložených 
veciach po uplynutí ktorej právo na náhradu škody zanikne.96 

h) V zmysle ustanovenia § 240 ods. 9 ZP môže zamestnávateľ skončiť 
pracovný pomer výpoveďou s členom príslušného odborového 
orgánu, s členom zamestnaneckej rady alebo so zamestnaneckým 
dôverníkom, alebo s nimi okamžite skončiť pracovný pomer len 
s predchádzajúcim súhlasom týchto zástupcov zamestnancov. 
Po vyžiadaní súhlasu pre zástupcov zamestnancov začína plynúť 
lehota 15 dní, počas ktorých môžu písomne súhlas odmietnuť. 
V prípade mlčania zástupcov zamestnancov sa po pätnástich dňoch 
ich súhlas prezumuje a zamestnávateľ môže v prekluzívnej lehote 
(odo dňa udelenia súhlasu, resp. uplynutia 15 dní na odmietnutie 

                                                 
96 Aj keď je na mieste zamyslieť sa, či je vhodné formulovať tento inštitút ako preklúziu 
a ním spôsobiť absolútny zánik nároku zamestnanca na náhradu škody a to aj v prípade, 
ak by zamestnávateľ chcel po uplynutí 15 dňovej lehoty zamestnancovi plniť. 
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súhlasu) dvoch mesiacov využiť súhlas (mlčanie) za účelom 
skončenia pracovného pomeru s dotknutým zamestnancom. 

Vo všetkých vyššie uvedených taxatívne vymedzených prípadoch 
dochádza k zániku práva v dôsledku neuplatnenia práva v Zákonníkom 
práce ustanovenom čase a subjektívne právo zaniká ako celok. Nemožno 
ho priznať ani súdom a ani v prípade, ak by bol pôvodne povinný subjekt 
ochotný splniť prekludovanú povinnosť. V prípade, ak by povinný subjekt 
aj napriek vyššie uvedenému svoju povinnosť splnil, považovalo by sa 
akékoľvek z toho vyplývajúce plnenie za bezdôvodné obohatenie. 

Premlčanie 

Aj napriek skutočnosti, že Občiansky zákonník v zmysle §§ 101 až 
114 používa pojem premlčacia doba, v zmysle pracovnoprávnej teórie 
prevažuje využitie pojmu premlčacia lehota.97 Pod pojmom premlčanie 
chápeme „...kvalifikované uplynutie času, v dôsledku ktorého nárok (resp. 
jeho žalovateľnosť/vykonateľnosť), vyplývajúci z určitého subjektívneho 
práva, možno odvrátiť námietkou premlčania; uplynutím takejto doby 
právo nezaniká, stáva sa však súdne nevynútiteľným.“98 Dôsledok 
neuplatnenia práva počas plynutia premlčacej lehoty tkvie v nadobudnutí 
oprávnenia povinného subjektu na vznesenie námietky premlčania 
a v zániku právneho nároku oprávneného subjektu po vznesení námietky 
premlčania povinným subjektom, pričom samotné právo nezaniká, no 
dostáva sa do roviny naturálnej obligácie, čiže sa stáva súdne 
nevymáhateľné a nevynútiteľné štátnou mocou. Na rozdiel od preklúzie ho 
však povinný subjekt môže stále svoju povinnosť dobrovoľne splniť. 
Premlčaním však nárok zaniká iba v prípade vznesenia námietky 

                                                 
97 BARANCOVÁ, H. Zákonník práce. Komentár. Praha, C. H. Beck 2010, s. 382. Pozri 
aj: SCHRONK, R. Zákonník práce a jeho novelizácie. Šamorín : Heuréka, 2018. s. 54 – 
55. 
98 FEKETE, I. Občiansky zákonník. Veľký komentár. Žilina : Eurokódex, s.r.o. 2011. 
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premlčania zo strany povinného subjektu a ak povinný subjekt túto 
námietku nevznesie, môže byť premlčané právo priznané súdom.  

V súlade s ustanovením § 1 ods. 4 ZP (absencia právnej úpravy 
premlčania v ZP) je potrebné v oblasti premlčania uplatniť subsidiárne 
relevantné ustanovenia §§ 101 až 114 OZ. Dĺžka všeobecnej premlčacej 
lehoty upravenej v § 101 OZ je tri roky a táto plynie odo dňa, keď sa právo 
mohlo na súde uplatniť prvýkrát. V prípade, ak boli peňažné nároky 
písomne uznané čo do dôvodov a výšky, plynie premlčacia lehota v trvaní 
10 rokov. Všeobecná premlčacia doba sa uplatní vo všetkých prípadoch, 
v ktorých neplatí osobitná dlhšia premlčacia doba (lehota) a zároveň nejde 
o premlčanie nároku na náhradu škody, ktorá je upravená na jednej strane 
ako subjektívna dvojročná lehota a na strane druhej ako objektívna 
trojročná lehota s výnimkou pri škode spôsobenej úmyselne, kedy sa 
uplatní 10 ročná premlčacia lehota odo dňa vzniku škodovej udalosti. 
Samostatne je upravené právo na vydanie plnenia z bezdôvodného 
obohatenia, ktoré sa premlčuje v subjektívnej dvojročnej lehote odo dňa, 
kedy sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa 
na jeho úkor obohatil a v objektívnej trojročnej (desaťročnej pri 
úmyselnom bezdôvodnom obohatení) lehote, odo dňa, kedy k nemu došlo. 
V súlade s vyššie uvádzanou judikatúrou (R 119/1999) sa do plynutia lehôt 
ustanovených na uplatnenie nárokov zamestnancom, ktorý pre duševnú 
poruchu nie je spôsobilý robiť právne úkony nezapočítava doba, po ktorú 
mu nebol ustanovený opatrovník, aj keď tento zamestnanec dosiaľ nebol 
právoplatným rozhodnutím súdu obmedzený na spôsobilosti na právne 
úkony.  

Počítanie času v súvislosti s lehotami a dobami v zmysle 
ustanovení Zákonníka práce  

Aj keď Zákonník práce v ustanovení § 37 upravuje počítanie času, 
na právne inštitúty spojené s plynutím času (preklúzia a premlčanie) sa 
budú subsidiárne vzťahovať relevantné ustanovenia všeobecnej časti 
Občianskeho zákonníka. V zmysle § 37 ZP sú odlišne upravené lehoty 
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a doby, pričom explicitne sa predmetná úprava týka práve počítania dôb 
v pracovnom práve. „Doby na rozdiel od lehôt začínajú plynúť už prvým 
dňom a končia uplynutím posledného dňa stanovenej alebo dohodnutej 
doby. Doby uplynú bez ohľadu na to, či koniec doby pripadne na sobotu, 
nedeľu alebo sviatok.“99 

Na rozdiel od doby, lehota je zákonom stanovenou časovou 
hranicou určenou na uplatnenie nároku na súde alebo na uplatnenie nároku 
voči inému účastníkovi pracovnoprávneho vzťahu, a to právnym úkonom 
alebo inou formou. Lehoty v pracovnom práve sú hmotnoprávnymi 
lehotami: „...ak zamestnávateľ alebo zamestnanec chcel, aby nenastali 
právne účinky vyplývajúce z rozviazania pracovného pomeru, musel 
v lehote dvoch mesiacov podať na súde žalobu na určenie, že právny úkon 
smerujúci k rozviazaniu pracovného pomeru je neplatný. Dvojmesačná 
lehota podľa ustanovenia § 77 Zákonníka práce bola lehotou prekluzívnou 
a súčasne išlo o lehotu hmotnoprávnu. To znamená, že účastník, ktorý 
uplatňoval neplatnosť rozviazania pracovného pomeru, musel uplatniť svoj 
nárok žalobou na súde tak, aby žaloba došla na súd najneskôr v posledný 
deň lehoty; na rozdiel od lehôt procesných teda nestačilo, aby žaloba bola 
v posledný deň lehoty odovzdaná orgánu, ktorý mal povinnosť ju súdu 
doručiť (teda pošte).“100 

Počítanie lehôt sa za použitia § 1 ods. 4 a § 36 ZP subsidiárne 
spravuje ustanovením § 122 OZ, pričom lehota určená podľa dní sa začína 
dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. 
Polovicou mesiaca sa rozumie pätnásť dní. Koniec lehoty určenej podľa 
týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním 
alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota 
začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty 
na jeho posledný deň. V prípade, ak posledný deň lehoty pripadne 
na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší 

                                                 
99 BARANCOVÁ, H. Zákonník práce. Komentár. Praha, C. H. Beck 2010, s. 390. 
100 Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 1. januára 2003, sp. zn. 1Cdo/7/2003. 
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nasledujúci pracovný deň. Lehoty určené podľa dní a väčších časových 
jednotiek sa nepočítajú od okamihu k okamihu, ale podľa celých dní, takže 
končia pravidelne niektorou polnocou. Pre prípad lehôt vymeraných 
hodinami alebo minútami platí aj bez výslovného ustanovenia zákona (ZP) 
prirodzené počítanie času od okamihu, keď začali - do okamihu, keď 
končia (a momentum ad momentum), t. j. od hodiny k hodine, od minúty 
k minúte.101 

Rovnako dôležité, ako určenie konca plynutia lehota je určenie jeho 
začiatku. Okrem už vyššie spomínaného pravidla začiatku plynutia lehoty 
deň nasledujúci po dni, kedy nastala právne rozhodujúca udalosť je 
potrebné určiť, čo právo chápe pod pojmom rozhodujúca udalosť. Deň 
rozhodujúcej udalosti bude dňom, kedy sa právo mohlo uplatniť po prvý 
raz. Právo (nárok) možno vykonať, resp. uskutočniť po prvý raz, 
keď na strane oprávneného vznikne možnosť podať na jeho základe žalobu 
na súde.  

2.8 Úrok z omeškania  

Dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ide 
o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od 
dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona 
povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a 
poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis (§517 ods. 1 a 2 
Občianskeho zákonníka). Omeškanie dlžníka je spojené s plynutím času 
a inými slovami ide o prípad, ak dlžník nesplní svoj dlh riadne a včas 
v čase jeho splatnosti. Dlžníkovi, ktorý sa ocitne v omeškaní s peňažným 
dlhom, vzniká popri pôvodnej povinnosti zaplatiť dlh aj ďalšia platobná 
povinnosť hradiť úrok z omeškania (ak nejde o zákonom predpokladanú 
povinnosť hradiť poplatok z omeškania).   

                                                 
101 FEKETE, I. Občiansky zákonník Veľký komentár. Žilina : Eurokódex, s.r.o. 2011. 
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V teórii aj v praxi je nutné odlišovať zmluvne dojednané úroky 
od úrokov z omeškania. Zmluvne dohodnuté úroky predstavujú odmenu 
za pôžičku peňazí, naproti tomu, úroky z omeškania sú sankciou za 
porušenie povinností, konkrétne nedodržanie dohodnutej doby splatnosti. 
Zatiaľ čo povinnosť dlžníka zaplatiť veriteľovi dohodnuté úroky vzniká sú 
záväzku uvedeného priamo v zmluve, povinnosť platiť úroky z omeškania 
vyplýva zo zákona ako dôsledok omeškania dlžníka so splnením dlhu. 
dohodnuté úroky je tak dlžník povinný platiť aj keď nie je v omeškaní 
so zaplatením istiny, úrok z omeškania len v prípade omeškania, a to bez 
ohľadu na to, či bolo dohodnuté úročenie pôvodného peňažného záväzku. 
Obidva úroky môže veriteľ žiadať popri sebe. Súdna prax doplnila, že pri 
omeškaní so zaplatením úrokov z omeškania nemá veriteľ právo 
požadovať z nich úroky z omeškania. Nesplatenie úrokov z omeškania 
z dlžnej sumy včas je omeškaním s príslušenstvom pohľadávky, nie 
s plnením vlastného dlhu.102  

 Úrok z omeškania je typickou sankciou v civilnom práve, bez 
ohľadu na to či máme n mysli občianske právo alebo obchodné právo. 
V pracovnom práve  však rozhodovacia prax súdov nie je jednotná, pričom 
v prvom rade je potrebné zdôrazniť, že vo väčšine prípadov konajúce súdy 
k nároku na náhradu mzdy priznávajú i úroky z omeškania, a to v zákonnej 
výške podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v spojitosti s nariadením 
vlády č. 87/1995 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
Občianskeho zákonníka.103 V druhom rade sa žiada dodať, že svoje 
rozhodnutie o priznaní sankčného úroku z omeškania (najčastejšie 
k nároku na náhradu mzdy na základe neplatného skončenia pracovného 
pomeru) žiadnym spôsobom právne nezdôvodňujú, nanajvýš poukážu na 

                                                 
102 MESIARKINOVÁ, S. in ŠTEVČEK, m., DULAK, A., BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, M., 
SEDLAČKO, F., TOMAŠOVIČ, M. a kol.Občianksy zákonník II. § 451-880. Komentár. 
Praha: C. H. Beck, 2015,  s. 1788.   
103 Pozri napr. rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 3Co/401/2012 z 27. mája 
2015, rozsudok Okresného súdu Nitra sp. zn. 7Cpr/2/2013 z 7. novembra 2013. 
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vyššie citované ustanovenie Občianskeho zákonníka v spojení 
s vykonávacím predpisom.  

 Pritom nárok na priznanie zákonného sankčného úroku 
z omeškania v pracovnoprávnych vzťahoch nie je vonkoncom 
jednoznačný. Základná právna podstata sa odvíja od subsidiarity 
Občianskeho zákonníka vo vzťahu k Zákonníku práce.  

2.8.1 Subsidiarita Občianskeho zákonníka v pracovnoprávnych 
vzťahoch  

Výrazne obmedzené subsidiárne použitie Občianskeho zákonníka 
na pracovnoprávne vzťahy vyplýva z ochrannej až paternalistickej úpravy 
Zákonníka práce. V oblasti zmluvného práva je Zákonník práce prísne 
kogentnou normou, s prevahou kogentných a relatívne (jednostranne) 
kogentných noriem (zmluvné dojednania možno upravovať oproti zákonu 
len jedným smerom, a to v prospech zamestnanca).104  

Funkčné väzby pracovného práva k občianskemu právu ukotvuje 
ustanovenie §1 ods. 4 Zákonníka práce: „ak tento zákon v prvej časti 
neustanovuje inak, vzťahujú sa na právne vzťahy podľa odseku 1 
(individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce 
fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a kolektívne 
pracovnoprávne vzťahy) všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka.“  

Z označeného zákonného ukotvenia subsidiarity vyvstáva pre prax 
nie zanedbateľná otázka, či pri vymedzení subsidiárneho použitia 
„všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka“ mal zákonodarca na 
                                                 
104 Ustanovenie § 1 ods. 6 Zákonníka práce: „V pracovnoprávnych vzťahoch možno 
upraviť podmienky zamestnania a pracovné podmienky zamestnanca výhodnejšie ako to 
upravuje tento zákon alebo iný pracovnoprávny predpis, ak to tento zákon alebo iný 
pracovnoprávny predpis výslovne nezakazuje alebo ak z povahy ich ustanovení nevyplýva, 
že sa od nich nemožno odchýliť.“ Relatívna kogentnosť v pracovnom práve by si zaslúžila 
samostatný článok, s akcentom najmä na analýzu pojmov „podmienky zamestnania 
a pracovné podmienky zamestnanca“, ktoré de facto pokrývajú celú oblasť zmluvného 
pracovného práva a nedávajú veľký priestor zmluvnej slobode.   
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V teórii aj v praxi je nutné odlišovať zmluvne dojednané úroky 
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102 MESIARKINOVÁ, S. in ŠTEVČEK, m., DULAK, A., BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, M., 
SEDLAČKO, F., TOMAŠOVIČ, M. a kol.Občianksy zákonník II. § 451-880. Komentár. 
Praha: C. H. Beck, 2015,  s. 1788.   
103 Pozri napr. rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 3Co/401/2012 z 27. mája 
2015, rozsudok Okresného súdu Nitra sp. zn. 7Cpr/2/2013 z 7. novembra 2013. 
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mysli výlučne použitie len 1. časti Občianskeho zákonníka alebo súčasne 
aj 8. časti 1. hlavy Občianskeho zákonníka upravujúcej všeobecné 
ustanovenia záväzkového práva (§ 488 až 587 Občianskeho zákonníka). 
V praxi sa táto otázka dotýka okrem iného aj práva na zaplatenie 
zákonných úrokov z omeškania v pracovnoprávnych vzťahoch. 

Pre správne pochopenie subsidiarity Občianskeho zákonníka je 
nutné nazrieť na znenie §1 ods. 4 Zákonníka práce aj optikou 
predchádzajúcej právnej úpravy a jej následných legislatívnych zmien. 
Zákonník práce vo svojom znení účinnom do 1. januára 2009 upravoval 
podporné použite Občianskeho zákonníka nasledovne: „Ak tento zákon 
v prvej časti neustanovuje inak, vzťahuje sa na tieto právne vzťahy 
Občiansky zákonník.“105 V súvislosti s následnou legislatívnou zmenou 
spočívajúcou v doplnení slovného spojenia „všeobecné ustanovenia“ 
zákonodarca deklaroval svoj zámer obmedziť subsidiárnu pôsobnosť 
osobitnej časti občianskeho kódexu, a to nielen k všeobecnej (prvej) časti 
ustanovení Zákonníka práce, ale zároveň eliminovať túto pôsobnosť 
k osobitnej časti Zákonníka práce.106 Napokon, v súlade s vysloveným 
záverom, zákonodarca z dôvodu odstránenia výkladových pochybností 
pristúpil k precizovaniu právnej úpravy. Subsidiarita Občianskeho 
zákonníka sa v období od 1. januára 2009 do 1. septembra 2011 v dikcii 
zákona upravila nasledovne: „Ak tento zákon v prvej časti neustanovuje 
inak, vzťahujú sa na tieto právne vzťahy všeobecné ustanovenia 
Občianskeho zákonníka.“ Ostatná korekcia právnej úpravy subsidiárneho 
použitia Občianskeho zákonníka do súčasne platného a účinného znenia 
nastala novelizáciou Zákonníka práce s účinnosťou k 1. septembru 

                                                 
105 Ustanovenie § 1 ods. 2 Zákonník práce účinného do 1. januára 2009. Predmetné 
ustanovenie bolo zmenené zákonom č. 460/2008 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú zákony 
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike. V § 1 ods. 4 Zákonníka práca 
sa slovo „vzťahuje“ nahrádza slovom „vzťahujú“ a slová „Občiansky zákonník“ sa 
nahrádzajú slovami „všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka“. 
106 Porovnaj aj BARANCOVÁ, H. Zákonník práce, Komentár. 4. vydanie. Praha : C. H. 
Beck, 2015, s. 116.  
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2011.107 Vo vzťahu k tejto, nateraz poslednej novelizácii, osobitná časť 
dôvodovej správy zdôrazňovala, že prijatím tejto novely nedošlo k zmene 
chápania vzťahu Zákonníka práce a Občianskeho zákonníka. Odstránili sa 
tým len aplikačné problémy, či spojenie „tieto právne vzťahy“ vykladať vo 
väzbe na prvú časť vety (právnych vzťahov v prvej časti) alebo vo väzbe 
na odsek 1 (individuálne pracovnoprávne vzťahy alebo kolektívne 
pracovnoprávne vzťahy).  

V intenciách postupných legislatívnych úprav a vychádzajúc 
z dôvodových k správ sa napriek zdanlivej pojmovej nejednoznačnosti vo 
všeobecnosti prijal záver, že subsidiarita sa vzťahuje len na 1. časť 
Občianskeho zákonníka, nie však na časť upravujúcu záväzky. 108 

2.8.2 Súdna prax k úrokom z omeškania  

Ako sme už uviedli obmedzená subsidiarita Zákonníka práce má 
priamy dopad na možnosť priznania nároku na zákonný úrok z omeškania. 
V súčasnosti v Zákonníku práce absentuje akákoľvek úprava týkajúca sa 
úroku z omeškania pri nesplnení záväzku riadne a včas. Pritom Zákonník 
práce ešte z roku 1965 na zákonné úroky pamätal, keď priamo stanovoval, 

                                                 
107 Zákon č. 257/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník 
práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V § 1 
ods. 4 Zákonníka práce sa vypúšťa slovo „tieto“ a za slová „právne vzťahy“ sa vkladajú 
slová „podľa odseku 1“. 
108 BARANCOVÁ, H. Zákonník práce, Komentár. 4. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2015, 
s. 115 alebo TKÁČ, V., MATEJKA, O., FRIEDMANNOVÁ, D., MASÁR, B. Zákonník 
práce. Komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014, s. 44. Avšak, opačný názor vyslovil 
napríklad rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 8Co/375/2017 z 9. septembra 
2014: „V tomto prípade sa totiž uplatňuje širší výklad "Všeobecných ustanovení" 
Občianskeho zákonníka, na ktorých subsidiárne použitie odkazuje § 1 ods.4 Zákonníka 
práce; uvedené ustanovenie totiž výslovne neodkazuje výlučne na Všeobecné ustanovenia 
Prvej časti Občianskeho zákonníka, a preto je potrebné za všeobecné ustanovenia v zmysle 
dikcie § 1 ods.4 Zákonníka práce, považovať nielen "Všeobecné ustanovenia" 
Občianskeho zákonníka uvedené v jeho Prvej časti (§ 1-122), ale aj "Všeobecné 
ustanovenia" uvedené v jeho Ôsmej časti - označenej ako Záväzkové právo (§ 488-587), 
keďže pracovnoprávne vzťahy treba; rovnako ako občianskoprávne vzťahy; považovať 
za záväzkové vzťahy, v ktorých účastníci vystupujú ako nositelia subjektívnych práva 
povinností stanovených normami pracovného práva.“ 
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105 Ustanovenie § 1 ods. 2 Zákonník práce účinného do 1. januára 2009. Predmetné 
ustanovenie bolo zmenené zákonom č. 460/2008 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú zákony 
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike. V § 1 ods. 4 Zákonníka práca 
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nahrádzajú slovami „všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka“. 
106 Porovnaj aj BARANCOVÁ, H. Zákonník práce, Komentár. 4. vydanie. Praha : C. H. 
Beck, 2015, s. 116.  
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108 BARANCOVÁ, H. Zákonník práce, Komentár. 4. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2015, 
s. 115 alebo TKÁČ, V., MATEJKA, O., FRIEDMANNOVÁ, D., MASÁR, B. Zákonník 
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že „Účastník, ktorého peňažný nárok nebol včas a riadne uspokojený, môže 
požadovať úroky z omeškania vo výške ustanovenej pre občianskoprávne 
vzťahy.“109 S prijatím nového kódexu bola táto úprava vypustená, čo sa 
však v tom čase nejavilo ako aplikačný problém.  

V čase po prijatí nového Zákonníka práce, absentujúcu úpravu 
zákonných úrokov z omeškania judikatúra nahrádzala práve možnosťou 
subsidiárneho použitia Občianskeho zákonníka, ktorá bola v tom čase 
upravená pomerne široko („...vzťahuje sa na tieto právne vzťahy Občiansky 
zákonník“). Najvyšší súd vo svojom často citovanom rozhodnutí110 
konštatoval: „Nevyplatenie náhrady mzdy v lehote splatnosti má za 
následok omeškanie, s možnosťou požadovať úroky z omeškania vo výške 
ustanovenej pre občianskoprávne vzťahy. Zákonník práce z roku 1965 (zák. 
č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov) túto možnosť jednoznačne 
vyjadril vo svojom § 256 ods. 2 prvá veta tak, že účastník, ktorého peňažný 
nárok nebol včas a riadne uspokojený, môže požadovať úroky z omeškania 
vo výške ustanovenej pre občianskoprávne vzťahy. Keďže terajší Zákonník 
práce (zák. č. 311/2001 Z. z.) a ani iný pracovnoprávny predpis nepodáva 
úpravu o úroku z omeškania, treba postupovať i v takomto prípade podľa 
občianskoprávnych predpisov. Pri omeškaní s náhradou mzdy 
z neplatného rozviazania (skončenia) pracovného pomeru platí preto výška 
úrokov z omeškania určená nariadením vlády č. 87/1995 Z. z. pre 
omeškanie s plnením peňažného dlhu (nariadenie v § 3 a § 4 je 
vykonávacím predpisom k § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Úrok z 
omeškania je vo svojej podstate majetkovou sankciou. Má veriteľa 
(zamestnanca) odškodniť za to, že nemohol použiť dlhovanú istinu náhrady 
mzdy, úžitky ktorej na druhej strane mohol za čas meškania poberať dlžník 
(zamestnávateľ). Pri rozhodovaní o priznaní úroku z omeškania nie je 
rozhodujúce, či žalovaný omeškanie zavinil, resp. dôvod omeškania; na 

                                                 
109 Ustanovenie § 256 ods. 2 zákona č. 65/1965 Zákonník práce účinné do 1. apríla 2002.  
110 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 1 Cdo 116/2008 z 17. 
decembra 2009. 
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vznik nároku na úrok z omeškania stačí, že zákonom stanovená lehota 
plnenia uplynula.“ 

Avšak zúžením subsidiárnej pôsobnosti Občianskeho zákonníka 
s účinnosťou od 1. januára 2009 („... vzťahujú sa na právne vzťahy ... 
všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka.“) sa citované 
odôvodnenie Najvyššieho súdu SR dostáva do konfliktu s platnou právnou 
úpravou.  

Formálne vzaté, súčasná právna úprava § 1 ods. 4 Zákonníka práce 
neumožňuje aplikovať ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa 
zákonného sankčného úroku z omeškania v prípade omeškania dlžníka, 
a teda ani v prípade priznania nároku z neplatného skončenia pracovného 
pomeru.111 Dôvody vylučujúce možnosť subsidiárneho použitia sú hneď 
dva, v prvom rade subsidiárne možno použiť výlučne všeobecnú časť 
Občianskeho zákonníka a súčasne v druhom slede subsidiarita 
Občianskeho zákonníka sa vzťahuje len na prvú časť Zákonníka práce 
a nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru sú zakotvené v jeho 
druhej časti.  

