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7 
 

PREDHOVOR 
 
 
 

V roku 2020 bola tradícia konania konferencie Právo – obchod – ekonomika kvôli 
bezprecedentnej situácií spojenej so šírením ochorenia Covid-19 mimoriadne 
pretrhnutá. V úvode roka 2021, keď sa postupne rozbiehali aktivity organizačného 
tímu na príprave ďalšieho ročníka, sme sa ešte nádejali, že do tradičného termínu 
našej jesennej konferencie je ďaleko a v tomto maximálnom optimizme sme rozbehli 
organizáciu už tradičnej konferencie. Konferencie, ktorá je stabilnou súčasťou 
vedecko-odborných konferenčných podujatí v tuzemských podmienkach a ktorá sa 
stala stabilnou súčasťou pracovných programov mnohých nás. 

Avšak rok 2021, rovnako ako ten predchádzajúci je, žiaľ, poznačený neistotou. 
Neistá a neprehľadná situácia ovplyvnila aj ťažké rozhodnutie organizačného tímu 
opätovne neorganizovať konferenciu na tradičnom mieste, vo Vysokých Tatrách.  

Situácia nám neumožňuje nič iné len dúfať, že v roku 2022 nám už bude umožnené 
stretnúť sa na tradičnom mieste vo Vysokých Tatrách. Dovidenia na ďalšom ročníku 
Právo-obchod-ekonomika v októbri 2022.   

Do rúk sa vám dostáva zborník vedeckých prác, ktorý je vydaný v nadväznosti na 
riešenie vedeckých projektov na vedeckom pracovisku - Katedre obchodného práva 
a hospodárskeho práva ako hlavného organizátora vedeckej konferencie, ale zároveň 
i na ďalších katedrách Právnickej fakulty UPJŠ či mnohých akademických 
pracoviskách v tuzemsku i zahraničí. Zborník je vydaný s podporou Agentúry na 
podporu výskumu a vývoja. Editori ďakujú všetkým, ktorí do neho prispeli svojimi 
vedeckými článkami a zároveň i recenzentom za ich cenné pripomienky a 
odporúčania.  

 
 

Za editorov: Regina Hučková  
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Real estate development and "lex covid" in Poland 
 
 

Abstract 
The "lex covid" regulations were intended to help fight the pandemic. However, they 
were also used for other purposes. On their basis, housing estates were built, and 
thanks to covid regulations, real estate developers did not have to obtain a final 
building permit. They could also build against the local plan. Developers used anti-
crisis regulations to build housing estates where previously it was not possible. 
 
Key words: real estate, construction, investment, Covid-19. 
 
JEL Classification: K25  
 
 

INTRODUCTION 
 

Pursuant to Art. 12 of the Act of March 2, 2020 on special solutions related to the 
prevention, counteracting and combating COVID-19, other infectious diseases and 
emergencies caused by them, from March 8 to September 5, 2020, i.e. for 180 days 
in Poland to design, construction, reconstruction, renovation, maintenance and 
demolition of buildings, including changes in the way of use, in connection with 
counteracting COVID-19 (Act, 2020.374), the provisions of the construction law, 
the act on spatial planning and development and planning acts, the act on protection 
of monuments and care of monuments. To start construction works, it was enough 
to inform the competent department of architecture and construction. 

As a result, more and more cases are brought before the courts regarding 
investments carried out on the basis of the provisions of the above Act, collectively 
known as "lex covid". Some of these cases concern developers who felt they had the 
right to build (Gliniecki, 2012) buildings / housing estates on the basis of simplified 
rules because they believed that this was how they fought the pandemic by providing 
people with small and cheap housing. There are also court disputes as to whether the 
construction supervision has the right to question such construction works. So far, 
court judgments in these cases are unfavorable for developers who, using the 
'loophole' in the regulations, built on their basis. 

 
1. BUILDING ON THE BASIS OF „LEX COVID“  

 
Until September 1, 2020, the regulations of the so-called "Lex covid" in its 

original version. Pursuant to Art. 12 of the act in question, the provisions of, among 
others, the Act of 7 July 1994 - Construction Law, the Act of 27 March 2003 on 

9 
 

spatial planning and development and the Act of 23 July 2003 on the protection and 
care of monuments were not applied. over monuments (Uff, 2017). However, from 
March 31, 2020, investors were not exempted from completing the formalities. 
According to the additional points added on that day to Art. 12 conducting 
construction works and changing the use of a building object or its part in connection 
with counteracting pandemic required immediate notification of the architectural and 
construction administration authority (Prochera, 2021). 

Pursuant to Art. 12 point 4 "lex covid" if the performance of construction works 
referred to in this provision poses a threat to human life or health, the architectural 
and construction administration authority, by way of a decision subject to immediate 
execution, shall immediately determine the requirements for the necessary security 
measures for their conduct. From the very beginning of their adoption, these 
regulations aroused much controversy. In practice, it was not known what specific 
authorities should be informed about the construction works and who and how 
should do it (Sługocka, 2020). 

One of the judgments of the Provincial Administrative Court deserves attention 
in this respect. The Provincial Administrative Court in Białystok dismissed the 
developer's complaint (file reference: II SA / Bk 369/21), who wanted to build three 
tall buildings in the vicinity of an infectious disease hospital. The entrepreneur 
referred to Art. 12 point 2 "lex covid". According to this provision, it was possible 
to build without the construction law and planning regulations, but only on the 
condition that the investment served to fight the pandemic. This provision was in 
force until September 5, 2020. The developer informed the city hall about his 
investment, and then the city office reported it to the building supervision authority 
(in Poland: the district building supervision inspector). Officials also called on the 
owner of the property to provide written explanations regarding the commenced 
construction works. The owner explained that he is carrying out the investment in 
connection with counteracting pandemic. However, based on the collected materials 
and after an inspection by the supervisory body, it was decided to suspend the 
construction. The developer objected and lodged a complaint with the construction 
supervision authority, which dismissed the complaint. The case was then brought to 
court (Prochera, 2021). 

According to the Provincial Building Supervision Inspector, pursuant to Art. 28 
of the Construction Law, construction works may only be commenced on the basis 
of the obtained building permit, except for the investments enumerated in Art. 29 - 
31 of this Act. However, the construction of residential buildings is not mentioned 
in these regulations. Therefore, she was not released from the obligation to obtain a 
building permit. The Voivodship Inspector of Construction Supervision pointed out 
that in this specific case the investor did not obtain a building permit before the start 
of the investment. For this reason, the Poviat Building Supervision Inspector rightly 
issued a decision to suspend the construction and informed about the possibility of 
submitting an application for legalization of a building object or part of it and the 
need to pay a legalization fee (Sługocka, 2020).  
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(in Poland: the district building supervision inspector). Officials also called on the 
owner of the property to provide written explanations regarding the commenced 
construction works. The owner explained that he is carrying out the investment in 
connection with counteracting pandemic. However, based on the collected materials 
and after an inspection by the supervisory body, it was decided to suspend the 
construction. The developer objected and lodged a complaint with the construction 
supervision authority, which dismissed the complaint. The case was then brought to 
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of the obtained building permit, except for the investments enumerated in Art. 29 - 
31 of this Act. However, the construction of residential buildings is not mentioned 
in these regulations. Therefore, she was not released from the obligation to obtain a 
building permit. The Voivodship Inspector of Construction Supervision pointed out 
that in this specific case the investor did not obtain a building permit before the start 
of the investment. For this reason, the Poviat Building Supervision Inspector rightly 
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The Voivodship Inspector of Construction Supervision also stressed that the 
construction of buildings should not be carried out pursuant to Art. 12 "lex covid". 
The regulation was prepared in accordance with the intention of the legislator, due 
to the epidemic, and it is unacceptable to use it for purposes that go beyond the 
purpose of the covid act. The investor, deciding to take action pursuant to Art. 12, 
should be aware that in this mode it is allowed to implement such investment plans, 
the implementation of which will be completed in a short time, so that they can be 
used for activities related to combating the pandemic. 
 

2. LEGALITY OF CONSTRUCTION  
 

According to the developer, the construction was legal, so he decided to bring a 
complaint to the Provincial Administrative Court. According to the developer, the 
construction supervision was illegal. He conducted the investment pursuant to Art. 
12 "lex covid" and if so, in his opinion, the provisions of construction law did not 
apply, because this act excluded their application, and as a result, the Poviat Building 
Supervision Inspector cannot control his investments. In the developer's opinion, the 
buildings were designed for a strictly defined purpose in line with the "lex covid", 
i.e. they were to counteract the spread of pandemic and help combat the socio-
economic effects of pandemic, especially for people affected by the economic and 
economic consequences of the crisis caused by the pandemic (Prochera, 2021). The 
investment was to consist in the construction of buildings with small-sized flats. The 
effects of the pandemic affect not only the health sphere, but also the social and 
economic sphere, and will wreak havoc in the economic sphere. The investor's 
activities consisting in the construction of small cheap apartments fully meet the goal 
of counteracting pandemic, and the intended investment will serve this purpose 
longer than, for example, temporary hospitals (Sługocka, 2020). 

The developer disagreed with the authorities that pursuant to Art. 12 "Lex covid", 
such investment plans should be implemented, the implementation of which will be 
completed in a short time, so that they can be used to counteract pandemic. Taking 
into account the existing circumstances, i.e. the fact that the effects of the current 
epidemic will be felt for a very long period of time, investments aimed at 
counteracting pandemic would serve this purpose for at least a dozen years, which is 
not consistent with the statements of the supervisory authority (Strzelczyk, 2019). 
 

2.1. Infringement 
 

The Provincial Administrative Court disagreed with the developer's position and 
dismissed his complaint. According to the court, the essence of the case concerns 
whether the construction supervision authorities are entitled to control investments 
carried out by the investor during the application of Art. 12 "lex covid". The 
developer complaining to the court argued that the provision of Art. 12 excluded the 
possibility of such an audit and the supervisory authorities took a different position. 
According to the court, the supervisory authorities should be right (Prochera, 2021).  
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In the opinion of the court, the fulfillment of the formal requirements regarding 
the information referred to in Art. 12 did not mean that all public administration 
bodies, within their jurisdiction, lost the right to control the investor as to his 
investment intention and to assess whether this investment intention is lawful. 
Investor activities pursuant to Art. 12 "lex covid" have been limited to activities 
related to counteracting pandemic, understood as all activities related to combating 
the infection, preventing the spread, preventing and combating the effects of the 
disease (Sługocka, 2020). 

In the court's opinion, for the assessment of which of these activities may be 
classified as activities related to counteracting pandemic, it is not without 
significance that the provision of Art. 12, in accordance with art. 36 of this Act, 
expired 180 days from the date of entry into force of this Act, i.e. on September 5, 
2020. Article 12 "lex covid" was therefore a temporary provision and the rights of 
the entities to which it was addressed should be assessed in the same way. The 
activities undertaken within the framework of these legal regulations were to end 
when it expired in September. The court disagreed with the applicant's position that 
the rights acquired under that provision extended to the period when that provision 
had already expired. Since it was known from the very beginning that the regulations 
were temporary, and no transitional regulations were introduced, it was obvious that 
the subsequent regulations to be adopted in this matter could be completely different. 
It also happened because the subsequent regulations adopted in the area of 
construction law were quite different from those contained in the "lex covid" 
(Sługocka, 2020). 

 
2.2. Judgment of the Court 

 
The court clearly confirmed that the construction supervision authorities are 

entitled to inspect investments carried out on the basis of "lex covid". It was clear 
from this provision that it could only be used for investments to counter pandemic. 
Other investments, including those allegedly intended to serve these purposes (as in 
the present facts underlying the decision), cannot be carried out without a building 
permit. The issued judgment in this case determined that the construction supervision 
authorities are competent to determine whether the investment is being carried out 
on the basis of the required permits, thus they are also competent to determine 
whether the construction pursuant to Art. 12 "lex covid" is being implemented to 
prevent COVID-19 or not. The provisions of the construction law do not apply only 
to those investments that are implemented in order to counteract pandemic. In such 
situations, the proceedings initiated by supervisory authorities become redundant 
(Prochera, 2021). 

However, if it cannot be considered that the construction is being carried out for 
this purpose, the construction supervision authority should issue a decision to 
suspend the construction pursuant to the provisions of the Construction Law (Klee, 
2018), i.e. treat such an investment as a lawlessness, carried out without the required 
building permit. In this case, the authority informs the investor about the possibility 
of submitting an application for legalization, which will require compliance with the 
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local plan and obtaining a building permit. In fact, the court indicated which 
investments should be considered to be implemented in order to counteract COVID-
19 (Sługocka, 2020). 

The court did not share the view of the entrepreneur lodging the complaint that 
the construction of cheap flats could be considered such an investment. Therefore, it 
did not consider economic and economic issues to be included in the fight against 
the effects of the pandemic. In addition, the court also emphasized that the 
investments falling within the scope of Art. 12 does not include actions whose 
usefulness in combating a pandemic could arise a year or two after the expiry of this 
provision, while stressing the strictly temporary nature of this regulation. It seems 
that the above court decision should be accepted. Citing the crisis and counteracting 
it by building smaller and cheaper flats should be considered unjustified. 

Nevertheless, the legal issues related to building on the basis of the "lex covid" 
regulations are much more complex. With slightly different facts, it can arouse much 
more controversy and interpretation problems. It is worth bearing in mind that this 
is a unique situation when the application of certain provisions is excluded, such as, 
inter alia, construction law, monument protection and spatial planning for 
construction investments (Prochera, 2021). It seems that the exceptions should be 
interpreted restrictively. A different interpretation would be abusive. On the other 
hand, the court's statement that after the expiry of Art. 12 "Lex covid", unfinished 
construction works can no longer be implemented without meeting the requirements 
of the construction law is controversial. Due to the fact that the adoption of "lex 
covid" was dictated by the need of the moment, these regulations are detached from 
the legal system (Sługocka, 2020). 
  

3.  EFFECTS OF "LEX COVID" IN THE CONSTRUCTION 
INDUSTRY  

 
The construction industry around the world is facing the impact of a spreading 

pandemic. There are concerns that the level of investment will decrease significantly 
in the long term. It should be assumed that the investor knows best what effect a 
given construction project is to have and consciously chooses a specific procedure. 
Therefore, if the authority receives an application for a permit to build a commercial 
building, it means that the facility does not serve to maintain the continuity of 
essential services and the application should be processed in accordance with the 
Construction Law (Czech Republic, 2018). However, if the investor only informs 
the authority about the works being carried out, it means that, in his opinion, the 
investment serves the purpose specified in Art. 12b "lex covid". According to the 
already repealed Art. 12b "lex covid", if to maintain the continuity of essential 
services directly preventing and combating COVID-19, in particular in the field of 
telecommunications, public communications, transport, health services, energy, 
trade, water or sewage management, wastewater treatment, public order , defense, it 
was necessary to design, build, reconstruct, change the use, repair, maintain or 
demolish buildings (Prochera, 2021). In the event of any doubts in this regard, they 
will be explained by construction supervision authorities (Sługocka, 2020). 
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Therefore, the investor deciding to use Art. 12b "lex covid", it must always take into 
account that if it turns out that the investment was not subject to this regulation, it 
was created as part of unauthorized construction (Sługocka, 2020). 

It is worth remembering that the regulations of "lex covid" did not exclude the 
application of the provisions of the Act of 23 April 1964 Civil Code, in particular in 
the part concerning the contract for construction works and the contractor's liability 
for damages resulting from the construction site. Pursuant to Art. 652 of the Civil 
Code, if the contractor took over the construction site by protocol from the investor, 
he shall be liable on general terms for damages resulting from this area until the 
building is handed over. For such a takeover to take place, however, a contract should 
be concluded in which the contractor undertakes to hand over the object provided 
for in the contract, made in accordance with the design and principles of technical 
knowledge, and the investor undertakes to perform the activities required by the 
relevant regulations related to the preparation of works, in particular to hand over 
the construction site and deliver the design, as well as to collect the facility and pay 
the agreed remuneration. In the case of investments carried out on the basis of "lex 
covid", it will be difficult to conclude such an agreement, take over the construction 
site by protocol, and thus determine the moment of transfer of liability. 

Additionally, the Civil Code provides for liability in Art. 435 § 1, which provides 
that a self-employed enterprise or establishment set in motion by the forces of nature 
is liable for damage to a person or property caused to anyone by the movement of 
the enterprise or establishment, unless the damage was caused by force majeure or 
solely due to the fault of the injured party or a third party for whom he is not 
responsible (Prochera, 2021). In addition, there is also liability for defects under the 
warranty. The contractor's liability is broad and results directly from the provisions 
of the Civil Code. Contractors undertaking construction works pursuant to Art. 12 
"lex covid" must take into account their responsibility and the impeded ability to 
defend themselves against possible allegations of improper performance of works. 
As professional entities, they are obliged to exercise due diligence and, ultimately, 
it may turn out that the exclusion of the application of the Construction Law and its 
executive acts will shift the burden of possible defects in the resulting construction 
objects onto the contractor, even if they will be implemented in accordance with the 
investor's request, which mostly the cases will nowhere be documented and therefore 
impossible to prove. In the current legal state, Art. 12 and 12b of the "lex covid" 
regulations have been repealed and no longer apply. However, there were 
investments that were or were to be implemented on the basis of these regulations 
(Sługocka, 2020). 

Since Art. 12 allowed the non-application of the construction law, the executive 
acts, i.e. Regulation on technical conditions to be met by buildings and their location, 
which introduces many specific requirements for public buildings. As a result of the 
new solution, many building structures may be created that do not meet the 
requirements of spatial order, but above all the safety of their users (Burzak, Okoń, 
Pałka, 2012). 

Investments that meet the condition set out in Art. 12 "lex covid", the construction 
of which commenced during the period in which this provision was in force, may 
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continue to function after the loss of binding force under Art. 12, and after the 
epidemic has been canceled. It is important that such a facility must be used to 
counteract COVID-19, which means all activities related to combating the infection, 
preventing the spread, preventing and combating the effects, including socio-
economic, of pandemic (Prochera, 2021). 

However, it is worth remembering that the intention of introducing article 12 "lex 
covid" was the possibility of using it in life-threatening circumstances or related to 
counteracting a crisis related to the pandemic. The pandemic was unknown to 
everyone and it was necessary to prepare for any eventuality, including the necessity 
of immediate and express construction of facilities in which people would be saved. 
However, a situation in which dishonest investors use "lex covid" for their own 
benefit is unacceptable. It cannot be ruled out that as a result of the use of "lex covid", 
many buildings will be built in protected or historic areas, not meeting the spatial 
order requirements, as well as threatening the safety of their users (Sługocka, 2020). 

 
CONCLUSION  

 
It cannot be ruled out that as a result of the application of "lex covid", many 

buildings were created or will be built in protected or historic areas, which do not 
meet the spatial order requirements, as well as threaten the safety of their users. As 
practice shows, Art. 12 "Lex covid" can be used not only for the rapid construction 
of infectious wards, but also for the construction of housing estates, disregarding the 
provisions of the construction law and regulations on planning and spatial 
development. It cannot be ruled out that as a result of the application of "lex covid", 
many buildings will be built in protected or historic areas, which do not meet the 
spatial order requirements, as well as threaten the safety of their users. This act does 
not regulate the legal effects of construction projects implemented during the period 
of validity of the "lex covid". In particular, the Act does not provide for solutions 
that would allow, after the end of the pandemic, to adapt the constructed facilities to 
the state compliant with the provisions of the construction law, the act on planning 
and spatial development, planning acts and the act on the protection and care of 
monuments. 
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of infectious wards, but also for the construction of housing estates, disregarding the 
provisions of the construction law and regulations on planning and spatial 
development. It cannot be ruled out that as a result of the application of "lex covid", 
many buildings will be built in protected or historic areas, which do not meet the 
spatial order requirements, as well as threaten the safety of their users. This act does 
not regulate the legal effects of construction projects implemented during the period 
of validity of the "lex covid". In particular, the Act does not provide for solutions 
that would allow, after the end of the pandemic, to adapt the constructed facilities to 
the state compliant with the provisions of the construction law, the act on planning 
and spatial development, planning acts and the act on the protection and care of 
monuments. 
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ÚVOD 

Zákonné právo spoločníkov obchodných spoločností na informácie plní 
nezastupiteľnú funkciu z hľadiska kvality vzťahov vo vnútri korporácie. V prípade 
spoločnosti s ručením obmedzeným je jeho význam obzvlášť zreteľný 
a pertraktovaný najmä v súvislosti s účasťou a hlasovaním spoločníkov na valnom 
zhromaždení, čo je dané vzhľadom na systematické zaradenie ust. § 122 ods. 2 
Obchodného zákonníka4 (zákon č. 513/1991 Zb., ďalej len „OBZ“). Účel predmetnej 
právnej úpravy je však, podľa nášho názoru, nutné vnímať podstatne širšie, keďže 
potreba informácií totiž na strane individuálnych spoločníkov vzniká aj v ďalších 
početných situáciách.5 Kontrola a transparentnosť zabezpečované výkonom práva na 
informácie tak predstavujú esenciálnu súčasť mechanizmu správy a riadenia 
korporácie, a zároveň plnia pomocnú funkciu, ktorá je vitálna pre výkon všetkých 
ostatných majetkových aj nemajetkových práv, ktoré spoločníkom vznikajú z titulu 
účasti na spoločnosti. 

Možno teda dôvodne predpokladať, že informačný dopyt o pomeroch obchodnej 
spoločnosti na strane spoločníkov vzniká a pretrváva aj v období (aktuálne stále 
trvajúcej) globálnej pandémie ochorenia COVID-19. V tejto spojitosti sa navyše 
stotožňujeme s názorom, že náhly nástup a sústavný priebežný vplyv pandémie na 
stav korporácie dokonca v praxi prináša zvýšenie intenzity, resp. pravidelnosti 
výkonu informačného práva (tzv. právo na informácie v užšom zmysle), ako aj práva 
na nahliadanie do jej dokladov (tzv. právo kontroly), na čo by sa mal štatutárny orgán 
spoločnosti dostatočne pripraviť.6 V opozícii k popísaným skutočnostiam však 
v období pandémie vystávajú  rôzne zákazy, vyplývajúce z verejnoprávnych 
opatrení zameraných na redukciu rizika šírenia nákazy novým koronavírusom, ktoré 
sa pravidelne týkajú obmedzenia osobnej mobility a zhromažďovania (stretávania) 
sa osôb. 