Vyššie uvedené úvahy majú svoj odraz aj v (zatiaľ menšinovej)112 
časti rozhodovacej praxe všeobecných súdov, ktoré úroky z omeškania 

                                                 
111 K rovnakému záveru dospeli napríklad autori OLŠOVSKÁ, A. Úroky z omeškania a 
náhrada mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru (patria či nepatria 
zamestnancovi aj úroky?). (dostupné na www.epravo.sk) alebo aj DEMEK, P. Zákonník 
práce s komentárom. (dostupné na www.epi.sk). 
112 Porovnaj opačný záver vyslovený v rozsudkoch Najvyššieho súdu Slovenskej 
republiky sp. zn. 1 Cdo 116/2008, sp. zn. 6 Cdo 246/2010 alebo aj sp. zn. 2 Cdo76/2011, 
na ktoré sa odvolávajú všeobecné súdy aj v novších rozhodnutiach, a to aj po zmene 
vymedzenia subsidiarity Občianskeho zákonníka. Z novších rozhodnutí pozri napríklad 
rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 8Co/375/2017 z 9. septembra 2014 a jeho 
odôvodnenie: „Právny záver ..., že nárok navrhovateľa (zamestnanca) na zaplatenie 
úrokov z meškania z náhrady mzdy priznanej mu z neplatného skončenia pracovného 
pomeru je potrebné posudzovať podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v spojení s § 
1 ods. 4 Zákonníka práce, a že navrhovateľovi patria úroky z omeškania z náhrady mzdy 
za každý jednotlivý mesiac obdobia, za ktorému bola táto priznaná, odo dňa 
nasledujúceho po dohodnutej dobe splatnosti mzdy, je plne konformný s doterajšou 
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k náhrade mzdy nepriznávajú s odôvodnením: „... subsidiárna pôsobnosť 
Občianskeho zákonníka znamená, že to čo Zákonník práce neupravil 
špeciálne v prvej všeobecnej časti, t.j. v § 1 až 40, sa spravuje všeobecnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, t.j. ustanoveniami§ 1 až 122 
Občianskeho zákonníka. ... S poukazom na vyššie citované zákonné 
ustanovenia a to § 1 ods. 4 Zákonníka práce, nemohol súd priznať ani 
odporcovi úroky z omeškania z dlžných súm, nakoľko Zákonník práce úroky 
z omeškania neupravuje a úroky z omeškania nie sú upravené ani 
vo všeobecnej časti Občianskeho zákonníka, ale až v § 517 ods. 2 
Občianskeho zákonníka. Súčasný Zákonník práce neobsahuje ustanovenia 
zakotvujúce možnosť účastníka pracovno-právnych vzťahov požadovať 
úroky z omeškania v prípade nesplnenia jeho peňažnej pohľadávky riadne 
a včas, a preto je potrebné posúdiť otázku úrokov z omeškania pri mzde a 
náhrade mzdy prostredníctvom interpretácie ustanovenia Zákonníka práce 
upravujúceho vzťah subsidiarity medzi Zákonníkom práce a Občianskym 
zákonníkom.“113 

Spomenutému zodpovedá aj názor v doktríne, podľa ktorého 
subsidiaritu občianskeho práva a Občianskeho zákonníka nemožno 
vykladať nad rámec platnej právnej úpravy extenzívne, pretože takýto 
prístup by popieral jednak kogentnú uzavretosť Zákonníka práce (najmä 
systém zmluvných typov), s čím súvisí i otváranie ďalších pre 
pracovnoprávne vzťahy neželaných inštitútov, akým je napr. 
zabezpečovací prostriedok zmluvnej pokuty a pod.114  

                                                 
ustálenou súdnou praxou.“ Pozri aj rozsudok Krajského súdu v Trnave sp. zn. 
11CoPr/5/2014 z 24. septembra 2014 alebo rozsudok Krajského súdu 5CoPr/11/2014 
z 16. decembra 2014. 
113 Rozsudok Okresného súdu Čadca sp. zn. 14C/142/2011. Obdobne aj rozsudok Krajský 
súd Bratislava sp. zn. 5Co/133/2013.  
114 Porovnaj OLŠOVSKÁ, A. Úroky z omeškania a náhrada mzdy z neplatného skončenia 
pracovného pomeru (patria či nepatria zamestnancovi aj úroky?). (dostupné na 
www.epravo.sk) 
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V tomto kontexte je potom zjavne irelevantná diskusia115 o tom, 
kedy je úrok z omeškania splatný, či mesačne momentom splatnosti mzdy, 
alebo až právoplatnosťou rozsudku, ktorým sa náhrada mzdy priznáva.  

Napriek vyššie vysloveným záverom si dovolíme predsa len 
predostrieť argumenty aj v prospech priznania úrokov z omeškania 
z náhrady mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru. Tieto 
argumenty sú postavené na základe použitia analógie zákona.  

2.8.3 Analógia zákona ako zdôvodnenie priznania úroku 
z omeškania  

Vylúčenie nároku na zákonný úrok z omeškania nebolo 
pravdepodobne zámerom zákonodarcu a ani nezodpovedá rozumnému 
usporiadaniu vzťahov. Zúžený rozsah subsidiarity sa pritom okrem 
sankčného úroku z omeškania dotýka závažne viacerých okruhov 
problémov, osobitne možno spomenúť započítanie vzájomných 
pohľadávok (pri priznaní náhrady mzdy sa v praxi bežne započítava súdom 
priznaná náhrada mzdy s už skôr vyplateným odstupným pri skončení 
pracovného pomeru, ktoré sa vníma ako bezdôvodné obohatenia 
zamestnanca, pritom započítanie je upravené rovnako ako sankčný úrok 
z omeškania v osobitnej časti, ktorá je zo subsidiárneho použitia vylúčená). 
Taktiež opomenúť nemožno ani zabezpečenie práv a povinností 
z pracovnoprávnych vzťahov ručením a zriadením záložného práva, 
ktorých pracovnoprávna úprava je rámcová a podporné využitie 
občianskoprávnej úpravy ručenia (§ 546 – 552 Občianskeho zákonníka) 
a záložnej zmluvy (§ 552 Občianskeho zákonníka) je nevyhnutné. Najmä 
na príklade zabezpečovacích prostriedkov v pracovnom práve možno 
názorne ilustrovať nevyhnutnosť použitia aj iných než všeobecných 
ustanovení Občianskeho zákonníka, resp. iných občianskoprávnych 
predpisov (katastrálny zákon vo vzťahu k zriadeniu záložného práva).  

                                                 
115 BERACKA, O. Úroky z omeškania pri vyplácaní náhrady mzdy. Ako to vlastne s nimi 
je? Personálny a mzdový poradca podnikateľa, č. 2-3, 2014. 
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115 BERACKA, O. Úroky z omeškania pri vyplácaní náhrady mzdy. Ako to vlastne s nimi 
je? Personálny a mzdový poradca podnikateľa, č. 2-3, 2014. 
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Ak vychádzame zo záveru, že subsidiarita osobitnej časti 
Občianskeho zákonníka je zámerne vylúčená, avšak súčasne sme nútení 
pre správnu aplikáciu pracovnoprávnych inštitútov využiť i osobitnú časť 
Občianskeho zákonníka, alebo aj iný právny predpis, pretože inak 
nemožno inštitút aplikovať, naskytuje sa (ako krajný prostriedok aplikácie 
práva) možnosť použitia analógie.     

V prospech analógie zákona ako spôsobu preklenutia obmedzenej 
subsidiarity Občianskeho zákonníka sa (nepriamo) vyslovil súd116 
(v súvislosti s rozhodovaním o vydaní bezdôvodného obohatenia), ktorý 
konštatoval: „... ak chýba potrebná špeciálna úprava Zákonníka práce, 
musí sa nevyhnutne použiť právna úprava Občianskeho zákonníka, aj keď 
nie je obsiahnutá vo všeobecnej časti Občianskeho zákonníka.“  

Metódou analógie zákona by sa teda teoreticky mohli aplikovať i tie 
ustanovenia, ktoré zákonodarca na prvý pohľad vylúčil zo subsidiárneho 
použitia Občianskeho zákonníka. Kde však stanoviť hranice, kedy je 
analógia zákona pre záväzkové vzťahy prípustná a kedy už ide 
o nedovolenú aplikáciu? Intuitívne možno vytýčiť základné mantinely 
dovoleného, resp. zakázaného použitia analógie zákona. Zjednodušene 
povedané, analógia inštitútov Občianskeho zákonníka bude dovolená tam, 
kde orgány aplikácie práva nebudú mať inú možnosť, teda v prípadoch keď 
pracovnoprávna úprava je natoľko nedostatočná, že bez použitia osobitnej 
časti Občianskeho zákonníka alebo bez použitia iných občianskoprávnych 
predpisov budú jej ustanovenia obsolentné. V tejto súvislosti možno 
spomenúť strohú úpravu zabezpečovacích prostriedkov v pracovnom 
práve. Príkladmo, úpravu zániku ručenia splnením záväzku, regresný nárok 

                                                 
116 Rozsudok Krajského súdu v Žiline, sp. zn. 11CoPr 7/2013. Uvedené súdne rozhodnutie 
sa odlišuje oproti iným, ktoré taktiež aplikujú osobitnú časť Občianskeho zákonníka 
(najmä vo vzťahu k úrokom z omeškania), najmä v tom smere, že konajúci súd si 
uvedomil zákonom obmedzenú subsidiaritu a napriek tomu však v okolnostiach daného 
prípadu aplikoval osobitnú časť Občianskeho zákonníka. Aj toto rozhodnutie by si 
zaslúžilo širšiu pozornosť, predovšetkým vo vzťahu k vnímaniu bezdôvodného 
obohatenia z neplatného právneho úkonu, ktorý nezapríčinil zamestnanec sám, čo ale 
presahuje predmet tohto príspevku.  
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ručiteľa či splatnosť dlhu ručiteľa budeme v Zákonníku práce hľadať 
márne, napriek tomu nemožno spochybniť aplikáciu týchto ustanovení aj 
pri ručení dojednanom v pracovnoprávnom vzťahu na základe § 20 
Zákonníka práce. Bez použitia príslušných ustanovení Občianskeho 
zákonníka by právna úprava ručenia v Zákonníku práce bola sama o sebe 
nepoužiteľná. Zákonodarcom požadované úplné vylúčenie použitia 
všetkých ustanovení osobitnej časti Občianskeho zákonníka je nemožné.  

Na druhej strane analógia zákona a použitie inštitútov osobitnej 
časti Občianskeho zákonníka bude neprípustná v prípadoch, keď by jej 
následkom malo dôjsť k aplikácií takých ustanovení Občianskeho 
zákonníka alebo osobitných predpisov, ktoré zjavne kolidujú s ochranou 
funkciou pracovného práva, ktorej výrazom je ochrana slabšej strany, čiže 
zamestnanca. Intuitívne pravidlá sú nápomocné, avšak nemožno 
s určitosťou tvrdiť, že bez akýchkoľvek pochybností zodpovedajú otázku, 
ako majú súdy pristupovať k uplatneným úrokom z omeškania k náhrade 
mzdy. Zákonný úrok z omeškania je totiž medzi uvedenými pomyselnými 
hranicami kdesi v strede.  

Absenciou úpravy však paradoxne môže argumentovať aj 
zamestnanec, ktorý odvodí nárok na úrok z omeškania analógiou zákona. 
Základnými predpokladmi analógie sú neplánová medzera v zákone 
a existencia právnej normy, upravujúca podobnú situáciu. Je viacero 
dôvodov domnievať sa, že absencia úpravy úrokov z omeškania 
v Zákonníku práce nie je zámerná. Ako sme už uviedli, úrok z omeškania 
bol ukotvený v Zákonníku práce z roku 1965 a vypustenie tejto úpravy 
v novom kódexe nebolo osobitne zdôvodnené, napokon ani to nebolo nutné 
pri ukotvení možnosti subsidiárneho použitia celého Občianskeho 
zákonníka. Ani následné zúženie subsidiarity nebolo zákonodarcom 
spájané s okrojením práva na zaplatenie úroku z omeškania. To všetko 
svedčí o neplánovanej medzere v zákone. O podobnej úprave v kódexe 
(zákonný úrok z omeškania) nemožno mať pochýb. Napokon ani prísna 
ochrana zamestnanca ako slabšej strany nedáva dôvod nepriznať úrok 
z omeškania, ktorý sa v praxi spája predovšetkým s nárokom na výplatu 
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mzdy, mzdových zvýhodnení či náhrady mzdy, teda s peňažnými nárokmi 
zamestnanca (peňažný nárok zamestnávateľa sa spája len s náhradou škody 
či vydaním bezdôvodného obohatenia). Uvedené úvahy nás nakláňajú 
k záveru o správnosti priznania úroku z omeškania aj v pracovnoprávnych 
vzťahoch.     

Naostatok je však v širších súvislostiach potrebné uviesť, že 
zákonodarca by mal na tieto nedostatky reagovať, ako jednoduché riešenie 
sa javí návrat k právnej úprave úroku z omeškania priamo v Zákonníku 
práce, tak ako to bolo v jeho predchádzajúcej podobe z roku 1965. 

2.9 Zmluvná pokuta  

 Zmluvná pokuta je typickým súkromnoprávnym inštitútom a je 
v Občianskom zákonníku systematicky zaradená do piateho oddielu ôsmej 
časti, ktorý upravuje zabezpečovacie prostriedky. Už zo systematického 
začlenenia badať základnú funkciu zmluvnej pokuty, ktorej je 
zabezpečenie hlavného záväzku. Okrem zabezpečovacej funkcie možno 
zmluvnej pokute nepochybne priznať aj prevenčnú funkciu, keďže odrádza 
dlžníka od porušenia povinnosti. Napokon zmluvná pokuta má aj 
sankčnú povahu.  

Ak strany dojednajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti 
zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný 
pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti 
nevznikne škoda (§544 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Z tohto dôvodu je 
zmluvná pokuta označovaná aj ako zmluvne paušalizovaná náhrada škody. 
Práve v paušalizovaní nachádzame sankčnú funkciu zmluvnej pokuty, keď 
môže predstavovať trest pre toho kto porušil zmluvnú povinnosť, aj keď 
pri tom nespôsobil žiadnu škodu.117  

                                                 
117 Pozri rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 7MCdo/9/2012 a aj sp. 
zn. 2 Cdo 172/2007. 
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Zmluvná pokuta a priori nahrádza možnosť náhrady škody. Veriteľ 
nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením 
povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, ak z dojednania 
účastníkov o zmluvnej pokute nevyplýva niečo iné. Domáhať sa náhrady 
škody presahujúcej zmluvnú pokutu môže veriteľ taktiež len v prípadoch,  
keď je to medzi účastníkmi dohodnuté. Ak z dojednania o zmluvnej pokute 
nevyplýva niečo iné, je dlžník zaviazaný plniť povinnosť, ktorej splnenie 
bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení. (§545 ods. 1 a 2 
Občianskeho zákonníka). Zmluvná pokuta má, ako každý iný 
zabezpečovací prostriedok, akcesorickú povahu, viaže sa teda na hlavný 
záväzok, ktorý zabezpečuje.  

Zmluvnú pokutu možno dojednať len písomne a v dojednaní musí 
byť určená výška pokuty alebo určený spôsob jej určenia dostatočne jasne, 
aby nevzbudzovala žiadne pochybnosti. Súd môže posudzovať dohodu 
o zmluvnej pokute nielen z pohľadu jej platnosti (ak sú na to dané procesné 
podmienky), ale má k nej aj možnosť moderačného práva. Neprimerane 
vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu 
a význam zabezpečovanej povinnosti. Ak veriteľ nie je oprávnený 
požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa 
zmluvná pokuta vzťahuje, súd prihliadne aj na výšku škody, ktorá 
porušením povinnosti vznikla, a na to, o koľko zmluvná pokuta presahuje 
rozsah vzniknutej škody (§545a Občianskeho zákonníka). 

2.9.1 Zákaz zmluvnej pokuty  

Zmluvná pokuta nie je v pracovnoprávnych vzťahoch prípustná.  

Dôvody sú hneď minimálne dva. Prvým dôvodom je obmedzená 
subsidiarita Občianskeho zákonníka v pracovnoprávnych vzťahoch (pozri 
výklad vo vzťahu k úrokom z omeškania). Druhým dôvodom je tzv. 
numerus clasus zmluvných typov v pracovnom práve.  
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Zmluvné pracovné právo napriek dlhotrvajúcej odbornej diskusii 
neuplatňuje typickú zásadu záväzkového práva „čo nie je zakázané je 
dovolené“ a na rozdiel od občianskeho či obchodného záväzkového práva 
zotrváva na úprave uzavretosti zmluvných typov. Účastníci 
pracovnoprávnych vzťahov môžu uzatvoriť len zmluvy, ktoré sú typovo 
upravené (alebo sú aspoň predvídané) pracovnoprávnymi predpismi a ich 
zmluvná voľnosť sa uplatní len v prípade, keď to pracovnoprávne predpisy 
umožňujú. Kogentná povaha Zákonníka práce a uzavretosť zmluvných 
typov sa odvodzuje zo znenia § 18 Zákonníka práce, podľa ktorého zmluva 
podľa príslušných ustanovení pracovnoprávnych predpisov je uzatvorená, 
len čo sa účastníci dohodli na jej obsahu. Z citovaného (a podľa autorov 
veľmi nenápadného) znenia „podľa príslušných ustanovení 
pracovnoprávnych predpisov“ sa ustálil tzv. „numerus clausus“ zmlúv 
a dojednaní v pracovnom práve, ktorý pretavuje pre zmluvné právo typické 
„čo nie je zakázané je dovolené“ na netradičné „čo nie je dovolené je 
zakázané“. 

Pravidlo „numerus clausus“, ktoré vychádza len zo zákonného 
znenia ustanovenia §18 Zákonníka práce a nemá uchopenie ani len 
v základných zásadách kódexu, sa javí v konfrontácii s ústavne 
garantovanou autonómiou vôle118 ako značne oslabené. Je nutné zdôrazniť, 
že ústavný princíp autonómie vôle je prelomený len zákonným znením 
§ 18 Zákonníka práce, aj keď výrazne posilneným judikatúrou,119 ktorá 
zdôrazňuje potrebu ochrany zamestnancov pracovnoprávnych vzťahov.120 
                                                 
118 Princíp autonómie vôle je ústavne zakotvený v čl. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej 
republiky, podľa ktorého každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho 
nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Princíp autonómie vôle je základným 
stavebným kameňom súkromného práva a má ustúpiť iba vo výnimočných prípadoch, a to 
keď nastáva kolízia s iným právnym princípom.  
119 Porovnaj rozsudok NS SR sp. zn. 3 M Cdo 14/2010 z 30. marca 2011. Ďalej pozri aj 
rozhodnutie ÚS ČR 27/1996 k ust. § 244 ods. 1 Zákonníka práce č. 65/1965 Sb. účinného 
do 31.12.2006. Pozri aj ÚS ČR 276/1999. 
120 Bližšie kapitola 2.5.3 Sloboda výberu zmluvného typu. Porovnaj rozsudok Najvyššieho 
súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 M Cdo 14/2010 z 30. marca 2011. Ďalej pozri aj 
rozhodnutie ÚS ČR 27/1996 k ust. § 244 ods. 1 Zákonníka práce č. 65/1965 Sb. účinného 
do 31.12.2006. Pozri aj ÚS ČR 276/1999. Porovnaj BARANCOVÁ, H. Zákonník práce. 
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Natíska sa otázka, či judikovanú zásadu zmluvného pracovného práva „čo 
nie je dovolené, je zakázané“ nemožno prelomiť ústavným princípom 
autonómie vôle a nahradiť ju základnou súkromnoprávnou konštrukciou 
„čo nie je zakázané, je dovolené“, čo by znamenalo možnosť uzatvárania 
aj iných než výslovne pomenovaných zmlúv. Napriek týmto myšlienkam, 
musíme podotknúť, a to v súlade s iným, rovnako dôležitým princípom 
právnej istoty, že numerus clasus zmluvných typov je v pracovnom práve 
a judikatúre hlboko zakorenený a rovnako i vedecká obec smeruje svoje 
úvahy a zámery skôr k liberalizácii a zvýšeniu dispozitívnosti 
pracovnoprávnych noriem, než k spochybneniu tejto skutočnosti.121  

Rozšírenie autonómie vôle sa v odbornej verejnosti často spája 
s rozšírením zabezpečovacích prostriedkov o zmluvnú pokutu.  

V právnej teórii sa dlhodobo ozývajú významné hlasy, ktoré 
poukazujú na to, že obmedzenosť právnej úpravy zabezpečovacích 
prostriedkov v pracovnom práve neposkytuje právnemu postaveniu 
veriteľa dostatočnú právnu ochranu, čím je vo svojich dôsledkoch viac či 
menej ústretová voči dlžníkovi.122 Viacerí autori považujú systém 
zmluvných zabezpečovacích prostriedkov v slovenskom pracovnom práve 
za nesúladný s potrebami praxe, čo veľmi znižuje jeho funkčnosť, a preto 
sa volá po jeho rozšírení, pričom v úvahách dominuje ukotvenie zmluvnej 
pokuty. I. Hodálová k týmto úvahám ďalej dopĺňa, že občianskoprávna 
úprava zmluvnej pokuty oproti obchodnoprávnej úprave viac zodpovedá 
potrebám pracovného práva, pretože je postavená na subjektívnom 
princípe, podľa ktorého dlžník nie je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu, ak 
porušenie pokuty nezavinil. Uvedené ustanovenie má však dispozitívny 

                                                 
Komentár. 1. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 138 a nasl. alebo BARANCOVÁ, H. 
Výkon závislej práce vo vzťahu k zmluvným typom pracovného a obchodného práva. In 
Bulletin advokácie, 1999, č. 5, s. 17-18. 
121 Napríklad OLŠOVSKÁ, A. Atypické formy zamestnávania. In Liberalizácia 
pracovného práva – možnosti a obmedzenia. Zborník z vedeckého sympózia. Trnava : 
Trnavská univerzita, 2007, s. 92-102. 
122 BARANCOVÁ, H. Zabezpečenie záväzkov v pracovnom práve Slovenskej republiky. 
Zborník z konferencie Lubyho dni, 2002, s. 371. 
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charakter, a preto sa domnieva, že pre pracovné právo by bolo vhodnejšie, 
keby sa možnosť dohodnúť sa na objektívnej forme zavinenia úplne 
vylúčila.123  

Z nášho pohľadu sa nestotožňuje s požiadavkami zamestnávateľov 
na rozšírenie zabezpečovacích prostriedkov o inštitút zmluvnej pokuty. 
Zamestnávateľmi navrhované začlenenie zmluvnej pokuty do zmluvných 
typov pracovného práva by bezpochyby vytváralo priamu cestu 
k zastrašovaniu zamestnanca ako slabšej strany vysokými sankčnými 
(zmluvnými) pokutami, ktorých oprávnenosť by bola často 
spochybniteľná. Okrem toho, rozšírením zabezpečovacích prostriedkov 
o zmluvnú pokutu by sa zamestnávateľom jednoducho umožnilo prenášať 
podnikateľské riziko (alebo aspoň časť rizika) na zamestnancov. 
Nehovoriac o tom, ak by k zmluvnej pokute pristúpila aj možnosť 
jednostranného započítania pohľadávky (zmluvnej pokuty) voči mzde, 
nastal by úplne nerovnovážny stav, ktorý by nezodpovedal nielen 
ochrannej funkcii pracovného práva, ale ani rozumnému usporiadaniu 
vzťahov. Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že v dohode o zmluvnej 
pokute je možné dohodnúť aj objektívnu zodpovednosť dlžníka, čo je 
v príkrom rozpore s konštrukciou subjektívnej zodpovednosti zamestnanca 
v pracovnom práve. Uvedené dôvody sú len stručným náčrtom prečo 
nemožno uplatňovať zmluvnú pokutu v pracovnom práve. Na podporu 
uvedených myšlienok naostatok poukážeme na myšlienky H. Barancovej, 
ktorá zdôrazňuje, že pracovné právo upravuje pracovný pomer ako vzťah 
nielen záväzkový, ale najmä osobno-právny vzťah, v ktorom sa komerčné 
záujmy veriteľa a dlžníka neprejavujú v takej podobe a tak výrazne, ako 
v občianskom, či obchodnom práve.124  

Napokon, nie je vylúčené prijať osobitné inštitúty, ktoré svojou 
podstatou zodpovedajú konštrukcii zmluvnej pokuty, akou je napríklad 

                                                 
123 HODÁLOVÁ, I.  Zmluvný systém a systém zmluvných zabezpečovacích prostriedkov 
v pracovnom práve. Justičná revue, 58, 2006, č. 12, s. 1865 – 1872. 
124 BARANCOVÁ, H. – SCHRONK, R. Pracovné právo. Bratislava : Sprint dva, 2006, 
s. 321. 
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peňažná sankcia za nedodržanie výpovednej doby (§62 ods. 8 ZP) alebo 
peňažná náhrada za nedodržanie konkurenčnej doložky (§83a ods. 5 ZP).   

2.10 Peňažná náhrada za nedodržanie výpovednej doby 

Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u 
zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v 
sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto 
zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade 
dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť 
písomná, inak je neplatná (§62 ods. 8 Zákonníka práce). Peňažná náhrada 
za nedodržanie výpovednej doby je vo svojej podstate, rovnako ako 
zmluvná pokuta, paušalizovaná náhrada škody, ktorej výška sa odvíja od 
dĺžky výpovednej doby, počas ktorej zamestnanec nezotrval 
u zamestnávateľa. Peňažná náhrada musí byť dohodnutá priamo 
v pracovnej zmluve, nemusí však ísť o prvú pracovnú zmluvu medzi 
zamestnancom a zamestnávateľom, môže byť platne dohodnutá aj v poradí 
druhej či ďalšej pracovnej zmluve (napríklad v prípade opätovne 
dohodnutého pracovného pomeru na dobu určitú), prípadne dodatkom 
k existujúcej pracovnej zmluve.  

Zákonodarca touto pomerne novou právnou úpravou reagoval na 
problémy v aplikačnej praxi, keď zamestnanci počas výpovednej doby 
nemali záujem pracovať u zamestnávateľa a v mnohých prípadoch 
okamžite prechádzali k inému zamestnávateľovi, často i do zahraničia. 
Porušenie pracovnoprávnych povinností bolo zrejmé, zamestnávatelia však 
už len s ťažkosťami preukazovali škodu a najmä príčinnú súvislosť medzi 
nedodržaním výpovednej doby a škodou. Predmetná právna úprava im 
garantuje paušalizovanú náhradu a pôsobí voči zamestnancom prevenčne 
a v prípade realizácii práva aj ako sankcia.  

 V súvislosti s dojednaním peňažnej náhrady sa opakovane 
vyskytoval aplikačný a výkladový problém, na ktorý reagovala judikatúra 
zásadným rozhodnutím zo strany Najvyššieho súdu Slovenskej 
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republiky.125 V pracovnej zmluve sa pomerne často vyskytuje dohoda 
o peňažnej náhrade v nasledovnom alebo obdobnom znení „v prípade 
ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby 
u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu v zmysle 
ustanovenia § 62 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení 
neskorších predpisov“. Z dohody, ktorá je súčasťou pracovnej zmluvy je 
síce zrejmá vôľa účastníkov smerujúca k vzniku povinnosti zamestnanca 
zaplatiť zamestnávateľovi peňažnú náhradu, ak zamestnanec nezotrvá 
počas výpovednej doby u zamestnávateľa (strany aj výslovne odkázali na 
ustanovenie § 62 Zákonníka práce), no absentuje určenie samotnej sumy, 
ktorú bude zamestnanec povinný zamestnávateľovi zaplatiť. Dlhodobo sa 
viedol spor či takáto dohoda je platná. Rozhodovacia prax bola v danej veci 
nejednoznačná a rovnaké skutkové okolnosti vykladala mnohokrát opačne.    