Nakoľko Obchodný zákonník ráta predovšetkým s  kontaktným poskytovaním 
informácií (najmä dokladov) v sídle korporácie, príp. v jej obchodných priestoroch, 
existuje reálne riziko, že výkon informačného práva spoločníkov bude znemožnený, 
resp. aspoň významne skomplikovaný. Vzhľadom na to je pochopiteľné, že 
slovenský zákonodarca, podobne ako zákonodarcovia iných štátov, vytvára dočasné 
pravidlá korporačného práva, ktoré majú v reakcii na uvedené okolnosti za cieľ 
umožniť bezpečný spôsob realizácie práv spoločníkov, a zároveň zabezpečiť 
splnenie epidemiologických opatrení.7 Prípadom takejto regulácie je v našich 
                                                           
4  „Spoločníci majú najmä právo požadovať od konateľov informácie o záležitostiach spoločnosti a 

nahliadať do dokladov spoločnosti.“ 
Podobne napr. RÖMERMANN, V. in MICHALSKI, L. et al. Kommentar zum Gesetz betreffend 
die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH-Gesetz). Band 2 (§§ 35 - 85 EGGmbHG). 2. 
Auflage. München: C. H. Beck, 2010, s. 1165 (Rn 20); alebo Princípy správy a riadenia 
spoločností. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), 2015, s. 41. V češtine 
dostupné na: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/zeme-g20-oecd-principy-spravy-a-rizeni-
spolecnosti_9789264274075-cs 

6  Pozri CSACH, K. et al. Správa a riadenie obchodných spoločností počas pandémie COVID-19. In 
Súkromné právo, č. 2, 2020. Dostupné na: https://www.legalis.sk/sk/casopis/sukromne-pravo/ 
sprava-a-riadenie-obchodnych-spolocnosti-pocas-pandemie-covid-19.m-1981.html  

7  Loc. cit. 
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existuje reálne riziko, že výkon informačného práva spoločníkov bude znemožnený, 
resp. aspoň významne skomplikovaný. Vzhľadom na to je pochopiteľné, že 
slovenský zákonodarca, podobne ako zákonodarcovia iných štátov, vytvára dočasné 
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splnenie epidemiologických opatrení.7 Prípadom takejto regulácie je v našich 
                                                           
4  „Spoločníci majú najmä právo požadovať od konateľov informácie o záležitostiach spoločnosti a 

nahliadať do dokladov spoločnosti.“ 
Podobne napr. RÖMERMANN, V. in MICHALSKI, L. et al. Kommentar zum Gesetz betreffend 
die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH-Gesetz). Band 2 (§§ 35 - 85 EGGmbHG). 2. 
Auflage. München: C. H. Beck, 2010, s. 1165 (Rn 20); alebo Princípy správy a riadenia 
spoločností. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), 2015, s. 41. V češtine 
dostupné na: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/zeme-g20-oecd-principy-spravy-a-rizeni-
spolecnosti_9789264274075-cs 

6  Pozri CSACH, K. et al. Správa a riadenie obchodných spoločností počas pandémie COVID-19. In 
Súkromné právo, č. 2, 2020. Dostupné na: https://www.legalis.sk/sk/casopis/sukromne-pravo/ 
sprava-a-riadenie-obchodnych-spolocnosti-pocas-pandemie-covid-19.m-1981.html  

7  Loc. cit. 
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podmienkach zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v 
súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 62/2020 Z. z.“). 

Predkladaný príspevok sa na báze výkladu platnej a účinnej právnej úpravy snaží 
o nachádzanie racionálnych a ekonomických riešení špecifických situácií, ktoré 
môžu  v období trvajúcej pandémie ochorenia COVID-19 vznikať pri výkone 
informačného práva spoločníkov. V naznačenom kontexte sa pritom sústredíme na 
pomery v spoločnosti s ručením obmedzeným, avšak z dôvodu všeobecnej povahy 
skúmaných problémov veríme, že viaceré zistenia sa dajú primerane aplikovať aj na 
obdobné vzťahy v ostatných právnych formách obchodných spoločností. 

 
1.  MOŽNOSŤ DIŠTANČNÉHO POSKYTOVANÁ INFORMÁCIÍ 

ELEKTRONICKÝMI PROSTRIEDKAMI 

V súlade so všeobecnou teóriou o právnych vzťahoch zodpovedajú 
informačnému právu spoločníkov korelatívne informačné povinnosti, ktoré zákon 
vyjadruje ako súčasť agendy (členov) jej štatutárneho orgánu. V prípade spoločnosti 
s ručením obmedzeným takúto úpravu obsahuje ust. § 135 ods. 1 OBZ, podľa 
ktorého: „Konatelia sú povinní [...] informovať spoločníkov o záležitostiach 
spoločnosti.“ Treba podotknúť, že napriek citovanej formulácii je nositeľom 
uvedenej informačnej povinnosti samotná obchodná spoločnosť, a teda nejde o 
osobnú povinnosť konateľov. Doslovná zmienka o štatutárnom orgáne preto 
v danom kontexte slúži skôr na zdôraznenie skutočnosti, že tento pri poskytovaní 
informácií vystupuje v mene spoločnosti, a preto mu zároveň musia byť adresované 
aj informačné žiadosti spoločníkov.8 

Platí totiž, že analyzovaná zákonná povinnosť korporácie nie je konštruovaná ako 
povinnosť informovať spoločníkov na báze vlastnej iniciatívy, či už pravidelne alebo 
ad hoc. Naopak, právna úprava podľa ust. § 135 ods. 1 OBZ v nadväznosti na ust. § 
122 ods. 2 OBZ zakladá povinnosť konateľov informovať spoločníka výhradne na 
jeho predchádzajúcu informačnú žiadosť, na čom sa dlhodobo zhoduje (nielen) 
slovenská právna doktrína.9,10 Koncepcia poskytovania dát na základe vopred 

                                                           
8  Rovnako RÖMERMANN, op. cit., s. 1175 (Rn 73, 74). Autor v tejto súvislosti zároveň poukazuje, 

že medzi spoločníkmi a konateľmi neexistuje priamy právny vzťah, z ktorého by sa dal odvodiť 
osobný informačný záväzok konateľov. 

9  Pozri napr. komentár PALA, R. et al. in OVEČKOVÁ, O. et al. Obchodný zákonník: veľký 
komentár. Zväzok I (§1 až 260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, k ust. § 135. Dostupné v 
Systéme ASPI: ASPI_ID KO513_a1991SK; rovnaký záver konštatovala aj nemecká judikatúra: 
„Konatelia nie sú povinní spoločníkov informovať pravidelne, resp. bez predchádzajúcej žiadosti 
spoločníkov. Ust. § 51a GmbHG neupravuje povinnosť spoločnosti poskytovať nevyžiadané, 
automatické, resp. preventívne informácie. Takýto nárok preto na strane spoločníkov môže vzniknúť 
iba vtedy, ak spoločnosť dobrovoľne zaviedla systém takéhoto pravidelného informovania.“ Pozri 
Uznesenie Vyššieho krajinského súdu (OLG) v Durínsku 6 Z 417/04 zo dňa 14.09.2004, práva veta 
2. Dostupné na: https://www.iww.de/quellenmaterial/id/13111 

10  Spontánny (automatický) charakter plnenia tak možno odvodiť iba pokiaľ ide o ďalšie (odlišné) 
zákonné oznamovacie povinnosti konateľov. Ako príklad tu možno uviesť napr. povinnosť 
informovať spoločníkov na pravidelnej báze pred konaním valného zhromaždenia, na ktorom sa 
dané údaje majú prerokúvať (viď ust. § 135 ods. 2 OBZ) alebo ad hoc vo väzbe na zákonom 

19 
 

vyjadreného dopytu spoločníka je pritom logická a výhodná najmä v malých 
a uzavretých korporáciách, ktoré jednoznačne dominujú aj v tuzemskom 
podnikateľskom prostredí. Spoločníkom sa tak umožňuje flexibilne získavať iba tie 
informácie, o ktoré majú reálny záujem.11 Naznačenú líniu výkladu skúmanej úpravy 
preto vnímame ako adekvátnu a racionálnu.12 Zároveň však nepovažujeme za 
vylúčené, aby konkrétna spoločnosť v rámci presadzovania otvorenej informačnej 
politiky zvýšila svoju transparentnosť aj cestou zavedenia automatického, resp. 
pravidelného poskytovania určitých informácií, v dôsledku čoho by sa potreba 
informačných žiadostí spoločníkov redukovala. Existencia takéhoto mechanizmu 
však bude spravidla závislá od autonómnej úpravy, čo považujeme za prípustné v 
dôsledku pôsobenia princípov dispozitívnosti a zmluvnej voľnosti v práve 
obchodných spoločností. Za bežných okolností preto treba úpravu takéhoto postupu 
vnímať ako záležitosť fakultatívnej voľby vyjadrenej v spoločenskej zmluve, príp. 
stanovách.13 

Pri pohľade na povahu a rozsah vonkajších vplyvov vyvolaných pandémiou sa 
však zachovávanie vyššie popísaného zákonného mechanizmu môže odôvodnene 
javiť ako ťažkopádne a transakčne nákladné. Potenciálne množstvo a dynamika 
zmien v rámci záležitostí spoločnosti totiž vedie k úsudku, že ich informačné 
pokrytie cestou jednotlivých a dostatočne konkretizovaných informačných žiadostí 
sa pre spoločníkov stane iba ťažko dosiahnuteľným. Navyše, aj na strane spoločnosti 
by individuálne vybavenie každej žiadosti mohlo predstavovať neprimeranú 
administratívnu záťaž, ktorá bude v danom období obzvlášť neželaná. S poukazom 
na to sa pripájame k publikovanému názoru, ktorý, z hľadiska corporate 
governance, nanajvýš kladne hodnotí, pokiaľ konatelia pristúpia ku zavedeniu 
automatizovaného systému plošného a pravidelného reportingu spoločníkom 
proaktívne, t. j. nad rámec svojich zákonných povinností.14 Z hľadiska obsahu by 
potom takto poskytované informácie mali zahŕňať najmä dáta o identite a povahe 
dôsledkov a rizík vyplývajúcich z pandémie na spoločnosť, o pravdepodobnosti 
vzniku príslušných dopadov, o aktuálnom vývoji hospodárskych výsledkov 

                                                           
anticipované udalosti, ako napr. povinnosť komunikovať spoločníkom termín a program valného 
zhromaždenia podľa ust. § 129 ods. 1 OBZ; povinnosť oznámiť jednotlivým spoločníkom výsledky 
hlasovania per rollam v súlade s ust. § 130 predposlednou vetou OBZ; alebo povinnosť zaslať 
spoločníkom listiny a poskytnúť na požiadanie podstatné informácie a vysvetlenia súvisiace s 
fúziou alebo rozdelením spoločnosti podľa ust. § 152a ods. 4 OBZ (v spojení s ust. § 152b OBZ); 
či povinnosť informovať všetkých spoločníkov o tom, že niektorý zo spoločníkov nesplnil svoju 
vkladovú povinnosť ani v náhradnej lehote (pozri ust. § 113 OBZ). 

11  CAHN, A. – DONALD, D. C. Comparative Company Law: text and cases on the laws governing 
corporations in Germany, the UK and the USA. Cambridge: Cambridge University Press, 2010 
(2011), s. 510. 

12  Z toho dôvodu sa nemôžeme stotožniť s výrokom meritórneho rozhodnutia súdu, ktorým sa 
žalovanej obchodnej spoločnosti dopredu ukladá povinnosť sprístupňovať žalobcovi – spoločníkovi 
všeobecne vymedzené doklady pravidelne, a to každý prvý pracovný deň v mesiaci v stanovenom 
čase (od 8,00 hod. do 14,00 hod.). K tomu pozri Rozsudok Okresného súdu Nitra sp. zn. 
27Cb/171/2010 zo dňa 12.04.2013 (potvrdený Rozsudkom Krajského súdu v Nitre sp. zn. 
26Cob/86/2013 zo dňa 16.01.2014). 

13  RÖMERMANN, op. cit., s. 1190 (Rn 153). 
14  Porovnaj CSACH et al. 2020, op. cit. 
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podmienkach zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v 
súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 62/2020 Z. z.“). 

Predkladaný príspevok sa na báze výkladu platnej a účinnej právnej úpravy snaží 
o nachádzanie racionálnych a ekonomických riešení špecifických situácií, ktoré 
môžu  v období trvajúcej pandémie ochorenia COVID-19 vznikať pri výkone 
informačného práva spoločníkov. V naznačenom kontexte sa pritom sústredíme na 
pomery v spoločnosti s ručením obmedzeným, avšak z dôvodu všeobecnej povahy 
skúmaných problémov veríme, že viaceré zistenia sa dajú primerane aplikovať aj na 
obdobné vzťahy v ostatných právnych formách obchodných spoločností. 

 
1.  MOŽNOSŤ DIŠTANČNÉHO POSKYTOVANÁ INFORMÁCIÍ 

ELEKTRONICKÝMI PROSTRIEDKAMI 

V súlade so všeobecnou teóriou o právnych vzťahoch zodpovedajú 
informačnému právu spoločníkov korelatívne informačné povinnosti, ktoré zákon 
vyjadruje ako súčasť agendy (členov) jej štatutárneho orgánu. V prípade spoločnosti 
s ručením obmedzeným takúto úpravu obsahuje ust. § 135 ods. 1 OBZ, podľa 
ktorého: „Konatelia sú povinní [...] informovať spoločníkov o záležitostiach 
spoločnosti.“ Treba podotknúť, že napriek citovanej formulácii je nositeľom 
uvedenej informačnej povinnosti samotná obchodná spoločnosť, a teda nejde o 
osobnú povinnosť konateľov. Doslovná zmienka o štatutárnom orgáne preto 
v danom kontexte slúži skôr na zdôraznenie skutočnosti, že tento pri poskytovaní 
informácií vystupuje v mene spoločnosti, a preto mu zároveň musia byť adresované 
aj informačné žiadosti spoločníkov.8 

Platí totiž, že analyzovaná zákonná povinnosť korporácie nie je konštruovaná ako 
povinnosť informovať spoločníkov na báze vlastnej iniciatívy, či už pravidelne alebo 
ad hoc. Naopak, právna úprava podľa ust. § 135 ods. 1 OBZ v nadväznosti na ust. § 
122 ods. 2 OBZ zakladá povinnosť konateľov informovať spoločníka výhradne na 
jeho predchádzajúcu informačnú žiadosť, na čom sa dlhodobo zhoduje (nielen) 
slovenská právna doktrína.9,10 Koncepcia poskytovania dát na základe vopred 

                                                           
8  Rovnako RÖMERMANN, op. cit., s. 1175 (Rn 73, 74). Autor v tejto súvislosti zároveň poukazuje, 

že medzi spoločníkmi a konateľmi neexistuje priamy právny vzťah, z ktorého by sa dal odvodiť 
osobný informačný záväzok konateľov. 

9  Pozri napr. komentár PALA, R. et al. in OVEČKOVÁ, O. et al. Obchodný zákonník: veľký 
komentár. Zväzok I (§1 až 260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, k ust. § 135. Dostupné v 
Systéme ASPI: ASPI_ID KO513_a1991SK; rovnaký záver konštatovala aj nemecká judikatúra: 
„Konatelia nie sú povinní spoločníkov informovať pravidelne, resp. bez predchádzajúcej žiadosti 
spoločníkov. Ust. § 51a GmbHG neupravuje povinnosť spoločnosti poskytovať nevyžiadané, 
automatické, resp. preventívne informácie. Takýto nárok preto na strane spoločníkov môže vzniknúť 
iba vtedy, ak spoločnosť dobrovoľne zaviedla systém takéhoto pravidelného informovania.“ Pozri 
Uznesenie Vyššieho krajinského súdu (OLG) v Durínsku 6 Z 417/04 zo dňa 14.09.2004, práva veta 
2. Dostupné na: https://www.iww.de/quellenmaterial/id/13111 

10  Spontánny (automatický) charakter plnenia tak možno odvodiť iba pokiaľ ide o ďalšie (odlišné) 
zákonné oznamovacie povinnosti konateľov. Ako príklad tu možno uviesť napr. povinnosť 
informovať spoločníkov na pravidelnej báze pred konaním valného zhromaždenia, na ktorom sa 
dané údaje majú prerokúvať (viď ust. § 135 ods. 2 OBZ) alebo ad hoc vo väzbe na zákonom 
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vyjadreného dopytu spoločníka je pritom logická a výhodná najmä v malých 
a uzavretých korporáciách, ktoré jednoznačne dominujú aj v tuzemskom 
podnikateľskom prostredí. Spoločníkom sa tak umožňuje flexibilne získavať iba tie 
informácie, o ktoré majú reálny záujem.11 Naznačenú líniu výkladu skúmanej úpravy 
preto vnímame ako adekvátnu a racionálnu.12 Zároveň však nepovažujeme za 
vylúčené, aby konkrétna spoločnosť v rámci presadzovania otvorenej informačnej 
politiky zvýšila svoju transparentnosť aj cestou zavedenia automatického, resp. 
pravidelného poskytovania určitých informácií, v dôsledku čoho by sa potreba 
informačných žiadostí spoločníkov redukovala. Existencia takéhoto mechanizmu 
však bude spravidla závislá od autonómnej úpravy, čo považujeme za prípustné v 
dôsledku pôsobenia princípov dispozitívnosti a zmluvnej voľnosti v práve 
obchodných spoločností. Za bežných okolností preto treba úpravu takéhoto postupu 
vnímať ako záležitosť fakultatívnej voľby vyjadrenej v spoločenskej zmluve, príp. 
stanovách.13 

Pri pohľade na povahu a rozsah vonkajších vplyvov vyvolaných pandémiou sa 
však zachovávanie vyššie popísaného zákonného mechanizmu môže odôvodnene 
javiť ako ťažkopádne a transakčne nákladné. Potenciálne množstvo a dynamika 
zmien v rámci záležitostí spoločnosti totiž vedie k úsudku, že ich informačné 
pokrytie cestou jednotlivých a dostatočne konkretizovaných informačných žiadostí 
sa pre spoločníkov stane iba ťažko dosiahnuteľným. Navyše, aj na strane spoločnosti 
by individuálne vybavenie každej žiadosti mohlo predstavovať neprimeranú 
administratívnu záťaž, ktorá bude v danom období obzvlášť neželaná. S poukazom 
na to sa pripájame k publikovanému názoru, ktorý, z hľadiska corporate 
governance, nanajvýš kladne hodnotí, pokiaľ konatelia pristúpia ku zavedeniu 
automatizovaného systému plošného a pravidelného reportingu spoločníkom 
proaktívne, t. j. nad rámec svojich zákonných povinností.14 Z hľadiska obsahu by 
potom takto poskytované informácie mali zahŕňať najmä dáta o identite a povahe 
dôsledkov a rizík vyplývajúcich z pandémie na spoločnosť, o pravdepodobnosti 
vzniku príslušných dopadov, o aktuálnom vývoji hospodárskych výsledkov 

                                                           
anticipované udalosti, ako napr. povinnosť komunikovať spoločníkom termín a program valného 
zhromaždenia podľa ust. § 129 ods. 1 OBZ; povinnosť oznámiť jednotlivým spoločníkom výsledky 
hlasovania per rollam v súlade s ust. § 130 predposlednou vetou OBZ; alebo povinnosť zaslať 
spoločníkom listiny a poskytnúť na požiadanie podstatné informácie a vysvetlenia súvisiace s 
fúziou alebo rozdelením spoločnosti podľa ust. § 152a ods. 4 OBZ (v spojení s ust. § 152b OBZ); 
či povinnosť informovať všetkých spoločníkov o tom, že niektorý zo spoločníkov nesplnil svoju 
vkladovú povinnosť ani v náhradnej lehote (pozri ust. § 113 OBZ). 

11  CAHN, A. – DONALD, D. C. Comparative Company Law: text and cases on the laws governing 
corporations in Germany, the UK and the USA. Cambridge: Cambridge University Press, 2010 
(2011), s. 510. 

12  Z toho dôvodu sa nemôžeme stotožniť s výrokom meritórneho rozhodnutia súdu, ktorým sa 
žalovanej obchodnej spoločnosti dopredu ukladá povinnosť sprístupňovať žalobcovi – spoločníkovi 
všeobecne vymedzené doklady pravidelne, a to každý prvý pracovný deň v mesiaci v stanovenom 
čase (od 8,00 hod. do 14,00 hod.). K tomu pozri Rozsudok Okresného súdu Nitra sp. zn. 
27Cb/171/2010 zo dňa 12.04.2013 (potvrdený Rozsudkom Krajského súdu v Nitre sp. zn. 
26Cob/86/2013 zo dňa 16.01.2014). 

13  RÖMERMANN, op. cit., s. 1190 (Rn 153). 
14  Porovnaj CSACH et al. 2020, op. cit. 



20 
 

korporácie, či prognózy ďalšieho vývoja, informácie o opatreniach prijímaných za 
účelom redukcie negatívnych dopadov, etc. 

Treba súčasne podotknúť, že aj v období pandémie majú členovia orgánov 
spoločnosti naďalej všeobecné fiduciárne povinnosti (pozri ust. § 135a OBZ). 
Predmetná situácia zároveň ovplyvňuje obsah ich jednotlivých zložiek, resp. ich 
aplikáciu na aktuálny stav.15 Hodnotíme preto ako otázne, či by zavedenie 
naznačeného systému spontánneho informovania nemalo byť v danej situácii 
vnímané ako povinnosť konateľov vyplývajúca im z povinnosti profesionality 
a lojality. Minimálne s platnosťou pre prípad, kedy by sa obchodná spoločnosť 
v dôsledku pandémie dostala do stavu krízy (pozri ust. § 67a OBZ) zastávame názor, 
že identifikácia a  vyhodnotenie vyššie popísaných komplikácií sprevádzajúcich 
realizáciu práva na informácie, vrátane reakcie v podobe zavedenia systému 
automatických plošných hlásení, by malo byť považované za krok smerujúci 
k naplneniu osobitného štandardu modifikovaných (tzv. krízových) fiduciárnych 
povinností konateľov (pozri ust. § 67b OBZ), resp. za súčasť opatrení prijatých 
v záujme odvrátenia krízy.16 Uvedené sa, podľa nášho názoru, zreteľne ukazuje 
napríklad v súvislosti s potrebou zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia za 
účelom hlasovania o voľbe stratégie na prekonanie krízy.17 

Praktickú funkčnosť naznačeného systému informovania si však, podľa nášho 
názoru, možno reálne predstaviť len v prípade využitia elektronických (digitálnych) 
komunikačných kanálov, ktoré umožňujú rýchle a najmä hromadné 
sprostredkovanie dát, a to aj v prípade väčšieho množstva spoločníkov. Menej 
vhodnú alternatívu predstavuje napríklad zasielanie fyzických oznamov a najmä 
kópií dokumentov, ktorá je však neporovnateľne pomalšia a administratívne 
náročnejšia, a takisto závisí od určitého stupňa úrovňou technickej vybavenosti 
korporácie. Aj v tomto porovnaní preto nachádzame argument v prospech 
výraznejšej podpory všeobecnej elektronizácie vnútornej komunikácie 
v slovenskom práve obchodných spoločností.18 

V prípade absencie zodpovedajúcej autonómnej úpravy v rámci zakladateľských 
aktov korporácie však môže vznikať pochybnosť ohľadne prípustnosti využitia  
elektronických komunikačných technológií. V čase trvania pandémie ochorenia 
COVID-19 možno túto dilemu riešiť výkladom zákona č. 62/2020 Z. z., predpokladá 
diaľkové elektronické hlasovanie kolektívnych orgánov spoločnosti (napr. vrátane 
valného zhromaždenia) aj v prípade, ak takáto možnosť nevyplýva z ich interných 
predpisov.19 Máme za to, že predmetnú právnu úpravu je potrebné interpretovať 
                                                           
15  Loc. cit.  
16  Podrobnejšie k tomu napr. BUHALA, O. Krízové povinnosti členov štatutárnych orgánov 

obchodných spoločností. In Justičná revue: časopis pre právnu teóriu a prax, č. 11, roč. 71, 2019, 
s. 1077 – 1089. 