Označené uznesenie najvyššieho súdu konštatuje, že takom znení 
uzatvorená dohoda je dostatočne určitá, a teda platná, pričom k tomu 
uvádza: „sama skutočnosť, že dohoda žalobkyne a žalovaného o peňažnej 
náhrade uzavretá v zmysle § 62 ods. 8 Zákonníka práce nestanovila 
konkrétnu výšku tejto náhrady, nezakladá jej neplatnosť (lebo dohoda 
o výške peňažnej náhrady nie je podstatnou náležitosťou uvedenej dohody) 
a bez ďalšieho neopodstatňuje záver, že žalobkyni nepatrí žiadna peňažná 
náhrada.“  

Zároveň, nad rámec uvedeného, najvyšší súd zo znenia Zákonníka 
práce odvodil moderačné právo súdu peňažnú satisfakciu znížiť a v tejto 
súvislosti uviedol: „ak sa zamestnanec, ktorý so zamestnávateľom uzavrel 
dohodu podľa § 62 ods. 8 Zákonníka práce, počas plynutia výpovednej 
doby rozhodne, že nezotrvá v plnení pracovných povinností 
u zamestnávateľa a nezaplatí mu náhradu v zmysle tohto ustanovenia, je 
zamestnávateľ oprávnený uplatniť svoj nárok na peňažnú náhradu na súde, 
ktorý pri určovaní výšky tejto náhrady zohľadní tiež individuálne okolnosti 

                                                 
125 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. septembra 2018 sp. zn. 3 Cdo 
154/2018. 
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sporu, najmä dôvod výpovede, ako aj dôvod a dĺžku doby nezotrvania 
zamestnanca u zamestnávateľa počas plynutia výpovednej doby.“  

Súdna interpretácia sa na prvý pohľad môže javiť ako svojvoľná, 
presahujúca samotné znenie Zákonníka práce. S právnym názorom súdu sa 
však stotožňujeme. Postup, ktorým sa dohoda o peňažnej náhrade, ktorá 
neobsahovala presnú sumu, ale len odkaz na zákonnú úpravu považovala 
za neplatnú bol príliš formalistický, smerujúci proti vôli oboch strán 
dohodnúť peňažnú náhradu. Považujeme za nevyhnutné prihliadať 
na autonómiu zmluvných strán a naplnenie ich zamýšľaného obsahu 
zmluvy, ktorý navonok prejavili. Keďže ide o určitú satisfakciu, resp. o 
paušálnu náhradu škody (svojim obsahom sa blíži k zmluvnej pokute, ktorá 
je inak v pracovnom práve neprípustná), a nie o náhradu skutočnej škody, 
dohoda strán odkazujúca na zákonné ustanovenie poskytuje súdu možnosť 
výkladom určiť výšku peňažnej náhrady. 

Uvedené korešponduje s rozhodovacou praxou slovenských 
i českých súdov, z ktorej vyplýva, že záver o neurčitosti či 
nezrozumiteľnosti právneho úkonu predpokladá, že ani jeho výkladom nie 
je možné dospieť k nepochybnému poznaniu, čo chcel účastník prejaviť.126 
Pri výklade právnych úkonov má mať prednosť výklad, ktorý nezakladá 
neplatnosť právneho úkonu.127 

2.11 Peňažná náhrada za nedodržanie konkurenčnej doložky 

 Zákonník práce dlhodobo odmietal zákaz konkurenčnej činnosti 
zamestnanca po skončení pracovného pomeru, čo vzbudzovalo odborné 
polemiky a v zásade zhodný nesúhlas.128 Dôvodom bola najmä tá 

                                                 
126 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 30.03.2000, sp. zn. 20 Cdo 2018/98. 
127 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 30. 1. 2008, sp. zn. 28 Cdo 3233/2006, nález 
Ústavného súdu ČR zo dňa 10. 7. 2008, sp. zn. I. ÚS 436/2005. 
128 Napríklad BARANCOVÁ, H. K výkonu konkurenčnej činnosti v obchodnom 
a pracovnom práve. In Práca a mzda, 1997, č. 3-4, s. 9., TUREK, R. Právní úprava jiné 
výdělečné činnosti zaměstnance v průbehu pracovního poměru. In Právní rozhledy , 2008, 
č. 8, s. 277-284. 
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skutočnosť, že v tom čase platná a účinná právna úprava Zákonníka práce 
bola v oblasti konkurenčnej činnosti podstatne odlišná od iných 
európskych štátov.  Zmenu právnej úpravy priniesla novela č. 257/2011 Z. 
z. s účinnosťou od 1.9.2011, ktorá do Zákonníku práce ukotvila tzv. 
konkurenčnú doložku pre čas po skončení pracovného pomeru. Podľa 
platnej právnej úpravy zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu v pracovnej 
zmluve dohodnúť, že zamestnanec po skončení pracovného pomeru 
nebude po určitú dobu, najdlhšie jeden rok, vykonávať zárobkovú činnosť, 
ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter. 
Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi primeranú peňažnú náhradu 
najmenej v sume 50 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca za 
každý mesiac plnenia záväzku. Peňažná náhrada je splatná vo výplatnom 
termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, a to za 
predchádzajúce mesačné obdobie, ak sa nedohodlo inak (§83a ods. 1 a 4 
Zákonníka práce).  

Pojatím konkurenčnej doložky v označenom rozsahu kopíruje naša 
právna úprava európske štandardy. Pre porovnanie, k nám najbližšia, česká 
právna úprava obmedzuje dĺžku konkurenčnej doložky na jeden rok po 
skončení pracovného pomeru. Rovnako je to i v Rakúsku. Dlhšia 
maximálna doba konkurenčnej doložky je stanovená napríklad 
v Taliansku, Maďarsku a Švajčiarsku. Niektoré úpravy, napríklad 
francúzska, ponechávajú dĺžku konkurenčnej doložky na dohode 
zmluvných strán. Oprávnenosť dĺžky konkurenčnej doložky v takom 
prípade posudzuje judikatúra a doktrína. Prihliada sa pritom najmä na  druh 
výkonu práce, či zamestnanec sa oboznámil s obchodným tajomstvom, 
prípadne aký charakter a akú dĺžku ochrany si takéto obchodné tajomstvo 
vyžaduje. Čo sa týka peňažnej náhrady poskytovanej zamestnancovi zo 
strany zamestnávateľa Nemecko, Maďarsko a aj Česká republika 
stanovuje povinnosť platiť náhradu najmenej v sume 50 % priemernej 
mesačnej mzdy. Na dôvažok je potrebné uviesť, že v niektorých štátoch 
naopak protiplnenie nie je zákonným predpokladom platnosti 
konkurenčnej doložky (Francúzsko, Spojené kráľovstvo). 
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Zákonník práce predpokladá možné porušenie záväzku zo strany 
zamestnanca a za účelom ochrany oprávnených záujmov zamestnávateľa 
umožňuje zmluvným stranám sa v pracovnej zmluve dohodnúť na 
primeranej peňažnej náhrade, ktorú je zamestnanec povinný zaplatiť, ak 
poruší záväzok vyplývajúci mu z konkurenčnej doložky. Suma peňažnej 
náhrady nesmie presiahnuť celkovú sumu peňažnej náhrady, ktorú je 
povinný zamestnávateľ platiť zamestnancovi ako protiplnenie za 
dodržiavanie zákazu konkurencie po skončení pracovného pomeru. Suma 
peňažnej náhrady sa primerane zníži, ak zamestnanec splnil svoj záväzok 
sčasti. Zaplatením peňažnej náhrady záväzok zamestnanca zdržať sa 
konkurenčnej činnosti zanikne (§83a ods. 5 Zákonníka práce). 

Javí sa zaujímavým ako by nahliadala súdna prax na dohodu 
o peňažnej náhrade za porušenie povinnosti nad zákonnú hranicu. 
Formálny výklad in favorem zamestnanca by mohol viesť k záveru, že 
dohoda o peňažnej náhrade nad zákonný limit je neplatná (nie však 
peňažná náhrada poskytovaná zamestnancovi za dodržiavanie povinnosti). 
Takýto výklad by však nezodpovedal rozumnému usporiadaniu 
vzájomných vzťahov a vyjadrujeme presvedčenie, že dohoda o peňažnej 
náhrade by mala byť platná, ale limitovaná na zákonné maximum. 
Napokon, obdobne súdy posudzujú aj dohodu, ktorou sa prekračuje 
zákonná hranica skúšobnej doby.129 

Peňažná náhrada, ktorú je zamestnanec povinný zaplatiť pre 
nedodržanie zákazu konkurencie po skončení pracovného pomeru je 
právnou povahou obdobná peňažnej náhrade za nedodržanie výpovednej 
doby a napokon aj zmluvnej pokute. Rovnako ide o paušalizovanú náhradu 
škody s prevenčnou a sankčnou funkciou. Taktiež platí, že peňažná 
náhrada musí byť dohodnutá písomne v pracovnej zmluve, inak je neplatná 
(pre bližší výklad pozri kapitolu k peňažnej náhrade za nedodržanie 
výpovednej doby).  

                                                 
129 Rozhodnutie NS ČR sp. zn. 21 Cdo 127/2001. 
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129 Rozhodnutie NS ČR sp. zn. 21 Cdo 127/2001. 
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Nájdeme však aj rozdiely medzi označenými inštitútmi. Pokým 
v prípade sankcie za nedodržanie výpovednej doby sa predpokladá výlučne 
individuálna dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom, v prípade 
sankcie za porušenie konkurenčnej činnosti Zákonník práce umožňuje 
v kolektívnej zmluve vymedziť okruh zamestnancov, s ktorými možno 
dohodnúť obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného 
pomeru, dobu trvania obmedzenia zárobkovej činnosti po skončení 
pracovného pomeru, minimálnu mieru primeranej peňažnej náhrady, ktorú 
má platiť zamestnávateľ a obmedzenie najvyššej sumy peňažnej náhrady, 
ktorá má platiť zamestnanec ako sankciu za porušenie svojej zmluvnej 
povinnosti.  

2.12 Krátenie dovolenky  

Dovolenka je najvýznamnejšou dobou odpočinku, v rámci ktorej je 
zamestnanec oslobodený od plnenia pracovných povinností. Dovolenka 
slúži na zotavenie sa zamestnanca po vykonanej práci, pričom v priebehu 
čerpania dovolenky je zamestnanec hmotne zabezpečený náhradou mzdy 
vo výške priemerného zárobku. Nárok zamestnanca na dovolenku zahrňuje 
v sebe dva podstatné obsahové prvky, a to zabezpečenie pracovného voľna 
a hmotné zabezpečenie počas jeho čerpania.130 Dovolenka je ústavným 
právom zamestnanca, ktoré je okrem samotnej Ústavy Slovenskej 
republiky garantované aj viacerými medzinárodnými dohovormi. 
Z dohovorov uzavretých na univerzálnej medzinárodnej úrovni možno 
spomenúť Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 
právach z roku 1976  alebo Dohovor MOP č. 52 o každoročnej platenej 
dovolenke z roku 1936. Právo na dovolenku je ukotvené aj v čl. 2 bod 3 
Revidovanej Európskej sociálnej charte prijatej Radou Európy.  

Konkrétnejšia právna úprava ročnej dovolenky je upravená 
smernicou 2003/88/ES o niektorých aspektoch organizácie pracovného 

                                                 
130 BARANCOVÁ, H. a kol. Zákonník práce. Komentár. 1. vydanie. Bratislava : C. H. 
Beck, 2017, s. 835. 
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času. Smernica zaväzuje členské štáty prijať nevyhnutné opatrenia 
zabezpečujúce, že každý zamestnanec bude mať nárok na platenú ročnú 
dovolenku v trvaní najmenej štyroch týždňov v súlade s podmienkami pre 
vznik nároku a pre poskytnutia takej dovolenky, ustanovenými 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou. Namiesto minimálnej 
doby ročnej platenej dovolenky nemôže byť vyplatená peňažná náhrada, 
s výnimkou prípadov skončenia pracovného pomeru. 

Z pohľadu úniového práva nárok každého pracovníka na platenú 
dovolenku za rok treba považovať za mimoriadne významnú zásadu 
sociálneho práva Únie, od ktorého sa nemožno odchýliť  a príslušné 
vnútroštátne orgány ju môžu uplatňovať len v rozsahu, ktorý smernica 
výslovne vymedzuje.131  

Vyjadrujeme presvedčenie, že základná zákonná právna úprava 
dovolenky zodpovedá požiadavkám kladeným medzinárodným právom 
a úniovým právom. Isté výhrady smerujú k právnej úprave krátenia 
dovolenky, ktorá je neprehľadná a podľa (významnej) časti vedeckej obce 
v rozpore s úpravou smernice 2003/88/ES (viď nižšie).  

Zákonník práce rozlišuje   

a) dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť, 
b) dovolenku za odpracované dni, 
c) dodatkovú dovolenku. 

Dovolenka za kalendárny rok, jej pomerná časť, 
prípadne dovolenka za odpracované dni prináleží každému zamestnancovi 
a priznáva sa v závislosti od odpracovaného času pre zamestnávateľa. 
Dĺžku dovolenky ovplyvňuje okrem odpracovaného času pre 
zamestnávateľa aj vek zamestnanca (dovŕšenie 33 rokov) a jeho 
zamestnanie (osobitná dĺžka dovolenky je určená pre riaditeľov škôl, 

                                                 
131 Rozsudok Súdneho dvora Európske únie (predtým Európskeho súdneho dvora) vo veci 
C 342/01 Merino Gómez. 
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pedagogických zamestnancov a pod.). Nárok na dodatkovú dovolenku má 
zamestnanec, ktorý pracuje pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení 
tunelov a štôlní, a zamestnanec, ktorý vykonáva práce zvlášť ťažké alebo 
zdraviu škodlivé v zmysle definície ustanovenia § 106 Zákonníka práce. 

Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne. Dovolenka 
zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši 
najmenej 33 rokov veku, je najmenej päť týždňov. Dovolenka riaditeľa 
školy, riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, riaditeľa 
špeciálneho výchovného zariadenia a ich zástupcov, učiteľa, 
pedagogického asistenta, majstra odbornej výchovy, trénera športovej 
školy, trénera športovej triedy, korepetítora, zahraničného lektora, 
vychovávateľa a dovolenka odborného zamestnanca podľa osobitného 
predpisu je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku. Dodatková 
dovolenka sa poskytuje v dĺžke jedného týždňa. V prípade ak zamestnanec 
neodpracoval pre zamestnávateľa celý kalendárny rok, dovolenka sa 
postupne kráti a zamestnancovi sa prizná buď pomerná časť dovolenky za 
kalendárny rok, prípadne dovolenka za odpracované dni. Z rovnakého 
dôvodu dochádza aj ku kráteniu dodatkovej dovolenky.    

Na rozdiel od iných druhov odpočinku po vykonanej práci 
dovolenka by mala byť dlhodobým odpočinkom za vykonanú prácu 
v priebehu roka. Rozdiel je aj v hmotnom zabezpečení, ktoré sa štandardne 
za doby odpočinku (okrem prestávky v práci z dôvodu zaistenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prestávky na dojčenie) 
neposkytuje.132 

Právo na dovolenku je neprevoditeľné a osobné právo zamestnanca. 
V prípade smrti zamestnanca toto právo na čerpanie dovolenky 
neprechádza na dedičov. Naproti tomu nárok na náhradu mzdy za 
nevyčerpanú dovolenku (jej pomernú časť) je peňažným nárokom 

                                                 
132 BARANCOVÁ, H. - OLŠOVSKÁ, A. – HAMUĽÁK, J. – DOLOBÁČ, M. Slovenské 
pracovné právo. Bratislava : Sprint 2, 2019, s. 404.  
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zamestnanca, ktorý treba posudzovať ako ostatné mzdové nároky 
z pracovného pomeru. V dôsledku smrti zamestnanca nárok na náhradu 
mzdy za nevyčerpanú dovolenku nadobúdajú osoby uvedené v § 35 
Zákonníka práce v rozsahu stanovenom v tom istom ustanovení, ktorý 
môžu sami uplatniť.133  

Aj napriek medzinárodnému a ústavnému zakotveniu práva na 
dovolenku zákonodarca upravil možnosť jej krátenia, ktoré má povahu 
sankcie v pracovnom práve. Krátenie dovolenky je upravené 
v ustanovení § 109 Zákonníka práce, avšak nie každý zákonný postup 
krátenia dovolenky možno považovať za sankciu.  

Ku kráteniu dovolenky môže zamestnávateľ pristúpiť z dôvodu  

a) odpracovania kratšej doby bez porušenia pracovnej disciplíny,  
b) neospravedlnenej absencie pre výkon trestu odňatia slobody alebo 

výkon väzby a  
c) inej neospravedlnenej absencie.   

Ad a) Krátenie dovolenky bez porušenia pracovnej disciplíny  

Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní 
v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, môže zamestnávateľ 
krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu 
dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako 
o jednu dvanástinu, ak v tomto kalendárnom roku nepracoval z dôvodu  

a) výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo 
alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu,134  

                                                 
133 Rozsudok Najvyššieho súdu SR R 44/1982. Pozri aj TOMAN, J. Dovolenka – pojem, 
výmera, výpočet, krátenie a preplatenie. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa, 
č. 9-10/2019.  
134 Pozri zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu 
č. 570/2005 Z. z.  o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
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b) čerpania rodičovskej dovolenky na prehĺbenie starostlivosti o dieťa 
(§ 166 ods. 2 ZP),  

c) dlhodobého uvoľnenia na výkon verejnej funkcie a na výkon 
odborovej funkcie,  

d) niektorých dôležitých osobných prekážok v práci, konkrétne   
a. dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz,  
b. počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166 

ods. 2 ZP),135  
c. karantény,  
d. ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti o 

dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych 
dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia 
alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak je (§ 141 ods. 
1 a ods. 3 písm. c) ZP), 

e) pracovného voľna na žiadosť zamestnanca s náhradou mzdy alebo 
bez náhrady mzdy. 

Dovolenka sa zamestnancovi nekráti za obdobie dočasnej 
pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo 
choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ zodpovedá, a za obdobie 
materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky v súvislosti s pôrodom 
a starostlivosťou o narodené dieťa  (§ 166 ods. 1 ZP).    

Zamestnávateľ však nie je oprávnená krátiť dovolenku úplne 
na nulu, a to ani v prípade, ak by boli na to dané zákonné dôvody. 
Pri krátení dovolenky z vyššie označených dôvodov, ktoré nespočívajú 
v porušení pracovnej disciplíny,  sa musí zamestnancovi, ktorého pracovný 
pomer u toho istého zamestnávateľa trval počas celého kalendárneho roka, 

                                                 
135 Zákonník práce de facto duplicitne (v ustanovení § 109 ods. 1 písm. b) a d))  uvádza, 
že dovolenku možno krátiť z dôvodu rodičovskej dovolenky na prehĺbenie starostlivosti 
o dieťa podľa § 166 ods. 2 ZP. V tomto smere možno hodnotiť právnu úpravu ako 
neprehľadnú.   
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poskytnúť dovolenka aspoň v dĺžke jedného týždňa, mladistvému 
zamestnancovi v dĺžke dvoch týždňov.  

Dovolenku za odpracované dni a dodatkovú dovolenku nemôže 
z uvedených dôvodov krátiť vôbec. Dovolenka, na ktorú vznikol nárok 
v príslušnom kalendárnom roku, sa kráti len z dôvodov, ktoré vznikli v tom 
roku. 

Napriek zachovanej minimálnej miery dovolenky je možnosť 
krátenia dovolenky z dôvodu čerpania materskej a rodičovskej dovolenky 
kritizovaná odbornou verejnosťou, ktorá namieta rozpor so smernicou 
2003/88/ES. Súčasne však H. Barancová dodáva, že Súdny dvor vo svojej 
rozhodovacej činnosti zdôraznil, že právny nárok zamestnanca na čerpanie 
dovolenky nie je časovo neohraničený. Ohraničenie na 15 mesiacov uznal 
Súdny dvor za dostatočný, naproti tomu doba 12 mesiacov nebola z jeho 
pohľadu dostatočná.136 

Bez ohľadu na zákonný dôvod/y krátenia dovolenky, 
zamestnávateľ má vždy iba právne dovolenú možnosť, nikdy nie povinnosť 
pristúpiť ku kráteniu dovolenky.   

Ad b) Krátenie dovolenky z dôvodu neospravedlnenej absencie pre 
výkon trestu odňatia slobody alebo výkon väzby 

Zamestnancovi, ktorý nepracoval pre výkon trestu odňatia slobody, 
sa za každých 21 takto zameškaných pracovných dní kráti dovolenka za 
kalendárny rok o jednu dvanástinu. Rovnako sa kráti dovolenka za výkon 
väzby, ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený alebo ak bol zamestnanec 
spod obžaloby oslobodený, prípadne ak bolo proti nemu trestné stíhanie 
zastavené len preto, že nie je za spáchaný trestný čin trestne zodpovedný 

                                                 
136 BARANCOVÁ, H. a kol. Zákonník práce. Komentár. 1. vydanie. Bratislava : C. H. 
Beck, 2017, s. 852. 
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136 BARANCOVÁ, H. a kol. Zákonník práce. Komentár. 1. vydanie. Bratislava : C. H. 
Beck, 2017, s. 852. 
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alebo že mu bola udelená milosť, alebo že trestný čin bol amnestovaný 
(§ 109 ods. 5 ZP).  

Hoc je zákonná formulácia vyjadrená formou príkazu, vyjadrujeme 
presvedčenie, že citované ustanovenie treba vykladať zo širšieho hľadiska 
právnej úpravy dovolenky a v súlade so zmluvnou voľnosťou, a teda podľa 
nášho názoru aj v tomto prípade zamestnávateľ môže, no nemusí pristúpiť 
ku kráteniu dovolenky. Žiada sa však dodať, že v praxi tak zamestnávateľ 
učiní s mierou pravdepodobnosti, ktorá hraničí s istotou.  

Trest odňatia slobody, respektíve väzba nemusí mať súvis 
s výkonom pracovných povinností alebo s pracovnoprávnym vzťahom. 
Dôvod trestu a väzby je pre účely krátenia dovolenky irelevantný. 
Zamestnávateľa však ani v tomto prípade nemôže krátiť dovolenku 
za odpracované dni a dodatkovú dovolenku.  

Pre úplnosť možno dodať, že trest odňatia slobody a ani väzba nie 
sú dôvodom pre okamžité skončenie pracovného pomeru. Dôvodom pre 
okamžité skončenie pracovného pomeru je (okrem závažného porušenia 
pracovnej disciplíny) len právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin 
bez ohľadu na uložený trest.  

Ad c) Krátenie dovolenky z dôvodu inej neospravedlnenej absencie  

Za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže 
zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni. 
Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú 
(§ 109 ods. 3 ZP). O tom, či ide o neospravedlnené zameškanie práce, 
rozhoduje zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov. 

Práve táto forma krátenia dovolenky má charakter sankcie za 
porušenie pracovnej disciplíny, avšak len pre prípad neospravedlnenej 
absencie. Dôvody pre ktoré možno krátiť dovolenku ako sankciu nemožno 
rozširovať vo vnútorných predpisoch zamestnávateľa, a to ani so súhlasom 
zamestnancov alebo ich zástupcov.  Krátenie dovolenky sa nemusí 
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zamestnancovi samostatne písomne oznamovať, zamestnávateľ k nemu 
pristúpi fakticky. Na druhej strane zamestnanec má právo sa informovať, 
či ku kráteniu dovolenky došlo a v akom rozsahu.  

Podľa judikatúry, v záujme správneho posúdenia, či krátenie 
dovolenky alebo za ňu patriaca náhrada mzdy bolo opodstatnené, je súd 
oprávnený skúmať, či neprítomnosť zamestnanca v práci bola 
neospravedlnenou absenciou alebo nie. Zamestnanec môže mať právny 
záujem na tomto určení.137 Dávame ale do pozornosti, že ide o staršiu 
judikatúru, domnievame sa, že v zmysle zásad Civilného sporového 
poriadku by samotná žaloba o určenie, že nešlo o neospravedlnenú 
absenciu nespĺňala naliehavý právny záujem podľa § 137 písm. c) CSP. Na 
druhej strane, ak by zamestnanec žaloval náhradu mzdy z dôvodu 
neoprávnene krátenej dovolenky (išlo by o žalobu na splnenie povinnosti 
podľa § 137 písm. a) CSP) súd by v rámci predbežnej otázky bol povinný 
skúmať charakter a oprávnenosť absencie.  

Zákonník práce bližšie nešpecifikuje, čo sa má považovať 
za pracovnú zmenu. Pri neospravedlnenej absencii sa vychádza 
z aktuálneho rozvrhu pracovného času. Napríklad, ak zamestnancovi 
vychádza šesťhodinová pracovná zmena, jej zameškaním môže 
zamestnávateľ pristúpiť ku kráteniu dovolenky hoc má zamestnanec 40 
hodinový pracovný týždeň, t. j. 8 hodín na pracovnú zmenu v priemere pri 
rozvrhu na päť dní. Oproti tomu, ak zamestnanec zamešká šesť hodín 
z dvanásťhodinovej zmeny, zamestnávateľ nemôže krátiť dovolenku za 
neospravedlnenú absenciu zmeny.  

Právny význam má aj určenie priemernej pracovnej zmeny, resp. 
priemerného pracovného času pri štandardnom rozvrhovaní. Rozhodujúci 
je pritom priemerný týždenný pracovný čas, z ktorého sa určí priemerná 
dĺžka pracovnej zmeny. Neospravedlnené zameškania kratších častí 
jednotlivých zmien sa sčítajú a ak dosiahnu priemernú dĺžku pracovnej 

                                                 
137 Rozsudok Najvyššieho súdu R 14/1979. 
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137 Rozsudok Najvyššieho súdu R 14/1979. 
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zmeny (pracovného dňa), zamestnávateľ môže krátiť dovolenku podľa 
§ 109 ods. 3 ZP.  

Zamestnávateľ je oprávnený krátiť dovolenku o jeden až dva dni, 
pričom rozhodnutie je výlučne na ňom. Ku kráteniu dovolenky o dva dni 
môže pristúpiť aj keď bola zmena iba šesťhodinová a naopak, krátiť 
o jeden deň môže v prípade, ak zameškaná zmena mala 12 hodín. Krátenie 
dovolenky ako sankcia je len možnosť zamestnávateľa, nie povinnosť. 
Ku kráteniu zamestnávateľ nemusí pristúpiť.   

Za neospravedlnenú absenciu prichádza do úvahy aj kumulácia 
sankcií. Zamestnávateľ je oprávnený pristúpiť ku kráteniu dovolenky 
v rozsahu jeden až dva dni, súčasne nie je vylúčené, že pre tú istú absenciu 
doručí zamestnancovi upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny 
s možnosťou skončenia pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. e) ZP. 
Nie je vylúčené ani krátenie dovolenky súčasne s okamžitým skončením 
pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1 písm. b) ZP, i keď treba dodať, že 
okamžité skončenie pracovného pomeru pre neospravedlnenú absenciu len 
jednej zmeny bude súdnou praxou považované za platné skončenie 
pracovného pomeru iba vo výnimočných prípadoch.  

Z dôvodu neospravedlnenej absencie možno krátiť všetky druhy 
dovoleniek, vrátane dovolenky za odpracované dni a dodatkovej 
dovolenky.  

V odbornej literatúre možno nájsť názor, že zamestnávateľ môže 
súbežne krátiť dovolenku zo všetkých dôvodov.138 S týmto názorom sa 
nemôžeme stotožniť, pri jednej absencii možno uplatniť len jeden 
dôvod krátenia, pričom aj samotné dôvody vylučujú vzájomnú 
kumuláciu.  

                                                 
138 TOMAN, J. Dovolenka – pojem, výmera, výpočet, krátenie a preplatenie. In 
Personálny a mzdový poradca podnikateľa, č. 9-10/2019. 
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3 VEREJNOPRÁVNE SANKCIE V PRACOVNOM PRÁVE 

3.1 Administratívnoprávna ochrana  

Pracovné právo má osobitý spôsob právnej regulácie 
s dominanciou relatívne kogentných noriem, špecifické funkcie a vlastné 
právne zásady. Ochrana zamestnanca ako ekonomicky slabšej strany je 
nutná, keďže  zamestnanec počas svojho aktívneho pracovného života 
poskytuje svoju pracovnú silu zamestnávateľovi v podriadenom postavení, 
pričom výkon závislej práce je často jediným spôsobom zabezpečenia 
vlastných životných potrieb a sociálneho statusu. Ochranná funkcia 
pracovného práva sa premieta do konkrétnych práv zamestnanca, ktorým 
korešpondujú povinnosti zamestnávateľa. To neznamená, že zamestnanci 
nie sú nositeľmi povinností a zamestnávatelia nemajú žiadne práva, avšak 
z povahy právnej úpravy vyplýva nepomer medzi právami zamestnanca 
a zamestnávateľa. Účelom ochrannej úpravy však nie je stavať 
zamestnávateľa do nevýhodného postavenia (napokon pre fungovanie trhu 
a spoločnosti ako takej sú zamestnávatelia rovnako dôležitý ako 
zamestnanci), ale vyrovnávanie ekonomicky slabšieho postavenia.  

Ochranné zákonodarstvo zamerané na zamestnanca ako na slabšiu 
stranu netkvie len v stanovení katalógu hmotnoprávnych práv zamestnanca 
a povinností zamestnávateľa, ale aj vo formách právnej ochrany 
a potenciálnych sankciách pre zamestnávateľa zo strany orgánov verejnej 
moci. Garancia právnej ochrany zamestnanca sa tak realizuje do veľkej 
miery inštitucionálnou ochranou.      

Inštitucionálnu ochranu zabezpečuje prevažne inšpekcia práce, ale 
nejde o jedinú formu ochrany pracovnoprávnych vzťahov orgánmi štátnej 
správy. Popri príslušných inšpektorátov práce pôsobia aj ďalšie orgány, 
ktoré vykonávajú dozor a dohľad v rámci zákonom vymedzenej 
právomoci.  Možno spomenúť najmä Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky alebo Úrad na ochranu oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti. Osobitnými právnymi predpismi sú zriadené 
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138 TOMAN, J. Dovolenka – pojem, výmera, výpočet, krátenie a preplatenie. In 
Personálny a mzdový poradca podnikateľa, č. 9-10/2019. 
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aj ďalšie orgány dozoru, ktoré na jednotlivých úsekoch právomoci 
nahrádzajú inšpekciu práce.  Ide napríklad o zákon č. 51/1988 Zb. o banskej 
činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, zákon č. 164/1996 Z. z. 
o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon), zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých, zákon č. 338/2000 Z. z. 
o vnútrozemskej plavbe a o zmene, zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom 
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pod.   

3.1.1 Inšpekcia práce  

Inšpekcia práce je 

a) dozor nad dodržiavaním 
a. pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú 

pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu 
a skončenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky 
zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, 
mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb 
so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 
rokov veku, a kolektívne vyjednávanie,  

b. právnych predpisov, ktoré upravujú štátnozamestnanecké 
vzťahy,  

c. právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov 
upravujúcich faktory pracovného prostredia,  

d. právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce 
a nelegálneho zamestnávania, 

e. záväzkov, ktoré vyplývajú z kolektívnych zmlúv, 
f. osobitných predpisov podľa zákona o inšpekcii práce.   

b) vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie predpisov uvedených 
a za porušovanie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv,  

c) poskytovanie bezplatného poradenstva zamestnávateľom, 
fyzickým osobám, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, 

 

 
   93 
 

a zamestnancom v rozsahu základných odborných informácií a rád 
o spôsoboch, ako najúčinnejšie dodržiavať predpisy.  

Inšpektoráty práce konajú z vlastnej iniciatívy alebo na podnet 
zamestnancov alebo zástupcov zamestnancov.  Podľa závažnosti zistených 
skutočností je inšpektor práce oprávnený navrhnúť opatrenia,  určiť 
povinnosti, stanoviť zákazy, nariadiť odstránenie nedostatkov, ukladať 
pokuty,  podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia alebo 
na pozastavenie prevádzkovania živnosti. Najzásadnejším možným 
zásahom je  podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia alebo na 
pozastavenie prevádzkovania živnosti a udelenie pokuty. Inšpektorát práce 
môže udeliť pokutu aj vedúcim zamestnancom, až do štvornásobku ich 
priemerného mesačného zárobku, ktorí svojím zavinením porušili 
povinnosti vyplývajúce z predpisov, záväzky vyplývajúce z kolektívnych 
zmlúv, dali pokyn na také porušenie alebo zatajili skutočnosti dôležité 
na výkon inšpekcie práce. 

3.1.2 Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie  

Špecifické sankcie sa viažu na nelegálnu prácu a nelegálne 
zamestnávanie, ktoré je upravené osobitným zákonom. Sankcia pritom 
hrozí nielen zamestnávateľovi (za nelegálne zamestnávanie), ale aj 
zamestnancovi (za nelegálnu prácu). Za nelegálnu prácu môže byť 
zamestnancovi udelená pokuta do 331,- €. 

Pochopiteľne podstatne vyššie a širšie sankcie sa vzťahujú na 
zamestnávateľa za nelegálne zamestnávanie. Kontrolný orgán uloží 
právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, za porušenie 
zákazu nelegálneho zamestnávania (zároveň pre osobu, ktorá prijala službu 
prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva). pokutu od 2 
000 eur do 200 000 eur, a ak ide o dve a viac fyzických osôb súčasne, 
najmenej 5 000 eur. Zákonodarca tak stanovil nielen štandardne hornú 
hranicu pre určenie pokuty, ale aj dolnú hranicu, pod ktorú inšpekcia práce 
nemôže udeliť pokutu.  
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V tejto súvislosti sa žiada spomenúť právna úprava v Českej 
republike, ktorá za nelegálne zamestnávanie stanovovala minimálnu 
pokutu dokonca v sume 250 000 Kč. Táto vysoká suma bola neskôr 
nahradená sumou 50 000,- Kč v dôsledku rozhodnutia Ústavného súdu 
Českej republiky, ktorý predmetné ustanovenie zrušil. Ústavný súd Českej 
republiky dôvodil, uvedená spodná hranica pokuty bráni riadnej 
individualizácii prípadu, keďže je stanovená v takej výške, že obmedzuje 
správne orgány prihliadať k špecifickým okolnostiam jednotlivých 
prípadov, ako aj k osobám, ktoré spáchali delikt a ich majetkovým 
pomerom. Z jeho pohľadu išlo o zjavne neprimeranú výšku pokuty, ktorej 
uloženie by v nezanedbateľnom počte prípadov bolo nespravodlivé a teda 
aj ústavne nekomfortné.  

Vo vzťahu k našej právnej úprave a potenciálnej protiústavnosti je 
treba dodať, že Ústavný súd Českej republiky nepoprel abstraktne 
akúkoľvek spodnú hranicu pokuty, ale zameral sa na jej neprimeranosť. 
Súčasná právna úprava Českej republiky je vo výške spodnej hranice 
pokuty takmer totožná s našou právnou úpravou.  

Okrem pokuty osoba, ktorá sa dopustila nelegálneho 
zamestnávania, je povinná vykonať dodatočné platby na dlžnej mzde 
a odvodových povinnostiach voči zamestnancom, ktorých nelegálne 
zamestnávala a zároveň (čo je mnohokrát z pohľadu zamestnávateľa 
najcitlivejšia sankcia) je vylúčenie z dotácie z výdavkov zo štátneho 
rozpočtu počas troch rokov od nelegálneho zamestnávania, vylúčenie z 
verejného obstarávania taktiež až po dobu troch rokov od spáchania 
deliktu. 

3.1.3 Úrad na ochranu osobných údajov  

Ochranu osobných údajov upravuje nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
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a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon upravuje ochranu práv 
fyzických osôb pred neoprávneným spracúvaním ich osobných údajov, 
práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov 
fyzických osôb, postavenie, pôsobnosť a organizáciu Úradu na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad na ochranu 
osobných údajov“). 

Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva úrad na ochranu 
osobných údajov. Výkon kontroly spracúvania osobných údajov nie je 
výkonom kontroly podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov 
a na výkon kontroly sa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov uplatní iba pri doručovaní 
písomností.  

Účelom konania o ochrane osobných údajov je zistiť a preveriť či 
došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov 
a v prípade zistenie porušenia a nedostatkov, ak je to dôvodené a účelné 
uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu. 

Ak sa na tom istom spracúvaní osobných údajov zúčastnil viac než 
jeden prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ alebo prevádzkovateľ aj 
sprostredkovateľ spoločne za škodu a nemajetkovú ujmu zodpovedajú 
spoločne a nerozdielne. Osoba, ktorá sa cíti dotknutá na svojich právach, 
môže vymáhať svoje nároky (škodu a/alebo nemajetkovú ujmu) v plnej 
výške len od jednej, podľa jej rozhodnutia ktorejkoľvek osoby, ktorá je za 
škodu a nemajetkovú ujmu zodpovedná. Nemusí ísť pritom ani o osobu, 
ktorá je za porušenie povinnosti najviac zodpovedná, resp. ktorej porušenie 
povinnosti sa javí ako najzávažnejšie.  

3.1.4 Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti  

Nikto nesmie byť na pracovisku v súvislosti s výkonom 
pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že 
podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, žalobu, návrh 
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a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon upravuje ochranu práv 
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na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej 
protispoločenskej činnosti (§ 13 ods. 3 Zákonníka práce).  

Bližšiu ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti 
upravuje zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti 
s účinnosťou od 1. marca 2019 prevzal kompetencie orgánov inšpekcie 
práce a ako nezávislý orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou 
poskytuje ochranu oznamovateľom, kontroluje dodržiavanie zákona, 
poskytuje odborné stanoviská a poradenstvo k aplikácii zákona, robí osvetu 
v oblasti poskytovania ochrany a poskytuje odmenu oznamovateľovi. 
Za správne delikty úrad ukladá pokuty.  

Ochrana sa poskytuje aj pozastavením účinnosti 
pracovnoprávneho úkonu, ktorý voči oznamovateľovi urobil 
zamestnávateľ a tento úkon súvisí s jeho oznámením protispoločenskej 
činnosti. Zamestnanec má zákonnú lehotu 15 dní na podanie takejto 
žiadosti na úrad na ochranu oznamovateľov. Úrad bezodkladne pozastaví 
účinnosť pracovnoprávneho úkonu, ak bola dodržaná lehota zo strany 
zamestnanca a ak zamestnávateľ v primeranej lehote určenej úradom 
nepreukáže, že pracovnoprávny úkon nemá príčinnú súvislosť 
s oznámením. Úrad na ochranu oznamovateľov vydá potvrdenie 
o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu a doručí ho 
zamestnávateľovi a oznamovateľovi. Zamestnanec má následne lehotu 30 
dní na podanie návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia na súd. 
Doručením návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia na súd počas 
tejto lehoty sa trvanie pozastavenia účinnosti pracovnoprávneho úkonu 
predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto 
návrhu. O pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu môže teraz 
požiadať už aj osoba zodpovedná u zamestnávateľa za úkony v rámci 
vnútorného systému preverovania oznámení, či osoba, ktorá zverejnila 
skutočnosti o protispoločenskej činnosti.  
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Ak zamestnanec podá oznámenie, ktoré môže prispieť alebo 
prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu 
alebo k usvedčeniu jej páchateľa (tzv. kvalifikované oznámenie) získava 
podľa zákona status chráneného oznamovateľa. Takému zamestnancovi je 
poskytnutá právna ochrana aj voči úkonom zamestnávateľa do budúcna. 
Zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie 
v pracovnoprávnom vzťahu voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý 
nedal súhlas, len so súhlasom úradu na ochranu oznamovateľov. Súhlas 
úradu sa nevyžaduje, ak sa pracovnoprávnym úkonom priznáva nárok 
alebo ak ide o pracovnoprávny úkon súvisiaci so skončením 
pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá 
nezávisí od posúdenia zamestnávateľa. Úrad pred vydaním rozhodnutia 
o žiadosti o udelenie súhlasu umožní chránenému oznamovateľovi vyjadriť 
sa v primeranej lehote k navrhovanému pracovnoprávnemu úkonu. Úrad 
na ochranu oznamovateľov udelí súhlas s navrhovaným pracovnoprávnym 
úkonom zamestnávateľa voči chránenému oznamovateľovi, len ak 
zamestnávateľ preukáže, že navrhovaný pracovnoprávny úkon nemá 
žiadnu príčinnú súvislosť s kvalifikovaným oznámením, inak žiadosť 
o udelenie súhlasu zamietne. Právny úkon, na ktorý úrad neudelil súhlas, 
je neplatný. 

3.2 Trestnoprávna zodpovednosť zamestnanca a zamestnávateľa 

Medzi základné kritéria právneho štátu patrí okrem iných aj 
kritérium právnej istoty, ktorého napĺňanie definuje mieru dôvery 
spoločnosti v štátnu moc. Právna istota sa prejavuje v predvídateľnosti 
zákonnej úpravy, zákaze retroaktivity, prístupnosti zákonov a súdnych 
rozhodnutí, konzistentnosti právnej úpravy a striktného stanovenia miery 
trestnoprávnej zodpovednosti páchateľov trestných činov, ktorá vychádza 
z aplikácie zásady legitímnych očakávaní a zásad nullum crimen sine lege 
a nulla poena sine lege139. Trestná zodpovednosť subjektov práva tak 

                                                 
139 MACEJKOVÁ, I. Zoznam kritérií právneho štátu. Ústavný súd Slovenskej republiky. 
CDL-AD(2016)007 
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139 MACEJKOVÁ, I. Zoznam kritérií právneho štátu. Ústavný súd Slovenskej republiky. 
CDL-AD(2016)007 



 
98 
 

prichádza do úvahy až v prípade, ak zodpovedná osoba uskutočnila 
konanie, ktoré je natoľko škodlivé, že do úvahy prichádza iba použitie 
prípadného trestného postihu. Súkromnoprávne a verejnoprávne sankcie sa 
musia opierať o legitimitu ich aplikácie. Avšak legitimita trestnoprávneho 
riešenia ako ultima ratio musí byť odvodená od striktného a pre subjekty 
práva zrozumiteľného nastavenia limitov (hraníc) trestnej zodpovednosti.  

Uplatnenie trestnoprávnej zodpovednosti však nie je viazané 
na predchádzajúce neúspešné použitie mimo trestných prostriedkov 
smerujúcich k odstráneniu protiprávneho stavu, ani na predchádzajúce 
márne využitie zodpovednosti podľa iného právneho predpisu. Ak bol 
spáchaný trestný čin, bol prekročený spodný prah trestnosti a bola 
naplnená podmienka materiálnej protiprávnosti činu, ktorá je nevyhnutná 
k použitiu trestnoprávnej sankcie. Štátna moc nemôže rezignovať 
pri ochrane oprávnených záujmov a to iba z dôvodu, že existuje iná (mimo 
trestná) forma satisfakcie (občianskoprávna náhrada škody). Funkciou 
trestného systému tak nie je primárne saturácia poškodeného, ale v jeho 
popredí stojí predovšetkým ochranná (pred spoločensky nebezpečnými 
útokmi) a represívna funkcia. 

Právny poriadok Slovenskej republiky až do prijatia zákona 
č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb140 vychádzal 
zo zásady individuálnej trestnej zodpovednosti fyzickej osoby upravenej 
v  zákone č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, ktorá stále patrí medzi imanentné 
zásady kontinentálneho modelu trestného práva. Prijatím ZoTZPO sa 
kategória trestne zodpovedných subjektov rozšírila práve o právnické 
osoby. 

                                                 
140 Prvým pokusom o implementáciu nepriamej (pseudo) trestnej zodpovednosti 
právnických osôb bolo prijatie zákona č. 224/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
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Trestnoprávna zodpovednosť fyzickej osoby – zamestnanca 
a zamestnávateľa 

Vzhľadom na špecifiká odvetvia pracovného práva je potrebné 
podotknúť, že trestný čin môže páchať nielen fyzická osoba - zamestnanec, 
ale rovnako tak zamestnávateľ ako fyzická osoba – podnikateľ. V tejto 
časti monografie je preto vhodné zamerať sa nielen na všeobecné 
obligatórne znaky trestnej zodpovednosti fyzických osôb (zamestnancov 
a zamestnávateľov – fyzické osoby), no túto právnu úpravu nutne 
komparovať s pracovno-právnou subjektivitou týchto subjektov. 

Spôsobilosť byť zamestnávateľom, respektíve aspekty 
pracovnoprávnej subjektivity fyzickej osoby ako zamestnávateľa upravuje 
§ 8 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, pričom spôsobilosť mať práva 
a povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch (pasívna zložka) vzniká 
narodením a je rezervovaná pre nascitura a spôsobilosť fyzickej osoby 
vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti 
v pracovnoprávnych vzťahoch (aktívna zložka) vzniká plnoletosťou, a to 
dovŕšením 18. roku veku alebo nadobudnutím plnoletosti uzatvorením 
platného manželstva pred 18. rokom veku. Komplexnú spôsobilosť byť 
zamestnávateľom (aktívnu aj pasívnu zložku) tak fyzická osoba nadobúda 
postupne. Naopak, v prípade právnej konštrukcie nadobudnutia právnej 
subjektivity zamestnanca, ten získava obe zložky právnej subjektivity 
súčasne a to dovŕšením 15. roku veku a naplnením podmienky skončenia 
povinnej školskej dochádzky.  

V širšom slova zmysle zahŕňa pojem pracovnoprávnej subjektivity 
pre obe kategórie fyzických osôb (zamestnanec a zamestnávateľ) okrem 
pasívnej a aktívnej zložky právnej subjektivity (spôsobilosť na práva 
a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony) aj procesnú a deliktuálnu 
spôsobilosť. Práve posledne menovanú deliktuálnu spôsobilosť je potrebné 
striktne odlišovať od trestnej zodpovednosti. Pod deliktuálnou spôsobilosť 
v zmysle ZP chápeme spôsobilosť niesť zodpovednosť za vlastné 
protiprávne konanie, ktorým došlo k porušeniu predpisov pracovného 
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právnických osôb bolo prijatie zákona č. 224/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
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Trestnoprávna zodpovednosť fyzickej osoby – zamestnanca 
a zamestnávateľa 
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práva. Hranica medzi deliktuálnou zodpovednosťou v zmysle pracovného 
práva a trestnoprávnou zodpovednosťou spočíva v naplnení znakov 
skutkovej podstaty trestného činu a naplnenia znakov trestnoprávnej 
zodpovednosti fyzickej osoby o ktorých pojednávame nižšie.  

Trestný zákon vymedzuje trestnoprávnu zodpovednosť fyzickej 
osoby cez dvojicu znakov, ktorými sú vek (§22 TZ)  a príčetnosť (§23 TZ), 
pričom špecifickým obligatórnym znakom naplnenia trestnej 
zodpovednosti mladistvých mladších ako pätnásť rokov je dosiahnutie 
úrovne rozumovej a mravnej vyspelosti dostatočnej na to, aby takáto osoba 
mohla rozpoznať protiprávnosť konania a zároveň bola schopná ho ovládať 
(§93 TZ).  

Vek ako znak trestnoprávnej zodpovednosti fyzickej osoby – zamestnanca 
a zamestnávateľa 

Ako sme uvádzali vyššie, medzi znaky trestnoprávnej 
zodpovednosti fyzickej osoby zaraďujeme podmienku dovŕšenia určitého 
roku veku, ktorý má fyzická osoba dosiahnuť. Problematika (s)právneho 
určenia minimálnej hranice trestnej zodpovednosti, teda stanovenia 
deliacej čiary, od kedy je fyzická osoba schopná niesť zodpovednosť 
(so všetkými trestnoprávnymi následkami) za svoje konanie, s určitosťou 
presahuje rámec právnych vied a v značnej miere závisí od poznatkov 
vedných odborov sociológia, psychológia, pediatria, či pedagogika, pričom 
nesmieme opomenúť ani rôzne morálne a etické kritéria. Prienikom týchto 
kritérií však musí byť záver, že trestne zodpovednou fyzickou osobou môže 
byť len osoba sociálne zrelá, teda osoba schopná uvedomiť si protiprávnosť 
svojho konania a trestnoprávne následky s ním spojené.  

Teória trestného práva vymedzuje dve metódy141 určenia hranice 
trestnej zodpovednosti, a teda subjektu samotného trestného činu. Prvá, 
tzv. „fixná“ teória zastáva názor pevného stanovenia minimálneho veku 
                                                 
141 SOLNAŘ, V., FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D. Základy trestní odpovednosti. Praha : 
LexisNexis, 2004. s. 252. 
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fyzickej osoby pre naplnenie trestnoprávnej zodpovednosti na základe 
vyspelosti priemerného jedinca v spoločnosti. Druhá, tzv. „flexibilná“ 
teória zvýrazňuje potrebu individuálneho hodnotenia vyspelosti 
jednotlivca, ktoré by odzrkadľovalo mieru získaných schopností fyzickej 
osoby, potrebných k uvedomeniu si protiprávnosti konania 
a trestnoprávnych následkov. Hoci flexibilná teória vhodnejšie reflektuje 
na konkrétne zvláštnosti vyspelosti jednotlivca, z procesného hľadiska by 
pružné stanovenie veku ako hranice trestnej zodpovednosti prinieslo 
značné ťažkosti. Slovenský zákonodarca sa v Trestnom zákone priklonil 
k fixnému stanoveniu minimálnej vekovej hranice trestnej zodpovednosti 
fyzickej osoby. 

V samotnej systematike Trestného zákona sú znaky trestnoprávnej 
zodpovednosti fyzickej osoby formulované negatívne, ako okolnosti 
vylučujúce trestnú zodpovednosť, pričom veková hranica je stanovená 
dvojako. Prvotné vymedzenie vekovej hranice je všeobecné a týka sa 
všetkých trestných činov: „Kto v čase spáchania činu inak trestného 
nedovŕšil štrnásty rok svojho veku, nie je trestne zodpovedný.“142; pričom 
výnimku z pravidla určuje druhý odsek § 22 TZ: Pre trestný čin sexuálneho 
zneužívania podľa § 201 nie je trestne zodpovedný, kto v čase spáchania 
činu nedovŕšil pätnásty rok svojho veku. Vzhľadom na interpretačné 
pravidlo upravené v § 136 TZ143 je momentom vzniku trestnoprávnej 
zodpovednosti fyzickej osoby až deň nasledujúci po dni, kedy fyzická 
osoba skutočne dovŕšila štrnásty (§ 22 ods. 1 TZ), respektíve pätnásty rok 
veku (§ 22 ods. 2 TZ), pričom rozhodujúcim je moment (čas) spáchania 
trestného činu, nie vzniku následku. 

Pre zamedzenie prípadného striktného (pozitívneho, či 
negatívneho) výkladu hraníc trestnej zodpovednosti fyzickej osoby sa 
zákonodarca v Trestnom zákone neobmedzil výhradne na použite fixnej 
teórie a do jeho znenia zakomponoval prvky tzv. relatívnej „podmienenej“ 
                                                 
142 § 22 ods. 1 TZ 
143 „Kde tento zákon spája s uplynutím určitej lehoty počítanej na dni nejaký účinok, 
nezapočítava sa do nej deň, keď nastala právna skutočnosť určujúca jej začiatok.“ 
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trestnej zodpovednosti, ako medzistupňa fixnej a flexibilnej teórie.144 
V prípade, ak sa fyzická osoba, ktorá vzhľadom na svoj vek nie je trestne 
zodpovedná (nedosiahla vek štrnásty rokov a dovŕšila dvanásty rok veku) 
dopustí opovrhnutia hodného konania, za ktoré trestný zákon umožňuje 
uložiť trest odňatia slobody na doživotie, je súd povinný uložiť jej v zmysle 
§ 105 TZ a za použitia § 114 zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový 
poriadok ochrannú výchovu. Fakultatívne však súd na návrh prokurátora 
túto sankciu uloží aj v prípade konania, ktoré by bolo inak trestným činom, 
ak je to potrebné na zabezpečenie riadnej výchovy osoby mladšej ako 
štrnásť, respektíve pätnásť rokov. Cez dikciu ustanovenia § 105 TZ je tak 
možné výchovne pôsobiť aj na osoby, ktoré nie sú trestne zodpovedné, teda 
ide o prípad rozšírenej zodpovednosti fyzickej osoby mimo rámca tradičnej 
trestnej zodpovednosti.145  

Príčetnosť ako znak trestnoprávnej zodpovednosti fyzickej osoby – 
zamestnanca a zamestnávateľa 

Druhým znakom (kritériom) trestnoprávnej zodpovednosti fyzickej 
osoby v zmysle dikcie Trestného zákona je príčetnosť, ktorú môžeme 
všeobecne chápať ako duševnú schopnosť fyzickej osoby byť páchateľom 
trestného činu. Trestný zákon legálne nevymedzuje pojem príčetnosť, 
naopak definuje nepríčetnosť, ako okolnosť vylučujúcu trestnú 
zodpovednosť. Pre vylúčenie trestnej zodpovednosti fyzickej osoby musia 
byť splnené tri kumulatívne podmienky, fyzická osoba – páchateľ; 

1. trpí duševnou chorobou, 
2. je zbavený schopnosti rozpoznať protiprávnosť činu alebo ovládať 

svoje konanie v dôsledku tejto duševnej poruchy, 

                                                 
144 Pozri viac ZEZULOVÁ, J. Koncepce trestní odpovědnosti mladistvých. In Časopis pro 
právní vědu a praxi. 2001, č. 2, s. 169 
145 Použitie podmienenej teórie trestnej zodpovednosti fyzických osôb v Trestnom zákone 
možno odvodiť aj z aplikácie inštitútu mladistvého v ustanovení § 94 ods. 1 TZ a inštitútu 
osôb blízkych veku mladistvých v ustanovení § 127 ods. 2 TZ, ktoré reflektujú potrebu 
obmedzenia stanovenia absolútnych vekových hraníc trestnej zodpovednosti. 
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3. duševná porucha a strata rozpoznávacej a ovládacej schopnosti 
musí byť v čase spáchania činu inak trestného.146 

Biologickým kritériom nepríčetnosti je existencia duševnej 
choroby (poruchy), ktorá môže mať dlhodobý alebo prechodný charakter 
a podľa medzinárodnej kvalifikácie chorôb MKCH-10 k ním zaraďujeme 
napríklad schizofréniu, progresívnu paralýzu, maniodepresívnu psychózu, 
psychopatiu, slabomyseľnosť, patologická opilosť, patologické poruchy 
spánku, hlboké poruchy vedomia, epilepsia, poruchy po otrase mozgu, po 
omráčení bleskom, po otrave kysličníkom uhoľnatým, mentálnu retardáciu 
a rôzne poruchy psychického vývinu, správania a poruchy so zvyčajným 
začiatkom v detstve a počas dospievania.  