17  K tomu pozri CSACH, K. Predinsolvenčné povinnosti štatutárnych orgánov. In Karlovarské 
právnické dny 2017. Praha: Leges, 2017, s. 401. 

18  Podrobnejšie k tomu BUHALA, O. Zásady využitia moderných technológií v informačných 
vzťahoch medzi obchodnou spoločnosťou a jej spoločníkmi. In SANGRETOVÁ, M. (ed.) Vplyv 
moderných technológií na právo: recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice: 
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2019, s. 9 – 21.. 

19  Podľa ust. § 5 zákona č. 62/2020 Z. z.: „Kolektívne orgány právnických osôb založených podľa 
predpisov občianskeho práva alebo obchodného práva môžu v čase mimoriadnej situácie alebo 
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extenzívne, pričom sa stotožňujeme s názorom, že možnosť dištančného výkonu 
musí rovnako platiť aj pre ďalšie pomocné práva, a to najmä informačné právo 
spoločníkov.20 
 

2.  POVINNOSŤ OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI AKTÍVNE 
VYTVÁRAŤ PODMIENKY PRE VÝKON PRÁVA KONTROLY 

 
Otázkou plnenia skúmaných informačných povinností v podmienkach pandémie 

ochorenia COVID-19 je potrebné sa zaoberať aj pre prípad, že konkrétna spoločnosť 
možnosť diaľkového poskytovania dát, bez ohľadu na dôvod, nevyužije. 
Domnievame sa, že uvedené bude aktuálne predovšetkým tam, kde obchodná 
spoločnosť, príp. spoločníci, nemajú vytvorené dostatočné materiálno-technické 
zázemie pre zavedenie systému elektronického zdieľania dát. 

Tento parciálny problém pritom možno najlepšie ilustrovať na príklade 
sprístupňovania dokladov spoločnosti v rámci výkonu práva kontroly spoločníkov. 
Zatiaľ čo bežné informácie je možné aj v súčasnosti jednoducho poskytovať bez 
ohľadu na to, kde sa účastníci komunikačného procesu nachádzajú (napr. telefonicky 
od konateľa, ktorý je na služobnej ceste)21, umožnenie nahliadania do digitálnych 
listín (dokumentov) je nepochybne technologicky náročnejšie. Preto treba vychádzať 
z toho, že Obchodný zákonník implicitne ráta s fyzickým sprístupňovaním dokladov 
v sídle alebo inom na to určenom priestore spoločnosti. V odôvodnených prípadoch 
môže korporácia svoju informačnú povinnosť splniť aj v ďalších priestoroch, a to, 
napríklad, vtedy, ak sa dotknuté dokumenty nachádzajú v kancelárii daňového 
poradcu, či účtovníka alebo v externom výpočtovom stredisku, etc. Spoločník však 
zo zákona nemá právo, aby mu boli doklady poskytované na nahliadanie v ním 
určených priestoroch, či jeho súkromnom obydlí, a pod.22, 23  

                                                           
núdzového stavu používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí 
takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných 
predpisov alebo stanov.“ 

20  CSACH et al. 2020, op. cit. 
21  Pozri RÖMERMANN, op. cit., s. 1181 (Rn 108). 
22  HÜFFER, U. – SCHÜRNBRAND, J. in ULMER, P. et al. Gesetz betreffend die Gesellschaften mit 

beschränkter Haftung (GmbHG): Großkommentar. Band II (§§ 29 – 52). 2. Auflage. Tübingen: 
Mohr Siebeck, 2014, § 51a, Rn 41. Dostupné na: https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2 
Fkomm%2FUlmerHaLoeKoGmbHG_2_Band2%2FGmbHG%2Fcont%2FUlmerHaLoeKoGmbH
G%2EGmbHG%2Ep51%2Ehtm. 

23  S ohľadom na uvedené sa nemôžeme stotožniť s výrokom meritórneho rozhodnutia, ktorým súd iba 
na základe žalobného petitu uložil žalovanej obchodnej spoločnosti povinnosť predložiť doklady 
na nahliadnutie v sídle právneho zástupcu (advokáta) žalobcu – spoločníka. K tomu pozri Rozsudok 
Okresného súdu Trenčín sp. zn. 36Cb/196/2010 zo dňa 30.05.2013 (potvrdený Rozsudkom 
Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 8Cob/78/2013 zo dňa 09.08.2015); naopak, pokiaľ sa sídlo 
obchodnej spoločnosti nachádza v byte, resp. na mieste trvalého pobytu jedného zo spoločníkov, 
príp. konateľa, je zároveň v rozpore so zákonnou úpravou práva kontroly, pokiaľ štatutárny orgán 
znemožňuje jeho výkon z dôvodu, že by nahliadaním do dokladov v tomto priestore malo 
dochádzať k narúšaniu ochrany súkromia a obydlia. K tomu pozri Rozsudok Okresného súdu 
Košice I, sp. zn. 31Cb/67/2011 zo dňa 05.04.2016 (potvrdený Rozsudkom Krajského súdu v 
Košiciach sp. zn. 3Cob/37/2017 zo dňa 27.02.2018). 
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korporácie, či prognózy ďalšieho vývoja, informácie o opatreniach prijímaných za 
účelom redukcie negatívnych dopadov, etc. 

Treba súčasne podotknúť, že aj v období pandémie majú členovia orgánov 
spoločnosti naďalej všeobecné fiduciárne povinnosti (pozri ust. § 135a OBZ). 
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aplikáciu na aktuálny stav.15 Hodnotíme preto ako otázne, či by zavedenie 
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vnímané ako povinnosť konateľov vyplývajúca im z povinnosti profesionality 
a lojality. Minimálne s platnosťou pre prípad, kedy by sa obchodná spoločnosť 
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COVID-19 možno túto dilemu riešiť výkladom zákona č. 62/2020 Z. z., predpokladá 
diaľkové elektronické hlasovanie kolektívnych orgánov spoločnosti (napr. vrátane 
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15  Loc. cit.  
16  Podrobnejšie k tomu napr. BUHALA, O. Krízové povinnosti členov štatutárnych orgánov 

obchodných spoločností. In Justičná revue: časopis pre právnu teóriu a prax, č. 11, roč. 71, 2019, 
s. 1077 – 1089. 

17  K tomu pozri CSACH, K. Predinsolvenčné povinnosti štatutárnych orgánov. In Karlovarské 
právnické dny 2017. Praha: Leges, 2017, s. 401. 

18  Podrobnejšie k tomu BUHALA, O. Zásady využitia moderných technológií v informačných 
vzťahoch medzi obchodnou spoločnosťou a jej spoločníkmi. In SANGRETOVÁ, M. (ed.) Vplyv 
moderných technológií na právo: recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice: 
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2019, s. 9 – 21.. 

19  Podľa ust. § 5 zákona č. 62/2020 Z. z.: „Kolektívne orgány právnických osôb založených podľa 
predpisov občianskeho práva alebo obchodného práva môžu v čase mimoriadnej situácie alebo 
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extenzívne, pričom sa stotožňujeme s názorom, že možnosť dištančného výkonu 
musí rovnako platiť aj pre ďalšie pomocné práva, a to najmä informačné právo 
spoločníkov.20 
 

2.  POVINNOSŤ OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI AKTÍVNE 
VYTVÁRAŤ PODMIENKY PRE VÝKON PRÁVA KONTROLY 

 
Otázkou plnenia skúmaných informačných povinností v podmienkach pandémie 
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zo zákona nemá právo, aby mu boli doklady poskytované na nahliadanie v ním 
určených priestoroch, či jeho súkromnom obydlí, a pod.22, 23  

                                                           
núdzového stavu používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí 
takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných 
predpisov alebo stanov.“ 

20  CSACH et al. 2020, op. cit. 
21  Pozri RÖMERMANN, op. cit., s. 1181 (Rn 108). 
22  HÜFFER, U. – SCHÜRNBRAND, J. in ULMER, P. et al. Gesetz betreffend die Gesellschaften mit 

beschränkter Haftung (GmbHG): Großkommentar. Band II (§§ 29 – 52). 2. Auflage. Tübingen: 
Mohr Siebeck, 2014, § 51a, Rn 41. Dostupné na: https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2 
Fkomm%2FUlmerHaLoeKoGmbHG_2_Band2%2FGmbHG%2Fcont%2FUlmerHaLoeKoGmbH
G%2EGmbHG%2Ep51%2Ehtm. 

23  S ohľadom na uvedené sa nemôžeme stotožniť s výrokom meritórneho rozhodnutia, ktorým súd iba 
na základe žalobného petitu uložil žalovanej obchodnej spoločnosti povinnosť predložiť doklady 
na nahliadnutie v sídle právneho zástupcu (advokáta) žalobcu – spoločníka. K tomu pozri Rozsudok 
Okresného súdu Trenčín sp. zn. 36Cb/196/2010 zo dňa 30.05.2013 (potvrdený Rozsudkom 
Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 8Cob/78/2013 zo dňa 09.08.2015); naopak, pokiaľ sa sídlo 
obchodnej spoločnosti nachádza v byte, resp. na mieste trvalého pobytu jedného zo spoločníkov, 
príp. konateľa, je zároveň v rozpore so zákonnou úpravou práva kontroly, pokiaľ štatutárny orgán 
znemožňuje jeho výkon z dôvodu, že by nahliadaním do dokladov v tomto priestore malo 
dochádzať k narúšaniu ochrany súkromia a obydlia. K tomu pozri Rozsudok Okresného súdu 
Košice I, sp. zn. 31Cb/67/2011 zo dňa 05.04.2016 (potvrdený Rozsudkom Krajského súdu v 
Košiciach sp. zn. 3Cob/37/2017 zo dňa 27.02.2018). 
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Aj v naznačených intenciách však zároveň platí, že korporácie, vrátane tých, 
ktoré nemajú vytvorené podmienky pre diaľkové poskytovanie digitálnych listín, sú 
povinné prijať opatrenia umožňujúce výkon práva kontroly tak, aby tým súčasne 
nedošlo k porušeniu prijatých verejnoprávnych obmedzení. Uvedené odvodzujeme 
ako prejav všeobecnej implicitnej zásady, v zmysle ktorej sú obchodné spoločnosti 
povinné aktívne vytvárať predpoklady pre riadny výkon informačného práva 
spoločníkov. Vo väzbe na konkrétne reálie súvisiace s pandémiou COVID-19 
možno túto zásadu dobre ilustrovať na prípade, ktorý už v praxi riešili nemecké súdy. 
Tie v súvislosti s výkonom práva kontroly dospeli k záveru, že pokiaľ obchodné 
priestory spoločnosti, v ktorých obyčajne dochádza k poskytovaniu dokladov na 
nahliadanie, nie sú vyhovujúce z hľadiska dodržania nariadených hygienických 
opatrení (z dôvodu nedostatočnej podlahovej výmery, resp. nevhodného členenia 
priestoru), musí korporácia zabezpečiť náhradný priestor. Legitimita uvedeného 
záveru sa zakladá na teste proporcionality, pričom záujem na ochrane zdravia osôb 
v danom prípade prevažuje nad eventuálnymi starosťami korporácie so 
zabezpečením takéhoto náhradného priestoru.24 

 
3.  ČASOVÝ ASPEKT PLNENIA INFORMAČNÝCH POVINNOSTÍ 

KORPORÁCIE 

Ustanovenie § 122 ods. 2 OBZ bližšie neurčuje ani lehotu, v ktorej má zo strany 
štatutárneho orgánu spoločnosti dôjsť k vybaveniu informačnej žiadosti spoločníka, 
teda k vlastnému poskytnutiu požadovaných informácií alebo umožneniu 
nahliadnutia do dokladov. Predmetnej otázke sa pritom bližšie nevenuje ani 
tuzemská právna náuka. Domnievame sa, že inšpiráciu v tomto smere možno čerpať 
z poznatkov nemeckej doktríny, ktoré sa ťažiskovo opierajú o účel skúmanej úpravy, 
pričom tento je v oboch právnych poriadkoch totožný. Porovnateľná úprava 
obsiahnutá v § 51a ods. 1 nemeckého zákona o spoločnosti s ručením obmedzeným 
(ďalej len „GmbHG“) v tejto súvislosti vyžaduje okamžité poskytovanie informácií, 
čím sa podľa definície v ust. § 121 ods. 1 nemeckého občianskeho zákonníka (BGB) 
rozumie plnenie bez zbytočného odkladu. Moment okamžitého plnenia podľa ust. § 
51a GmbHG preto nie je vnímaný doslovne, ale jeho interpretácia sa zakladá na 
rešpektovaní ex ante úvahy členov štatutárneho orgánu, ktorá im musí umožňovať 
stanovenie priority plnenia jednotlivých povinností vyplývajúcich z ich funkcie. Ani 
prípadná neskoršia odpoveď preto nebude porušením informačnej povinnosti 
korporácie, napr. v prípade, ak by sa bezodkladné poskytnutie informácie 

                                                           
24  „1. To, či a akým spôsobom musí spoločnosť aktívne podporovať spoločníka pri výkone jeho práva 

na kontrolu dokladov a písomností spoločnosti v jednotlivých prípadoch, závisí od zásady 
proporcionality. Záťaž spôsobená na strane spoločnosti musí byť porovnaná s ťažkosťami 
spoločníka pri výkone práva spoločníka na nahliadanie do dokladov bez takejto podpory. 
2. Nutná úvaha tak v jednotlivých prípadoch môže viesť k tomu, že počas pandémie koronavírusu 
bude môcť spoločník vykonávať právo kontroly aj mimo obchodných priestorov spoločnosti, pokiaľ 
je to nutné z pohľadu dodržania záväzných opatrení Inštitútu Roberta Kocha.“ Pozri Uznesenie 
Vyššieho krajinského súdu (OLG) vo Frankfurte nad Mohanom 21 Z 137/20 zo dňa 01.12.2020, 
právna veta 1. a 2. Dostupné na: https://openjur.de/u/2312372.html  
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uskutočňovalo za cenu zanedbania iných, dôležitejších povinností, a tým by 
negatívne ovplyvnilo činnosť spoločnosti. 

Naznačená úvaha štatutárneho orgánu však súčasne musí zohľadňovať aj záujem 
spoločníka. Poskytnutie informácie sa preto ani z jeho pohľadu nemôže javiť ako 
príliš neskoré. Ako všeobecná zásada preto platí, že čím je potreba informácií na 
strane spoločníka (objektívne) naliehavejšia, tým rýchlejšie a skôr musí konateľ 
príslušné údaje poskytnúť. Z pohľadu kritérií na obsah informačnej žiadosti preto 
považujeme za žiaduce, aby spoločník bližšie konkretizoval aj účel, resp. dôvod 
svojho informačného dopytu. Napokon, v prípadoch, kedy je síce informácia 
naliehavá, ale jej komplexné poskytnutie si vyžaduje určitú prípravu, ako napr. 
uskutočnenie prieskumu alebo je jednotlivé dáta potrebné prácne zhromaždiť, 
postačuje na včasné splnenie informačnej povinnosti spoločnosti najprv poskytnutie 
predbežnej, t. z. všeobecnejšej informácie, ktorá však následne a v primeranom čase 
musí byť doplnená.25 

Vyššie uvedené zásady je, vzhľadom na ich univerzálny charakter, potrebné 
primerane aplikovať aj na zmenené materiálne pomery v čase pandémie COVID-19. 
To znamená, že konatelia budú spravidla povinní informácie a doklady spoločníkov 
sprístupniť v čo najkratšom možnom čase, avšak nie na úkor plnenia povinností 
a úloh, ktoré sú v danom období pre fungovanie korporácie, resp. z hľadiska 
prekonania krízy spoločnosti, významovo prioritné. 

  
4.  ZASTÚPENIE SPOLOČNÍKA PRI VÝKONE PRÁVA NA 

INFORMÁCIE 

V rámci analyzovanej problematiky je napokon nutné venovať pozornosť otázke 
prípadného zastúpenia spoločníka pri výkone informačného práva. Aj tá sa totiž 
v období pandémie môže stávať osobitne aktuálnou, a to napríklad v prípadoch, 
kedy sa spoločník nemôže osobne fyzicky dostaviť na korporáciou určené miesto 
v záujme kontroly jej dokladov (napr. z dôvodu nutnosti dodržania povinnej 
karantény). 

Krátky historický exkurz ukazuje, že postoj k otázke zastúpenia pri výkone práva 
na informácie sa v našich končinách prvotne zakladal na presvedčení, že toto právo 
spoločníkov ako právo rýdzo osobné, nemôže byť vykonávané splnomocnencami.26 
V súčasnosti je však uvedené stanovisko aj u nás prekonané v prospech 
jednoznačného príklonu k neosobnému charakteru informačného práva, čim sa 
súčasne garantuje možnosť jeho výkonu prostredníctvom zástupcu. Možno 
poukázať, že s rovnakým postojom k danej otázke sa stretávame aj v prevládajúcej 
mienke nemeckej doktríny, ktorá popri možnosti splnomocniť na jeho výkon iné 
osoby uznáva aj právo spoločníka nechať sa pri výkone práva nahliadať do dokladov 

                                                           
25  RÖMERMANN, op. cit., s. 1188 – 1189 (Rn 142 – 145). 
26  MALOVSKÝ-WENIG, A. Příručka obchodního práva. Praha: Československý Kompas, 1947, s. 

490. 
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25  RÖMERMANN, op. cit., s. 1188 – 1189 (Rn 142 – 145). 
26  MALOVSKÝ-WENIG, A. Příručka obchodního práva. Praha: Československý Kompas, 1947, s. 

490. 
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sprevádzať konzultantom.27 Konkrétne v prípade spoločnosti s ručením 
obmedzeným sa tu navyše podporne zdôrazňuje prítomnosť kapitálových znakov, 
a teda voľnejšia povaha väzby medzi spoločníkmi a korporáciou28, ktorá zásadne 
umožňuje zastúpenie pri výkone všetkých jednotlivých spoločníckych práv – 
uvedené sa najzreteľnejšie prejavuje pri možnosti spoločníkov nechať sa zastúpiť pri 
výkone práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení,29 čo výslovne 
dovoľuje aj náš Obchodný zákonník (pozri ust. § 126 OBZ). Hoci pri úprave 
informačných práv takáto výslovná zmienka chýba, naznačená koncepcia sa dá 
rozšíriť aj na informačné právo, ktorému sa z perspektívy hlasovania na valnom 
zhromaždení pripisuje iba podporný význam. V slovenských podmienkach je však 
sumarizované východisko aj naďalej odobrené len na úrovni aplikačného výkladu30, 
čím sa naša úprava líši napríklad od porovnateľnej bývalej, aj súčasnej českej 
regulácie podľa zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb., ďalej len 
„ZOK“). 31 

Ako symptomatickú črtu úvah tuzemskej doktríny je možné označiť to, že 
prípustnosť zastúpenia býva typicky odôvodňovaná úvahou, že najmä výkon práva 
kontroly sa môže týkať písomností, ktoré pre náležité pochopenie vyžadujú určitú 
odbornú kvalifikáciu, čo sa typicky týka najmä účtovných dokladov či zmlúv. 
Plnohodnotná realizácia daného práva by tak mohla na strane spoločníka vyžadovať 
pomoc experta – audítora, daňového poradcu, advokáta, a pod. Takýto výklad však 
považujeme za zbytočne zužujúci, nakoľko pre limitáciu množiny zástupcov 
kritériom odbornosti nenachádzame žiadny racionálny dôvod. 

Možno poukázať, že takýto spôsobu limitácie okruhu zástupcov nepoznajú 
významné akty soft law32, ale  upustila od neho aj rekodifikovaná česká právna 

                                                           
27  Rozdiel medzi zastúpením a využitím konzultanta je, že v druhom menovanom prípade je pri 

výkone informačného práva osobne prítomný aj sám spoločník. K tomu pozri RÖMERMANN, op. 
cit., s. 1180 (Rn 103). 

28  Tento záver potvrdzuje aj možnosť externalizácie a profesionalizácie správy spoločnosti v dôsledku 
angažovania nespoločníkov ako členov orgánov spoločnosti, čo takisto svedčí o neosobnom 
charaktere úloh, ktoré sú súčasťou riadenia spoločnosti s ručením obmedzeným. Pozri HÜFFER, 
SCHÜRNBRAND, op. cit., § 51a, Rn 16. 

29  RÖMERMANN, op. cit., s. 1177 (Rn 84, 85). 
30  MAMOJKA ml., M. Ekvivalencia práv a povinností spoločníka v spoločnosti s ručením 

obmedzeným. Bratislava: Veda, 2008, s. 143. 
31  Podľa ust. § 155, prvej vety ZOK: „Společník má právo na valné hromadě i mimo ni požadovat od 

jednatelů informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti, kontrolovat údaje obsažené v 
předložených dokladech a další práva na informace určená společenskou smlouvou [...].“ 

32  V tomto ohľade ide najmä o Európsky modelový zákon o obchodných spoločnostiach (The 
European Model Company Act - EMCA), ktorý prispieva k harmonizácii práva obchodných 
spoločností v oblastiach doposiaľ nepokrytých sekundárnym právom EÚ, kam možno zaradiť aj 
skúmané informačné povinnosti súkromných obchodných spoločností, a  Modelový zákon o 
obchodných spoločnostiach (The Model Business Corporation Act - MBCA), ktorý plní podobnú 
úlohu v práve USA. Možnosť výkonu informačných práv prostredníctvom zástupcu pritom 
výslovne dovoľujú oba zmienené modelové predpisy, ktoré spôsobilosť zástupcu takisto 
neobmedzujú žiadnymi odbornými, či inými kvalifikačnými kritériami. Podľa Oddielu 11.24 
EMCA: „[Právo na informácie o záležitostiach spoločnosti a právo nahliadať do dokladov 
spoločnosti] môže spoločník vykonávať prostredníctvom splnomocnenca alebo asistenta.“; Podľa 
ust. § 16.03 písm. a) MBCA: „Spoločník môže ustanoviť zástupcu alebo splnomocnenca na výkon 
inšpekčného práva a kopírovanie dokladov [...].“ [Autorov preklad] 
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úprava33, ktorá tak v súčasnosti vychádza len zo všeobecnej úpravy zastúpenia podľa 
občianskeho zákonníka (zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník).34 Rovnaké 
stanovisko k danej téme už dávnejšie prijala aj nemecká právna náuka, hoci aj tu sa 
výsledný názor formoval na báze diskusie o vyvážení nedostatku odbornej 
spôsobilosti spoločníka pri zabezpečovaní svojej informačnej potreby a záujmov 
spoločnosti na dôvernosti jej citlivých informácií. Za jediné legitímne obmedzenie 
využitia zmluvného zastúpenia pri výkone práva na informácie preto treba 
považovať nutnosť objektívneho preukázania mlčanlivosti splnomocnenca. Jej 
dodržanie je pritom v praxi zásadne bezproblémové u zástupcov, ktorí majú 
mlčanlivosť uloženú osobitnými zákonmi (napr. advokáti alebo notári), ktoré 
umožňujú pre prípad jej porušenia vyvodiť osobitný sankčný postup. Vo vzťahu k 
iným osobám bude zo strany spoločníka potrebné zaistiť mlčanlivosť zástupcu 
zabezpečenú na zmluvnej báze, teda dohodou obsahujúcou záväzok mlčanlivosti.35 
Zodpovednosť za prípadné porušenie predmetnej mlčanlivosti zástupcom však voči 
spoločnosti bude znášať samotný zastúpený spoločník, ktorý si voči 
splnomocnencovi môže uplatniť regresné právo.36 

Aj prevládajúca nemecká právna mienka v súlade s načrtnutými zásadami 
jednoznačne akceptuje prípustnosť zastúpenia osobou, ktorá je povinná zachovávať 
profesionálnu mlčanlivosť podľa osobitných predpisov ako aj inými tretími osobami, 
pokiaľ je u nich zabezpečená mlčanlivosť na obdobnej úrovni, ako u príslušníkov 
vyššie zmienených profesií.37 Uvedený prístup tým zároveň, podľa nášho názoru, 
racionálne zohľadňuje potreby vyplývajúce z praktického života. Nedostatok 
odborných znalostí spoločníka totiž nemusí spočívať iba v tradične pertraktovanom 
nedostatku právnych či účtovných (ekonomických) vedomostí. Mnohé moderné 
korporácie sa totiž nevenujú iba obchodu, ale tiež technickému, chemickému, či 
biologickému vývoju, etc. To môže nepochybne vyústiť do potreby zastúpenia alebo 
sprevádzania spoločníka expertmi z iných oblastí, bez ohľadu na to, že títo nie sú 
viazaní profesionálnou mlčanlivosťou.38 Ako bezproblémový sa okrem toho vníma 

                                                           
33  Predošlá úprava okruh možných zástupcov zužovala iba na audítorov a daňových poradcov, zatiaľ 

čo podľa ust. § 122 ods. 2 českého Obchodního zákoníka: „Společníci mají zejména právo 
požadovat od jednatelů informace o záležitostech společnosti a nahlížet do dokladů společnosti a 
kontrolovat tam obsažené údaje nebo k tomu zmocnit auditora nebo daňového poradce." 