Juristické kritérium nepríčetnosti, t.j. nedostatok schopnosti 
ovládať alebo rozpoznať svoje konanie v čase spáchania trestného činu 
musí byť v príčinnej súvislosti s výskytom duševnej poruchy u danej 
osoby. Pre naplnenie vylúčenia trestnej zodpovednosti fyzickej osoby musí 
eventuálne nastať situácia, kedy osoba nebola schopná rozoznať 
protiprávnosť147 svojho konania (nedostatok rozpoznávacej schopnosti), 
alebo nebola schopná ovládať svoje konanie (absencia ovládacej 
schopnosti).  

Aj z vyššie uvedeného delenia na biologické a juristické kritérium 
nepríčetnosti možno odvodiť, že na skúmaní (ne)príčetnosti fyzickej osoby 
sa bude nutne podieľať znalec z odboru psychiatria, pričom ako vplýva 
z ustálenej judikatúry ten bude vždy priamo participovať na tomto skúmaní 
a nikdy nebude postačovať iba lekárske potvrdenie alebo odborné 
vyjadrenie.148 Znalec z odboru psychiatria posúdi, či páchateľ (ne)trpel 
v čase spáchania skutku duševnou chorobou a či duševná choroba 

                                                 
146 ČENTÉŠ, J. a kol. Trestný zákon – Veľký komentár. 4. aktualizované vydanie. Žilina : 
Eurokódex, s.r.o., 2018. s. 45 
147 V zmysle § 8 TZ fyzická osoba nebola schopná rozoznať protiprávnosť takého činu, 
ktorého znaky sú upravené v Trestnom zákone. 
148 R 14/1979, R 24/1976, R 2/1982, R 46/1990. 
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146 ČENTÉŠ, J. a kol. Trestný zákon – Veľký komentár. 4. aktualizované vydanie. Žilina : 
Eurokódex, s.r.o., 2018. s. 45 
147 V zmysle § 8 TZ fyzická osoba nebola schopná rozoznať protiprávnosť takého činu, 
ktorého znaky sú upravené v Trestnom zákone. 
148 R 14/1979, R 24/1976, R 2/1982, R 46/1990. 
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mala/mohla mať vplyv na jeho rozpoznávacie, či ovládacie schopnosti 
a samotné posúdenie otázky (ne)príčetnosti ostáva otázkou právnou. 

K špecifickému spojeniu veku a príčetnosti ako znakov naplnenia 
trestnoprávnej zodpovednosti mladistvej osoby mladšej ako pätnásť rokov 
dochádza pri aplikácii ustanovenia § 95 TZ, kedy bude predmetom 
skúmania úroveň rozumovej a mravnej vyspelosti tejto osoby. 
Ak rozumová a mravná vyspelosť takejto kategórie osôb je natoľko nízka, 
že dokáže v negatívnom slova zmysle ovplyvniť ovládaciu alebo 
rozumovú schopnosť, výsledkom bude vylúčenie trestnej zodpovednosti.  

Trestnoprávna zodpovednosť zamestnávateľa ako právnickej osoby 

Spôsobilosť mať práva a povinnosti, t.j. právnu subjektivitu 
priznáva právnickým osobám ako umelým právnym útvarom zákon 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v ustanovení § 18 a nasl., pričom sami 
svoju vôľu nevytvárajú. Ich vôľa smerujúca do vnútra právnickej osoby je 
charakteristická kolektívnym (nie absolútne) spôsobom tvorby vôle (napr. 
valným zhromaždením spoločníkov) a vlastné konanie právnickej osoby 
navonok (právne úkony) sa vytvára len prostredníctvom fyzických osôb, či 
už štatutárnych orgánov, alebo iných splnomocnených osôb na základe 
vnútorných predpisov alebo vo forme zastúpenia. Pracovnoprávnu 
subjektivitu získava zamestnávateľ – právnická osoba dňom svojho vzniku, 
t.j. zápisom do príslušného registra, alebo iným, zákonom predvídaným 
spôsobom, čiže pracovnoprávna subjektivita sa odvíja od samotnej právnej 
subjektivity právnickej osoby. Špecifikom pracovného práva je priznanie 
právnej subjektivity organizačnej jednotke zamestnávateľa 
v pracovnoprávnych vzťahov a to nad rámec všeobecnej právnej 
subjektivity podľa predpisov občianskeho práva. V prípade, ak 
v pracovnoprávnych vzťahoch vystupuje organizačná jednotka právnickej 
osoby, nemôže ním byť súčasne zamestnávateľ ako právnická osoba. 
Organizačná jednotka právnickej osoby nadobúda spôsobilosť byť 
zamestnávateľom v prípade, že tak ustanovujú osobitné predpisy, stanovy 
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podľa osobitného predpisu alebo ak tak ustanovujú iné organizačné 
predpisy, spĺňajúce funkciu stanov, napríklad štatút.149 

Ako už bolo v úvode kapitoly uvedené, účinnosťou ZoTZPO, ktorý 
je vo vzťahu k Trestnému zákonu lex specialis, bol do slovenského právne 
poriadku zavedený model tzv. pravej trestnej zodpovednosti právnických 
osôb. Legislatívne zakotvenie v Trestnom zákone predstavuje ustanovenie 
§ 19 ods. 2, ktoré ako páchateľa trestného činu označuje nielen fyzickú 
osobu, ale rovnako tak umelú právnu entitu (právny konštrukt) a to 
právnickú osobu. Absencia konkrétnych ustanovení týkajúcich sa špecifík 
trestnej zodpovednosti právnických osôb v Trestnom zákone a blanketnú 
formuláciu normy – ustanovenia § 19 ods. 2 TZ viedla zákonodarcu ku 
koncipovaniu samostatného ZoTZPO, v ktorom sú tieto špecifiká upravené 
v § 4 pod názvom Trestná zodpovednosť právnickej osoby.  

Teleologicky je zavedenie trestnej zodpovednosti právnickej osoby 
nutné z titulu záujmu štátnej moci na prísnejšom, účinnejšom 
a adresnejšom postihu závažných protiprávnych konaní, ktoré sú taxatívne 
vymedzené v ustanovení § 3 ZoTZPO ako katalóg konkrétnych trestných 
činov vymedzených v osobitnej časti Trestného zákona. Charakter týchto 
trestných činov je spätý najmä s trestnou činnosťou poškodzujúcou životné 
prostredie, organizovanou kriminalitou a kriminalitou poškodzujúcou 
hospodárske, ekonomické a majetkové hodnoty, ako objekty chránené 
trestnoprávnymi normami.   

Obsahovou súčasťou právnej subjektivity právnickej osoby je 
okrem iných aj deliktuálna spôsobilosť (spôsobilosť na protiprávne úkony), 
ktorá sa môže prejaviť vo forme deliktuálnej civilnej zodpovednosti 
(zodpovednosť za škodu), deliktuálnej pracovnoprávnej zodpovednosti 
(zodpovednosť za škodu zamestnanca, pracovný úraz), 
administratívnoprávnej zodpovednosti a rovnako tak trestnoprávnej 
zodpovednosti. Deliktuálne konanie právnickej osoby tak predstavujú 

                                                 
149 BARANCOVÁ, H. Zákonník práce Komentár. Praha : C.H.Beck. 2010. s. 86. 
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prejavy vôle, ktoré menom právnickej osoby vykonávajú jej orgány, 
zástupcovia či iné fyzické osoby (napr. zamestnanci) a právne následky 
takýchto konaní sa pričítajú priamo právnickej osobe ako umelému 
subjektu práva. Z povahy veci je tak skúmanie zavinenia priamo právnickej 
osoby vylúčené, keďže sama o sebe nedisponuje vôľovou zložkou. Právna 
úprava ZoTZPO ale žiadnym spôsobom vzájomne nevylučuje trestnú 
zodpovednosť fyzickej osoby a trestnú zodpovednosť právnickej osoby 
súčasne  za ten istý trestná čin a teda trestná zodpovednosť právnickej 
osoby a fyzickej osoby sa posudzuje samostatne. 

Z dikcie ustanovenia § 4 ZoTZPO sú predpokladmi (znakmi) 
trestnej zodpovednosti právnickej osoby: 

1. spáchanie trestného činu taxatívne vymedzeného v § 3 ZoTZPO, 
2. existencia príčinnej súvislosti medzi záujmom právnickej osoby, 

činnosťou právnickej osoby a to bez ohľadu na okolnosť, či ide 
o činnosť, ktorú má povolenú, resp. zapísanú v príslušnom registri 
ako predmet činnosti, resp. podnikania alebo tou okolnosťou, že 
právnická osoba vystupuje len ako prostriedok na páchanie trestnej 
činnosti a protiprávnym konaním fyzickej osoby vymedzenej v § 4 
ZoTZPO. 

Fyzickou osobou, ktorá vykonáva protiprávnu činnosť v príčinnej 
súvislosti so záujmom právnickej osoby je osoba, ktorá: 

1. koná ako štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo iná 
osoba, ktorá je oprávnená v mene právnickej osoby alebo 
za právnickú osobu konať (napr. prokurista na základe zmluvného 
zastúpenia) 

2. vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej 
osoby, aj keď nemá iný vzťah k právnickej osobe, t.j. nielen tie 
kontrolné orgány (členovia dozorných rád, kontrolných komisií), 
ktoré predpokladá právny predpis, ale rovnako tak členovia ad hoc 
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kontrolných orgánov vytvorených samotnou právnickou osobou 
nad rámec obligatórnych kontrolných orgánov, 

3. vykonáva rozhodujúci vplyv na riadenie tejto právnickej osoby, ak 
jeho konanie bolo aspoň jednou z podmienok zakladajúcich trestnú 
zodpovednosť právnickej osoby (osoby mimo oficiálnych štruktúr 
právnickej osoby) 

4. vystupuje ako zamestnanec alebo osoba v obdobnom postavení 
(napr. príkazník, mandatár, resp. osoba plniaca úlohy pre právnickú 
osobu na základe zmluvného občianskoprávneho alebo 
obchodnoprávneho vzťahu) pri plnení pracovných úloh 
pre právnickú osobu, koná na základe rozhodnutia, schválenia 
alebo pokynu orgánov právnickej osoby alebo osoby uvedenej 
v písmenách a) až d) alebo ak konala preto, že orgány právnickej 
osoby alebo osoby uvedené v písmenách a) až d) si nesplnili 
zákonom uložené povinnosti v rámci dohľadu a kontroly nad 
činnosťou zamestnancov, alebo ak tieto orgány alebo osoby 
nevykonali nevyhnutné opatrenia k zamedzeniu alebo odvráteniu 
následkov trestného činu.150 

Spoločným znakom protiprávnych konaní osôb vymedzených 
v písm. a) – d) je skutočnosť, že boli vykonávané (eventuálne) v mene 
právnickej osoby, v jej prospech, v rámci jej činností alebo 
prostredníctvom právnickej osoby. V prípade, ak je možné právnickej 
osobe pričítať skutok, ktorý napĺňa obligatórne znaky skutkovej podstaty 
trestného činu vymedzeného v § 3 ZoTZPO vzniká hmotnoprávny vzťah 
medzi páchateľom trestného činu – právnickou osobou a štátom.151 

ZoTZPO v ustanovení § 5 expressis verbis vylučuje trestnú 
zodpovednosť právnických osôb, ktoré priamo vykonávajú alebo plnia 
úlohy štátu alebo štátnej správy, alebo boli zriadené zákonom. Dôvodom 
zakotvenia predmetného vylúčenia je zamedzenie, aby štát postihoval sám 
                                                 
150 Dôvodová správa k ZoTZPO 
151 KRAJČOVIČ, M. Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb za porušovanie 
povinností pri správe cudzieho majetku. In Justičná revue, 69, 2017, č. 10, s. 1164 – 1179. 
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150 Dôvodová správa k ZoTZPO 
151 KRAJČOVIČ, M. Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb za porušovanie 
povinností pri správe cudzieho majetku. In Justičná revue, 69, 2017, č. 10, s. 1164 – 1179. 
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seba, pričom však žiadnym spôsobom nie je vylúčená trestná 
zodpovednosť (zovšeobecnene) fyzických osôb konajúcich v riadiacich 
pozíciách štátnych orgánov. Vzhľadom na vyššie uvedené špecifikum 
pracovného práva a to priznanie pracovnoprávnej subjektivity 
organizačnej jednotke zamestnávateľa, je namieste otázka, či v prípade 
spáchania trestného činu vymedzeného v § 3 ZoTZPO osobou podľa § 4 
ZoTZPO v rámci organizačnej jednotky zamestnávateľa bude možné 
pričítať trestnú zodpovednosť organizačnej jednotke zamestnávateľa alebo 
samotnému zamestnávateľovi ako právnickej osobe. Podľa nášho názoru 
nie je možné pri aplikácii trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb 
použiť právnu úpravu Zákonníka práce a to ani analógiou iuris, keďže 
v prípade pracovnoprávnej úpravy ide o osobitné prenesenie 
pracovnoprávnej subjektivity na organizačnú jednotku iba v oblasti 
pracovnoprávnych vzťahov.  

3.3  Subjekt pracovného práva ako subjekt trestného činu 
(páchateľ) 

Skutkovú podstatu trestného činu súhrne charakterizujú jej 
jednotlivé znaky, medzi ktorými existujú vzťahy relatívnej samostatnosti 
a zároveň vzájomnej podmienenosti. Naplnenie všetkých znakov 
skutkovej podstaty trestného činu je podmienkou k existencii trestnej 
zodpovednosti za v Trestnom zákone vymedzený čin páchateľa. Medzi 
obligatórne znaky skutkovej podstaty trestného činu tak zaraďujeme okrem 
objektu, objektívnej stránky, subjektívnej stránky aj subjekt – páchateľa 
trestného činu.  

Subjektom, teda páchateľom trestného činu je v zmysle § 19 TZ ten, 
kto trestný čin spáchal sám, t. j. ten, kto naplnil znaky trestného činu, sám 
vykonal činnosť, ktorú predpokladá konkrétna skutková podstata trestného 
činu alebo ju aspoň pripravoval alebo sa o ňu pokúsil (páchateľ 
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dokonaného trestného činu, prípravy a pokusu).152 Ako už bolo spomínané 
v predchádzajúcej kapitole, fyzická osoba pre naplnenie trestnej 
zodpovednosti musí spĺňať podmienky veku (§ 23 TZ) a príčetnosti (§ 24 
TZ). Okrem páchateľa ako priameho subjektu trestného činu rozlišuje 
Trestný zákon aj formy spolupráce pri páchaní trestnej činnosti a to 
vo forme spolupáchateľstva (§ 20 TZ) a účastníctva ako organizátor (§ 21 
ods. 1, písm. a) TZ), návodca (§ 21 ods. 1, písm. b) TZ), objednávateľ (§ 
21 ods. 1, písm. c) TZ) a pomocník (§ 21 ods. 1, písm. d) TZ). Okrem už 
uvádzaných inštitútov nesmieme opomenúť prípad, ak skutočný páchateľ 
trestného činu donúti, použije, zneužije inú osobu tzv. „nepriameho 
páchateľa“, prostredníctvom ktorého spácha trestný čin. Častokrát je tento 
„živý nástroj“ osobou, ktorá nie je trestne zodpovedná (nedostatok veku 
alebo príčetnosti). 

Okrem všeobecného vymedzenia  páchateľa v § 19 TZ je potrebné 
skúmať, ktoré konkrétne subjekty – fyzické osoby môžu byť páchateľmi 
trestných činov vymedzených v osobitnej časti Trestného zákona. Majoritu 
trestných činov môže spáchať ktorákoľvek trestne zodpovedná fyzická 
osoba. V legislatívnom vyjadrení skutkovej podstaty je subjekt takého 
trestného činu, ktorý môže spáchať každá fyzická osoba, vymedzený 
označením „kto“.153 V teórii trestného práva je označovaný ako tzv. 
všeobecný subjekt.154 Zároveň však Trestný zákon vo svojej osobitnej časti 
vymedzuje trestné činy, ktoré môžu spáchať len určité kategórie osôb. 
V tomto prípade ide o trestné činy s obmedzeným okruhom páchateľov, 
pričom páchateľ je charakterizovaný ako „špeciálny“ respektíve 
„konkrétny“ subjekt.  

                                                 
152 ČENTÉŠ, J. a kol. Trestný zákon – Veľký komentár. 4. aktualizované vydanie. Žilina : 
Eurokódex, s.r.o., 2018. s. 35. 
153 Napríklad trestný čin Nátlaku v zmysle § 192 ods. 1 TZ: „Kto iného núti, aby niečo 
konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú nemajetkovú 
potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi, potrestá sa 
odňatím slobody až na tri roky.“ 
154 ČENTÉŠ, J. a kol. Trestný zákon – Veľký komentár. 4. aktualizované vydanie. Žilina : 
Eurokódex, s.r.o., 2018. s. 256. 
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V súlade s témou monografie sa v ďalšom texte zameriame na 
kategóriu vybraných páchateľov (špeciálnych subjektov) špecifických 
trestných činov, ktoré môžu byť spáchané na pracovisku, v súvislosti 
s výkonom zamestnania, povolania resp. profesie, alebo priamo 
špeciálnym subjektom v postavení zamestnanca alebo zamestnávateľa, 
hoci predpokladáme, že väčšinu trestných činov vymedzených v osobitnej 
časti Trestného zákona je možno spáchať subjektom pracovného práva 
(zamestnancom aj zamestnávateľom) na pracovisku. 

Zamestnanec ako špeciálny subjekt (páchateľ) trestného činu 

Zamestnanec sa ako špeciálny subjekt (páchateľ) trestného činu 
objavuje v skutkových podstatách viacerých trestných činov zakotvených 
v osobitnej časti Trestného zákona.  

K špecifickej kategórii páchateľov – zamestnancov patria 
zamestnanci vykonávajúci prácu v oblasti poskytovania poštových alebo 
elektronických komunikačných služieb, pritom však nie je rozhodujúce, 
či takýto zamestnanci boli v službe zamestnaní dočasne alebo prechodne.  

Jedná sa o kvalifikovanú skutkovú podstatu trestného činu 
všeobecného „Porušovania tajomstva prepravovaných správ“ upravenú 
v § 196 ods. 2 TZ a kvalifikovanú skutkovú podstatu trestného činu 
„Porušovania tajomstva prepravovaných správ za účelom dosiahnutia 
prospechu alebo spôsobenia škody upravenú“155 upravenú v § 197 ods. 2 
TZ. Špeciálnym subjektom predmetného trestného činu môže byť len 
zamestnanec poskytovateľa poštovej služby alebo elektronickej 
komunikačnej služby, ktorý spácha trestný čin sám, alebo inému úmyselne 
umožní spáchať taký trestný čin, alebo pozmení alebo potlačí písomnosť 
prepravovanú poštovým podnikom alebo iným obvyklým spôsobom. 
Doplnenie predmetnej kategórie špeciálnych subjektov trestného činu 
predstavuje aj zamestnanec poskytovateľa elektronickej komunikačnej 
                                                 
155 BURDA, E. – ČENTÉŠ, J. – KOLESÁR, J. – ZÁHORA J. a kol. Trestný zákon : 
komentár. II. Diel, Osobitná časť. Praha : C. H. Beck, 2011. s. 410. 
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služby, ktorý svojím konaním zachytáva počítačové údaje prostredníctvom 
technických prostriedkov neverejných prenosov počítačových údajov do 
počítačového systému, z neho alebo v jeho rámci vrátane 
elektromagnetických emisií z počítačového systému, ktorý obsahuje takéto 
počítačové údaje, alebo inému úmyselne umožní spáchať taký čin, alebo 
pozmení alebo potlačí správu podanú prostredníctvom elektronickej 
komunikačnej služby.156 

Zamestnávateľ ako špeciálny subjekt (páchateľ) trestného činu  

Rovnako ako zamestnanec, aj zamestnávateľ ako primárny subjekt 
pracovného práva, patrí k špeciálnym subjektom skutkových podstát 
trestných činov zakotvených v osobitnej časti Trestného zákona.  

Subjekt trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného podľa 
§ 214 TZ 

Trestný zákon priamo v základnej skutkovej podstate trestného 
činu „nevyplatenia mzdy a odstupného“, v ustanovení § 214 ods. 1 TZ, 
označuje špeciálny subjekt – páchateľa predmetného trestného činu. 
Páchateľom trestného činu, ktorého objektom je zákonný nárok 
zamestnanca na mzdu bude ten, kto ako štatutárny orgán právnickej 
osoby, alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich 
prokurista nesplní zákonnú povinnosť vyplatenia odmeny (mzdy, náhrady 
mzdy, platu, inej odmeny, odstupného) zamestnancovi. V zmysle výkladu 
ustanovenia § 214 ods. 1 TZ zákona môžeme zamestnávateľa ako subjekt 
trestného činu charakterizovať ako: 

1. Štatutárny orgán právnickej osoby (fyzická osoba, alebo viacero 
fyzických osôb), ktorý je podľa zakladacej listiny, zmluvy 
o zriadení právnickej osoby, alebo zo zákona oprávnené 
uskutočňovať právne úkony za právnickú osobu. Právnu 
konkretizáciu jednotlivej osoby, alebo osôb spĺňajúcich podmienky 

                                                 
156 § 247c TZ – Neoprávnené zachytávanie počítačových údajov. 
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pre štatutárne orgány právnických osôb obchodných spoločností 
a družstiev upravuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, 
pričom musí byť splnená podmienka, že táto právnická osoba 
zamestnáva (zamestnávala) aspoň jedného zamestnanca  

2. Prokurista právnickej osoby splnomocnený na vykonávanie 
všetkých právnych úkonov pri prevádzke podniku. Prokúru je 
možné udeliť aj viacerým osobám. Priamo v prokúre je potrebné 
vymedziť, či každý prokurista koná samostatne, alebo či je 
potrebný súhlas všetkých (resp. súhlas aspoň dvoch z nich). 

Otázkou zostáva, či konanie vyššie vymedzených osôb možno 
pričítať právnickej osobe, t.j. či v súlade so zásadou pričítateľnosti bude 
v prípade spáchania trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného takáto 
právnická osoba trestne zodpovedná v zmysle ustanovení ZoTZPO. 
V tomto prípade je však odpoveď negatívna, keďže ZoTZPO medzi 
taxatívne vymedzenými trestnými činmi v § 3 expressis verbis neuvádza 
trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného podľa § 214 TZ. V § 3 
ZoTZPO vymedzený katalóg trestných činov zohľadňuje medzinárodné 
záväzky Slovenskej republiky, ktoré jej vyplývajú z medzinárodných 
nástrojov, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj záväzky 
Slovenskej republiky vyplývajúce jej z členstva v Európskej únii. Katalóg 
trestných činov je tak doplnený aj o trestné činy, u ktorých je s ohľadom 
na ich povahu a poznatky aplikačnej praxe ich stíhanie v potrebné 
vzhľadom na záujmy Slovenskej republiky. V súčasnosti však 
nepovažujeme za potrebné pridať do katalógu taxatívne vymedzených 
trestných činov, za ktoré je zodpovedná právnická osoba,  aj trestný čin 
nevyplatenia mzdy a odstupného. V záujme zákonodarcu by nemalo byť 
sankcionovanie samotnej právnickej osoby za konanie spočívajúce 
v nevyplatení odmeny zamestnancovi. Vyplýva to z katalógu trestných 
sankcií, ktoré môže súd v zmysle § 10 ZoTZPO uložiť právnickej osobe.157 
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trest zrušenia právnickej osoby, b) trest prepadnutia majetku, c) trest prepadnutia veci, d) 
peňažný trest, e) trest zákazu činnosti, f) trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, g) 
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Zároveň ZoTZPO v § 11 ods. 2 písm. a) stanovuje základné zásady 
ukladania trestov a to, aby súd pri určovaní druhu trestu a jeho výmery 
prihliadal na to, aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv trestu 
na zamestnancov právnickej osoby. Uloženie predmetnej sankcie 
právnickej osobe by podľa nášho názoru priamo poškodzovalo záujem 
chránený Trestným zákonom, a to znemožnením (obmedzením) možnosti 
zamestnanca domôcť sa svojho zákonného nároku na mzdu, respektíve 
iného plnenia voči zamestnávateľovi, ktoré vyplýva z pracovného alebo 
obdobného pomeru, keďže ukladané sankcie sú najmä majetkového 
charakteru. 

3. Okrem právnickej osoby môže byť zamestnávateľom fyzická 
osoba, ktorá zamestnáva (zamestnával)  aspoň jedného 
zamestnanca a v zmysle ustanovení Trestného zákona sa pod 
takouto osobou chápe: 
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, 
- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského 

oprávnenia, alebo 
- osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť a je zapísaná 

do evidencie podľa osobitného predpisu158.159 

S predmetným výkladom páchateľa trestného činu nevyplatenia 
mzdy a odstupného – fyzickej osoby v zmysle Trestného zákona však 
nemožno súhlasiť absolútne. Pracovnoprávna teória v prípade 
zamestnávateľa – fyzickej osoby prekračuje vymedzený výpočet fyzických 
osôb. Zamestnávateľom môže byť aj osoba, ktorá ešte nenadobudla 
spôsobilosť na právne úkony plnoletosťou (aj nasciturus). Ide najmä 
o prípady predchádzajúceho zániku právnej spôsobilosti smrťou fyzickej 
osoby – zamestnávateľa, pričom v zmysle ustanovenia § 30 ZP 
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prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov na jeho 
dedičov. Ak osoba dediča nie je plne pracovnoprávne spôsobilá, koná za ňu 
zákonný zástupca160, pričom v zmysle ustanovenia § 31 zákona č. 36/2005 
Z.z. o rodine sú zákonnými zástupcami maloletého dieťaťa jeho rodičia, 
resp. opatrovník (kolízny opatrovník). Zároveň však nesmieme opomenúť 
právnu úpravu obsiahnutú v § 13 zákona č. 455/1991 Zb. Živnostenský 
zákon, týkajúcu sa pokračovania v živnosti až do skončenia konania 
o prejednaní dedičstva a následne po ňom. Ak fyzická osoba (živnostník) 
zomrie, môžu v živnosti (a v zamestnávaní) pokračovať až do skončenia 
konania o prejednaní dedičstva a) dedičia zo zákona, ak niet dedičov 
zo závetu, b) dedičia zo závetu a pozostalý manžel, aj keď nie je dedičom, 
ak je spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti, c) 
pozostalý manžel spĺňajúci podmienku uvedenú v písmene b), ak v živnosti 
nepokračujú dedičia, alebo d) správca dedičstva, ak ho ustanovil súd. 
Vymedzené osoby sú povinné oznámiť živnostenského úradu 
pokračovanie v živnosti v lehote jedného mesiaca od úmrtia podnikateľa 
(v prípade správcu dedičstva od ustanovenia do funkcie). V prípade, že 
osoby vymedzené v písm. a) až c) nespĺňajú osobitné podmienky 
prevádzkovania živnosti alebo osobitnú odbornú spôsobilosť, musia bez 
meškania ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa vyššie 
vymedzené podmienky. Po skončení konania o dedičstve môžu pokračovať 
v živnosti osoby uvedené v písm. a) až c) v prípade, ak nadobudli 
majetkový podiel používaný na prevádzkovanie živnosti. Pokračovanie 
v živnosti je potrebné oznámiť živnostenskému úradu do jedného mesiaca 
od skončenia konania o dedičstve. Ak však do šiestich mesiacov od 
skončenia konania o dedičstve tieto fyzické osoby nezískajú vlastné 
živnostenské oprávnenie, nemôžu ďalej živnosť prevádzkovať.  

Vzhľadom na vyššie uvedené sú špeciálnymi subjektmi trestného 
činu nevyplatenia mzdy a odstupného okrem fyzickej osoby podnikateľa 
(zamestnávateľ) aj zákonný zástupcovia maloletej osoby, opatrovník, 
správca dedičstva, dedičia zo zákona a závetu a pozostalý manžel do 
                                                 
160 § 8 ods. 2 ZP 
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skončenia konania o dedičstve a po jeho skončení, tí ktorí nadobudli 
majetkový podiel používaný na prevádzkovanie živnosti, aj keď nie sú 
nositeľmi vlastného živnostenského oprávnenia (avšak len v lehote 6 
mesiacov od skončenia konania o dedičstve) za podmienky, že sú naplnené 
aj ostatné znaky skutkovej podstaty trestného činu (objekt, objektívna 
stránka, subjektívna stránka). 

Zamestnanec a zamestnávateľ ako špeciálny subjekt (páchateľ) 
trestného činu 

Subjekt trestného činu nátlaku podľa § 192 ods. 2, písm. e) TZ 
a trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie 
podľa § 259 ods. 1, písm. b) TZ 

Hoci kvalifikovaná skutková podstata trestného činu nátlaku v ods. 
2 § 192 TZ a základná skutková podstata trestného činu skresľovania 
údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 ods. 1 formulujú 
páchateľa ako všeobecný subjekt, z § 192 ods. 2, písm. e) a § 259 ods. 1, 
písma b) je zrejmé, že tieto trestné činy môžu spáchať najmä osoby 
v pracovnom, alebo inom obdobnom pracovnom vzťahu. Subjektmi 
pracovnoprávneho (obdobného) vzťahu sú zamestnávateľ a zamestnanec 
a tak v zmysle kvalifikačného znaku uvedeného v § 192 ods. 2, písm. e) 
a v § 259 ods. 1, písm. b) sú zamestnávateľ a zamestnanec špeciálnymi 
subjektmi trestného činu, pričom nevylučujeme možnosť spáchania 
predmetných trestných činov aj osobami, ktoré tieto povinnosti za povinnú 
osobu vykonávajú na základe iného (občianskoprávneho či 
obchodnoprávneho) zmluvného vzťahu. 

Uvedenie nepravdivých a hrubo skresľujúcich údajov alebo 
zatajenie povinných údajov o závažných skutočnostiach vo výkaze, 
v hlásení, vo vstupných údajoch vkladaných do počítača alebo v iných 
podkladoch slúžiacich na evidenciu zamestnancov v úmysle zabezpečiť 
sebe alebo inému neoprávnené výhody a odopretie práva na zaistenie 
bezpečnosti zdravia pri práci, na dovolenku na zotavenie alebo na 



 
114 
 

prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov na jeho 
dedičov. Ak osoba dediča nie je plne pracovnoprávne spôsobilá, koná za ňu 
zákonný zástupca160, pričom v zmysle ustanovenia § 31 zákona č. 36/2005 
Z.z. o rodine sú zákonnými zástupcami maloletého dieťaťa jeho rodičia, 
resp. opatrovník (kolízny opatrovník). Zároveň však nesmieme opomenúť 
právnu úpravu obsiahnutú v § 13 zákona č. 455/1991 Zb. Živnostenský 
zákon, týkajúcu sa pokračovania v živnosti až do skončenia konania 
o prejednaní dedičstva a následne po ňom. Ak fyzická osoba (živnostník) 
zomrie, môžu v živnosti (a v zamestnávaní) pokračovať až do skončenia 
konania o prejednaní dedičstva a) dedičia zo zákona, ak niet dedičov 
zo závetu, b) dedičia zo závetu a pozostalý manžel, aj keď nie je dedičom, 
ak je spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti, c) 
pozostalý manžel spĺňajúci podmienku uvedenú v písmene b), ak v živnosti 
nepokračujú dedičia, alebo d) správca dedičstva, ak ho ustanovil súd. 
Vymedzené osoby sú povinné oznámiť živnostenského úradu 
pokračovanie v živnosti v lehote jedného mesiaca od úmrtia podnikateľa 
(v prípade správcu dedičstva od ustanovenia do funkcie). V prípade, že 
osoby vymedzené v písm. a) až c) nespĺňajú osobitné podmienky 
prevádzkovania živnosti alebo osobitnú odbornú spôsobilosť, musia bez 
meškania ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa vyššie 
vymedzené podmienky. Po skončení konania o dedičstve môžu pokračovať 
v živnosti osoby uvedené v písm. a) až c) v prípade, ak nadobudli 
majetkový podiel používaný na prevádzkovanie živnosti. Pokračovanie 
v živnosti je potrebné oznámiť živnostenskému úradu do jedného mesiaca 
od skončenia konania o dedičstve. Ak však do šiestich mesiacov od 
skončenia konania o dedičstve tieto fyzické osoby nezískajú vlastné 
živnostenské oprávnenie, nemôžu ďalej živnosť prevádzkovať.  

Vzhľadom na vyššie uvedené sú špeciálnymi subjektmi trestného 
činu nevyplatenia mzdy a odstupného okrem fyzickej osoby podnikateľa 
(zamestnávateľ) aj zákonný zástupcovia maloletej osoby, opatrovník, 
správca dedičstva, dedičia zo zákona a závetu a pozostalý manžel do 
                                                 
160 § 8 ods. 2 ZP 

 

 
   115 
 

skončenia konania o dedičstve a po jeho skončení, tí ktorí nadobudli 
majetkový podiel používaný na prevádzkovanie živnosti, aj keď nie sú 
nositeľmi vlastného živnostenského oprávnenia (avšak len v lehote 6 
mesiacov od skončenia konania o dedičstve) za podmienky, že sú naplnené 
aj ostatné znaky skutkovej podstaty trestného činu (objekt, objektívna 
stránka, subjektívna stránka). 

Zamestnanec a zamestnávateľ ako špeciálny subjekt (páchateľ) 
trestného činu 

Subjekt trestného činu nátlaku podľa § 192 ods. 2, písm. e) TZ 
a trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie 
podľa § 259 ods. 1, písm. b) TZ 

Hoci kvalifikovaná skutková podstata trestného činu nátlaku v ods. 
2 § 192 TZ a základná skutková podstata trestného činu skresľovania 
údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 ods. 1 formulujú 
páchateľa ako všeobecný subjekt, z § 192 ods. 2, písm. e) a § 259 ods. 1, 
písma b) je zrejmé, že tieto trestné činy môžu spáchať najmä osoby 
v pracovnom, alebo inom obdobnom pracovnom vzťahu. Subjektmi 
pracovnoprávneho (obdobného) vzťahu sú zamestnávateľ a zamestnanec 
a tak v zmysle kvalifikačného znaku uvedeného v § 192 ods. 2, písm. e) 
a v § 259 ods. 1, písm. b) sú zamestnávateľ a zamestnanec špeciálnymi 
subjektmi trestného činu, pričom nevylučujeme možnosť spáchania 
predmetných trestných činov aj osobami, ktoré tieto povinnosti za povinnú 
osobu vykonávajú na základe iného (občianskoprávneho či 
obchodnoprávneho) zmluvného vzťahu. 

Uvedenie nepravdivých a hrubo skresľujúcich údajov alebo 
zatajenie povinných údajov o závažných skutočnostiach vo výkaze, 
v hlásení, vo vstupných údajoch vkladaných do počítača alebo v iných 
podkladoch slúžiacich na evidenciu zamestnancov v úmysle zabezpečiť 
sebe alebo inému neoprávnené výhody a odopretie práva na zaistenie 
bezpečnosti zdravia pri práci, na dovolenku na zotavenie alebo na 
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poskytnutie zákonom zaručených osobitných pracovných podmienok 
ženám a mladistvým zamestnancom bude zväčša konaním páchateľa - 
zamestnávateľa, no podľa nášho názoru môže tento trestný čin spáchať aj 
vedúci zamestnanec zamestnávateľa, ktorý má vo svojej kompetencii 
vymedzenú oblasť (napr. BOZP, evidencia zamestnancov), iný 
zamestnanec a to konaním s vedomím, alebo bez vedomia zamestnávateľa.  

Ako nevyhnutné sa javí v tomto prípade správne stanoviť, ktorá 
osoba bude zodpovedná za spáchanie trestného činu nátlaku podľa § 192 
ods. 2, písm. e) a trestného činu skresľovania údajov hospodárskej 
a obchodnej evidencie podľa § 259 ods. 1, písm. b) TZ. V zmysle 
ustanovenia § 9 ods. 3 ZP je vedúcim zamestnancom zamestnávateľa ten 
zamestnanec, ktorý je na jednotlivých stupňoch riadenia zamestnávateľa 
oprávnený určovať a ukladať podriadeným zamestnancom zamestnávateľa 
pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na 
ten účel záväzné pokyny. Na druhej strane je zamestnávateľ viazaný 
takými právnymi úkonmi, ktoré uskutočnili štatutárne orgány alebo 
členovia štatutárnych orgánov a poverení zamestnanci. Právne úkony 
vyššie vymedzených osôb zaväzujú zamestnávateľa, ktorý na základe 
týchto úkonov nadobúda práva a povinnosti. Z vyššie uvedeného vyplýva, 
že rozsah oprávnenia konať za zamestnávateľa v prípade povereného 
zamestnanca vyplýva z obsahu poverenia a v prípade vedúceho 
zamestnanca ho určujú organizačné predpisy. Vo vzťahu k iným 
zamestnancom zaväzujú zamestnávateľa jednotlivé právne úkony 
uskutočnené poverenými zamestnancami aj vtedy, ak tí prekročili svoje 
oprávnenie alebo konali bez oprávnenia. To neplatí, ak zamestnanec vedel, 
alebo musel vedieť, že poverený zamestnanec svoje oprávnenie prekročil, 
konal bez oprávnenia či poverenia. Problematika excesu sa dotýka záujmu 
ochrany dobromyseľnosti, ak účastník právneho vzťahu nevedel, alebo 
nemohol vedieť o prekročení oprávnenia. Pracovnoprávnu 
(občianskoprávnu) zodpovednosť zamestnávateľa pri excese jeho 
zamestnancov (poverení, vedúci) je však potrebné odlišovať od 
trestnoprávnej zodpovednosti konkrétnych osôb v pracovnoprávnom 
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(obdobnom) vzťahu v zmysle naplnenia skutkovej podstaty trestného činu 
nátlaku. Pri skúmaní trestnej zodpovednosti konkrétneho páchateľa 
(zamestnávateľ, vedúci zamestnanec, poverený zamestnanec) za konanie 
spočívajúce v odopretí práva na zaistenie bezpečnosti zdravia pri práci, na 
dovolenku na zotavenie alebo na poskytnutie zákonom zaručených 
osobitných pracovných podmienok ženám a mladistvým zamestnancom 
a uvedení nepravdivých a hrubo skresľujúcich údajov alebo zatajení 
povinných údajov o závažných skutočnostiach vo výkaze, v hlásení, vo 
vstupných údajoch vkladaných do počítača alebo v iných podkladoch 
slúžiacich na evidenciu zamestnancov bude potrebné individuálne 
posúdenie konaní jednotlivých aktérov, najmä vzhľadom na subjektívnu 
stránku (úmysel) trestného činu a prípadnú možnosť spolupáchateľstva, 
respektíve inú formu účastníctva na spáchanom trestnom čine. 

Subjekt majetkových trestných činov úverového podvodu podľa 
§ 222 ods. 2 TZ, poisťovacieho podvodu podľa § 223 ods. 2 TZ 
a subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 3 TZ a subjekt hospodárskeho 
trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa 
§ 261 ods. 3 TZ 

Ďalšou kategóriu trestných činov, na páchaní ktorých participuje 
špeciálny subjekt (zamestnanec, resp. fyzická osoba konajúca za právnickú 
osobu), sú trestné činy vymedzené v kvalifikovaných skutkových 
podstatách úverového, poisťovacieho a subvenčného podvod 
a poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Hoci sa priebeh 
(objektívna stránka) jednotlivých vyššie vymedzených trestných činov od 
seba odlišuje, objekt chránený Trestným zákonom je totožný (vlastnícke 
právo, resp. ochrana finančných záujmov EÚ). V prípade trestného činu 
úverového podvodu ide o vlastnícke právo alebo práva súvisiace 
s poskytovaním úveru a zabezpečovaním úveru, v prípade trestného činu 
poisťovacieho podvodu ide o ochranu vlastníckeho práva najmä vo vzťahu 
k uzatvoreným poistným zmluvám a plnením z nich vyplývajúcich, 
v prípade subvenčného podvodu je objektom trestného činu vlastnícke 
právo, najmä v súvislosti s účelným využívaním dotácii, subvencií alebo 
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iných príspevkov z verejných zdrojov a konečne v prípade trestného činu 
poškodzovania finančných záujmov Európskej únie je objektom ochrana 
finančných záujmov EÚ. 

Spoločným pre predmetné trestné činy je vymedzenie špeciálneho 
subjektu v kvalifikovaných skutkových podstatách a to formuláciou: „ak 
ako zamestnanec, člen, štatutárny orgán, zástupca alebo iná osoba 
oprávnená konať za toho, kto...“161. Konkretizácia jednotlivých 
špeciálnych subjektov vyššie uvedených trestných činov predstavuje 
kategórie: 

1. zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných 
pracovných vzťahov vykonávajúcich pre zamestnávateľa závislú 
prácu, 

2. štatutárnych orgánov v zmysle výkladu uvedeného vyššie (časť 
podkapitoly týkajúcej sa trestného činu nevyplatenia mzdy 
a odstupného) 

3. členov dozorných rád a predstavenstva, 
4. iné osoby oprávnené konať, napríklad zástupca, finančný agent 

a finančný poradca. 

Účelom vymedzenia špeciálneho subjektu v kvalifikovaných 
skutkových podstát vyššie uvedených trestných činov je presun miery 
trestnej zodpovednosti participujúcej osoby z roviny účastníctva 
(pomocník) do roviny priameho páchateľstva trestného činu, a to z dôvodu 
jeho špecifického postavenia ako zamestnanca, (člena) štatutárneho 
orgánu, zástupcu, alebo inej osoby oprávnenej konať. 

Ak konanie vyššie vymedzených osôb pri páchaní majetkovej 
trestnej činnosti možno pričítať právnickej osobe v súlade so zásadou 
pričítateľnosti, bude trestne zodpovednou aj právnická osoba v ktorej dané 
fyzické osoby pôsobia. Páchateľom trestného činu je teda taká právnická 

                                                 
161 § 222 ods. 2 TZ, § 223 ods. 2 TZ, § 225 ods. 3 TZ. 
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osoba, ktorej sa pričíta porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného 
Trestným zákonom.162 Skúmané trestné činy úverového, poisťovacieho, 
subvenčného podvodu a hospodárskeho trestného činu poškodzovania 
finančných záujmov Európskej únie sú súčasťou katalógu trestných činov 
vymedzených v § 3 ZoTZPO a tak vzhľadom na ich povahu a poznatky 
aplikačnej praxe je ich stíhanie v potrebné vzhľadom na záujmy Slovenskej 
republiky a rovnako tak Európskej únie163. Špecifikom trestného činu 
subvenčného podvodu a trestného činu poškodzovania finančných 
záujmov Európskej únie (aj vzhľadom na ich charakter) je vylúčenie 
trestnej zodpovednosti niektorých právnických osôb vymedzených v § 5, 
konkrétne vylúčenie Slovenskej republiky, iných štátov, medzinárodných 
organizácií zriadených na základe medzinárodného práva verejného 
a orgánov týchto subjektov, rovnako tak vylúčenie trestnej zodpovednosti 
obcí a VÚC a ďalších právnických osôb, ktoré sú v čase spáchania 
trestného činu zriadené zákonom. Uvedené ustanovenie tak expressis 
verbis vylučuje trestnú zodpovednosť právnických osôb určitých 
subjektov, pričom sa jedná najmä o subjekty, ktoré priamo vykonávajú 
alebo plnia úlohy štátu alebo štátnej správy, alebo boli zriadené zákonom, 
kde vyvodzovaním trestného postihu voči týmto právnickým osobám by 
štát (medzinárodná organizácia) jednak postihoval sám seba, ale taktiež by 
to mohlo mať dopad na výkon verejnej správy. 

Subjekt trestného činu zneužívania informácií v obchodnom styku 
podľa § 265 ods. 1 a 2 

Medzi ďalšie trestné činy, ktorých páchatelia vykonávajú 
protiprávnu činnosť v rámci pracovnoprávnych vzťahov, môžeme zaradiť 
trestný čin zneužívania informácii v obchodnom styku podľa § 265 TZ. 
Páchateľ predmetného trestného činu je vymedzený všeobecne, no zo 

                                                 
162 § 6 ods. 1 ZoTZPO. 
163 Ochrana finančných záujmov EÚ pred deliktuálnym konaním fyzických a právnických 
osôb vyplýva aj z plnenia záväzkov Slovenskej republiky v zmysle Dohovor o ochrane 
finančných záujmov Európskych spoločenstiev prijatého 19. júna 1997 v Bruseli a jeho 
protokolov. 
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161 § 222 ods. 2 TZ, § 223 ods. 2 TZ, § 225 ods. 3 TZ. 
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zákonného znenia vyplýva, že ním môže byť len fyzická osoba, ktorý 
získala informáciu doposiaľ verejne neprístupnú z titulu svojej funkcie, 
povolania, postavenia a zamestnania a túto neoprávnene využije a jej 
zverejnením ovplyvňuje rozhodovanie v obchodnom styku, a uskutoční 
alebo dá podnet na uskutočnenie zmluvy alebo operácie na organizovanom 
trhu cenných papierov alebo tovaru. Medzi takéto osoby zaraďujeme 
páchateľov - subjekty (fyzické osoby), ktorí poskytujú respektíve 
obchodujú s tzv. insider informáciami.  

V zmysle základnej skutkovej podstaty trestného činu tak trestne 
zodpovednou osobou (subjektom), môže byť zamestnanec 
v pracovnoprávnom alebo obdobnom pomere, rovnako tak zákonní 
a zmluvní zástupcovia (právni, daňoví poradcovia, prokuristi). Druhá 
základná skutková podstata v ods. 2 predmetného trestného činu upravuje 
tzv. selftrading (obchodovanie vo svoj prospech v súvislosti so zneužitím 
postavenia v dvoch alebo viacerých ekonomických subjektov) však 
presnejšie špecifikuje páchateľa ako zamestnanca v pracovnom právnom 
vzťahu k chránenému subjektu, člena štatutárneho orgánu chráneného 
subjektu, spoločníka, podnikateľa alebo účastníka na podnikaní, ktorá sa 
na základe zmluvy alebo iného titulu zúčastňuje na podnikaní chráneného 
subjektu (napr. zmluva o tichom spoločenstve v zmysle § 673 ObchZ). 
Zmyslom právnej úpravy je zachovávanie rovnosti podmienok 
hospodárskej súťaže a obmedzenie nepoctivého podnikania spočívajúceho 
v zneužití tzv. privilegovaných informácií alebo tzv. privilegovaného 
postavenia. Páchateľom trestného činu zneužívania informácií 
v obchodnom styku aj právnická osoba, ktorej sa pričíta porušenie alebo 
ohrozenie záujmu chráneného Trestným zákonom v zmysle ustanovení 
ZoTZPO. 

Porušenie (nesplnenie) dôležitej povinnosti vyplývajúcej zo zamestnania, 
povolania, postavenia alebo funkcie subjektom vybraných trestných 
činov 
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Trestný zákon vo viacerých skutkových podstatách trestných činov 
ako znak ich naplnenia ustanovuje podmienku porušenia dôležitej 
povinnosti vyplývajúcej zo zamestnania, povolania, postavenia alebo 
funkcie, alebo povinnosti uloženej zákonom subjektom (páchateľom) 
trestného činu. Za porušenie dôležitej povinnosti ako zákonného znaku 
nemožno automaticky považovať porušenie akejkoľvek povinnosti. Pre 
naplnenie trestnoprávnej zodpovednosti páchateľa a možnosti využitia 
noriem a sankcií trestného práva ako ultima ratio je potrebné porušenie 
dôležitej povinnosti, ktorej následkom bude výrazný zásah do práv iných 
(chránených záujmov). V prípade, ak dôjde k porušeniu dôležitej 
povinnosti v príčinnej súvislosti so skutom opísaným v Trestnom zákone, 
podstatne sa zvyšuje účinnosť tohto skutku oproti bežnému skutku 
obdobného charakteru. Porušenie bežnej povinnosti síce môže mať fatálne 
následky, no pre naplnenie skutkovej podstaty musí ísť o porušenie 
dôležitej povinnosti. Z tohto dôvodu je potrebné odlišovať porušenie 
všeobecnej povinnosti (každý je povinný správať sa tak, aby nedochádzalo 
ku škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí podľa 
ustanovenia § 415 OZ) a porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej; 

a) z páchateľovho zamestnania alebo, 
b) z páchateľovho povolania alebo, 
c) z páchateľovho postavenia alebo, 
d) z páchateľovej funkcie alebo, 
e) zo zákona (všeobecne záväzného právneho predpisu a aj 

individuálneho právneho aktu uloženého zákonom).164 

Pod dôležitou povinnosťou vyplývajúcou z páchateľovho 
zamestnania môžeme všeobecne rozumieť povinnosti v zmysle 
ustanovenia § 47 ods. 1, písm. b) ZP, § 81 a 82 ZP , § 111 ods. 1, písm. i) 
zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe v prípade štátneho zamestnanca pri 
výkone štátnej služby a osobitných právnych predpisov, upravujúcich 
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služobné pomery príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej 
služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, colníkov, 
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej 
záchrannej služby. Povinnosti zo zamestnania tak vyplývajú z úloh, ktoré 
sú zamestnancovi ukladané všeobecne záväznými právnymi predpismi a na 
základe vzťahu pracovnej (služobnej) podriadenosti. 

Definovanie dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho 
povolania je postavené na definícii pojmu povolanie ako takého. Pod 
povolaním môžeme chápať právom rešpektovanú činnosť vykonávanú za 
účelom sebarealizácie, sebazdokonaľovania, pričom ide o činnosť, ktorou 
osoba zadovažuje prostriedky na svoju obživu.165 Pri posúdení toho, či ide 
o povolanie sú rozhodujúce osobné pomery páchateľa, pričom ide o širší 
pojem ako zamestnanie, keďže okrem pracovnej činnosti v rámci 
pracovnoprávneho vzťahu môže zahŕňať aj iné aktivity, ktoré sú zdrojom 
obživy, ako napríklad činnosť umeleckú, ktorá nie je vykonávaná 
v postavení zamestnanca. 

Porušenie dôležitej povinnosti vyplývajúcej z postavenia páchateľa 
predstavuje protiprávne konanie, ktoré nie je povinnosťou vyplývajúcou 
zo zamestnania, povolania alebo funkcie. Postavenie je charakterizované 
špecifickými okolnosťami jednotlivého prípadu, napríklad postavenie 
odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody, resp. obvineného vo výkone 
väzby, postavenie podnikateľa na základe ObchZ, postavenie na základe 
hodnosti, či zákona o rodine.  

Pod dôležitou povinnosťou vyplývajúcej z funkcie možno rozumieť 
osobitnú povinnosť vyplývajúcu funkcionárovi vo verejnom sektore 
(starosta, primátor), alebo v súkromnom sektore (predseda občianskeho 
združenia), prípadne inštitúcii (cirkev, náboženská spoločnosť) a to na 
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základe všeobecne záväzného právneho predpisu, vnútorného predpisu 
alebo aktu.166 

Medzi trestné činy, ktorých základné a kvalifikované skutkové 
podstaty obsahujú zákonný znak porušenia dôležitej povinnosti 
trestnoprávne zodpovedným subjektom vyplývajúcej zo zamestnania, 
povolania, postavenia alebo funkcie, alebo povinnosti uloženej zákonom 
patria: 

1. trestné činy proti zdraviu a to trestný čin usmrtenia podľa § 149 
ods. 4 TZ a trestná čin ublíženia na zdraví, 

2. trestný čin ohrozujúci život alebo zdravie a to trestný čin 
neposkytnutia pomoci podľa § 177 ods. 2 TZ, 

3. trestné činy proti majetku a to trestný čin legalizácie príjmu 
z trestnej činnosti podľa § 234 TZ a trestný čin poškodzovania 
finančných záujmov Európskej únie podľa § 262 TZ, 

4. trestný čin ohrozujúci trhovú ekonomiku a to trestný čin 
porušovania predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom 
a technológiami podľa  256 TZ, 

5. trestný čin proti životnému prostrediu a to trestný čin 
neoprávneného vypúšťania znečisťujúcich látok podľa § 302a TZ, 

6. trestný čin proti základom republiky a to trestný čin sabotáže podľa 
§ 317 TZ, 

7. trestné činy proti poriadku vo verejných veciach a to trestný čin 
korupcie podľa § 328 TZ, trestný čin podplácania podľa § 332 TZ 
a trestná čin marenia spravodlivosti podľa § 344 ods. 2, písm. d) a 

8. trestný čin proti iným právam a slobodám a to trestný čin 
neoprávneného nakladania s osobnými údajmi podľa § 374 ods. 1, 
písm. b). 