34  „Právo kontroly společníků, včetně práva nahlížet do dokladů společnosti, je zachováno. Zákon 
však výslovně neuvádí, že je možné zastoupení např. advokátem nebo auditorem, jelikož to plyne z 
obecné možnosti zastoupení podle občanského práva.“ Pozri Dôvodovú správu k zákonu č. 
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), s. 212. 
Dostupné na: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=363&CT1=0 

35  DVOŘÁK, T. Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva. 
Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 97; rovnako HAVEL, B. in ŠTENGLOVÁ, I. et al. Zákon o 
obchodních korporacích. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 297. 

36  DVOŘÁK, loc. cit. 
37  Rovnako aj podľa ust. § 155, druhej vety ZOK: „[...] to platí obdobně pro společníkova zástupce, 

bude-li zavázán alespoň ke stejné mlčenlivosti jako společník a společnosti tuto skutečnost doloží.“ 
38  RÖMERMANN, op. cit., s. 1178 – 1179 (Rn 90 – 93, 95); v tejto súvislosti možno poukázať aj na 

starší názor Dvořáka formulovaný vo vzťahu k ust. § 122 ods. 2 českého Obchodního zákoníka, 
podľa ktorého bola výslovná úprava umožňujúca výkon informačného práva prostredníctvom 
audítora alebo daňového poradcu vo svojej podstate nadbytočná. Ak by totiž spoločenská zmluva 
zastúpenie takýmito osobami zakazovala, bola by v dotknutej časti absolútne neplatná z dôvodu 
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35  DVOŘÁK, T. Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva. 
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obchodních korporacích. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 297. 
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38  RÖMERMANN, op. cit., s. 1178 – 1179 (Rn 90 – 93, 95); v tejto súvislosti možno poukázať aj na 

starší názor Dvořáka formulovaný vo vzťahu k ust. § 122 ods. 2 českého Obchodního zákoníka, 
podľa ktorého bola výslovná úprava umožňujúca výkon informačného práva prostredníctvom 
audítora alebo daňového poradcu vo svojej podstate nadbytočná. Ak by totiž spoločenská zmluva 
zastúpenie takýmito osobami zakazovala, bola by v dotknutej časti absolútne neplatná z dôvodu 
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aj výkon informačného práva prostredníctvom iného spoločníka. Na rozdiel napr. od 
zastúpenia pri výkone hlasovacieho práva sa v tomto prípade dokonca nevyžaduje 
ani dokladovanie formálneho splnomocnenia, keďže každý spoločník môže 
informácie získavať na základe vlastného informačného práva a nič mu nebráni v 
tom, aby získané poznatky zdieľal s iným spoločníkom, keďže vo vzťahoch medzi 
spoločníkmi povinná mlčanlivosť neexistuje. 

Aspoň okrajovo sa na záver možno dotknúť aj otázky prípustného počtu 
zmluvných zástupcov. Ako určujúce meradlo tu pritom treba uplatniť implicitnú 
povinnosť lojality spoločníka, ktorá sa konkretizuje ako imperatív, aby spoločník aj 
informačné právo využíval čo možno najšetrnejšie a ohľaduplne k záujmom 
spoločnosti. Napríklad, nemecká doktrína s ohľadom na uvedené štandardne 
akceptuje využitie jedného, nanajvýš dvoch súčasne ustanovených zástupcov, 
nakoľko pri takomto počte nie je spoločnosť zaťažovaná o nič viac, ako keď kontrolu 
dokladov vykonáva osobne samotný spoločník v sprievode jedného konzultanta.39 
 

ZÁVER 
 

Globálna pandémia ochorenia COVID-19 prináša výzvy na hľadanie 
inovatívnych riešení a postupov v každej sfére ľudskej aktivity. Výnimkou v tomto 
ohľade nie je ani realizácia vnútorných vzťahov v rámci obchodných spoločností, 
vrátane plnenia informačných povinností voči spoločníkom. Potenciálne dopady 
pandémie sú pritom v danej oblasti osobitne zreteľné najmä s ohľadom na to, že 
konatelia musia reagovať na narastajúci dopyt po informáciách a fakt, že ich 
poskytovanie, z dôvodu verejnoprávnych obmedzení, často vyžaduje diaľkovú 
realizáciu. Obchodné spoločnosti pritom majú všeobecnú povinnosť proporcionálne 
vytvárať a zabezpečovať podmienky, ktoré výkon informačného práva umožnia aj 
v situácii ovplyvnenej prijatím protipandemických opatrení. 

Možno konštatovať, že platné a účinné právo obchodných spoločností, vrátane 
prijatých dočasných úprav, poskytuje štatutárnemu orgánu pomerne širokú voľnosť, 
aby bol na tieto potreby spoločníkov schopný účinne a flexibilne odpovedať. 
Uvedené sa týka najmä sprístupnenia elektronického režimu komunikácie bez 
nutnosti zmeny spoločenskej zmluvy. Možnosť jeho využitia však bude v praxi často 
limitovaná stupňom materiálno-technologickej pripravenosti tak na strane 
korporácií, ako aj jednotlivých spoločníkov. Uvedené vnímame ako dôsledok 
dlhodobo zaužívanej predstavy ktorá sa v tuzemských podmienkach vo veľkej miere 
stále upína k tradičným spôsobom odovzdávania informácií, a to najmä cestou 

                                                           
rozporu so zákonom, nakoľko od spoločníka, ktorý sa v účtovníctve nevyzná, nie je vôbec možné 
spravodlivo trvať na osobnom výkone informačného práva, nakoľko by to fakticky znamenalo, že 
svoje informačné právo by nemohol vykonávať. Pozri DVOŘÁK, T. Společnost s ručením 
omezeným, Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 192. Jednoznačne dôvodná a univerzálna je tiež 
autorova poznámka vo vzťahu k porovnateľnej úprave verejnej obchodnej spoločnosti, v zmysle 
ktorej je výslovná zmienka iba o audítoroch a daňových poradcoch iracionálna, napr. s poukazom 
na to, že spoločníkovi by mohli pri výkone informačného práva pomôcť aj formálne 
nekvalifikované osoby znalé účtovníctva, čo spôsobovalo potrebu extenzívneho výkladu 
prechádzajúcej českej úpravy. Pozri DVOŘÁK 2012, op. cit., s. 96. 

39  RÖMERMANN, op. cit., s. 1179 (Rn 98). 
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fyzického sprístupňovania listinných dokumentov. Konštatovanú okolnosť vnímame 
predovšetkým ako odraz nedostatočného povedomia adresátov korporačného práva 
o možnosti elektronizácie vnútornej komunikácie, ku zvýšeniu ktorého môže 
v strednodobom horizonte prispieť výraznejšia podpora takejto elektronizácie, a to 
napr. aj cestou doplnenia chýbajúcich povoľovacích právnych noriem v Obchodnom 
zákonníku. 

V prípade nedostatočnej elektronizácie môže byť potreba informácií na strane 
spoločníka, u ktorého je osobný výkon informačného práva znemožnený (napr. 
v dôsledku karantény), uspokojená najmä cestou využitia zástupcu, a to buď z radov 
ostatných spoločníkov, ako aj tretích osôb, u ktorých je preukázaná povinná 
mlčanlivosť, a to bez ohľadu na ich odbornú kvalifikáciu. 
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Povinnosť štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti riešiť hroziaci 
úpadok a odporovateľnosť právnych úkonov2 

 
The obligation of the statutory body to prevent the threat of insolvency 

and fraudulent legal acts 
 
 

Abstrakt 
Cieľom príspevku je preskúmať povinnosť štatutárnemu orgánu riešiť hroziaci 
úpadok. Ak Obchodný zákonník ukladá štatutárnemu orgánu povinnosť urobiť v 
súlade s požiadavkami potrebnej odbornej alebo náležitej starostlivosti všetko, čo by 
v obdobnej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení na 
prekonanie hroziaceho úpadku, vzniká otázka, či môže táto povinnosť pôsobiť ako 
istý korektív pri posudzovaní podmienok odporovateľnosti právnych úkonov. 
V súvislosti s riešenou témou si autorka kladie za cieľ bližšie preskúmať mieru 
závislosti právnych úprav povinnosti štatutárneho orgánu riešiť hroziaci úpadok 
a odporovateľnosti právnych úkonov.  
 
Kľúčové slová: hroziaci úpadok, odporovateľnosť právnych úkonov, nepriamy 
úmysel, vlastné imanie. 
 

Abstract 
The aim of the paper is to examine the obligation of the statutory body to prevent the 
threat of the insolvency. If the Commercial Code requires the statutory body to do in 
accordance with the requirements of the necessary duty of care everything that in 
a similar situation would be done by another reasonably caring person in a similar 
position to overcome the threat of the insolvency, the question that may arise is 
whether this obligation can act as a certain corrective in assessing the conditions 
for the enforceability of legal acts. In connection with the topic, the author aims to 
examine the degree of mutual interaction, respectively the dependence of the legal 
regulations – the obligation of the statutory body to prevent the threat of the 
insolvency on one side and fraudulent legal act on the other side.  
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ÚVOD  
 

Základné inštitucionálne vymedzenie hroziaceho úpadku ponúka pre vybrané 
právne formy3 obchodných spoločností Obchodný zákonník v § 67a ods. 2 
vymedzením pomeru medzi ich vlastným imaním a záväzkami. Pokiaľ je pomer 
medzi nimi menší ako 8 ku 10, spoločnosť je v stave hroziaceho úpadku, nastupujú 
sprísnené podmienky financovania obchodnej spoločnosti a dochádza k aktivácií 
povinnosti riešiť hroziaci úpadok. Zatiaľ čo sprísnené podmienky financovania 
spoločnosti v stave hroziaceho úpadku upravuje Obchodný zákonník, zdroje právnej 
úpravy povinnosti riešiť hroziaci úpadok sú diferencované. Kým § 4 ods. 1 Zákona 
o konkurze a reštrukturalizácií ukladá povinnosť prijať bez zbytočného odkladu 
vhodné a primerané opatrenia na odvrátenie hroziaceho úpadku samotnej obchodnej 
spoločnosti vystupujúcej v pozícií dlžníka, Obchodný zákonník adresuje povinnosť 
riešiť hroziaci úpadok priamo štatutárnemu orgánu obchodnej spoločnosti a v § 67b 
mu v tejto súvislosti ukladá urobiť v súlade s požiadavkami potrebnej odbornej alebo 
náležitej starostlivosti všetko, čo by v obdobnej situácii urobila iná rozumne 
starostlivá osoba v obdobnom postavení na jeho prekonanie.  

V tomto príspevku sa pokúsime priblížiť rozsah povinností, ktorých splnenie 
Obchodný zákonník očakáva od štatutárneho orgánu, aby prekonal stav hroziaceho 
úpadku obchodnej spoločnosti a zistiť, či stav hroziaceho úpadku a povinnosť ho 
riešiť môžu pôsobiť ako korektívy pri posudzovaní podmienok odporovateľnosti 
právnych úkonov (ako insolvenčnej, tak občianskoprávnej) a v konečnom dôsledku 
aj negovať úmysel dlžníka ukrátiť svojho veriteľa.  
 

1. RIEŠENIE HROZIACEHO ÚPADKU 
 

Povinnosť vykonať opatrenia na prekonanie hroziaceho úpadku má rôzne zdroje 
svojej právnej úpravy. Zopakujeme, že pre obchodnú spoločnosť v pozícií dlžníka je 
základný právny rámec tejto povinnosti upravený v Zákone o konkurze 
a reštrukturalizácií v § 4, Obchodný zákonník túto povinnosť v § 67b adresuje 
primárne štatutárnym orgánom. Vedľa rozdielnych adresátov uloženej povinnosti 
možno porovnaním oboch ustanovení vidieť rozdielnu šírku v nazeraní na hroziaci 
úpadok, rozdielne formulovanú úroveň požadovanej starostlivosti, s akou sa má 
povinnosť realizovať, či rozdielny moment, v ktorom sa povinnosť na strane 
jednotlivých adresátoch aktivizuje. Na podklade rozdielov v normatívnom vyjadrení 

                                                           
3  Podľa § 67i ods. 1 Obchodného zákonníka sa ustanovenia o spoločnosti v kríze použijú len na 

spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovú spoločnosť, jednoduchú spoločnosť na akcie a 
komanditnú spoločnosť, ktorej komplementárom nie je žiadna fyzická osoba. Podľa odseku 2 
označeného ustanovenia Obchodného zákonníka sa právna úprava spoločnosti v kríze neaplikuje 
na tieto subjekty: Banka, inštitúcia elektronických peňazí, poisťovňa, zaisťovňa, zdravotná 
poisťovňa, správcovská spoločnosť, obchodník s cennými papiermi, burza cenných papierov, 
centrálny depozitár cenných papierov, subjekt kolektívneho investovania, prevádzkovateľ 
platobného systému, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, 
platobná inštitúcia a veriteľ s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia 
rozsahu. 
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povinnosti riešiť hroziaci úpadok tak môžu vznikať otázky týkajúce sa vzájomnej 
prepojenosti a miery závislosti oboch ustanovení.  

Podrobnejšia analýza vzťahu oboch ustanovení, ktorú ponúka Žitňanská,4 
ukazuje na vzájomnú prepojenosť oboch povinností, prirodzené premietnutie 
povinností spoločností do pôsobnosti štatutárneho orgánu spoločnosti a 
napokon záver, že § 67b Obchodného zákonníka v podstate síce nezakladá novú 
pôsobnosť štatutárneho orgánu, ale mierne modifikuje všeobecný štandard 
starostlivosti, s akou má štatutárny orgán pristupovať k odvráteniu hroziaceho 
úpadku. 

Na druhej strane možno vidieť, že spoločným znakom oboch normatívnych úprav 
je, že konkrétny obsah tejto povinnosti bližšie nerozvíjajú. Priestor pre opatrenia, 
ktoré by mali povinné subjekty zrealizovať za účelom prekonania hroziaceho 
úpadku, sa preto môže javiť na prvý pohľad ako pomerne široký. Je však nutné 
upozorniť na šírku, v akom § 67b Obchodného zákonníka vymedzuje povinnosť 
riešiť hroziaci úpadok, pričom tá je daná kritériom rozumnosti. Štatutárny orgán má 
povinnosť urobiť všetko, čo by v obdobnej situácií urobila iná rozumne starostlivá 
osoba v obdobnom postavení. Hoci od zavedenia riešenej povinnosti do právneho 
poriadku uplynulo niekoľko rokov,5 z úrovne aplikačnej praxe sa významne 
neprispelo k určeniu konkrétnejších kontúr obsahu povinnosti riešiť hroziaci 
úpadok. Neurčitosť v obsahu povinnosti riešiť hroziaci úpadok sa pokúša prekonať 
najmä doktrína.  

 
1.1.  Opatrenia na riešenie hroziaceho úpadku 

 
Ponúknuť vyčerpávajúci zoznam vhodných a primeraných opatrení, ktorých 

uskutočnením štatutárny orgán zrealizuje povinnosť riešiť stav hroziaceho úpadku, 
je len ťažko predstaviteľné. Ich konkrétna podoba je totiž v zásade podmienená 
okolnosťami daného prípadu, najmä stavom majetku a záväzkov obchodnej 
spoločnosti, jej štruktúrou, či segmentom trhu, v ktorom spoločnosť pôsobí. 

V odborných zdrojoch jednotliví autori bližšie približujú, čo si pod touto 
povinnosťou predstaviť. Podľa Žitňanskej môže ísť o opatrenia rôznej povahy, 
počnúc informačnej povinnosti štatutárneho orgánu smerom k spoločníkom, 
dozornej rade, personálneho posilnenia manažmentu obchodnej spoločnosti, až po 
konkrétne opatrenia, ktoré sa z podstaty veci dotýkajú priamo buď úrovne vlastného 
imania alebo stavu záväzkov, ktoré obchodná spoločnosť má.6 Havel uvažuje popri 
predbežných, reštrukturalizačných, konkurzných a sanačných riešeniach, aj 
o znižovaní nákladov, predaji nespotrebovaného majetku, reštrukturalizácií výroby, 

                                                           
4  ŽITŇANSKÁ, L. In HAVEL, B., ŽITŇANSKÁ, L. (eds.) Fiduciární povinnosti orgánů 

společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
2020, s. 169. 

5  Kým § 67b Obchodného zákonníka priniesla novela prevedená zákonom č. 87/2015 Z.z. účinná do 
01.01.2016, § 4 Zákona o konkurze a reštrukturalizácií operuje s povinnosťou riešiť hroziaci 
úpadok od roku 2006. 

6  ŽITŇANSKÁ, L. In HAVEL, B., ŽITŇANSKÁ, L. (eds.) Fiduciární povinnosti orgánů 
společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
2020, s. 172. 
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primárne štatutárnym orgánom. Vedľa rozdielnych adresátov uloženej povinnosti 
možno porovnaním oboch ustanovení vidieť rozdielnu šírku v nazeraní na hroziaci 
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konkrétne opatrenia, ktoré sa z podstaty veci dotýkajú priamo buď úrovne vlastného 
imania alebo stavu záväzkov, ktoré obchodná spoločnosť má.6 Havel uvažuje popri 
predbežných, reštrukturalizačných, konkurzných a sanačných riešeniach, aj 
o znižovaní nákladov, predaji nespotrebovaného majetku, reštrukturalizácií výroby, 
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společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
2020, s. 169. 

5  Kým § 67b Obchodného zákonníka priniesla novela prevedená zákonom č. 87/2015 Z.z. účinná do 
01.01.2016, § 4 Zákona o konkurze a reštrukturalizácií operuje s povinnosťou riešiť hroziaci 
úpadok od roku 2006. 

6  ŽITŇANSKÁ, L. In HAVEL, B., ŽITŇANSKÁ, L. (eds.) Fiduciární povinnosti orgánů 
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či koncernovej podpore.7 Komentárová literatúra k Obchodnému zákonníka 
popisuje základný okruh opatrení na riešenie úpadku obdobne.8 Z popísaného možno 
vidieť, že prijímané opatrenia môžu mať síce rôznu podobu, ak sa však ich 
prostredníctvom má prekonať stav hroziaceho úpadku, z podstaty vecí by mali 
v konečnom dôsledku viesť k zvýšeniu úrovne vlastného imania alebo zníženiu 
úrovne záväzkov obchodnej spoločnosti.9 

Vlastné imanie obchodnej spoločnosti vymedzuje Obchodný zákonník v § 6 ods. 
4 ako vlastné zdroje financovania obchodnej spoločnosti. Patria sem najmä základné 
imanie, kapitálové fondy a ostatné kapitálové fondy, iné fondy tvorené zo zisku 
(napr. rezervný fond), hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia 
a nerozdelený zisk z predchádzajúcich účtovných období.10 Pokiaľ na prekonanie 
hroziaceho úpadku je potrebné zvýšiť úroveň vlastného imania, medzi priame 
spôsoby ako to docieliť možno zaradiť zvýšenie základného imania, zvýšenie 
kapitálových fondov, úhradu straty spoločníkmi (v s.r.o.), kapitalizáciu pohľadávok, 
či poskytnutie tzv. spriaznených úverov zo strany „spriaznených“ veriteľov.11 
I predaj majetku spoločnosti môže byť z ekonomického hľadiska riešením, pretože 
sa premieta do úrovne hospodárskeho výsledku dosiahnutého v bežnom účtovnom 
období. 

Opatrenia prijímané na odvrátenie hroziaceho úpadku môžu spočívať aj 
v znižovaní úrovne záväzkov obchodnej spoločnosti, napríklad prostredníctvom 
iniciovania neformálnej reštrukturalizácie obchodnej spoločnosti, dojednávaní 
podmienok odpustenia dlhu, splátkových kalendárov, či započítavaní pohľadávok. 

V kontexte riešenej témy je možné vidieť, že niektoré opatrenia, hoci prijímané 
za účelom odvrátenia hroziaceho úpadku, môžu v konečnom dôsledku oslabiť 
právne postavenie veriteľov spoločnosti. Klasicky pôjde o situácie, kedy sa 
obchodná spoločnosť rozhodne predať časť svojho majetku, z ktorého veritelia 
mohli potenciálne dosiahnuť exekučné uspokojenie svojej pohľadávky. Už tradičný 
inštitút, ktorý v ukrátení veriteľa zakladá dôvod k jeho ochrane, je v našom právnom 
prostredí odporovateľnosť právnych úkonov. Ak je však motívom predaja majetku 
spoločnosti odvrátenie hroziaceho úpadku, môže vzniknúť otázka, ako sa táto 
skutočnosť prejaví v celkovom posúdení podmienok odporovateľnosti právnych 
úkonov. V jadre otázky sa pýtame, či stav hroziaceho úpadku a opatrenia prijímané 
na jeho prekonanie v súlade s § 67b Obchodného zákonníka dokážu v konečnom 
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Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o., 2017, s. 504. 
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Wolters Kluwer SR s.r.o., 2020, s. 358. 

11  O demotivácií spriaznených veriteľov poskytovať spoločnosti plnenia počas finančných ťažkosti 
píše bližšie KUBINEC, M. Obchodná spoločnosť v kríze (nielen) ako právny transplantát 
v slovenskom práve. In ŠKRABKA, J. a VACUŠKA, L. (ed.). Právo v podnikání vybraných 
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dôsledku negovať ukracujúci úmysel dlžníka. Určujúcim faktorom sa môže javiť 
zhodnotenie úrovne starostlivosti, s akou spoločnosť pristúpila k realizácií opatrení 
na odvrátenie hroziaceho úpadku. 