Okrem priameho vymedzenia zákonného znaku (porušenie 
dôležitej povinnosti) v základných a kvalifikovaných skutkových 
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podstatách trestných činov je porušenie dôležitej povinnosti vyplývajúcej 
z páchateľovho zamestnania, postavenia alebo funkcie jednotiacim 
osobitným kvalifikačným pojmom - závažnejším spôsobom konania 
v zmysle § 138 písm. h) TZ. Zároveň však konanie páchateľa, ktorý zneužil 
svoje zamestnanie, povolanie, funkciu alebo postavenie na dosiahnutie 
neoprávnenej alebo neprimeranej výhody je v zmysle § 37 písm. e) 
priťažujúcou okolnosťou, na ktorú však v zmysle § 38 ods. 1 nemožno 
prihliadnuť ako na priťažujúcu okolnosť, ak je tento znak zákonným 
znakom trestného činu, keďže rovnaká okolnosť nemôže byť dvakrát 
zohľadnená v neprospech páchateľa. „Formulácia zákonného znaku 
"dôležitá povinnosť vyplývajúca zo zamestnania, povolania, postavenia 
alebo funkcie alebo uložená podľa zákona" je zákonodarcom volená tak, 
aby zahŕňala porušenie všetkých relevantných dôležitých povinností, ktoré 
páchateľovi vyplývajú z jeho povolania, pracovného zaradenia, 
zamestnania, postavenia či funkcie, pričom ide o povinnosti, ktoré majú 
vzťah k ochrane života a zdravia ľudí a ktoré sú z tohto hľadiska dôležité a 
uložené zákonom alebo sú obsiahnuté aj v inom všeobecne záväznom 
právnom predpise alebo aj v konkrétnom príkaze vydanom na základe 
zákona a spôsobom uvedeným v zákone.“167 

3.4 Vybrané skutkové podstaty trestných činov v pracovnom 
prostredí a v súvislosti s výkonom práce 

V predchádzajúcej podkapitole sme sa zamerali na vybrané 
skutkové podstaty trestných činov cez prizmu ich subjektov, ktoré sú buď 
deliktuálne činné v pracovnom prostredí, alebo sú subjektmi 
pracovnoprávnych alebo obdobných vzťahov v rámci ktorých sa vykonáva 
závislá práca. Vzhľadom na systematiku monografie sa nám však javí ako 
vhodné samostatne analyzovať vybrané skutkové podstaty trestných činov, 
ktoré sa vyskytujú priamo v pracovnom prostredí alebo je ich objektom 
ochrana pracovnoprávnych nárokov, riadneho výkonu závislej činnosti, 
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ochrana zamestnancov využívaných na čiernu prácu a ochrana proti 
zneužívaniu detskej a nútenej práce. Objektom trestného činu sú 
spoločenské vzťahy (súhrn najdôležitejších záujmov, vzťahov a hodnôt) 
chránené Trestným zákonom. 

Trestný čin obchodovania s ľuďmi podľa § 179 TZ 

Skutková podstata trestného činu obchodovania s ľuďmi podľa 
§ 179 obsiahnutá v Trestnom zákone je prejavom168 striktného (národného 
a medzinárodného) boja proti obchodovaniu s ľuďmi za účelom 
prostitúcie, sexuálneho a iného vykorisťovania, otroctva, nevoľníctva, 
nútených prác, či neoprávneného odoberania orgánov, tkanív a buniek.  

Objektom predmetného trestného činu je osobná sloboda 
v najširšom slova zmysle a to sloboda voľného pohybu, sloboda 
rozhodovania sa vo všetkých oblastiach svojej existencie ako napríklad 
ochrana pred nútenou prácou a službou. 

Subjektom tohto trestného činu môže byť ktorákoľvek trestne 
zodpovedná fyzická osoba a jej konanie (objektívna stránka) spočíva 
v zlákaní, preprave, prechovávaní, odovzdaní alebo prevzatí iného (hoci aj 
s jeho súhlasom), s použitím podvodného konania, ľsti, obmedzovania 
osobnej slobody, únosu, násilia, hrozby násilia, hrozby inej ťažkej ujmy 
alebo iných foriem donucovania, prijatia alebo poskytnutia peňažného 
plnenia či iných výhod na dosiahnutie súhlasu osoby, na ktorú je iná osoba 
odkázaná, alebo zneužitia svojho postavenia alebo zneužitia bezbrannosti 
alebo inak zraniteľného postavenia za účelom jeho prostitúcie alebo inej 
formy sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie, nútenej práce či 
nútenej služby vrátane žobrania, otroctva alebo praktík podobných 
otroctvu, nevoľníctva, núteného sobáša, zneužívania na páchanie trestnej 
                                                 
168 Protokol o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne ženami 
a deťmi tzv. Palermský dohovor OSN; čl. 9 Listiny základných práv a slobôd; čl. 8 
Medzinárodného dohovoru o občianskych a politických právach; Dohovor 
Medzinárodnej organizácie práce o nútenej alebo povinnej práci č. 29, čl. 18 Ústavy 
Slovenskej republiky a ďalšie. 
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podstatách trestných činov je porušenie dôležitej povinnosti vyplývajúcej 
z páchateľovho zamestnania, postavenia alebo funkcie jednotiacim 
osobitným kvalifikačným pojmom - závažnejším spôsobom konania 
v zmysle § 138 písm. h) TZ. Zároveň však konanie páchateľa, ktorý zneužil 
svoje zamestnanie, povolanie, funkciu alebo postavenie na dosiahnutie 
neoprávnenej alebo neprimeranej výhody je v zmysle § 37 písm. e) 
priťažujúcou okolnosťou, na ktorú však v zmysle § 38 ods. 1 nemožno 
prihliadnuť ako na priťažujúcu okolnosť, ak je tento znak zákonným 
znakom trestného činu, keďže rovnaká okolnosť nemôže byť dvakrát 
zohľadnená v neprospech páchateľa. „Formulácia zákonného znaku 
"dôležitá povinnosť vyplývajúca zo zamestnania, povolania, postavenia 
alebo funkcie alebo uložená podľa zákona" je zákonodarcom volená tak, 
aby zahŕňala porušenie všetkých relevantných dôležitých povinností, ktoré 
páchateľovi vyplývajú z jeho povolania, pracovného zaradenia, 
zamestnania, postavenia či funkcie, pričom ide o povinnosti, ktoré majú 
vzťah k ochrane života a zdravia ľudí a ktoré sú z tohto hľadiska dôležité a 
uložené zákonom alebo sú obsiahnuté aj v inom všeobecne záväznom 
právnom predpise alebo aj v konkrétnom príkaze vydanom na základe 
zákona a spôsobom uvedeným v zákone.“167 

3.4 Vybrané skutkové podstaty trestných činov v pracovnom 
prostredí a v súvislosti s výkonom práce 

V predchádzajúcej podkapitole sme sa zamerali na vybrané 
skutkové podstaty trestných činov cez prizmu ich subjektov, ktoré sú buď 
deliktuálne činné v pracovnom prostredí, alebo sú subjektmi 
pracovnoprávnych alebo obdobných vzťahov v rámci ktorých sa vykonáva 
závislá práca. Vzhľadom na systematiku monografie sa nám však javí ako 
vhodné samostatne analyzovať vybrané skutkové podstaty trestných činov, 
ktoré sa vyskytujú priamo v pracovnom prostredí alebo je ich objektom 
ochrana pracovnoprávnych nárokov, riadneho výkonu závislej činnosti, 

                                                 
167 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 21. januára 2009, sp. zn. 3 
Tdo/28/2008. 
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činnosti, odoberania orgánov, tkanív či bunky alebo iných foriem 
vykorisťovania. 

Pod nútenou alebo povinnou prácou je potrebné rozumieť v zmysle 
čl. 2 ods. 1 Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce (ďalej len „MOP“) 
č. 29/1930 o nútenej alebo povinnej práci „...každú prácu alebo službu, 
ktorá sa od ktorejkoľvek osoby vymáha pod hrozbou akéhokoľvek trestu a 
na ktorú sa nazývaná osoba neponúkla dobrovoľne.“169 Nútenú službu je 
potrebné vykladať obdobne, pričom čl. 18 ods. 2 Ústavy Slovenskej 
republiky č. 460/1990 Zb. (ďalej aj „Ústava SR“) vymedzuje čo nespadá 
pod pojem nútenej práce alebo služby a to: „a) práce ukladané podľa 
zákona osobám vo výkone trestu odňatia slobody alebo osobám 
vykonávajúcim iný trest, nahradzujúci trest odňatia slobody, b) vojenskú 
službu alebo inú službu ustanovenú zákonom namiesto povinnej vojenskej 
služby, c) službu vyžadovanú na základe zákona v prípade živelných 
pohrôm, nehôd alebo iného nebezpečenstva, ktoré ohrozuje životy, zdravie 
alebo značné majetkové hodnoty, d) konanie uložené zákonom na ochranu 
života, zdravia alebo práv iných, e) menšie obecné služby na základe 
zákona.“ V prípade, že hmotný predmet útoku (obeť) je predmetom 
vlastníckeho práva, alebo je ekonomicky a osobe úplne závislá na 
páchateľovi, hovoríme o postavení otroka resp. nevoľníka.  

Subjektívna stránka predmetného trestného činu sa neviaže len 
na úmyselné zavinenie subjektu, ale musí byť rovnako naplnená 
podmienka využitia obete na prostitúciu alebo inú formy sexuálneho 
vykorisťovania vrátane pornografie, nútenej práce či nútenej služby 
vrátane žobrania, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, 
núteného sobáša, zneužívania na páchanie trestnej činnosti, odoberania 
orgánov, tkanív či bunky alebo iných foriem vykorisťovania. 

                                                 
169 čl. 2 ods. 1 Dohovoru MOP č. 29/1930 o nútenej alebo povinnej práci, publikovaný 
pod č. 506/1990 Zb. ako Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí. 
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Trestný čin obchodovania s deťmi (nezákonná detská práca) podľa § 181 
TZ 

Rovnako ako v prípade trestného činu obchodovania s ľuďmi podľa 
§ 179 TZ aj v prípade trestného činu obchodovania s deťmi zohralo 
medzinárodne spoločenstvo170 najmä MOP171 výraznú úlohu pri boji proti 
detskej práci.  

Objektom trestného činu nezákonnej detskej práce172 podľa § 181 
TZ je záujem na riadnej starostlivosti a zaobchádzaní s deťmi a záujem na 
predchádzaní pred nezákonným zamestnávaním detí alebo vykonávaní 
iných činností, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na ich riadny (zdravý) 
vývoj.  

Páchateľom (subjektom) predmetného trestného činu bude zväčša 
osoba, ktorá má dieťa vo svojej „moci“ (rodič, osvojiteľ, poručník, 
opatrovník, riaditeľ, pracovník ústavu, kde sa vykonáva ochranná výchova 
atď.) alebo iná osoba, do ktorej faktickej moci sa dieťa dostalo, pričom sa 
po subjektívnej stránke vyžaduje úmyselné zavinenie. Konanie páchateľa 
spočíva vo zverení dieťaťa do moci iného za účel jeho využívania na detskú 
prácu alebo na iný účel a to pod motiváciou získania odmeny, či už 
sľúbenej alebo už získanej. Nie každá detská práca bude napĺňať znak 
protiprávnosti, keďže o detskú prácu v zmysle ustanovenia § 181 TZ pôjde 
iba vtedy, ak zamestnávanie alebo iné pracovné využitie bude v rozpore so 
zákonom. Pod detskou prácou v rozpore so zákonom chápeme prácu 
subjektu, ktorý nenadobudol pracovnoprávnu subjektivitu zamestnanca 
v zmysle § 11 ods. 2 ZP: „Spôsobilosť fyzickej osoby mať 
v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec a 

                                                 
170 Dohovor o právach dieťaťa, publikovaný pod č. 104/1990 Zb. ako Oznámenie 
Federálneho ministerstva zahraničných vecí. 
171 Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o zákaze a o okamžitých opatreniach na 
odstránenie najhorších foriem detskej práce č. 182 z roku 1999, publikovaný pod č. 
38/2001 Z.z. Zb. ako Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. 
172 BURDA, E. – ČENTÉŠ, J. – KOLESÁR, J. – ZÁHORA J. a kol. Trestný zákon : 
komentár. II. Diel, Osobitná časť. Praha : C. H. Beck, 2011. s. 330 
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170 Dohovor o právach dieťaťa, publikovaný pod č. 104/1990 Zb. ako Oznámenie 
Federálneho ministerstva zahraničných vecí. 
171 Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o zákaze a o okamžitých opatreniach na 
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spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na 
seba tieto povinnosti vzniká, ak ďalej nie je ustanovené inak, dňom, keď 
fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku; zamestnávateľ však nesmie dohodnúť 
ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal dňu, keď fyzická osoba 
skončí povinnú školskú dochádzku.“ Zákaz detskej práce je explicitne 
vymedzený v § 11 ods. 4 ZP173, pričom predmetné ustanovenie spolu s § 11 
ods. 5 ZP stanovuje výnimky z daného pravidla. Fyzické osoby, ktoré ešte 
nenadobudli pracovnoprávnu subjektivitu môžu vykonávať ľahké práce, 
ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, 
ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku len pri účinkovaní alebo 
spoluúčinkovaní na kultúrnych predstaveniach a umeleckých 
predstaveniach, športových podujatiach a reklamných činnostiach. Výkon 
ľahkých prác však podlieha povoleniu príslušného inšpektorátu práce po 
dohode s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného 
zdravotníctva, pričom v povolení sa určí počet hodín a podmienky, 
za ktorých sa ľahké práce môžu vykonávať. 

Skutková podstata trestného činu nezákonnej detskej práce podľa 
§ 181 TZ sa netýka len práce osôb, ktoré ešte nenadobudli pracovnoprávnu 
subjektivitu, ale aj mladistvých osôb, ktoré dovŕšili 15 rokov veku a majú 
ukončenú povinnú školskú dochádzku. Takéto osoby už podľa ustanovení 
ZP môžu legálne vykonávať závislú prácu, no aj v prípade takýchto osôb 
sa prejavuje ochranná funkcia pracovného práva prejavená v ustanovení 
§ 175 ZP. Predmetné ustanovenie zakazuje mladistvým zamestnancov 
vykonávať: 

a) práce pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení štôlní, 
b) práce, ktoré so zreteľom na anatomické, fyziologické a psychické 

zvláštnosti v tomto veku sú pre neho neprimerané, nebezpečné 
alebo jeho zdraviu škodlivé, upravených v Prílohe č. 1 k nariadeniu 
vlády č. 286/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje zoznam prác a 

                                                 
173 „Práca fyzickej osoby vo veku do 15 rokov alebo práca fyzickej osoby staršej ako 15 
rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky je zakázaná.“ 
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pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým 
sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri 
zamestnávaní mladistvých zamestnancov, 

c) práce, pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu 
alebo pri ktorých výkone by mohli vážne ohroziť bezpečnosť a 
zdravie spoluzamestnancov alebo iných osôb. 

Trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného podľa § 214 TZ 

Ďalším z trestných činov, ktorý sa výsostne dotýkajú a svojím 
zaradením do katalógu trestných činov upravených v osobitnej časti 
Trestného zákona chránia nároky z pracovnoprávneho alebo obdobného 
pomeru patrí skutková podstata trestného činu nevyplatenia mzdy 
a odstupného podľa § 214 TZ, ktorej objektom je zákonný nárok 
zamestnanca na mzdu, respektíve iné plnenie voči zamestnávateľovi. 
Výklad týkajúci sa subjektu predmetného trestného činu sme ponúkli 
vyššie, pričom sa vyžaduje (subjektívna stránka) úmyselné zavinenie 
páchateľa.  

Konanie páchateľa (objektívna stránka) spočíva: 

1. v nevyplatení mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady 
mzdy alebo odstupného v deň splatnosti zamestnancovi, ktorý má 
na vyplatenie nárok, hoci páchateľ mal v deň splatnosti peňažné 
prostriedky na ich výplatu a predmetné prostriedky nevyhnutne 
nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo 
činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo 

2. vo vykonaní opatrenia smerujúceho k zmareniu vyplatenia týchto 
peňažných prostriedkov 

Pre správnu aplikáciu predmetnej trestnoprávnej normy je potrebné 
ozrejmiť znak objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu, ktorý 
stanovuje čas jeho spáchania a to „deň splatnosti“  a pojem „prostriedky 
nevyhnutne nepotrebné na zabezpečenie činnosti zamestnávateľa“. 



 
128 
 

spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na 
seba tieto povinnosti vzniká, ak ďalej nie je ustanovené inak, dňom, keď 
fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku; zamestnávateľ však nesmie dohodnúť 
ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal dňu, keď fyzická osoba 
skončí povinnú školskú dochádzku.“ Zákaz detskej práce je explicitne 
vymedzený v § 11 ods. 4 ZP173, pričom predmetné ustanovenie spolu s § 11 
ods. 5 ZP stanovuje výnimky z daného pravidla. Fyzické osoby, ktoré ešte 
nenadobudli pracovnoprávnu subjektivitu môžu vykonávať ľahké práce, 
ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, 
ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku len pri účinkovaní alebo 
spoluúčinkovaní na kultúrnych predstaveniach a umeleckých 
predstaveniach, športových podujatiach a reklamných činnostiach. Výkon 
ľahkých prác však podlieha povoleniu príslušného inšpektorátu práce po 
dohode s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného 
zdravotníctva, pričom v povolení sa určí počet hodín a podmienky, 
za ktorých sa ľahké práce môžu vykonávať. 

Skutková podstata trestného činu nezákonnej detskej práce podľa 
§ 181 TZ sa netýka len práce osôb, ktoré ešte nenadobudli pracovnoprávnu 
subjektivitu, ale aj mladistvých osôb, ktoré dovŕšili 15 rokov veku a majú 
ukončenú povinnú školskú dochádzku. Takéto osoby už podľa ustanovení 
ZP môžu legálne vykonávať závislú prácu, no aj v prípade takýchto osôb 
sa prejavuje ochranná funkcia pracovného práva prejavená v ustanovení 
§ 175 ZP. Predmetné ustanovenie zakazuje mladistvým zamestnancov 
vykonávať: 

a) práce pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení štôlní, 
b) práce, ktoré so zreteľom na anatomické, fyziologické a psychické 
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173 „Práca fyzickej osoby vo veku do 15 rokov alebo práca fyzickej osoby staršej ako 15 
rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky je zakázaná.“ 
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Pre správny výklad znaku objektívnej stránky „deň splatnosti“ je 
nevyhnutné aplikovanie pracovnoprávnych noriem (ZP), keďže 
trestnoprávne normy tento výklad neumožňujú. V zmysle § 43 ods. 2 ZP 
zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie okrem podstatných náležitosti aj 
ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru 
dovolenky a dĺžku výpovednej doby. Zároveň § 129 ods. 1 ZP upravuje 
splatnosť mzdy a to tak, že „mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, 
a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa 
v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak.“ Z vyššie 
uvedeného vyplýva, že deň splatnosti môže byť určený na základe dohody 
zamestnávateľa a zamestnanca v pracovnej zmluve, prípadne kolektívnej 
zmluve, alebo pripadne na posledný deň nasledujúceho kalendárneho 
mesiaca. V aplikačnej praxi nastáva problém dohodnutia flexibilného dňa 
splatnosti mzdy (ad absurdum mzda bude vyplatená od prvého dňa 
v mesiaci do posledného dňa v mesiaci), pričom táto dohoda nebude prima 
facie v rozpore s ustanovením § 129 ods. 1 ZP, keďže bude spĺňať v ňom 
upravenú hmotnoprávnu podmienku „najneskôr do konca nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca“. Takéto dohodnutie dňa splatnosti však podľa 
nášho názoru spôsobuje značnú neistotu pre zamestnanca a je otázne, či 
takéto dojednanie nenaráža na mantinely (hranice) zmluvnej slobody 
v pracovnom práve. Stanovenie dňa splatnosti je podstatné aj z hľadiska 
začatia plynutia premlčacej doby a momentu dokonania trestného činu, od 
ktorého sa odvíja aj plynutie 60 dňovej lehoty, počas ktorej má páchateľ 
možnosť splniť svoju povinnosť vyplatenia mzdy, kde splnením povinnosti 
dochádza k zániku trestnosti trestného činu v zmysle § 86 ods. 1, písm. c) 
TZ.174 

Problematickým je aj určenie (posúdenie) charakteru prostriedkov, 
ktoré mal zamestnávateľ v deň splatnosti vo svojej dispozícii. Nevyhnutná 

                                                 
174 Pozn. autora: Podmienkou zániku trestnosti v zmysle § 86 ods. 1, písm. c) TZ je 
skutočnosť, že trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky, t.j. také následky, ktoré nie 
je možné napraviť alebo odstrániť ani dodatočným vyplatením mzdy, platu alebo inej 
odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného páchateľom a to vo forme podstatného 
zníženia sociálno-ekonomického stavu životnej úrovne zamestnanca. 

 

 
   131 
 

potreba použitia peňažných prostriedkov na zabezpečenie činnosti 
zamestnávateľa je taká potreba, v prípade nesplnenia ktorej by mohlo dôjsť 
k bezprostrednému ohrozeniu činnosti zamestnávateľa (skončeniu či 
obmedzeniu činnosti, zastaveniu výroby atď.). Zároveň však ide 
o subjektívne (správne alebo nesprávne) vyhodnotenie, resp. posúdenie 
otázky zabezpečenie činnosti zamestnávateľa, na ktoré vplýva mnoho 
externých faktorov. 

Na záver výkladu je nevyhnutné spomenúť, že z princípu ultima 
ratio vyplýva, že ochrana majetkových (pracovnoprávnych) vzťahov by 
mala byť uplatňovaná najmä v sporovom konaní podľa  zákona 
č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok a trestnoprávna zodpovednosť 
by mala nastupovať až tam, kde porušenie noriem svojou intenzitou 
presahuje primeranú nebezpečnosť a tam, kde ochranná funkcia 
súkromnoprávnych noriem a sankcií zlyháva. Týka sa to najmä skúmaného 
trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného podľa § 214 TZ, 
a zodpovedaniu otázky využitia noriem pracovného a civilného práva za 
súčasnej aplikácie zásady proporcionality, nevyhnutnosti a adekvátnosti 
pred využitím trestnoprávnych noriem, ktoré radikálnejšie zasahujú do 
základných práv a slobôd deliktuálne konajúcej osoby.  

Trestný čin neoprávneného zamestnávania podľa § 251a TZ 

Prejavom splnenia záväzkov vyplývajúcich Slovenskej republike 
z členstva v Európskej únii je implementácia čl. 9 až 12 Smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa 
stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na 
území členských štátov (Ú.v. EÚ L 168, 30.6.2009) a to legislatívnym 
zakotvením trestného činu neoprávneného zamestnávania podľa § 251a 
TZ. Účelom je postihovanie subjektov, ktoré nelegálne zamestnávajú také 
osoby, ktoré sa na území Slovenskej republiky zdržiavajú v rozpore 
s relevantnými ustanoveniami zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov 
a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. 
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Objektom predmetného trestného činu je riadny výkon závislej 
práce, ochrana zamestnancov a osôb, ktoré môžu byť zneužívané na 
nelegálnu prácu a zároveň ochrana pracovného trhu Slovenskej republika 
a ostatných členských štátov EÚ.  

Objektívna stránka trestného činu spočíva v konaní páchateľa, 
ktorý neoprávnene zamestná osobu, ktorá sa na území Slovenskej 
republiky zdržiava v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom 
za splnenia podmienky  predchádzajúceho potrestania za obdobný čin 
v administratívnoprávnom (správny delikt, priestupok) alebo inom konaní 
a to v posledných dvadsiatich štyroch mesiacoch. Kvalifikovaná skutková 
podstata trestného činu neopravného zamestnávania v § 214 ods. 2 TZ 
predmetnú podmienku predchádzajúceho potrestania neobsahuje, no 
zároveň musí byť trestný čin spáchaný:  

a) na chránenej osobe, 
b) závažnejším spôsobom konania, 
c) za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok vrátane 
pracovných podmienok vyplývajúcich z diskriminácie, keď existuje 
nápadný nepomer v porovnaní s pracovnými podmienkami oprávnene 
zamestnaných osôb, ktorý má vplyv na zdravie a bezpečnosť a je 
v rozpore s ľudskou dôstojnosťou, alebo 
d) na osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi. 

Príslušník tretej krajiny175 sa zdržiava na území Slovenskej 
republiky v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom, ak spĺňa 
podmienky uvedené v §§ 20, 21 a 23 ZoPCdz. Prechodný pobyt 
príslušníkovi tretej krajiny udeľuje príslušný policajný útvar na jeden 
z účelov upravených v § 21 ZoPCdz, pričom tento prechodný pobyt 
oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a 
opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bol 
                                                 
175 § 2 ods. 4. ZoPCdz: „...každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky ani 
občanom Únie; štátnym príslušníkom tretej krajiny sa rozumie aj osoba bez štátnej 
príslušnosti.“ 
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policajným útvarom udelený. V zmysle § 21 ZoPCdz sú účelmi 
prechodného pobytu príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej 
republiky charakterizované ako účel podnikania, zamestnania, štúdia, 
osobitnej činnosti, výskumu a vývoja, zlúčenia rodiny, účel plnenia 
služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl, pričom 
prechodným pobytom je aj pobyt na základe modrej karty Európskej únie.  

Prechodný pobyt na účel zamestnania v zmysle § 23 ZoPCdz 
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na účel zamestnania udeľuje policajný 
útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 33 ods. 6 ZoPCdz, 
na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta v 
zmysle § 21b ZoSZ, na základe povolenia na zamestnanie v zmysle § 22 
ZoSZ,, najviac však na päť rokov. 

Policajný útvar pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie prechodného 
pobytu v zmysle § 33 ods. 1 ZoPCdz prihliada na verejný záujem, osobitne 
na bezpečnostné hľadisko, hospodárske záujmy Slovenskej republiky, 
najmä na prínos podnikateľskej činnosti štátneho príslušníka tretej krajiny 
pre hospodárstvo Slovenskej republiky a na ochranu verejného zdravia, na 
záujmy maloletého dieťaťa štátneho príslušníka tretej krajiny, osobné a 
rodinné pomery štátneho príslušníka tretej krajiny, jeho finančnú situáciu 
a dĺžku doterajšieho pobytu a predpokladaného pobytu a na stanovisko 
zastupiteľského úradu k udeleniu prechodného pobytu. 

3.5 Trestnoprávne sankcie 

Normatívne vymedzenie trestnoprávnej zásady „nulla poena sine 
lege“ blanketovo upravenej v čl. 49 Ústavy SR176 nachádzame 
v taxatívnom výpočte ustanovenia § 32 TZ. Systém trestov vymedzených 
v predmetnom ustanovení aplikuje a ukladá súd po konštatovaní viny 
páchateľa za trestné činy vymedzené v osobitnej časti Trestného zákona. 

                                                 
176 „Len zákon ustanoví, ktoré konanie je trestným činom a aký trest, prípadne iné ujmy 
na právach alebo majetku možno uložiť za jeho spáchanie.“ 
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175 § 2 ods. 4. ZoPCdz: „...každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky ani 
občanom Únie; štátnym príslušníkom tretej krajiny sa rozumie aj osoba bez štátnej 
príslušnosti.“ 
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Teória trestného práva177 charakterizuje výpočet druhov trestných sankcií 
ako hierarchicky systém trestov podľa závažnosti a miery, akou zasahujú 
do práv a právom chránených záujmov fyzických osôb, tzn. od tých 
najzávažnejších, spojených s obmedzením osobnej slobody, po najľahšie, 
postihujúce len niektoré (majetkové) práva jednotlivca, respektíve 
postihujúce odsúdeného na cti a váženosti, na určitom ohodnotení 
osobnosti v spoločnosti a v pracovnom zaradení. Okrem primeranosti 
trestnej sankcie je kladený dôraz aj na skutočnosť, aby ukladaná sankcia 
splnila svoj prvotný účel, a tým je okrem jej spravodlivého a promptného 
uloženia aj jej riadne vykonanie. Nesplnenie daného účelu má v praxi 
negatívne následky, spočívajúce v recidíve a oslabení základnej funkcie 
trestného práva, a to sankčnej funkcie. 