 
1.2.  Požadovaná úroveň starostlivosti  

 
Vo vzťahu k povinnosti riešiť hroziaci úpadok obsahuje Obchodný zákonník 

osobitnú úpravu úrovne starostlivosti, s akou sa má táto povinnosť realizovať. 
Ustanovenie § 67b Obchodného zákonníka ukladá povinnosť „v súlade s 
požiadavkami potrebnej odbornej alebo náležitej starostlivosti urobiť všetko, čo by 
v obdobnej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení na 
jej prekonanie.“ Z úrovne doktríny bolo uvedené ustanovenie pomerne intenzívne 
diskutované, pochybnosti vznikali najmä v súvislosti s tým, či predstavuje 
modifikovaný štandard starostlivosti oproti tomu, ktorý vyplýva z § 135a12 alebo 194 
ods. 5 Obchodného zákonníka.13 Niektorí autori vidia v takto formulovanej úrovni 
starostlivosti akoby ďalšiu kvalifikáciu odbornej alebo náležitej starostlivosti.14 Iní 
autori dospievajú analýzou vzťahu § 67b a 135a, resp. § 194 ods. 5 Obchodného 
zákonníka skôr k záveru, že modifikácia všeobecného štandardu úrovne 
starostlivosti, ktorá vyplýva z § 135a, či § 194 ods. 5 Obchodného zákonníka, sa 
prejaví primárne v rozsahu povinnosti riešiť hroziaci úpadok a ten je daný kritériom 
rozumnosti.15  

Domnievame sa, že § 67b Obchodného zákonníka neprináša až tak zásadnú 
zmenu v nazeraní na úroveň starostlivosti, v akou by mal štatutárny orgán realizovať 
povinnosť riešiť hroziaci úpadok. Podľa nášho názoru § 67b Obchodného zákonníka 
plynulo nadväzuje na § 135a, resp. § 194 ods. 5 Obchodného zákonníka, keď 
formuluje požiadavku konať s odbornou alebo náležitou starostlivosťou vo vzťahu 
ku povinnosti riešiť hroziaci úpadok. Kritérium „inej rozumne starostlivej osoby 
v obdobnom postavení“ formuluje skôr k rozsahu opatrení, ktoré by štatutárny orgán 

                                                           
12  Podľa § 135a ods. 1 Obchodného zákonníka: „Konatelia sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s 
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len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.“ 
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starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinní 
zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu 
rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých 
prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo 
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Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o., 2017, s. 504. 

15  ŽITŇANSKÁ, L. In HAVEL, B., ŽITŇANSKÁ, L. (eds.) Fiduciární povinnosti orgánů 
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či koncernovej podpore.7 Komentárová literatúra k Obchodnému zákonníka 
popisuje základný okruh opatrení na riešenie úpadku obdobne.8 Z popísaného možno 
vidieť, že prijímané opatrenia môžu mať síce rôznu podobu, ak sa však ich 
prostredníctvom má prekonať stav hroziaceho úpadku, z podstaty vecí by mali 
v konečnom dôsledku viesť k zvýšeniu úrovne vlastného imania alebo zníženiu 
úrovne záväzkov obchodnej spoločnosti.9 

Vlastné imanie obchodnej spoločnosti vymedzuje Obchodný zákonník v § 6 ods. 
4 ako vlastné zdroje financovania obchodnej spoločnosti. Patria sem najmä základné 
imanie, kapitálové fondy a ostatné kapitálové fondy, iné fondy tvorené zo zisku 
(napr. rezervný fond), hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia 
a nerozdelený zisk z predchádzajúcich účtovných období.10 Pokiaľ na prekonanie 
hroziaceho úpadku je potrebné zvýšiť úroveň vlastného imania, medzi priame 
spôsoby ako to docieliť možno zaradiť zvýšenie základného imania, zvýšenie 
kapitálových fondov, úhradu straty spoločníkmi (v s.r.o.), kapitalizáciu pohľadávok, 
či poskytnutie tzv. spriaznených úverov zo strany „spriaznených“ veriteľov.11 
I predaj majetku spoločnosti môže byť z ekonomického hľadiska riešením, pretože 
sa premieta do úrovne hospodárskeho výsledku dosiahnutého v bežnom účtovnom 
období. 

Opatrenia prijímané na odvrátenie hroziaceho úpadku môžu spočívať aj 
v znižovaní úrovne záväzkov obchodnej spoločnosti, napríklad prostredníctvom 
iniciovania neformálnej reštrukturalizácie obchodnej spoločnosti, dojednávaní 
podmienok odpustenia dlhu, splátkových kalendárov, či započítavaní pohľadávok. 

V kontexte riešenej témy je možné vidieť, že niektoré opatrenia, hoci prijímané 
za účelom odvrátenia hroziaceho úpadku, môžu v konečnom dôsledku oslabiť 
právne postavenie veriteľov spoločnosti. Klasicky pôjde o situácie, kedy sa 
obchodná spoločnosť rozhodne predať časť svojho majetku, z ktorého veritelia 
mohli potenciálne dosiahnuť exekučné uspokojenie svojej pohľadávky. Už tradičný 
inštitút, ktorý v ukrátení veriteľa zakladá dôvod k jeho ochrane, je v našom právnom 
prostredí odporovateľnosť právnych úkonov. Ak je však motívom predaja majetku 
spoločnosti odvrátenie hroziaceho úpadku, môže vzniknúť otázka, ako sa táto 
skutočnosť prejaví v celkovom posúdení podmienok odporovateľnosti právnych 
úkonov. V jadre otázky sa pýtame, či stav hroziaceho úpadku a opatrenia prijímané 
na jeho prekonanie v súlade s § 67b Obchodného zákonníka dokážu v konečnom 
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dôsledku negovať ukracujúci úmysel dlžníka. Určujúcim faktorom sa môže javiť 
zhodnotenie úrovne starostlivosti, s akou spoločnosť pristúpila k realizácií opatrení 
na odvrátenie hroziaceho úpadku. 

 
1.2.  Požadovaná úroveň starostlivosti  

 
Vo vzťahu k povinnosti riešiť hroziaci úpadok obsahuje Obchodný zákonník 

osobitnú úpravu úrovne starostlivosti, s akou sa má táto povinnosť realizovať. 
Ustanovenie § 67b Obchodného zákonníka ukladá povinnosť „v súlade s 
požiadavkami potrebnej odbornej alebo náležitej starostlivosti urobiť všetko, čo by 
v obdobnej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení na 
jej prekonanie.“ Z úrovne doktríny bolo uvedené ustanovenie pomerne intenzívne 
diskutované, pochybnosti vznikali najmä v súvislosti s tým, či predstavuje 
modifikovaný štandard starostlivosti oproti tomu, ktorý vyplýva z § 135a12 alebo 194 
ods. 5 Obchodného zákonníka.13 Niektorí autori vidia v takto formulovanej úrovni 
starostlivosti akoby ďalšiu kvalifikáciu odbornej alebo náležitej starostlivosti.14 Iní 
autori dospievajú analýzou vzťahu § 67b a 135a, resp. § 194 ods. 5 Obchodného 
zákonníka skôr k záveru, že modifikácia všeobecného štandardu úrovne 
starostlivosti, ktorá vyplýva z § 135a, či § 194 ods. 5 Obchodného zákonníka, sa 
prejaví primárne v rozsahu povinnosti riešiť hroziaci úpadok a ten je daný kritériom 
rozumnosti.15  

Domnievame sa, že § 67b Obchodného zákonníka neprináša až tak zásadnú 
zmenu v nazeraní na úroveň starostlivosti, v akou by mal štatutárny orgán realizovať 
povinnosť riešiť hroziaci úpadok. Podľa nášho názoru § 67b Obchodného zákonníka 
plynulo nadväzuje na § 135a, resp. § 194 ods. 5 Obchodného zákonníka, keď 
formuluje požiadavku konať s odbornou alebo náležitou starostlivosťou vo vzťahu 
ku povinnosti riešiť hroziaci úpadok. Kritérium „inej rozumne starostlivej osoby 
v obdobnom postavení“ formuluje skôr k rozsahu opatrení, ktoré by štatutárny orgán 
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odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Najmä sú 
povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu 
rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých 
prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo 
záujmy jej spoločníkov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy 
len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.“ 

13  Podľa § 194 ods. 5 Obchodného zákonníka: „Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju 
pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou 
starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinní 
zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu 
rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých 
prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo 
záujmy jej akcionárov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy 
len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.“ 

14  PALA, R., FRINDRICH, J. In OVEČKOVÁ, O.  a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. 
Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o., 2017, s. 504. 

15  ŽITŇANSKÁ, L. In HAVEL, B., ŽITŇANSKÁ, L. (eds.) Fiduciární povinnosti orgánů 
společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
2020, s. 169.  



34 
 

mal zrealizovať, aby prekonal stav hroziaceho úpadku, nie k úrovni starostlivosti, 
s akou by mal tieto opatrenia realizovať. Je však nutné uznať, že výber opatrení na 
prekonanie hroziaceho úpadku podmienený rozumnosťou a požiadavka na odbornú 
alebo náležitú starostlivosť sú úzko prepojené témy a je pomerne náročné vidieť 
medzi nimi presnú deliacu líniu. V tomto smere možno potom vysloviť, že takto 
formulovaná úprava osobitnej povinnosti štatutárneho orgánu riešiť hroziaci úpadok 
môže pôsobiť duplicitne vo vzťahu ku všeobecnej úprave starostlivosti štatutárneho 
orgánu, zbytočne komplikovane, a že v konečnom dôsledku neprináša ani žiadne 
nóvum. 

Pokiaľ vyššie popísaný náhľad premietneme do nami riešenej témy, predaju 
majetku spoločnosti za účelom odvrátenia hroziaceho úpadku, či prijatiu iných 
opatrení, by malo predchádzať zhromaždenie všetkých dostupných informácií, 
v prípade, že štatutárny orgán nemá dostatočne vedomosti, mal by požiadať 
o odborné poradenstvo. Rozumnosť opatrenia by sa mala posudzovať podľa toho, či 
jeho uskutočnením možno reálne odvrátiť hroziaci úpadok.16 Domnievame sa, že 
takéto posúdenie si vyžaduje aj celkové zhodnotenie rizík, ktoré by účinnosť 
opatrenia mohli oslabiť, prípadne aj úplne vylúčiť. Pokiaľ obchodná spoločnosť 
predá časť svojho majetku a získané peňažné prostriedky následne investuje do 
vysoko rizikovej transakcie alebo si vyberie problematického obchodného partnera, 
hoci za účelom zachovania prevádzky podniku, potom len ťažko možno hovoriť, že 
na strane štatutárneho orgánu došlo k splneniu povinnosti podľa § 67b Obchodného 
zákonníka.   
 

2. PODMIENKY ODPOROVATEĽNOSTI PRÁVNYCH ÚKONOV 
 

Podmienky odporovateľnosti právnych úkonov (skutkové podstaty) vymedzujú, 
ktoré právne úkony sú vlastne odporovateľné. V rovine občianskoprávnej 
odporovateľnosti je možné rozlíšiť odporovateľné právne úkony s prezumpciou 
ukracujúceho úmyslu dlžníka (§ 42a ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka), 
odporovateľné právne úkony bez prezumpcie ukracujúceho úmyslu dlžníka (§ 42a 
ods. 2 Občianskeho zákonníka) a prevzatie záväzku bez primeraného protiplnenia (§ 
42a ods. 5 Občianskeho zákonníka). Konkurzným odporovacím právom možno 
postihnúť zvýhodňujúce právne úkony (§ 59 Zákona o konkurze 
a reštrukturalizácií), právne úkony bez primeraného protiplnenia (§ 58 Zákona 
o konkurze a reštrukturalizácií) a napokon i ukracujúce právne úkony (§ 60 Zákona 
o konkurze a reštrukturalizácií). Nie každá skutková podstata odporovateľného 
právneho úkonu ťaží veriteľa požiadavkou ukracujúci úmysel preukazovať. 
V ďalšom texte však predpokladajme, že veriteľ by tejto požiadavke musel 
v odporovacom konaní čeliť.  

                                                           
16  ŽITŇANSKÁ, L. In HAVEL, B., ŽITŇANSKÁ, L. (eds.) Fiduciární povinnosti orgánů 

společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
2020, s. 169. 
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2.1.  Úmysel dlžníka ukrátiť svojho veriteľa 
 

Je dobre známe, že k naplneniu skutkovej podstaty odporovateľného právneho 
úkonu postačuje (ako občianskoprávnej, tak konkurznej), ak dlžník síce nesleduje 
priamo ukrátenie veriteľa, avšak má vedomosť o tom, že svojím právnym úkonom 
ho môže ukrátiť, a pre prípad, že sa tak stane, je s tým uzrozumený. Relevantnosť 
nepriameho úmyslu pre účely odporovania v zásade potvrdzuje doktrína17 v zhode 
s aplikačnou praxou.18 

Pokiaľ však dlžník mal vedomosť o tom, že veriteľa môže ukrátiť, ale bez 
primeraných dôvodov spoliehal na to, že k tomu nedôjde, ide o prípad vedomej 
nedbalosti. Príkladom môže byť situácia, kedy dlžník síce vedel, že svojim konaním 
môže veriteľa ukrátiť, ale spoliehal na to, že jeho majetok sa v dôsledku investovania 
peňažných prostriedkov, ktoré získal predajom majetku, zhodnotí a veriteľa bude 
môcť z takto nadobudnutého majetku uspokojiť. Pre tieto skutkové situácie nie je 
naplnená podmienka odporovateľného právneho úkonu, a to prítomnosť 
ukracujúceho úmyslu dlžníka.  

V tomto bode riešenia sa situácia pre veriteľa môže značne komplikovať. Pokiaľ 
hranica medzi nepriamym úmyslom dlžníka a vedomou nedbalosťou spočíva len 
v konečnom prístupe dlžníka k možnému nežiaducemu následku jeho konania, 
možno sa pýtať, či majetkové dispozície, pokiaľ sú uskutočnené v súlade s § 67b 
Obchodného zákonníka pri riešení hroziaceho úpadku, z podstaty samej nevylučujú 
možnosť veriteľa účinne sa brániť využitím odporovacej žaloby. 

 
2.2.  Úroveň vzťahu medzi povinnosťou štatutárneho orgánu riešiť hroziaci 

úpadok a odporovateľnosťou právnych úkonov 
 

Predchádzajúce pasáže ukázali, že úroveň starostlivosti, s akou má štatutárny 
orgán riešiť hroziaci úpadok, a kritérium rozumnosti pri výbere konkrétnych 
opatrení, by v sebe mali zahŕňať zložku spoľahlivosti a reálnosti prijímaného 
opatrenia prekonať nepriaznivý stav spoločnosti. Uvedomujeme si, že § 67b 
Obchodného zákonníka síce formuluje tieto štandardy konania priamo vo vzťahu ku 
štatutárnemu orgánu, domnievame sa však, že v praktickej rovine nutne dôjde 
k stotožneniu medzi motívmi konania štatutárneho orgánu a konania samotnej 
obchodnej spoločnosti. 

Zložka spoľahlivosti a reálnosti v konaní obchodnej spoločnosti indikujú skôr na 
negáciu úmyslu dlžníka ukrátiť svojho veriteľa a na to nadväzujúc i na absenciu 
minimálne zavinenej nevedomosti na strane tretej osoby. Pokiaľ obchodná 
spoločnosť v stave hroziaceho úpadku pristúpila k predaji časti majetku, ktorého 
trhová hodnota je vyššia ako získané protiplnenie, prípadne získané peňažné 
prostriedky dlžník následne neúspešne investoval za účelom zachovania jeho 
prevádzky, javí sa pomerne náročné pre veriteľa preukazovať v odporovacom 

                                                           
17  ŠTEVČEK, M., SEDLAČKO, F. In ŠTEVČEK, M. a kol. Občiansky zákonník I. § 1 – 450. 

Komentár. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 322 alebo DOLNÝ, J. Odporovateľnosť právnych úkonov 
v konkurznom práve. Bratislava: C.H. Beck, 2021, s. 44. 

18  Napríklad rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 27.6.2012, sp. zn. 21 Cdo 720/2011. 
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konaní, že dlžník konal v úmysle ho ukrátiť, ak k takému konaniu došlo po tom, ako 
si jeho štatutárny orgán v rámci odbornej alebo náležitej starostlivosti zhromaždil 
všetky dostupné informácie, zhodnotil úroveň rizík a na podklade toho i mieru 
reálnej spôsobilosti konkrétneho opatrenia prekonať stav hroziaceho úpadku. 

Pokiaľ sa obchodnej spoločnosti nepodarilo napriek prijatým opatreniam 
prekonať stav hroziaceho úpadku a veriteľova pozícia sa značne zhorší, možnosť 
dosiahnuť nápravu tejto ujmy na strane veriteľa využitím odporovateľnosti právnych 
úkonov sa javí v praktickej rovine pomerne náročná a komplikovaná. 
Problematickosť vnímame v rovine preukazovania ukracujúceho úmyslu dlžníka, 
a to ako priameho tak nepriameho. Tento záver však automaticky nevylučuje 
možnosť veriteľa úspešne odporovať úkonu spoločnosti, ktorý uskutočnila 
v súvislosti s riešením jej stavu hroziaceho úpadku. Určujúcim faktorom ostáva 
skutkový základ – úroveň zhodnotenia spoľahlivosti a reálnosti prijímaného 
opatrenia dospieť k riešeniu hroziaceho úpadku.19 
 

ZÁVER 
 

V príspevku sme sa pokúsili priblížiť rozsah povinností štatutárneho orgánu 
riešiť hroziaci úpadok a úroveň starostlivosti, s akou má k plneniu tejto osobitnej 
povinnosti uloženej mu v § 67b Obchodného zákonníka pristúpiť. Zistili sme, že 
opatrenia realizované za účelom prekonania stavu hroziaceho úpadku by v sebe mali 
zahŕňať zložku spoľahlivosti a reálnosti. Tieto aspekty majú silný potenciál negovať 
ukracujúci úmysel dlžníka, ktorý je jednou z podmienok odporovateľnosti právnych 
úkonov. Na druhej strane však tento záver automaticky nevylučuje možnosť veriteľa 
úspešne odporovať úkonu spoločnosti, ktorý uskutočnila za účelom prekonania 
nepriaznivej situácie. Je nutné však uznať, že pokiaľ bol veriteľ ukrátený na 
podklade úkonu, ktorým jeho dlžník mal za cieľ prekonať stav hroziaceho úpadku, 
jeho pozícia v odporovacom konaní sa môže značne skomplikovať, pokiaľ má 
preukazovať prítomnosť ukracujúceho úmyslu dlžníka.  
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Abstrakt 
Alternatívny trest povinnej práce ako jeden z prejavov restoratívnej justície a 
trestania je inštitútom, ktorému je v právnej vede (najmä z pohľadu trestného práva) 
venovaný pomerne značný priestor. Ambíciou tohto príspevku je preskúmať trest 
povinnej práce z pracovno - právneho pohľadu, pričom neopomíname jednotlivé 
aplikačné problémy s prihliadnutím na aktuálnu rozhodovaciu činnosť 
vnútroštátnych súdov a možnosti zefektívnenia jeho výkonu za pomoci umelej 
inteligencie a moderných informačných systémov. 
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In the presented article, the author points to the new institute of protection of 
employee rights - the right to be disconnected. The author defines the basic 
comparative context of already established forms of so-called "The right to be 
disconnected" - the French legislative model and the non-legislative German model 
In the final part of the paper, the author analyzes the possibility of introducing the 
right to be disconnected in the Slovak legal system and answers the question of 
whether the law in question is an immanent part of labor law through established 
labor law institutes and the possibility of rejuvenation its performance with the help 
of artificial intelligence and modern information systems.  
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ÚVOD  
 

Za cieľ predkladaného príspevku si autor kladie čiastkovú analýzu (a návrh 
riešení) aplikačných problémov trestu povinnej práce z pracovno - právneho pohľadu 
a možností zefektívnenia jeho výkonu za pomoci umelej inteligencie a moderných 
informačných systémov. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetnému inštitútu sa 
z pohľadu vedy pracovného práva venuje iba značne obmedzený priestor, otvára sa 
otázka (hypotéza) potrebnosti umožnenia výkonu tohto druhu trestu aj pre osoby 
zdravotne a duševne znevýhodnené. Vedeckej problematike trestu povinnej práce 
vykonávanej osobou s duševným postihnutým nie je venovaná žiadna ucelená 
štúdia. 

 
Trest povinnej práce - jeden z alternatívnych trestov, s ktorým nie je spojené 

obmedzenie osobnej slobody jednotlivca3 sa od novelizácie trestnoprávnych 
kódexov stal imanentnou súčasťou právneho života a aplikačnej praxe súdov. 
Podstatou trestu povinnej práce je povinnosť páchateľa po určitú dobu vykonávať 
spoločensky prospešnú prácu bez nároku na odmenu, a to obmedzením voľného 
času, ktorým páchateľ disponuje.4 Účelom alternatívnych trestov (trestu povinnej 
práce nevynímajúc) je najmä prevýchova páchateľa. V porovnaní s trestom odňatia 
slobody sú s alternatívou spojené viaceré benefity, jednak pre páchateľa a rovnako 
tak pre spoločnosť. Odôvodnenosť aplikácie trestu povinnej práce stojí na 
predpoklade, že u podstatnej časti páchateľov nie je potrebná ich absolútna izolácia 
od zvyšku spoločnosti. Umiestnenie zákonom vymedzeného okruhu5 páchateľov 
menej závažných trestných činov priamo do výkonu trestu odňatia slobody 
spôsobuje ich vytrhnutie zo sociálneho, pracovného a rodinného prostredia a je 
spojené s prerušením sociálnych väzieb, stratou zamestnania a bývania (a získaním 
negatívnym sociálnych väzieb priamo vo výkone trestu odňatia slobody). Zároveň 
výkon trestu odňatia slobody páchateľov stigmatizuje a komplikuje im návrat 
k regulárnemu životu v spoločnosti. Naopak, využitie trestu povinnej práce zapája 
páchateľov do „pracovného“ procesu vo forme výkonu povinnej práce, nedochádza 
k vyššie uvedeným negatívnym vplyvom, pričom forma výkonu predmetného trestu 
eliminuje negatívne ekonomické dopady na verejné financie.6 

 
Možnosť právnej aplikácie trestu povinnej práce sa odvíja od právneho základu 

zakotveného v medzinárodnej právnej úprave, pričom na vnútroštátnej úrovni ho 
nachádzame najmä v zákone č. 460/1990 Zb. Ústave Slovenskej republiky (ďalej aj 
Ústava SR“). Pod nútenou alebo povinnou prácou je potrebné v zmysle čl. 2 ods. 1 
Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 29/1930 o nútenej alebo povinnej 
práci (ďalej len „Dohovor o povinnej práci“) rozumieť „...každú prácu alebo službu, 

                                                           
3  Čl. 17 ods. 1 a 2 zákona č. 460/1990 Zb. Ústava Slovenskej republiky 
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5  Ust. § 54 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon 
6  KURSOVÁ, J.: Trest obecně prospěšných prací a trest povinné práce. In: Restoratívna justícia a 

systém alternatívnych trestov. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Praha: 
Leges, 2017. s. 331. 
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3  Čl. 17 ods. 1 a 2 zákona č. 460/1990 Zb. Ústava Slovenskej republiky 
4  ŠČERBA, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011. s. 325. 
5  Ust. § 54 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon 
6  KURSOVÁ, J.: Trest obecně prospěšných prací a trest povinné práce. In: Restoratívna justícia a 

systém alternatívnych trestov. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Praha: 
Leges, 2017. s. 331. 
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ktorá sa od ktorejkoľvek osoby vymáha pod hrozbou akéhokoľvek trestu a na ktorú 
sa nazývaná osoba neponúkla dobrovoľne.“7 Obdobne upravuje povinnú prácu aj 
Ústava SR v čl. 18: „Nikoho nemožno poslať na nútené práce alebo nútené služby.“8 
Predmetný zákaz výkonu povinnej práce9 nie je absolútny. Dohovor o povinnej práci 
a Ústava SR priamo vo svojich ustanoveniach negatívne vymedzujú čo nespadá pod 
pojem povinnej práce. Čl. 2 ods. 2, písm. c) Dohovoru o povinnej práci ustanovuje: 
„nútená alebo povinná práca“ nebude zahŕňať; žiadnu prácu ani službu, ktorá sa 
od ktorejkoľvek osoby vymáha v dôsledku odsúdenia súdnym rozhodnutím, pokiaľ sa 
táto práca alebo služba vykonáva pod dohľadom a kontrolou verejného úradu a 
pokiaľ sa nazývaná osoba neprenajíma ani nedáva k dispozícii súkromným 
jednotlivcom, súkromným spoločnostiam ani súkromným právnickým osobám.“ 
Obdobné negatívne vymedzenie nachádzame aj v čl. 18 ods. 2, písm. a) Ústavy SR: 
Ustanovenie Čl. 18 ods. 1 Ústavy SR sa nevzťahuje na: „a) práce ukladané podľa 
zákona osobám vo výkone trestu odňatia slobody alebo osobám vykonávajúcim iný 
trest, ktorý nahradzuje trest odňatia slobody.“ Blanketová právna norma zakotvená 
v čl. 18 ods. 2, písm. a) nachádza svoje hmotnoprávne vyjadrenie v ust. §§ 54 a 55 
zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon (ďalej aj „Trestný zákon“ alebo „TZ“), 
pričom jeho výkon upravuje osobitný právny predpis – 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 (ďalej aj „ZoVTPP“). 

 
1. ÚSKALIA INTERPRETÁCIE POJMU INVALIDITA V SÚVISLOSTI 

S APLIKÁCIOU TRESTU POVINNEJ PRÁCE SÚDOM 
 

Právna úprava trestu povinnej práce obsiahnutá v ust. § 54 TZ pozitívnym 
spôsobom vymedzuje osobný rozsah (okruh páchateľov) možnosti jeho ukladania. 
Zároveň však v ust. § 55 ods. 2 TZ negatívne vymedzuje okruh páchateľov, ktorým 
súd tento trest uložiť nemôže: „Trest povinnej práce súd neuloží, ak je páchateľ 
dlhodobo práceneschopný alebo invalidný.“ Pri uplatnení gramatického výkladu 
ust. § 55 ods. 2 TZ zreteľne vyplýva, že trest povinnej práce nemožno uložiť osobe 
trpiacej invaliditou, resp. invalidnému páchateľovi. Trestný zákon, či iný prameň 
trestného práva však žiadnym spôsobom nekonkretizuje, koho možno chápať ako 
invalidnú osobu (páchateľa)10. Z dôvodu absencie legálnej definície invalidity 

                                                           
7  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. 
8  Predmetný zákaz nútených (povinných) prác je upravený v mnohých ďalších prameňoch práva, 

napr. čl. 9 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd; čl. 8 Medzinárodného dohovoru o občianskych 
a politických právach.  

9  Pre účely tohto príspevku budeme používať jednotný pojem povinná práca, ktorý bude zahŕňať aj 
pojmy nútenej práce a nútenej služby. 

10  Okrem analogicky nesúvisiacej definície chorej osoby v ust. § 127 ods. 6 TZ – „Chorou osobou sa 
na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá v čase činu trpí fyzickou chorobou alebo duševnou 
chorobou, aj keď prechodnou, bez ohľadu na to, či je dočasne práceneschopná, ako aj osoba so 
zmenenou pracovnou schopnosťou, invalidná osoba alebo osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, 
pričom intenzita takej choroby alebo postihnutia zodpovedá ťažkej ujme na zdraví.“ 
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v prameňoch trestného práva je nutné nazrieť do iných osobitných (pracovno) 
právnych predpisov. 

 
Legálnu definíciu pojmu invalidity ponúka ust. § 71 ods. 1 zákona č. 431/2003 

Z.z. o sociálnom poistení (ďalej aj „ZSP“): „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.“ Nasledujúci odsek ust. § 
71 ZSP vymedzuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav ako: „zdravotný stav, ktorý 
spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa 
poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.“ Na základe gramatického 
výkladu tak súd pri posudzovaní (ne)možnosti uloženia alternatívneho trestu 
povinnej práce musí vychádzať z legálnej definície predpisu z oblasti práva 
sociálneho zabezpečenia. Je však použitie gramatického výkladu pojmu invalidita 
v súvislosti s aplikáciou trestu povinnej práce dostatočné, správne a jednoznačné? 

 
Odborná literatúra sa v otázke zákazu uloženia trestu invalidnému páchateľovi 

zameriava na aspekt budúcej (potencionálnej) nemožnosti jeho výkonu. „Osobitne 
dôležité v súvislosti s trestnom povinnej práce je posúdenie zdravotného stavu 
páchateľa, pretože ustanovenie § 55 ods. 2 TZ neumožňuje súdu jeho uloženie 
v prípade, ak je páchateľ dlhodobo práceneschopný alebo invalidný. Tieto okolnosti 
by v podstate od začiatku zmarili vykonateľnosť trestu. Páchateľ musí totiž vykonať 
práce, ktoré sú obsahom tohto trestu osobne. Ak by bolo už v čase ukladania trestu 
zrejmé, že jeho zdravotný stav mu to neumožňuje, nemalo by uloženie trestu povinnej 
práce žiadny zmysel.“11 Problematickým však stále zostáva výklad pojmu invalidita 
v súvislosti s (ne)možnosťou uloženia trestu povinnej práce invalidnému 
páchateľovi, najmä s prihliadnutím na aktuálnu rozhodovaciu prax vnútroštátnych 
súdov, ktorý považujeme za príliš formalistický (odôvodnenie Rozsudku 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 7. júna 2018, sp. zn. 5To/5/2018):  
„Ustanovenie § 55 ods. 2 Tr. zák. neviaže uloženie trestu povinnej práce na 
zdravotnú spôsobilosť páchateľa k jeho výkonu, ale len na okolnosť jeho dlhodobej 
práceneschopnosti alebo invalidity. Z tohto dôvodu, súd nie je oprávnený 
preskúmavať, či napriek preukázanej, a to hoci aj čiastočnej invalidite páchateľa, 
by tento bol alebo nebol schopný prípadne uložený trest povinnej práce vykonať.“  

Účelom obmedzenia osobného rozsahu12 pri aplikácii trestu povinnej práce a 
(zároveň) záujmom zákonodarcu je zamedziť jeho budúcej nevykonateľnosti. 
Zmyslom trestu povinnej práce je tak najmä to, aby páchateľ skutočne vykonal 
povinnú prácu, ktorú mu súd uložil ako alternatívu k trestu odňatia slobody (resp. 
iným trestom). Je však skutočnosť, že páchateľ je invalidným automaticky dôvodom, 
pre ktorý by nebol schopný vykonať súdom uloženú povinnú prácu? Je vhodné 
osobný rozsah aplikácie trestu povinnej práce obmedziť za pomoci pojmu invalidita?   

                                                           
11  BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J. ZÁHORA, J. a kol.: Trestný zákon. Všeobecná časť. 

Komentár I. diel. Praha: C.H. Beck, 2011. Beckova edícia komentované zákony. s. 419.  
12  Nemožnosť uloženia trestu povinnej práce invalidnému alebo dlhodobo práceneschopnému 

páchateľovi súdom v zmysle ust. § 55 ods. 2 TZ. 
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ktorá sa od ktorejkoľvek osoby vymáha pod hrozbou akéhokoľvek trestu a na ktorú 
sa nazývaná osoba neponúkla dobrovoľne.“7 Obdobne upravuje povinnú prácu aj 
Ústava SR v čl. 18: „Nikoho nemožno poslať na nútené práce alebo nútené služby.“8 
Predmetný zákaz výkonu povinnej práce9 nie je absolútny. Dohovor o povinnej práci 
a Ústava SR priamo vo svojich ustanoveniach negatívne vymedzujú čo nespadá pod 
pojem povinnej práce. Čl. 2 ods. 2, písm. c) Dohovoru o povinnej práci ustanovuje: 
„nútená alebo povinná práca“ nebude zahŕňať; žiadnu prácu ani službu, ktorá sa 
od ktorejkoľvek osoby vymáha v dôsledku odsúdenia súdnym rozhodnutím, pokiaľ sa 
táto práca alebo služba vykonáva pod dohľadom a kontrolou verejného úradu a 
pokiaľ sa nazývaná osoba neprenajíma ani nedáva k dispozícii súkromným 
jednotlivcom, súkromným spoločnostiam ani súkromným právnickým osobám.“ 
Obdobné negatívne vymedzenie nachádzame aj v čl. 18 ods. 2, písm. a) Ústavy SR: 
Ustanovenie Čl. 18 ods. 1 Ústavy SR sa nevzťahuje na: „a) práce ukladané podľa 
zákona osobám vo výkone trestu odňatia slobody alebo osobám vykonávajúcim iný 
trest, ktorý nahradzuje trest odňatia slobody.“ Blanketová právna norma zakotvená 
v čl. 18 ods. 2, písm. a) nachádza svoje hmotnoprávne vyjadrenie v ust. §§ 54 a 55 
zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon (ďalej aj „Trestný zákon“ alebo „TZ“), 
pričom jeho výkon upravuje osobitný právny predpis – 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 (ďalej aj „ZoVTPP“). 

 
1. ÚSKALIA INTERPRETÁCIE POJMU INVALIDITA V SÚVISLOSTI 

S APLIKÁCIOU TRESTU POVINNEJ PRÁCE SÚDOM 
 

Právna úprava trestu povinnej práce obsiahnutá v ust. § 54 TZ pozitívnym 
spôsobom vymedzuje osobný rozsah (okruh páchateľov) možnosti jeho ukladania. 
Zároveň však v ust. § 55 ods. 2 TZ negatívne vymedzuje okruh páchateľov, ktorým 
súd tento trest uložiť nemôže: „Trest povinnej práce súd neuloží, ak je páchateľ 
dlhodobo práceneschopný alebo invalidný.“ Pri uplatnení gramatického výkladu 
ust. § 55 ods. 2 TZ zreteľne vyplýva, že trest povinnej práce nemožno uložiť osobe 
trpiacej invaliditou, resp. invalidnému páchateľovi. Trestný zákon, či iný prameň 
trestného práva však žiadnym spôsobom nekonkretizuje, koho možno chápať ako 
invalidnú osobu (páchateľa)10. Z dôvodu absencie legálnej definície invalidity 

                                                           
7  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. 
8  Predmetný zákaz nútených (povinných) prác je upravený v mnohých ďalších prameňoch práva, 

napr. čl. 9 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd; čl. 8 Medzinárodného dohovoru o občianskych 
a politických právach.  

9  Pre účely tohto príspevku budeme používať jednotný pojem povinná práca, ktorý bude zahŕňať aj 
pojmy nútenej práce a nútenej služby. 

10  Okrem analogicky nesúvisiacej definície chorej osoby v ust. § 127 ods. 6 TZ – „Chorou osobou sa 
na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá v čase činu trpí fyzickou chorobou alebo duševnou 
chorobou, aj keď prechodnou, bez ohľadu na to, či je dočasne práceneschopná, ako aj osoba so 
zmenenou pracovnou schopnosťou, invalidná osoba alebo osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, 
pričom intenzita takej choroby alebo postihnutia zodpovedá ťažkej ujme na zdraví.“ 
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v prameňoch trestného práva je nutné nazrieť do iných osobitných (pracovno) 
právnych predpisov. 

 
Legálnu definíciu pojmu invalidity ponúka ust. § 71 ods. 1 zákona č. 431/2003 

Z.z. o sociálnom poistení (ďalej aj „ZSP“): „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.“ Nasledujúci odsek ust. § 
71 ZSP vymedzuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav ako: „zdravotný stav, ktorý 
spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa 
poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.“ Na základe gramatického 
výkladu tak súd pri posudzovaní (ne)možnosti uloženia alternatívneho trestu 
povinnej práce musí vychádzať z legálnej definície predpisu z oblasti práva 
sociálneho zabezpečenia. Je však použitie gramatického výkladu pojmu invalidita 
v súvislosti s aplikáciou trestu povinnej práce dostatočné, správne a jednoznačné? 

 
Odborná literatúra sa v otázke zákazu uloženia trestu invalidnému páchateľovi 

zameriava na aspekt budúcej (potencionálnej) nemožnosti jeho výkonu. „Osobitne 
dôležité v súvislosti s trestnom povinnej práce je posúdenie zdravotného stavu 
páchateľa, pretože ustanovenie § 55 ods. 2 TZ neumožňuje súdu jeho uloženie 
v prípade, ak je páchateľ dlhodobo práceneschopný alebo invalidný. Tieto okolnosti 
by v podstate od začiatku zmarili vykonateľnosť trestu. Páchateľ musí totiž vykonať 
práce, ktoré sú obsahom tohto trestu osobne. Ak by bolo už v čase ukladania trestu 
zrejmé, že jeho zdravotný stav mu to neumožňuje, nemalo by uloženie trestu povinnej 
práce žiadny zmysel.“11 Problematickým však stále zostáva výklad pojmu invalidita 
v súvislosti s (ne)možnosťou uloženia trestu povinnej práce invalidnému 
páchateľovi, najmä s prihliadnutím na aktuálnu rozhodovaciu prax vnútroštátnych 
súdov, ktorý považujeme za príliš formalistický (odôvodnenie Rozsudku 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 7. júna 2018, sp. zn. 5To/5/2018):  
„Ustanovenie § 55 ods. 2 Tr. zák. neviaže uloženie trestu povinnej práce na 
zdravotnú spôsobilosť páchateľa k jeho výkonu, ale len na okolnosť jeho dlhodobej 
práceneschopnosti alebo invalidity. Z tohto dôvodu, súd nie je oprávnený 
preskúmavať, či napriek preukázanej, a to hoci aj čiastočnej invalidite páchateľa, 
by tento bol alebo nebol schopný prípadne uložený trest povinnej práce vykonať.“  

Účelom obmedzenia osobného rozsahu12 pri aplikácii trestu povinnej práce a 
(zároveň) záujmom zákonodarcu je zamedziť jeho budúcej nevykonateľnosti. 
Zmyslom trestu povinnej práce je tak najmä to, aby páchateľ skutočne vykonal 
povinnú prácu, ktorú mu súd uložil ako alternatívu k trestu odňatia slobody (resp. 
iným trestom). Je však skutočnosť, že páchateľ je invalidným automaticky dôvodom, 
pre ktorý by nebol schopný vykonať súdom uloženú povinnú prácu? Je vhodné 
osobný rozsah aplikácie trestu povinnej práce obmedziť za pomoci pojmu invalidita?   

                                                           
11  BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J. ZÁHORA, J. a kol.: Trestný zákon. Všeobecná časť. 

Komentár I. diel. Praha: C.H. Beck, 2011. Beckova edícia komentované zákony. s. 419.  
12  Nemožnosť uloženia trestu povinnej práce invalidnému alebo dlhodobo práceneschopnému 

páchateľovi súdom v zmysle ust. § 55 ods. 2 TZ. 
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Z pohľadu pracovného práva (práva sociálneho zabezpečenia) nie je invalidita 
v žiadnom prípade osobný stav jednotlivca, ktorý by vylučoval (zakazoval) výkon 
závislej práce. Práve naopak, v rámci pracovnoprávnych predpisov sa invalidným 
osobám13 poskytuje vyššia miera právnej ochrany a poskytuje sa čo najširší priestor 
na ich inklúziu v pracovnom procese. Invalidná osoba je v zmysle noriem 
pracovného práva schopná zapojiť sa do pracovného procesu a teda vykonávať 
vhodnú závislú prácu. Je preto správne takejto invalidnej osobe neumožniť výkon 
„výhodnejšieho“ alternatívneho trestu iba na základe posúdenia jeho zdravotného 
stavu s výsledkom, že jeho pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je vyšší 
ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou? Aj napriek vyššie uvedenému 
v žiadnom prípade nerozporujeme účel negatívneho vymedzenia určitého okruhu 
páchateľov (odsúdených), ktorí by reálne nemohli pre svoje zdravotné (duševné) 
postihnutie vykonať navrhovaný trest povinnej práce. Tento účel je logický 
a legitímny. Cieľom tohto príspevku je však analyzovať vhodnosť použitia legálneho 
pojmu invalidita, pomocou ktorého je aktuálne zakotvený negatívny osobný rozsah 
aplikácie trestu povinnej práce. Ak je účelom zamedzenie nevykonateľnosti trestu 
povinnej práce, tak je práve invalidita tým správnym determinantom pre jeho 
naplnenie?  

 
Súčasný právny stav a pojmové vymedzenie osoby invalidnej, zdravotne 

postihnutej či osoby s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom sú (aj mimo 
trestnoprávnu úpravu) značne nezrozumiteľné a chaotické.14 V zmysle § 40 ods. 8 
ZP sa za zamestnanca so zdravotným postihnutím považuje ten zamestnanec, ktorý 
je uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu15, ktorý svojmu 
zamestnávateľovi predloží rozhodnutie o invalidnom dôchodku. Obdobne osobu 
(občana) so zdravotným postihnutím upravuje § 9 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 5/2004 
Z.z. o službách zamestnanosti: „Občan so zdravotným postihnutím na účely tohto 
zákona je občan uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu16, pričom občan 
so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej 
poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej 
poisťovne.“ Na účely zdravotného poistenia sa za osobu so zdravotným postihnutím 
považuje fyzická osoba, ktorá bola uznaná za invalidnú a osoba s ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %. 

 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že všetky osobitné právne predpisy odkazujú na 

zákon o sociálnom poistení, ktorý (ako už bolo vyššie uvedené), považuje osobu za 
invalidnú ak je zistený pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 
40 % (v porovnaní so zdravou fyzickou osobou) a jej zdravotný stav je dlhodobo 

                                                           
13  Inštitút zamestnanca so zdravotným postihnutím v zmysle ust. § 40 ods. 8 zákona č. 311/2001 Z.z. 

Zákonník práce. 
14  Pozri viac: BARINKOVÁ, M.: Osoba so zdravotným postihnutím a úskalia jej zrozumiteľnosti 

v právnej terminológii. In: STUDIA IURIDICA Cassoviensia, roč. 6, č. 1, 2018. s. 89 – 98. 
15  § 71 ods. 1 zákona č. 431/2003 Z.z. o sociálnom poistení. 
16  § 71 ods. 1 zákona č. 431/2003 Z.z. o sociálnom poistení. 
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nepriaznivý. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje 
porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti 
poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, 
duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby na základe 
lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a 
zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho 
ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, 
pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, 
zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej 
rehabilitácie alebo rekvalifikácie. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú 
činnosť je uvedená v prílohe č. 4 zákona o sociálnom poistení, pričom jej kapitola 
V obsahuje značný výpočet duševných chorôb a porúch správania, medzi ktoré 
patria napríklad poruchy intelektu, emotivity, afektivity, Alzheimerova demencia, 
schizofrénia, neurotické, stresové a somatomorfné poruchy, poruchy osobnosti a 
poruchy správania, mentálna retardácia, duševné poruchy a poruchy správania 
spôsobené užívaním psychoaktívnych látok (alkoholizmus, toxikománia) alebo 
syndrómy porúch správania spojené s fyziologickými poruchami a somatickými 
faktormi (mentálna anorexia, sexuálne poruchy, ktoré nie sú spôsobené organickou 
poruchou alebo chorobou). V zmysle ust. § 71 ods. 6 zákona o sociálnom poistení sa 
miera poklesu určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou 
príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť 
ostatných zdravotných postihnutí. Pri určení zvýšenia hodnoty sa vychádza z 
predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti 
a schopnosti rekvalifikácie.17 

 
Nesprávnosť využitia legislatívneho pojmu invalidita (pre účely negatívneho 

vymedzenia osobného rozsahu) pri aplikácii trestu povinnej práce tkvie najmä 
v skutočnosti, že použitie pojmu invalidita v hypotéze právnej normy nesmeruje 
k neurčitému počtu subjektov, teda neupravuje neurčitý počet právnych vzťahov 
v obsahu ktorých je možná jeho aplikatibilita. Lekárska posudková činnosť, na 
základe ktorej sa posudzuje invalidita, sa vykonáva 1. len na účely sociálneho 
poistenia podľa zákona o sociálnom poistení, posudzovanie dlhodobo nepriaznivého 
zdravotného stavu sa vykonáva 2. len v rámci konania o dôchodkovú dávku na 
základe žiadosti poistenca, pre ktorého uplatnenie nároku na dávku je výlučným 
právom. Ak má byť účelom právnej úpravy ust. § 55 ods. 2 TZ zamedziť jeho 
potencionálnej nevykonateľnosti osobami (páchateľmi) dlhodobo práce 
neschopnými alebo invalidnými, tak vymedzenie negatívneho osobného rozsahu 
invaliditou nemožno považovať za vhodné. 

 
Na podklade vyššie uvedených podmienok možno dôjsť pri rozhodovaní 

o uložení trestu povinnej práce k rôznym absurdným situáciám. Prvým negatívom 
využitia „invalidity“ je jeho prísne naviazanie na poistný systém sociálneho 
zabezpečenia. Osoba fakticky trpiaca chorobou (poruchou) uvedenou v Prílohe č. 4 
zákona o sociálnom poistení, ktorá nenaplnila podmienky vzniku nároku na 
                                                           
17  Ust. § 71 ods. 6 zákona o sociálnom poistení 
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Z pohľadu pracovného práva (práva sociálneho zabezpečenia) nie je invalidita 
v žiadnom prípade osobný stav jednotlivca, ktorý by vylučoval (zakazoval) výkon 
závislej práce. Práve naopak, v rámci pracovnoprávnych predpisov sa invalidným 
osobám13 poskytuje vyššia miera právnej ochrany a poskytuje sa čo najširší priestor 
na ich inklúziu v pracovnom procese. Invalidná osoba je v zmysle noriem 
pracovného práva schopná zapojiť sa do pracovného procesu a teda vykonávať 
vhodnú závislú prácu. Je preto správne takejto invalidnej osobe neumožniť výkon 
„výhodnejšieho“ alternatívneho trestu iba na základe posúdenia jeho zdravotného 
stavu s výsledkom, že jeho pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je vyšší 
ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou? Aj napriek vyššie uvedenému 
v žiadnom prípade nerozporujeme účel negatívneho vymedzenia určitého okruhu 
páchateľov (odsúdených), ktorí by reálne nemohli pre svoje zdravotné (duševné) 
postihnutie vykonať navrhovaný trest povinnej práce. Tento účel je logický 
a legitímny. Cieľom tohto príspevku je však analyzovať vhodnosť použitia legálneho 
pojmu invalidita, pomocou ktorého je aktuálne zakotvený negatívny osobný rozsah 
aplikácie trestu povinnej práce. Ak je účelom zamedzenie nevykonateľnosti trestu 
povinnej práce, tak je práve invalidita tým správnym determinantom pre jeho 
naplnenie?  