Trest odňatia slobody ako univerzálnu trestnoprávnu sankciu 
možno uložiť v prípade spáchania akéhokoľvek trestného činu, pričom 
predmetná sankcia je spojená s izoláciou a následnou resocializáciou 
páchateľa trestného činu. Ďalšia kategória (fakultatívnych) alternatívnych 
trestov postihuje osobnú slobodu odsúdeného, no miera postihnutia je 
diametrálne odlišná a pri ich ukladaní sa kladie dôraz na voľnú úvahu súd. 
Medzi alternatívne tresty môžeme zaradiť napríklad trest povinnej práce, 
či trest zákazu činnosti. Súd je však pri ich ukladaní limitovaný 
ustanovením § 34 ods. 6 TZ178. 

Vzhľadom na obsah a účel monografie sa v ďalšom výklade 
zameriame na vybrané druhy trestnoprávnych sankcií priamo súvisiacich 
s výkonom závislej práce a pracovným prostredím a to trest povinnej práce 
podľa § 54 a nasl. TZ a trest zákazu činnosti podľa § 61 TZ, s prihliadnutím 
na ich jednotlivé špecifiká.  

                                                 
177 ČENTÉŠ, J. a kol. Trestný zákon – Veľký komentár. 4. aktualizované vydanie. Žilina 
: Eurokódex, s.r.o., 2018. s. 69 
178 Súd má povinnosť za trestný čin, ktorého horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia 
slobody ustanovená v osobitnej časti Trestného zákona v konkrétnej skutkovej podstate 
prevyšuje 5 rokov, uložiť trest odňatia slobody. 

 

 
   135 
 

Trest povinnej práce 

Zavedenie alternatívnych trestov, medzi ktoré zaraďujeme aj trest 
povinnej práce je prejavom zásady depenalizácie umožňujúcej vykonanie 
trestu najmä tým odsúdeným, u ktorých by uloženie trestu odňatia slobody 
predstavovalo neúmerný a neprimeraný zásah do práv a iných povinností 
v porovnaní so závažnosťou spáchaného trestného činu. Nápravu 
podstatnej množiny odsúdených je možné dosiahnuť iným spôsobom, 
akým je ich striktná izolácia od spoločnosti vo forme výkonu 
nepodmienečného trestu odňatia slobody, pričom tá nutne vedie k ich 
vytrhnutiu z prirodzeného sociálneho, pracovného a rodinného prostredia, 
pričom odsúdenie za úmyselný trestný čin sa v zmysle § 19 ods. 2, písm. 
c) ZP a ustanovenia § 68 ods. 1, písm. a) ZP spája s okamžitým ukončením 
pracovného pomeru. 

Legislatívne zakotvenie trestu povinnej práce podľa § 54 a nasl. TZ 
je v súlade s medzinárodným dokumentami (čl. 2 Dohovoru MOP č. 
29/1930 o nútenej alebo povinnej práci) a rovnako tak v súlade s čl. 18 ods. 
2, písm. a) Ústavy SR179. Trest povinnej práce môže súd fakultatívne uložiť 
za splnenia troch kumulatívnych podmienok, pričom trest povinnej práce 
je odsúdený povinný vykonať najneskôr do jedného roka od nariadenia 
výkonu tohto trestu. Podmienkami pre možnosť uloženia trestu povinnej 
práce sú: 

1. súhlas páchateľa180, 
2. vo výmere od 40 do 300 hodín,  
3. a ak ho odsudzuje za prečin, za ktorý zákon umožňuje uložiť trest 

odňatia slobody, ktorého horná hranica sadzby trestu odňatia 
slobody nepresahuje päť rokov. 

                                                 
179 Pod pojem nútené práce alebo služby nespadajú v zmysle čl. 18 ods. 2, písm. a) práce 
ukladané podľa zákona osobám vo výkone trestu odňatia slobody alebo osobám 
vykonávajúcim iný trest, nahradzujúci trest odňatia slobody. 
180 Ako prejav restoratívnej justície. 
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„Podstata trestu povinnej práce spočíva v obmedzení voľného času 
páchateľa a povinnosti vykonávať bez nároku na odmenu po určitú dobu 
vopred určenú prácu slúžiacu všeobecnému prospechu.“181 

Trest povinnej práce odsúdený vykonáva osobne a vo svojom 
voľnom čase bez nároku na odmenu. Okrem skutočnosti, že sa odsúdený 
nemôže nechať zastúpiť inou osobou pri práci, a musí túto prácu vykonávať 
mimo pracovného času, ktorý má stanovený v rámci svojho pracovného 
pomeru, bez nároku na odmenu. Vzhľadom na formuláciu “bez nároku na 
odmenu“ predpokladáme, že udelenie fakultatívnej odmeny za vykonanú 
prácu nie je úplne vylúčená, pričom tá by mohla byť motivujúcim faktorom 
pre odsúdeného. Predpokladom vykonania trestu povinnej práce je jeho 
uloženie osobe, ktorá bude reálne môcť povinnú prácu uskutočniť. Z tohto 
dôvodu nie je možné uložiť trest povinnej práce páchateľovi, ktorý je 
dlhodobo práceneschopný alebo invalidný. Podmienku invalidity je 
potrebné posúdiť v zmysle ustanovení zákona č. 461/2003 Z. z. 
o sociálnom poistení, a to ustanovenia § 71 ods. 1 ZoSP: „Poistenec je 
invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so 
zdravou fyzickou osobou.“ Zároveň je však potrebné posúdiť, či takýto 
výklad nie je v logickom a priamom rozpore ustanovením § 158 a 159 ZP 
a ustanovením § 63 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, ktorý 
zavádza tzv. nepravý kvóta systém na podporu zamestnávania občanom so 
zdravotným postihnutím. Vyčlenenie invalidných odsúdených z možnosti 
uloženia výkonu trestu povinnej práce považujeme za nedostatok právnej 
úpravy, aj vzhľadom na dostatočne širokú  škálu pracovísk, tzv. 
chránených dielní a pracovísk. Zároveň a nad rámec uvedeného 
navrhujeme možné prepojenie inštitútu trestu povinnej práce vykonávanej 
invalidnými odsúdenými s možnosťou splnenia povinnosti zamestnávateľa 
v zmysle § 63 ZoSZ, a to za účelom zvýšenia možností realizovateľnosti 
výkonu trestu povinnej práce a motivácie zamestnávateľov 

                                                 
181 ŠČERBA, F. Alternatívne tresty a opatrenia v novej právnej úprave. Praha : Leges, 
2011, s. 416. 
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(poskytovateľov práce) v zmysle § 4 zákona č. 528/2005 o výkone trestu 
povinnej práce. Logickým sa javí vylúčenie dlhodobo práceneschopných 
páchateľov182 u ktorých by bol výkon tohto trestu len ťažko alebo 
s problémami realizovateľný. 

Špecifiká výkonu trestu povinnej práce – zákon č. 528/2005 o výkone 
trestu povinnej práce 

Trestný poriadok ako predpis upravujúci náležitosti výkonu 
jednotlivých trestných sankcií v prípade trestu povinnej práce v zmysle 
§ 422 prenecháva špecifiká jeho výkonu na osobitný zákon č. 258/2005 
o výkone trestu povinnej práce.  

Oprávnený subjekt („zamestnávateľ“ – poskytovateľ práce 
odsúdenému), v prospech ktorého bude odsúdený vykonávať povinnú 
prácu vymedzuje § 2 ods. 1 ZoVTPP pomerne široko a je ním štát, vyšší 
územný celok, obec alebo iná právnická osoba, ktorá sa zaoberá 
vzdelávaním, kultúrou, školstvom, ochranou ľudských práv, rozvojom 
vedy, rozvojom telesnej kultúry, ochranou pred požiarmi, ochranou zvierat, 
sociálnou pomocou, sociálnymi službami, zdravotnou starostlivosťou, 
ekologickou činnosťou, náboženskou činnosťou, humanitárnou činnosťou, 
charitatívnou činnosťou alebo inou verejnoprospešnou činnosťou, 
za podmienky, že svoju činnosť nevykonáva na účely dosiahnutia zisku. 
V praxi ide o široký diapazón subjektov, akými sú občianske združenia 
zaoberajúce sa ekologickou činnosťou, ochranou prírody, charitatívnou 
činnosťou atď, pričom pôjde zväčša o výkon drobných povinných prác, no 
vylúčené nie sú ani kvalifikovanejšie činnosti, ktoré môžu byť pre 
páchateľa omnoho motivujúcejšie183. Trest povinnej práce odsúdený 
vykonáva v obvode okresného súdu v ktorom má bydlisko, pričom povinná 
                                                 
182 § 73 ods. 2 ZoSP: „Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý 
spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov 
lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.“ 
183 KURSOVÁ, J. Trest obecně prospěšných prací a trest povinné práce. In Strémy, T. 
(ed.) Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov. Zborník príspevkov 
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Praha : Leges, 2017, s. 333. 
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„Podstata trestu povinnej práce spočíva v obmedzení voľného času 
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181 ŠČERBA, F. Alternatívne tresty a opatrenia v novej právnej úprave. Praha : Leges, 
2011, s. 416. 

 

 
   137 
 

(poskytovateľov práce) v zmysle § 4 zákona č. 528/2005 o výkone trestu 
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práca sa môže vykonávať aj mimo tohto obvodu (so súhlasom 
odsúdeného), čo zvyšuje mieru úspešnosti výkonu tohto trestu (napríklad 
v prípade, ak nie je dostatok „pracovných ponúk“ v obvode okresného 
súdu). ZoVTPP účinnosťou od 1.1.2019 zaviedol povinnosť vykonať 
povinnú prácu vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu (v súlade 
s hmotnoprávnou úpravou) v minimálnom rozsahu, a to najmenej 20 hodín 
za kalendárny mesiac, mladistvý odsúdený najmenej 15 hodín 
za kalendárny mesiac. Takáto norma necháva primeraný priestor na výkon 
primárneho zamestnania (povolania) odsúdeného. 

Povinná práca sa vykonáva za súčinnosti probačného a mediačného 
úradníka a na základe rozhodnutia predsedu senátu okresného súdu, ktoré 
obsahuje okrem základných náležitostí rozhodnutia aj určenie subjektu, 
v prospech ktorého sa má táto práca vykonať, či rozsah hodín, ktoré má 
odsúdený odpracovať za kalendárny mesiac. 

Právny vzťah medzi okresným súdom a oprávneným subjektom 
(poskytovateľom práce) je založený na zmluvnom princípe, a to vo forme 
dohody o zabezpečení povinnej práce. Náležitosti dohody sú vymedzené 
v § 4 ods. 2 písm. a) až d) ZoVTPP, pričom dohoda musí obsahovať: 

a) druh, rozsah a miesto vykonávanej práce, 

b) záväzok poskytovateľa práce, že probačnému a mediačnému 
úradníkovi príslušného okresného súdu bezodkladne oznámi neúčasť 
odsúdeného na vykonávaní práce alebo nedodržanie dohodnutého rozsahu 
prác, 

c) záväzok poskytovateľa práce, že probačnému a mediačnému 
úradníkovi príslušného okresného súdu umožní bezodkladne vykonať 
kontrolu plnenia tejto dohody a kontrolu vykonávania práce odsúdeným, 

d) záväzok poskytovateľa práce, že probačnému a mediačnému 
úradníkovi príslušného okresného súdu bezodkladne oznámi začatie a 
ukončenie vykonávania dohodnutej práce.  
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Trest zákazu činnosti 

Právnu úpravu trestu zákazu činnosti nachádzame v ustanovení § 
61 TZ, pričom účelom sankcionovania páchateľa týmto druhom sankcie je 
zabrániť páchateľovi vo vykonávaní činnosti, pri ktorej sa dopustil 
trestného činu a tým mu zabrániť, aby taký čin v budúcnosti opätovne 
spáchal.184 Ukladaním trestu zákazu činnosti sa napĺňa základná funkcia 
trestného práva, spočívajúca v ochrane spoločnosti pred opakujúcim sa 
deliktuálnym konaním páchateľa trestného činu (prvok represie - 
zabránenie trestnej činnosti), za súčasného pôsobenia prvku individuálnej 
prevencie (výchova k riadnemu životu – uvedomenie si trestnosti konania 
a následná rehabilitácia), pričom trest pôsobí aj voči ďalším členom 
spoločnosti - potencionálnym páchateľom, voči ktorým sa prejavuje prvok 
generálnej prevencie (výchovne pôsobenie trestu na ostatných členov 
spoločnosti).  

Predmetnou trestnou sankciou sa v zmysle § 61 ods. 1 TZ zabraňuje 
páchateľovi trestného činu vykonávať určité zamestnanie, alebo činnosť 
počas výkonu ktorej sa nesprával spôsobom potrebným na nerušivý výkon 
takejto činnosti. Zároveň však súd musí presne špecifikovať činnosť, ktorej 
sa zákaz týka, čo vyplýva aj z judikatúry: „Súd nemôže páchateľovi 
trestného činu zakázať akýkoľvek výkon povolania... ....a rovnako tak nie 
je oprávnený mu prikázať určité pracovisko.“185 

Trest zákazu činnosti môže súd uložiť na v rozsahu jedného až 
desiatich rokov za podmienky ak sa páchateľ dopustil trestného činu v 
súvislosti s touto činnosťou. Oveľa prísnejším je ustanovenie § 61 ods. 5 
TZ, na základe ktorého môže súd uložiť trest zákazu činnosti na doživotie, 
a to v prípadoch taxatívne vymedzených trestných činov (trestný čin 
obchodovania s ľuďmi podľa § 179, trestný čin znásilnenia podľa § 199, 
trestný čin sexuálneho násilia podľa § 200, trestný čin sexuálneho 

                                                 
184 R 23/1963. 
185 Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSSR, sp. zn. 2 Tz 9/62. 
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184 R 23/1963. 
185 Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSSR, sp. zn. 2 Tz 9/62. 
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zneužívania podľa § 201 až 202, trestný čin výroby detskej pornografie 
podľa § 368, trestný čin rozširovania detskej pornografie podľa § 369 a 
trestný čin prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom 
pornografickom predstavení podľa § 370) ak bol taký trestný čin spáchaný 
na dieťati. 

Špecifiká výkonu trestu zákazu činnosti podľa ustanovenia § 436 a nasl. 
Trestného poriadku 

Trest zákazu činnosti ochraňuje (okrem vyššie uvedeného) aj riadny 
výkon jednotlivých povolaní, pričom generálna prevencia sa uplatňuje 
najmä vo vzťahu k verejným funkciám a profesiám, ktoré sú závislé na 
dôvere obyvateľstva. Medzi takéto zamestnania a povolania zaraďujeme 
najmä tie, ktoré sú vykonávané pri výkone prác vo verejnom záujme, 
v služobnom pomere alebo v štátnej službe, no do tejto kategórie patria aj 
súkromné zamestnania (pracovníci bánk, poisťovní) a slobodné povolania 
(advokáti, lekári atď.)186 Pod zamestnaním chápeme výkon takej činnosti, 
ktorá spadá pod jednotiaci pojem závislej práce v zmysle ZP (práca 
vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti 
zamestnanca, v mene zamestnávateľa a podľa jeho pokynov, pričom ju 
zamestnanec vykonáva osobne a to za mzdu, plat alebo odmenu za 
prácu187). Presné vymedzenie „zakázaného“ zamestnania, povolania, či 
činnosti v rozhodnutí súd má nesporný význam aj pre prípadne naplnenie 
zákonného znaku trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia. 
Nerešpektovanie zákazu vykonávania určitej činnosti (zamestnania) a tým 
rozhodnutia súd zakladá novú trestnoprávnu zodpovednosť páchateľa 
a pod marením výkonu úradného rozhodnutia v zmysle judikatúry 
chápeme aj vykonávanie súdom zakázanej podnikateľskej činnosti 

                                                 
186 ŠÁMAL P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 – 139. Komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 
2012, s. 930, 931 
187 Pozn. autora – všeobecné (no v zmysle aktuálne platného a účinného ZP nepresné) 
vymedzenie závislej práce 
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v pracovnom pomere s iným podnikateľom, ako zamestnávateľom, ktorý 
vykonáva obsahovo zhodnú činnosť.188 

Konkrétny výkon trestu zákazu činnosti je upravený v § 436 TP, 
pričom moment začatia plynutia tohto výkon trestu zákazu činnosti je 
odvodený od právoplatnosti rozsudku, ktorým bol trest uložený (R 8/1969) 
a predlžuje ho len doba výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody 
v zmysle § 61 ods. 8 TZ.189 Moment právoplatnosti rozsudku je 
smerodajný pre riadne vykonanie trestu. „Len čo sa rozsudok, ktorým bol 
uložený trest zákazu činnosti, stal právoplatným, zašle predseda senátu na 
zabezpečenie výkonu trestu zákazu činnosti rovnopis výroku rozsudku 
(okrem iných) aj zamestnávateľovi, u ktorého je odsúdený v pracovnom 
pomere alebo v inom obdobnom vzťahu.“190 Pod rovnopisom rozsudku sa 
v aplikačnej praxi rozumie kópia výrokovej časti rozsudku, bez 
odôvodnenia a poučenia.  

Zmyslom zasielania rovnopisu je oznámenie samotného zákazu 
výkonu činnosti zamestnávateľovi, ktorý by v zmysle ustanovení § 68 ods. 
1, písm. a) ZP, respektíve § 63 ods. 1, písm. d), bod 1 a 3 mal iniciovať 
kroky smerujúce ku skončeniu pracovného pomeru s odsúdeným 
zamestnancom. Oznámenie odsúdenia však nevylučuje možnosť ďalšieho 
zamestnávania odsúdeného a to inou prácou (iným druhom činnosti 
„nezakázaným“) v zmysle už uzatvorenej pracovnej zmluvy alebo 
písomnou dohodou o zmene pracovných podmienok v zmysle § 54 ZP. 

Samostatnou problematikou v prípade ukladania a výkonu trestu 
zákazu činnosti je stále aplikačne nejednotné posudzovanie konkurencie 
trestu zákazu činnosti v zmysle trestnoprávnej a administratívnoprávnej 
legislatívy. Rozdielne posudzovanie konkurencie má pritom významné 
aplikačné dôsledky nielen pre prehľadné a včasné začatie plynutia 
jednotlivých sankcií, ale aj pre hodnotenie splnenia formálnych podmienok 
                                                 
188 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR zo dne 28. 12. 2004, sp. zn. 7 Tdo 1389/2004. 
189 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR zo dňa 13. decembra 2017, sp. zn. 3 Tdo 24/2017  
190 Ustanovenie § 436 ods. 1, písm. a) TP 
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186 ŠÁMAL P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 – 139. Komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 
2012, s. 930, 931 
187 Pozn. autora – všeobecné (no v zmysle aktuálne platného a účinného ZP nepresné) 
vymedzenie závislej práce 

 

 
   141 
 

v pracovnom pomere s iným podnikateľom, ako zamestnávateľom, ktorý 
vykonáva obsahovo zhodnú činnosť.188 

Konkrétny výkon trestu zákazu činnosti je upravený v § 436 TP, 
pričom moment začatia plynutia tohto výkon trestu zákazu činnosti je 
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a predlžuje ho len doba výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody 
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trestu zákazu činnosti v zmysle trestnoprávnej a administratívnoprávnej 
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188 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR zo dne 28. 12. 2004, sp. zn. 7 Tdo 1389/2004. 
189 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR zo dňa 13. decembra 2017, sp. zn. 3 Tdo 24/2017  
190 Ustanovenie § 436 ods. 1, písm. a) TP 
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na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, 
a v neposlednom rade aj na samotné ukladanie trestov.191 

  

                                                 
191 Pozri viac: POTASCH, P. – PRIKRYL, O. Trest a správna sankcia zákazu činnosti – 
legislatívna súčasnosť v kontexte s aplikačnou nejednotnosťou ukladania a výkonu týchto 
sankcií. In Justičná revue, 67, 2015, č. 2, s. 207 – 218. 
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ZÁVER 

V právnej teórii bolo dosiaľ rozpracovaných niekoľko teoretických 
prístupov k chápaniu pojmu sankcie. Za východiskové možno považovať 
skúmanie sankcie z aspektu pojmových znakov právnej normy 
a štrukturálnych častí právnej normy. Previazanosť pojmu právnej normy 
so sankciou možno vidieť v znaku regulatívnosti, v znaku záväznosti, ako 
aj v znaku štátnej moci (resp. štátneho donútenia či vynútiteľnosti). Pokiaľ 
ide o miesto sankcie v štruktúre právnej normy, prikláňame sa ku koncepcii 
trichotomickej štruktúry právnej normy, ktorá sankciu chápe ako časť 
právnej normy, ktorá ustanovuje zvláštnu ujmu, ktorá má postihnúť 
porušiteľa právnej normy, t. j. každého, kto za podmienok ustanovených 
v hypotéze nedodržal pravidlo správania ustanovené v dispozícii. 

Popri normatívnej rovine možno sankciu vnímať aj v ďalších 
rovinách. V rovine subjektívnej je sankciu možné chápať ako právnu 
povinnosť – sankčnú povinnosť. Táto právna povinnosť sa vo sfére 
povinného prejavuje ako ujma, ktorú možno rovnako označiť ako sankciu. 
Zároveň platí, že predmetom právnej povinnosti je určité plnenie, ktoré je 
možné tiež vnímať ako sankciu. Ako sankciu možno napokon označiť aj 
samotný predmet plnenia, ktoré je predmetom právnej povinnosti, napr. 
peniaze, vec a pod. Jednotlivé roviny spolu súvisia, resp. na seba 
nadväzujú, no nemožno ich stotožňovať. 

Z hľadiska pôsobenia práva je hrozba sankcie jedným 
z motivačných nástrojov správania. Adresát právnej normy sa totiž ocitá v 
rozhodovacích situáciách, v ktorých sa musí rozhodnúť pre určité 
správanie. Zvažuje pritom, aké následky vzniknú, ak právnu normu poruší, 
alebo naopak, ak bude právnu normu rešpektovať. Je však potrebné, aby 
bol adresát právnej normy o sankcii informovaný, v čom sa prejavuje 
previazanosť sankčných a lingvistických mechanizmov pri tvorbe 
a pôsobení práva. Z lingvistického hľadiska sa v pracovnom práve ako 
kardinálna javí požiadavka všeobecnej zrozumiteľnosti právneho jazyka, 
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ktorá vyžaduje, aby ustanoveniam právnych noriem bola schopná 
porozumieť široká verejnosť, na ktorú sa tieto ustanovenia vzťahujú. 

Okrem prípadu nezrozumiteľných ustanovení právnych noriem je 
pôsobenie právnych noriem osobitne problematické v prípade, že sankcia 
celkom absentuje. V tomto smere sa uvažuje o imperfektných normách, 
ktoré v právnej teórii vyvolávajú viacero otázok. Pri súčasnom stave 
právnej úpravy je však existencia imperfektných noriem popieraná 
ustanovením § 19 ods. 1 písm. a) zák. o inšpekcii práce, ktoré generálne 
umožňuje sankcionovať porušenie povinností vyplývajúcich 
z pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy. 

Ak sankcie vnímame ako právne povinnosti (resp. ako predmety 
právnych povinností), tieto môžu plniť rôzne funkcie – reparačnú, 
reštitučnú, satisfakčnú, represívnu a ď. Tá istá sankcia však môže plniť viac 
rôznych funkcií súčasne a taktiež platí, že porušenie jednej právnej 
povinnosti môže mať za následok vznik jednej z viacerých možných 
sankcií s rôznymi funkciami alebo súčasný vznik viacerých sankcií 
s rôznymi funkciami. Na základe kritéria funkcie, ale aj na základe iných 
kritérií, možno potom sankcie (v rovine právnych povinností, ale aj 
v normatívnej rovine) klasifikovať na jednotlivé druhy. V pracovnom 
práve má osobitný význam členenie sankcií podľa kritéria záujmov, resp. 
subjektov, na sankcie súkromnoprávne a sankcie verejnoprávne. 

Pracovné právo ako samostatné právne odvetvie s hybridnou 
povahou je totiž charakteristické nielen súkromnoprávnymi prvkami, 
no zároveň upravuje právne vzťahy patriace do oblasti práva verejného. 
Pre súkromné právo je typická rovnosť subjektov a prvok dobrovoľnosti 
pri uzatváraní právnych vzťahov, no v prípade pracovnoprávnych vzťahov 
je zmluvná sloboda subjektov výraznejšie ohraničená. Nesplnenie 
povinností zakotvených v dispozíciách právnych noriem pracovného 
práva, a to za podmienok stanovených v ich hypotézach, má za následok 
sankciu, ktorá môže mať v intenciách tohto právneho odvetvia rôznorodú 
povahu. 
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 Obsah sankčných vzťahov v pracovnom práve tvorí široká množinu 
porušení právnych povinností vyplývajúcich z noriem tohto právneho 
odvetvia. Porušenia právnych povinností z pracovnoprávnych vzťahov 
majú za následok sankcie, pričom medzi tie najtypickejšie zaraďujeme 
sankciu vo forme náhrady škody (spôsobenú zamestnancom alebo 
zamestnávateľom) v rámci zodpovednostných vzťahov, sankcie 
vyplývajúce z nedodržania právnou normou stanovených náležitostí 
právnych úkonov prejavujúc sa v ich neplatnosti (tzv. režim doložky 
neplatnosti), nesplnenie tých povinností subjektu pracovnoprávneho 
vzťahu, ktoré umožňujú uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy a širokého 
diapazónu porušení (povinností) pracovnej disciplíny s rovnako 
obsiahlymi právnymi následkami. 

Ochranné zákonodarstvo zamerané na zamestnanca ako na slabšiu 
stranu netkvie len v stanovení katalógu hmotnoprávnych práv zamestnanca 
a povinností zamestnávateľa, ale aj vo formách právnej ochrany 
a potenciálnych sankciách pre zamestnávateľa zo strany orgánov verejnej 
moci. Garancia právnej ochrany zamestnanca sa tak realizuje do veľkej 
miery inštitucionálnou ochranou. Inštitucionálnu ochranu zabezpečuje 
prevažne inšpekcia práce. Popri príslušných inšpektorátoch práce pôsobia 
aj ďalšie orgány, ktoré vykonávajú dozor a dohľad v rámci zákonom 
vymedzenej právomoci. Možno spomenúť najmä Úrad na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky alebo Úrad na ochranu 
oznamovateľov protispoločenskej činnosti. 

Vo verejnoprávnej sfére sa v nadväznosti na obsah 
pracovnoprávnych vzťahov popri administratívnoprávnej zodpovednosti 
uplatňuje aj trestnoprávna zodpovednosť. V tomto smere treba rozlišovať 
trestnoprávnu zodpovednosť zamestnanca a zamestnávateľa. O odlišnú 
situáciu pôjde v prípade, že zamestnanec alebo zamestnávateľ budú 
subjektom trestného činu. V trestnoprávnej úprave tiež možno 
identifikovať viacero skutkových podstát trestných činov 
a trestnoprávnych sankcií súvisiacich s výkonom závislej práce 
a pracovným prostredím.  
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