 
Súčasný právny stav a pojmové vymedzenie osoby invalidnej, zdravotne 

postihnutej či osoby s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom sú (aj mimo 
trestnoprávnu úpravu) značne nezrozumiteľné a chaotické.14 V zmysle § 40 ods. 8 
ZP sa za zamestnanca so zdravotným postihnutím považuje ten zamestnanec, ktorý 
je uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu15, ktorý svojmu 
zamestnávateľovi predloží rozhodnutie o invalidnom dôchodku. Obdobne osobu 
(občana) so zdravotným postihnutím upravuje § 9 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 5/2004 
Z.z. o službách zamestnanosti: „Občan so zdravotným postihnutím na účely tohto 
zákona je občan uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu16, pričom občan 
so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej 
poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej 
poisťovne.“ Na účely zdravotného poistenia sa za osobu so zdravotným postihnutím 
považuje fyzická osoba, ktorá bola uznaná za invalidnú a osoba s ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %. 

 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že všetky osobitné právne predpisy odkazujú na 

zákon o sociálnom poistení, ktorý (ako už bolo vyššie uvedené), považuje osobu za 
invalidnú ak je zistený pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 
40 % (v porovnaní so zdravou fyzickou osobou) a jej zdravotný stav je dlhodobo 

                                                           
13  Inštitút zamestnanca so zdravotným postihnutím v zmysle ust. § 40 ods. 8 zákona č. 311/2001 Z.z. 

Zákonník práce. 
14  Pozri viac: BARINKOVÁ, M.: Osoba so zdravotným postihnutím a úskalia jej zrozumiteľnosti 

v právnej terminológii. In: STUDIA IURIDICA Cassoviensia, roč. 6, č. 1, 2018. s. 89 – 98. 
15  § 71 ods. 1 zákona č. 431/2003 Z.z. o sociálnom poistení. 
16  § 71 ods. 1 zákona č. 431/2003 Z.z. o sociálnom poistení. 
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nepriaznivý. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje 
porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti 
poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, 
duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby na základe 
lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a 
zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho 
ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, 
pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, 
zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej 
rehabilitácie alebo rekvalifikácie. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú 
činnosť je uvedená v prílohe č. 4 zákona o sociálnom poistení, pričom jej kapitola 
V obsahuje značný výpočet duševných chorôb a porúch správania, medzi ktoré 
patria napríklad poruchy intelektu, emotivity, afektivity, Alzheimerova demencia, 
schizofrénia, neurotické, stresové a somatomorfné poruchy, poruchy osobnosti a 
poruchy správania, mentálna retardácia, duševné poruchy a poruchy správania 
spôsobené užívaním psychoaktívnych látok (alkoholizmus, toxikománia) alebo 
syndrómy porúch správania spojené s fyziologickými poruchami a somatickými 
faktormi (mentálna anorexia, sexuálne poruchy, ktoré nie sú spôsobené organickou 
poruchou alebo chorobou). V zmysle ust. § 71 ods. 6 zákona o sociálnom poistení sa 
miera poklesu určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou 
príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť 
ostatných zdravotných postihnutí. Pri určení zvýšenia hodnoty sa vychádza z 
predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti 
a schopnosti rekvalifikácie.17 

 
Nesprávnosť využitia legislatívneho pojmu invalidita (pre účely negatívneho 

vymedzenia osobného rozsahu) pri aplikácii trestu povinnej práce tkvie najmä 
v skutočnosti, že použitie pojmu invalidita v hypotéze právnej normy nesmeruje 
k neurčitému počtu subjektov, teda neupravuje neurčitý počet právnych vzťahov 
v obsahu ktorých je možná jeho aplikatibilita. Lekárska posudková činnosť, na 
základe ktorej sa posudzuje invalidita, sa vykonáva 1. len na účely sociálneho 
poistenia podľa zákona o sociálnom poistení, posudzovanie dlhodobo nepriaznivého 
zdravotného stavu sa vykonáva 2. len v rámci konania o dôchodkovú dávku na 
základe žiadosti poistenca, pre ktorého uplatnenie nároku na dávku je výlučným 
právom. Ak má byť účelom právnej úpravy ust. § 55 ods. 2 TZ zamedziť jeho 
potencionálnej nevykonateľnosti osobami (páchateľmi) dlhodobo práce 
neschopnými alebo invalidnými, tak vymedzenie negatívneho osobného rozsahu 
invaliditou nemožno považovať za vhodné. 

 
Na podklade vyššie uvedených podmienok možno dôjsť pri rozhodovaní 

o uložení trestu povinnej práce k rôznym absurdným situáciám. Prvým negatívom 
využitia „invalidity“ je jeho prísne naviazanie na poistný systém sociálneho 
zabezpečenia. Osoba fakticky trpiaca chorobou (poruchou) uvedenou v Prílohe č. 4 
zákona o sociálnom poistení, ktorá nenaplnila podmienky vzniku nároku na 
                                                           
17  Ust. § 71 ods. 6 zákona o sociálnom poistení 
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invalidný dôchodok (získanie potrebné počtu rokov dôchodkového poistenia)18 
logicky nebude iniciovať tzv. dávkové konanie19. Pri absencii dávkového konania 
bude absentovať lekársky posudok o invalidite a určenej miere poklesu schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť (vydaný posudkovým lekárom v konaní o nároku na 
invalidný dôchodok) a následné rozhodnutie Sociálnej poisťovne vo veci 
invalidného dôchodku. Súd pri rozhodovaní o uložení trestu tak môže trest povinnej 
práce uložiť osobe, ktorá je de facto invalidná, keďže absentuje de iure rozhodnutie 
o jej osobnom stave – invalidite. Druhým negatívom využitia pojmu „invalidita“ 
tkvie v nepresnosti samotnej aplikácie. Ako už bolo vyššie uvedené, pracovnoprávne 
predpisy v žiadnom prípade nevylučujú výkon závislej práce invalidnou osobou, 
pričom z tohto dôvodu považuje použitie predmetného pojmu za nevhodné.  

 
Otázkou tak zostáva, či v súčasnosti existuje v evidencii (prác vhodných na 

výkon trestu povinnej práce v zmysle ust. § 4 ods. 1 ZoVTPP) taká práca, ktorú by 
mohol invalidný odsúdený vykonať u poskytovateľa práce. O potrebe posúdiť 
aktuálny stav de lege lata svedčí aj najnovšia judikatúra Najvyššieho súdu SR, ktorej 
analýzu (s návrhmi de lege ferenda) ponúkame v ďalšej kapitole príspevku. 

 
2. INVALIDITA, TREST POVINNEJ PRÁCE A APLIKAČNÁ PRAX 

SÚDOV 
 

O potrebe vhodnejšieho zakotvenia (negatívneho) osobného rozsahu pri 
(ne)možnosti ukladania trestu povinnej práce svedčí aj najnovšia judikatúra 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Pre účely predkladaného príspevku 
ponúkame argumentáciu obsiahnutú v odôvodnení Rozsudku Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky zo dňa 7. júna 2018, sp. zn. 5To/5/2018, ktorého kľúčovú 
právnu vetu sme uviedli v predchádzajúcej kapitole. Predmetom vyššie uvedeného 
súdneho konania bolo okrem rozhodnutia o vine, resp. nevine obžalovaného z 
trestného činu podplácania podľa ust. § 333 ods. 1 TZ (skutkový stav pacient - 
obžalovaný odovzdal primárovi fľašu domácej slivovice v objeme 0,7 litra) aj 
rozhodovanie súdu o uložení trestu povinnej práce obžalovanému, ktorý bol 
invalidný s uznaným poklesom vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%.  

 
V prvotnom konaní Špecializovaný trestný súd obžalovaného odsúdil a uložil mu 

trest povinnej práce vo výmere 150 hodín. V odôvodnení uviedol, že: „ trest povinnej 
práce je v porovnaní s peňažným trestom viac adresný, nakoľko uloženie peňažného 
trestu nezahŕňa prvok verejného výkonu a po zaplatení dochádza k jeho zahladeniu 
ex lege (...) pričom okolnosť invalidného dôchodku obžalovaného nie je nová, keďže 
v evidencii Sociálnej poisťovne je obžalovaný viac ako 11 rokov (...) nejde teda o 
prípad akútneho zhoršenia zdravotného stavu, ale naopak o stav tzv. remisie, kedy 
obžalovaný dlhodobo navštevuje lekára len kvôli preventívnym prehliadkam. Z 
kontextu § 55 ods. 2 Tr. zák. vyplýva, že trest povinnej práce nemožno uložiť len 

                                                           
18  Ust. § 72 zákona o sociálnom poistení  
19  Konanie o priznanie dávky, ktoré sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá si 

uplatňuje nárok na dávku a nárok na výplatu dávky. 
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osobe, ktorá je úplne neschopná pracovať - či už kvôli úplnej práceneschopnosti 
alebo úplnej invalidite. Obžalovaný je naproti tomu naďalej schopný zárobkovej 
činnosti, čo plynie z jeho opakovaného vyjadrenia, ako aj zo živnostenského registra. 
Bez ohľadu na uvedené, v prípade obžalovaného existujú opodstatnené pochybnosti 
o možnosti zaplatiť peňažný trest.“20 Voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného 
súdu podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry 
Slovenskej republiky (ďalej aj „prokurátor“) odvolanie proti výroku o treste, pričom 
podľa názoru prokurátora uloženiu trestu povinnej práce bránila skutočnosť, že v 
prípade obžalovaného ide o staršieho, trvalo invalidného onkologického pacienta. 
O odvolaní prokurátora Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej aj „Najvyšší súd“) 
rozhodol (podľa nášho názoru) prísne formalisticky. Zo zisteného skutkového stavu 
bolo zrejmé, že obžalovaný je osobou invalidnou v zmysle relevantných ustanovení 
zákona o sociálnom poistení, no na druhej strane obžalovaný napriek svojej 
invalidite vykonával prácu v pravidelných trojtýždňových „turnusoch“ a tak bol 
objektívne spôsobilý vykonať trest povinnej práce (aj napriek svojej invalidite). 
Najvyššiemu súdu nie je možné upierať správnosť logiky odôvodnenia jeho 
(formalistického) právneho názoru (vzhľadom na stav de lege lata); „...pri jeho 
ukladaní21 (tak, ako pri ukladaní akéhokoľvek iného druhu trestu) je potrebné 
rešpektovať zákonné predpoklady stanovené v § 54 a nasl. Tr. zák. a samozrejme, 
prihliadať je treba aj na ostatné zásady trestania podľa § 34 a nasl. Tr. zák.“, 
ústiaceho do záveru, že: „Ustanovenie § 55 ods. 2 Tr. zák. neviaže uloženie trestu 
povinnej práce na zdravotnú spôsobilosť páchateľa k jeho výkonu, ale len na 
okolnosť jeho dlhodobej práceneschopnosti alebo invalidity (...) súd nie je 
oprávnený preskúmavať, či napriek preukázanej, a to hoci aj čiastočnej invalidite 
páchateľa, by tento bol alebo nebol schopný prípadne uložený trest povinnej práce 
vykonať.“  

 
Právny názor Najvyššieho súdu je možné zhrnúť do dvoch základný téz: 
  
1. Dôvod nemožnosti uloženia trestu povinnej práce tkvie v existencii (posúdení) 

invalidity páchateľa bez akejkoľvek diferenciácie (úplná, čiastočná...) 
a neodvíja sa od objektívneho stavu – zdravotnej spôsobilosti páchateľa na 
výkon povinnej práce.  

2. Súd nedisponuje oprávnením posudzovať (preskúmavať) schopnosť 
páchateľa vykonávať trest povinnej práce, ak existuje rozhodnutie o invalidite. 

 
Podľa nášho názoru (aj vzhľadom na tézy uvedené v prvej kapitole) je však 

predmetné (aj keď formálne správne) odôvodnenie v rozpore s účelom 
alternatívneho trestu povinnej práce, pričom akcentujeme na nevhodnosť legálneho 
pojmu invalidity ako determinanta jeho uloženia. Inšpiráciou, či odrazovým 
mostíkom k vhodnejšej právnej úprave de lege ferenda môže byť legálne zakotvenie 
obsiahnuté v ust. § 64 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník pod názvom Stanovisko 

                                                           
20  Odôvodnenie Rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 7. júna 2018, sp. zn. 

5To/5/2018. 
21  Trestu povinnej práce – pozn. autora. 
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súdneho konania bolo okrem rozhodnutia o vine, resp. nevine obžalovaného z 
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18  Ust. § 72 zákona o sociálnom poistení  
19  Konanie o priznanie dávky, ktoré sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá si 

uplatňuje nárok na dávku a nárok na výplatu dávky. 
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20  Odôvodnenie Rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 7. júna 2018, sp. zn. 

5To/5/2018. 
21  Trestu povinnej práce – pozn. autora. 
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pachatele a jeho zdravotní způsobilost: „Při ukládání trestu obecně prospěšných 
prací přihlédne soud ke stanovisku pachatele, k jeho zdravotnímu stavu a k 
možnosti uložení tohoto trestu. Trest obecně prospěšných prací neuloží, je-li 
pachatel zdravotně nezpůsobilý k soustavnému výkonu práce.“ Česká práva úprava 
umožňuje súdu pri posudzovaní možnosti uloženia trestu povinne práce 
„prihliadnuť“ na zdravotný stav páchateľa, pričom limitom jeho neuloženia je 
objektívna zdravotná nespôsobilosť k sústavnému výkonu práce. Pri posúdení, či je 
páchateľ zdravotne nespôsobilý k sústavnému výkonu práce, musí súd postupovať 
na základe zistení obsiahnutých v lekárskej správe, odbornom vyjadrení, pričom 
v zložitejších prípadoch nie je možné vylúčiť ani potrebu znaleckého posudku.  

 
Komparatívne sa tak česká právna úprava dokáže vyhnúť nedostatkom 

vznikajúcim v slovenskej aplikačnej praxi. Podľa nášho názoru by sa umožnením 
súdu prihliadnuť na zdravotný stav páchateľa vytvoril adekvátny priestor na voľnú 
úvahu súdu. Predmetné posudzovanie by však v žiadnom prípade nevybočovalo z 
medzí dovolenej voľnej úvahy súdu (nešlo by o prípad svojvoľnej úvahy), keďže by 
bola limitovaná nespôsobilosťou páchateľa k sústavnému výkonu práce a vhodnejšie 
by napĺňala samotný účel trestu povinnej práce. Neuloženie trestu povinnej práce 
(až) v prípade absolútnej nespôsobilosti k sústavnému výkonu práce páchateľa by 
nielen umožnilo uloženie trestu povinnej práce invalidnému páchateľovi schopného 
vykonať povinnú prácu, ale rovnako by oslobodilo slovenskú právnu úpravu od jej 
značne diskriminačného podtónu. Navrhovaná právna úprava de lege ferenda, 
ktorou by bolo súdu umožnené posúdiť zdravotný stav páchateľa v súvislosti 
s objektívnou (ne)možnosťou výkonu povinnej práce by sa však musela opierať o 
objektívne a preskúmateľné kritériá vychádzajúce z okolností prípadu – a contrario 
by rozhodnutie súdu trpelo vadou, keďže by išlo o nepreskúmateľnú ľubovôľu súdu. 
Aj napriek vyššie uvedeným (čiastkovým) návrhom de lege ferenda si 
uvedomujeme, že zmena právnej úpravy ukladania trestu povinnej práce invalidným 
páchateľom si vyžaduje efektívnejšiu kooperáciu medzi súdom ukladajúcim sankciu 
v podobe alternatívneho trestu, probačným a mediačným úradníkom 
a poskytovateľom práce, pričom neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmeny je 
evidencia (a samotná existencia) vhodných prác pre predmetný okruh invalidných 
páchateľov (odsúdených) bez prílišného administratívneho zaťaženia kooperujúcich 
subjektov. 

 
Kooperácia a komunikácia medzi súdom, probačným a mediačným úradníkom 

a poskytovateľmi práce môže byť vylepšená za pomoci umelej inteligencie 
a moderných (a efektívne fungujúcich) informačných systémov. Riešením je 
aplikácia, ktorá by na jednej strane umožňovala poskytovateľom práce - 
prostredníctvom užívateľsky jednoduchého portálu zverejniť vhodné „pracovné“ 
pozície pre potencionálne odsúditeľných páchateľov na výkon trestu povinnej práce 
(aj pre duševne a zdravotne postihnutých) a na strane druhej by tieto informácie boli 
aktuálne prístupné súdu a probačným a mediačným úradníkom.   
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ZÁVER  
 

O nutnosti skúmania vplyvu duševného zdravia svedčí aj výskum vykonaný 
v roku 2012 tímom psychiatrickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP Košice22, 
podľa ktorého sa „duševné poruchy a poruchy správania významnou mierou 
podieľajú na absolútnych číslach novouznaných invalidných dôchodkov. V 
invalidných dôchodkoch v rozsahu 41 % – 70 % (poklesu) sú duševné poruchy 
a poruchy správania na druhom mieste za chorobami podporného a pohybového 
aparátu, v invalidných dôchodkoch v rozsahu 71 % a viac sú na treťom mieste za 
nádormi a chorobami obehovej sústavy.“23 Predmetný negatívny trend má však 
pokračujúcu tendenciu. Podľa aktuálnych štatistík zverejnených Sociálnou 
poisťovňou24 medzi mužmi boli duševné poruchy a poruchy správania štvrtou 
najčastejšou skupinou chorôb vedúcou k invalidite (8,50 %) a pričom alarmujúci je 
trend pri opačnom pohlaví, kedy u žien boli duševné poruchy a poruchy správania 
(po nádorových ochoreniach) druhou najčastejšou príčinou uznania invalidity nad 
70 % (9,43%). 

 
Aj vzhľadom na vyššie uvedené štatistiky (a negatívny trend) považujeme za 

nevhodné, ak právna úprava obmedzuje súd v uložení častokrát pre invalidného 
páchateľa vhodnejšieho alternatívneho trestu povinnej práce. Vymedzenie osôb, 
ktorým nemožno uložiť trest povinnej práce iba na základe predpokladu „invalidity“ 
v zmysle predpisov práva sociálneho zabezpečenia považujeme za diskriminačné, 
keďže takáto diferenciácia nie je objektívne odôvodniteľná legitímnym cieľom ktorý 
sa ňou má dosiahnuť, najmä za predpokladu, keď existuje vhodnejšia alternatíva. 
Predmetná právna úprava tak podľa nášho názoru nemôže úspešne „prejsť“ testom 
proporcionality, keďže nie je vhodná, nevyhnutná a primeraná. Objektívna 
vykonateľnosť trestu povinnej práce nie je a nemôže byť odvodená iba od invalidity 
páchateľa ale musí byť individuálne posúdená, pričom limitom musí byť až 
zdravotná nespôsobilosť k sústavnému výkonu konkrétnej práce páchateľom. 
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Pre-insolvency and insolvency duties of statutory body 
 
 

Abstrakt 
Zákonodarca zaviedol do právneho poriadku inštitút malého konkurzu, ktorý má 
vplyv aj na postavenie osoby vykonávajúce pôsobnosť štatutárneho orgánu. 
Vyhlásením malého konkurzu ich pôsobnosť nezaniká ba naopak zákon o konkurze 
a reštrukturalizácii im stanovuje ďalšie osobitné povinnosti, ktorých porušenie je 
sankcionované osobitnou zodpovednosťou. Režim zodpovednosti členov 
štatutárneho organu je taktiež osobitne upravený aj vo vzťahu k ich 
predinsolvenčným povinnostiam a rieši aj následky ich porušenia. 
 
Kľúčové slová: konkurz, malý konkurz, štatutárny orgán, úpadca.  
 

Abstract 
The legislator introduced into the legal system the institute of small bankruptcy, 
which also affects persons exercising the powers of a statutory body. By declaring a 
small bankruptcy, their competence does not expire, on the contrary, the Bankruptcy 
and Restructuring Act imposes on them other special obligations, the violation of 
which is sanctioned by special liability. The liability regime of the members of the 
statutory body is also specially regulated in relation to their pre-insolvency duties. 
 
Key words: bankruptcy, small bankruptcy, statutory body, debtor. 
 
JEL Classification: K22 
 

 
ÚVOD 

 
Za účelom zrýchlenia a zefektívnenia konkurzného konania bol zákonom č. 

421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov do právneho poriadku zavedený inštitút 
malého konkurzu. Ako uvádza dôvodová správa k vyššie uvedenému zákonu 
„inšpiráciu pre ustanovenia o malom konkurze sú ustanovenia o osobnom bankrote, 
pričom pôsobnosť správcu smeruje viac k administrátorovi konania, kde riešenie 

                                                           
1  Príspevok vznikol s podporou VEGA MŠ SR a SAV pre projekt č. 1/0566/19 - Výkon funkcie 

členov orgánov kapitálových obchodných spoločností a podporou Agentúry na podporu výskumu 
a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-19-0424. 
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ÚVOD 

 
Za účelom zrýchlenia a zefektívnenia konkurzného konania bol zákonom č. 

421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov do právneho poriadku zavedený inštitút 
malého konkurzu. Ako uvádza dôvodová správa k vyššie uvedenému zákonu 
„inšpiráciu pre ustanovenia o malom konkurze sú ustanovenia o osobnom bankrote, 
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1  Príspevok vznikol s podporou VEGA MŠ SR a SAV pre projekt č. 1/0566/19 - Výkon funkcie 

členov orgánov kapitálových obchodných spoločností a podporou Agentúry na podporu výskumu 
a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-19-0424. 
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miery uspokojenia jednotlivých veriteľov, ako aj obsah majetkovej podstaty, je viac 
postavené na iniciatíve veriteľov“.  

So zmenou podmienok vyhlásenia a administrovania konkurzu v podobe malého 
konkurzu súvisí aj podmienky pôsobnosti štatutárneho orgánu v malom konkurze. 
Kým v konkurze vyhlásenom podľa 2. časti ZKR pôsobnosť štatutárneho orgánu 
zaniká vyhlásením konkurzu, v malom konkurze bude štatutárny orgán naďalej 
povinný riadne si plniť povinnosti ustanovené mu ZKR. Uvedená zmena súvisí 
predovšetkým z určitými benefitmi, ktoré by mala nová právna úprava malého 
konkurzu štatutárnemu orgánu poskytovať. Na druhej strane nová právna úprava 
vyžaduje od štatutárneho orgánu aj znášanie prípadných nákladov súvisiacich 
s výkonom jeho povinností. Cieľom príspevku je analyzovať povinnosti štatutárneho 
orgánu súvisiacimi s vyhlásením malého konkurzu a počas jeho priebehu vrátane 
zodpovednosti za podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas.  
 

1.  ZODPOVEDNOSŤ ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU ZA PODANIE 
NÁVRHU NA VYHLÁSENIE KONKURZU 

 
Jednou zo základných sankcií, ktoré je možné členovi štatutárnemu orgánu uložiť 

je zmluvná pokuta za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu. Uvedené 
však platí iba v prípade vyhláseného konkurzu podľa 2. časti ZKR. V prípade 
malého konkurzu sa zákonodarca rozhodol zodpovednosť štatutárneho orgánu riešiť 
odlišným spôsobom a to najmä za účelom zrýchlenia konkurzného konania. 

Túto osobitnú zodpovednosť štatutárneho orgánu v malom konkurze možno 
rozdeliť: 

 
a)  zodpovednosť za neuhradenie pohľadávok veriteľov prevyšujúcich celkovo 

50 000,- eur v podobe pokuty uloženej konkurzným súdom podľa § 106k  
b)  zodpovednosť voči veriteľom za škodu spôsobenú porušením povinnosti 

podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas podľa § 11a ods.1 ZKR 
c)  trestnoprávna zodpovednosť za podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas 

 
a)  Uloženie pokuty  

 
V rámci zodpovednosti za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu 

zákon ustanovil v prípade malého konkurzu osobitnú sankciu v podobe pokuty, 
ktorú bude ukladať samotný konkurzný súd. Právna úprava v prípade malého 
konkurzu upúšťa od tradičnej uplatňovania zákonnej zmluvnej pokuty voči členom 
štatutárneho orgánu (súčasť konkurznej podstaty) a nahradzuje ho inštitútom pokuty 
ukladanej konkurzným súdom (príjem štátneho rozpočtu). Uvedená konštrukcia 
zodpovednosti v novej právnej úprave je tak viac prodlžnícka (Dolný:2020), aj keď 
niektoré podmienky uloženia pokuty konkurzným súdom môžu znevýhodniť aj 
osoby vykonávajúceho pôsobnosť štatutárneho orgánu v čase vyhlásenia malého 
konkurzu. 

Základnou podmienkou pre uloženie pokuty je stav vlastného imania vykázaného 
v poslednej účtovnej závierke pred vyhlásením malého konkurzu. To znamená, že 
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spoločnosť musí vykazovať záporné vlastné imanie v účtovnej závierke pred 
vyhlásením malého konkurzu ako jednu z podmienok na to, aby konkurzný súd 
mohol vôbec uvažovať o uložení pokuty členovi štatutárneho orgánu. V prípade, ak 
by spoločnosť v rámci účtovných závierok mala vykázané kladné vlastné imanie 
v čase pred vyhlásením malého konkurzu, podľa §106k osobitná sankcia nepripadá 
do úvahy.  

Takéto nastavenie podmienky v aktuálnej právnej úprave však vychádza 
z jedného nesprávneho predpokladu a to, že zachytenie majetku a záväzkov 
v účtovníctve v účtovných cenách je postačujúce na vyhodnotenie prípadného 
úpadku vo forme predĺženia.     

Problémovosť skúmania podmienky vlastného imania pre možnosť uloženia 
pokuty konkurzným súdom môžeme zhrnú do niekoľkých bodov:  

 
- Zaúčtovaný majetok bol ocenený historickými cenami, ktoré v súčasnosti 

nemusia zodpovedať reálnej hodnote majetku. To znamená, že 
v súčasnosti môže mať určitá časť majetku nulovú hodnotu no napriek 
tomu je uvedená položka stále evidovaná v účtovníctve (napr. softvér, 
goodwill a pod.) 

- V záväzkoch spoločnosti môžu byť aj záväzky spojené so záväzkovom 
podriadenosti alebo ktoré by sa v konkurze uspokojovali v poradí ako 
podriadené pohľadávky. Tieto záväzky tiež znižujú vlastné imanie 
spoločnosti. V takomto prípade by mohol člen štatutárneho orgánu dostať 
pokutu bez ohľadu na povahu záväzkov a ich vplyv na výšku vlastného 
imania. V prípade klasického konkurzu podľa 2. časti ZKR pri skúmaní 
predĺženia (čo tiež zodpovedá predovšetkým zápornému vlastnému 
imaniu) sa okrem iného do sumy záväzkov sa nezapočítava suma 
záväzkov, ktoré sú spojené so záväzkom podriadenosti, ani suma 
záväzkov, ktoré by sa v konkurze uspokojovali v poradí ako podriadené 
pohľadávky. Čo dáva logiku v tom, že bežní veritelia budú uspokojení 
prednostne pred spriaznenými veriteľmi. 

- Podnikateľovo účtovníctvo nebude zodpovedať skutočnosti. Podľa 
uznávaného autora v oblasti skúmania účtovných podvodov Howarda M. 
Schilita (Schilit, 2002: 3) medzi najčastejšie typy účtovných 
mechanizmov, na spáchanie podvodu s finančnými výkazmi patria napr. 
zaúčtovanie príjmov predčasne, zaúčtovanie falošných príjmov, 
nevykázanie všetkých záväzkov, nesprávne ohodnotenie aktív spoločnosti 
a pod, teda samostatné skúmanie aktív spoločnosti nemusí priniesť 
želateľný výsledok. 

- Neexistencia liberačného dôvodu pri uložení pokuty v prípade, ak dlžník 
podá návrh na vyhlásenie malého konkurzu včas. Aj keď ZKR nerieši 
podmienku včasnosti pre podanie malého konkurzu je potrebné poukázať, 
že v prípade konkurzu podľa 2. časti nie je možné uložiť zákonnú zmluvnú 
pokutu členovi štatutárneho orgánu (prípadne likvidátorovi dlžníka a 
zákonnému zástupcovi dlžníka), ak podal návrh do 30 dní od kedy sa 



50 
 

miery uspokojenia jednotlivých veriteľov, ako aj obsah majetkovej podstaty, je viac 
postavené na iniciatíve veriteľov“.  

So zmenou podmienok vyhlásenia a administrovania konkurzu v podobe malého 
konkurzu súvisí aj podmienky pôsobnosti štatutárneho orgánu v malom konkurze. 
Kým v konkurze vyhlásenom podľa 2. časti ZKR pôsobnosť štatutárneho orgánu 
zaniká vyhlásením konkurzu, v malom konkurze bude štatutárny orgán naďalej 
povinný riadne si plniť povinnosti ustanovené mu ZKR. Uvedená zmena súvisí 
predovšetkým z určitými benefitmi, ktoré by mala nová právna úprava malého 
konkurzu štatutárnemu orgánu poskytovať. Na druhej strane nová právna úprava 
vyžaduje od štatutárneho orgánu aj znášanie prípadných nákladov súvisiacich 
s výkonom jeho povinností. Cieľom príspevku je analyzovať povinnosti štatutárneho 
orgánu súvisiacimi s vyhlásením malého konkurzu a počas jeho priebehu vrátane 
zodpovednosti za podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas.  
 

1.  ZODPOVEDNOSŤ ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU ZA PODANIE 
NÁVRHU NA VYHLÁSENIE KONKURZU 

 
Jednou zo základných sankcií, ktoré je možné členovi štatutárnemu orgánu uložiť 

je zmluvná pokuta za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu. Uvedené 
však platí iba v prípade vyhláseného konkurzu podľa 2. časti ZKR. V prípade 
malého konkurzu sa zákonodarca rozhodol zodpovednosť štatutárneho orgánu riešiť 
odlišným spôsobom a to najmä za účelom zrýchlenia konkurzného konania. 

Túto osobitnú zodpovednosť štatutárneho orgánu v malom konkurze možno 
rozdeliť: 

 
a)  zodpovednosť za neuhradenie pohľadávok veriteľov prevyšujúcich celkovo 

50 000,- eur v podobe pokuty uloženej konkurzným súdom podľa § 106k  
b)  zodpovednosť voči veriteľom za škodu spôsobenú porušením povinnosti 

podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas podľa § 11a ods.1 ZKR 
c)  trestnoprávna zodpovednosť za podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas 

 
a)  Uloženie pokuty  

 
V rámci zodpovednosti za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu 

zákon ustanovil v prípade malého konkurzu osobitnú sankciu v podobe pokuty, 
ktorú bude ukladať samotný konkurzný súd. Právna úprava v prípade malého 
konkurzu upúšťa od tradičnej uplatňovania zákonnej zmluvnej pokuty voči členom 
štatutárneho orgánu (súčasť konkurznej podstaty) a nahradzuje ho inštitútom pokuty 
ukladanej konkurzným súdom (príjem štátneho rozpočtu). Uvedená konštrukcia 
zodpovednosti v novej právnej úprave je tak viac prodlžnícka (Dolný:2020), aj keď 
niektoré podmienky uloženia pokuty konkurzným súdom môžu znevýhodniť aj 
osoby vykonávajúceho pôsobnosť štatutárneho orgánu v čase vyhlásenia malého 
konkurzu. 

Základnou podmienkou pre uloženie pokuty je stav vlastného imania vykázaného 
v poslednej účtovnej závierke pred vyhlásením malého konkurzu. To znamená, že 

51 
 

spoločnosť musí vykazovať záporné vlastné imanie v účtovnej závierke pred 
vyhlásením malého konkurzu ako jednu z podmienok na to, aby konkurzný súd 
mohol vôbec uvažovať o uložení pokuty členovi štatutárneho orgánu. V prípade, ak 
by spoločnosť v rámci účtovných závierok mala vykázané kladné vlastné imanie 
v čase pred vyhlásením malého konkurzu, podľa §106k osobitná sankcia nepripadá 
do úvahy.  

Takéto nastavenie podmienky v aktuálnej právnej úprave však vychádza 
z jedného nesprávneho predpokladu a to, že zachytenie majetku a záväzkov 
v účtovníctve v účtovných cenách je postačujúce na vyhodnotenie prípadného 
úpadku vo forme predĺženia.     

Problémovosť skúmania podmienky vlastného imania pre možnosť uloženia 
pokuty konkurzným súdom môžeme zhrnú do niekoľkých bodov:  

 
- Zaúčtovaný majetok bol ocenený historickými cenami, ktoré v súčasnosti 

nemusia zodpovedať reálnej hodnote majetku. To znamená, že 
v súčasnosti môže mať určitá časť majetku nulovú hodnotu no napriek 
tomu je uvedená položka stále evidovaná v účtovníctve (napr. softvér, 
goodwill a pod.) 

- V záväzkoch spoločnosti môžu byť aj záväzky spojené so záväzkovom 
podriadenosti alebo ktoré by sa v konkurze uspokojovali v poradí ako 
podriadené pohľadávky. Tieto záväzky tiež znižujú vlastné imanie 
spoločnosti. V takomto prípade by mohol člen štatutárneho orgánu dostať 
pokutu bez ohľadu na povahu záväzkov a ich vplyv na výšku vlastného 
imania. V prípade klasického konkurzu podľa 2. časti ZKR pri skúmaní 
predĺženia (čo tiež zodpovedá predovšetkým zápornému vlastnému 
imaniu) sa okrem iného do sumy záväzkov sa nezapočítava suma 
záväzkov, ktoré sú spojené so záväzkom podriadenosti, ani suma 
záväzkov, ktoré by sa v konkurze uspokojovali v poradí ako podriadené 
pohľadávky. Čo dáva logiku v tom, že bežní veritelia budú uspokojení 
prednostne pred spriaznenými veriteľmi. 

- Podnikateľovo účtovníctvo nebude zodpovedať skutočnosti. Podľa 
uznávaného autora v oblasti skúmania účtovných podvodov Howarda M. 
Schilita (Schilit, 2002: 3) medzi najčastejšie typy účtovných 
mechanizmov, na spáchanie podvodu s finančnými výkazmi patria napr. 
zaúčtovanie príjmov predčasne, zaúčtovanie falošných príjmov, 
nevykázanie všetkých záväzkov, nesprávne ohodnotenie aktív spoločnosti 
a pod, teda samostatné skúmanie aktív spoločnosti nemusí priniesť 
želateľný výsledok. 

- Neexistencia liberačného dôvodu pri uložení pokuty v prípade, ak dlžník 
podá návrh na vyhlásenie malého konkurzu včas. Aj keď ZKR nerieši 
podmienku včasnosti pre podanie malého konkurzu je potrebné poukázať, 
že v prípade konkurzu podľa 2. časti nie je možné uložiť zákonnú zmluvnú 
pokutu členovi štatutárneho orgánu (prípadne likvidátorovi dlžníka a 
zákonnému zástupcovi dlžníka), ak podal návrh do 30 dní od kedy sa 



52 
 

dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o 
svojom predlžení. 

 
Pri hľadaní riešení vyššie uvedených problémov spôsobených odkazom na 

skúmanie výšky vykázaného vlastného imania pri uložení pokuty, nemá konkurzný 
súd inú možnosť ako vychádzať z finančných výkazov. Aj keď z pohľadu veriteľov 
skúmanie týchto podmienok nemá žiadny vplyv na ich uspokojenie (pokuta je 
v tomto prípade príjmom štátneho rozpočtu), členovia štatutárneho orgánu sa takto 
nastavených mechanizmom vedia vyhnúť uloženia akejkoľvek pokuty. 

Druhou podmienkou pri ukladaní pokuty konkurzným súdom je existencia 
neuspokojených pohľadávok prihlásených veriteľov prevyšujúcich v úhrne 50 000 
eur po zrušení malého konkurzu. ZKR opäť nerozlišuje pohľadávky veriteľov a teda 
do celkovej výšky pohľadávok sa zarátavajú všetky prihlásené a rozvrhom 
neuspokojené pohľadávky. Hlavným problémom pri tejto podmienke je, že samotný 
dlžník a dokonca ani správca nemá právo pri malom konkurze poprieť prihlásené 
pohľadávky veriteľov. To znamená, že môže nastať aj situácia, že si veriteľ prihlási 
prihláškou do malého konkurzu viac ako by mal (napr. zle vypočíta úroky 
z omeškania alebo prihlási si omylom celú výšku pohľadávky a časť je už splatená) 
a napriek tomu dlžník túto situáciu nevie ovplyvniť. Pričom táto situáciu môže byť 
na ťarchu osobe vykonávajúcej pôsobnosť štatutárneho orgánu pri skúmaní 
podmienok súdu na uloženie pokuty. Súd v rámci jeho pôsobnosť pri malom 
konkurze nemá právo skúmať prihlásené pohľadávky a vyhodnocovať ich 
oprávnenosť. Právo popierať pohľadávky ostalo iba veriteľom bez ohľadu na 
skutočnosť, že výška prihlásených pohľadávok môže ovplyvniť aj osoby v postavení 
štatutárneho orgánu. 

Pokuta môže byť členovi štatutárneho orgánu, ktorý vykonával funkciu 
štatutárneho orgánu úpadcu ku dňu vyhlásenia malého konkurzu, uložená 
v rozmedzí 1000 eur až 10 000 eur. Jediným kritériom, podľa ktorého konkurzný 
súd určí výšku pokuty, je dĺžka obdobia, v ktorom dlžník vykazoval záporné vlastné 
imanie, kde súd vychádza z posledných piatich účtovných závierok (pozn. nie je však 
podmienok malého konkurzu, aby spoločnosť existovala minimálne päť rokov). Pri 
rozhodovaní o výške pokuty sa nezohľadňuje ani výška neuspokojených pohľadávok 
veriteľov presahujúcich minimálnu hranicu na uloženie pokuty (50 000 eur). 
 

b)  Zodpovednosť za škodu voči veriteľom  
 

Okrem možnosti uloženia pokuty konkurzným súdom štatutárnemu orgánu ako 
sankcie za úpadok vo forme predĺženia môžu veritelia uplatňovať voči členom 
štatutárneho orgánu úpadcu aj zodpovednosť za škodu nepodaním návrhu na 
vyhlásenie konkurzu podľa § 11a ZKR. Aj keď v rámci malého konkurzu nie je 
žiadnym spôsobom sankcionované nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas, 
nesplnenie tejto povinnosti môže založiť členom štatutárneho orgánu osobitnú 
zodpovednosť za škodu, ktorú si môžu uplatňovať priamo veritelia. Ide tu o priamy 
nárok veriteľov na náhradu škody a preto tento nárok si musia jednotliví veritelia 
uplatňovať samostatne. Aktívnu vecnú legitimáciu tu bude mať veriteľ prihlásenej 
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pohľadávky. Ako uvádza Ďurica, logickým výkladom musme prísť k záveru, že toto 
právo patrí len konkurznému veriteľovi, ktorého pohľadávka bola zistená a nebola 
uspokojená v konkurze (Ďurica, 2019: 86). 

Napriek tomu, že ZKR neustanovuje v prípade malého konkurzu osobitnú lehotu, 
do ktorej má dlžník podať návrh na vyhlásenie konkurzu je potrebné v tomu prípade 
vychádzať zo všeobecných ustanovení 2. časti ZKR. Podľa slovenského právneho 
poriadku má dlžník nielen právo podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ale aj 
povinnosť v prípade, ak je v predlžení. Podľa § 3 ods. 3 ZKR je predlžený ten, kto 
je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, má viac ako jedného 
veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. Plynutie lehoty 
na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu je stanovená objektívne. ZKR výslovne 
stanovuje povinnosť dlžníka v predĺžení podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 
dní, od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol 
dozvedieť o svojom predlžení. Povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu sa 
nebude týkať situácie, kedy je dlžník platobne neschopný. Uvedená povinnosť bude 
preto platiť aj v prípade malého konkurzu. Pokiaľ ide o samotnú sankciu za 
oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, je potrebné považovať 
ustanovenia o ukladaní pokuty v malom konkurze osobe vykonávajúcej pôsobnosť 
štatutárneho orgánu za právnu úpravu lex specialis k § 11 ZKR. To vylučuje aj 
uplatnenie zákonnej zmluvnej pokuty správcom voči členom štatutárneho orgánu. 
Uvedený záver podporuje aj účel malého konkurzu (zrýchlenie konkurzného 
konania) ako aj dôvodová správa k novele ZKR, ktorá uvádza, že „oproti 
zodpovednostným mechanizmom, pôsobiacim vo veľkom konkurze sa navrhuje 
vystavať osobitný model zodpovednosti, ktorý bude zohľadňovať dĺžku obdobia, v 
ktorom dlžník vykazoval záporné vlastné imanie.“ 

Pri výške škody tu platí vyvrátiteľná právna domnienka, že veriteľovi vznikla 
škoda v rozsahu, v akom pohľadávka veriteľa nebola uspokojená po zastavení 
konkurzného konania pre nedostatok majetku dlžníka, zrušení konkurzu 
vyhláseného na majetok dlžníka pre nedostatok majetku alebo ukončení exekúcie 
alebo obdobného vykonávacieho konania vedeného voči dlžníkovi pre nedostatok 
majetku. Dôkazné bremeno týkajúce sa výšky tu bude na štatutárnom orgáne a nie 
na veriteľovi. Zákon však dáva možnosť štatutárnemu orgánu zbaviť sa tejto 
zodpovednosti, ak preukáže skutočnosti uvedené v § 74a ods. 5 ZKR (Dolný, 2019: 
117). To znamená, že člen štatutárneho orgánu musí preukázať, že: 

 
- konal s odbornou starostlivosťou, najmä ak pre nedostatok súčinnosti tých, s 

ktorými koná spoločne, nemohol túto povinnosť splniť, pričom bez 
zbytočného odkladu, ako sa dozvedel alebo mohol dozvedieť o predlžení, 
uložil do zbierky listín oznámenie, že dlžník je v predlžení, 

- ako člen štatutárneho orgánu bol ustanovený počas úpadku za účelom jeho 
prekonania a návrh na vyhlásenie konkurzu podal bez zbytočného odkladu po 
tom, ako pri konaní s odbornou starostlivosťou zistil, že prijaté opatrenia 
nebudú viesť k jeho prekonaniu,  
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dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o 
svojom predlžení. 

 
Pri hľadaní riešení vyššie uvedených problémov spôsobených odkazom na 

skúmanie výšky vykázaného vlastného imania pri uložení pokuty, nemá konkurzný 
súd inú možnosť ako vychádzať z finančných výkazov. Aj keď z pohľadu veriteľov 
skúmanie týchto podmienok nemá žiadny vplyv na ich uspokojenie (pokuta je 
v tomto prípade príjmom štátneho rozpočtu), členovia štatutárneho orgánu sa takto 
nastavených mechanizmom vedia vyhnúť uloženia akejkoľvek pokuty. 

Druhou podmienkou pri ukladaní pokuty konkurzným súdom je existencia 
neuspokojených pohľadávok prihlásených veriteľov prevyšujúcich v úhrne 50 000 
eur po zrušení malého konkurzu. ZKR opäť nerozlišuje pohľadávky veriteľov a teda 
do celkovej výšky pohľadávok sa zarátavajú všetky prihlásené a rozvrhom 
neuspokojené pohľadávky. Hlavným problémom pri tejto podmienke je, že samotný 
dlžník a dokonca ani správca nemá právo pri malom konkurze poprieť prihlásené 
pohľadávky veriteľov. To znamená, že môže nastať aj situácia, že si veriteľ prihlási 
prihláškou do malého konkurzu viac ako by mal (napr. zle vypočíta úroky 
z omeškania alebo prihlási si omylom celú výšku pohľadávky a časť je už splatená) 
a napriek tomu dlžník túto situáciu nevie ovplyvniť. Pričom táto situáciu môže byť 
na ťarchu osobe vykonávajúcej pôsobnosť štatutárneho orgánu pri skúmaní 
podmienok súdu na uloženie pokuty. Súd v rámci jeho pôsobnosť pri malom 
konkurze nemá právo skúmať prihlásené pohľadávky a vyhodnocovať ich 
oprávnenosť. Právo popierať pohľadávky ostalo iba veriteľom bez ohľadu na 
skutočnosť, že výška prihlásených pohľadávok môže ovplyvniť aj osoby v postavení 
štatutárneho orgánu. 

Pokuta môže byť členovi štatutárneho orgánu, ktorý vykonával funkciu 
štatutárneho orgánu úpadcu ku dňu vyhlásenia malého konkurzu, uložená 
v rozmedzí 1000 eur až 10 000 eur. Jediným kritériom, podľa ktorého konkurzný 
súd určí výšku pokuty, je dĺžka obdobia, v ktorom dlžník vykazoval záporné vlastné 
imanie, kde súd vychádza z posledných piatich účtovných závierok (pozn. nie je však 
podmienok malého konkurzu, aby spoločnosť existovala minimálne päť rokov). Pri 
rozhodovaní o výške pokuty sa nezohľadňuje ani výška neuspokojených pohľadávok 
veriteľov presahujúcich minimálnu hranicu na uloženie pokuty (50 000 eur). 
 

b)  Zodpovednosť za škodu voči veriteľom  
 

Okrem možnosti uloženia pokuty konkurzným súdom štatutárnemu orgánu ako 
sankcie za úpadok vo forme predĺženia môžu veritelia uplatňovať voči členom 
štatutárneho orgánu úpadcu aj zodpovednosť za škodu nepodaním návrhu na 
vyhlásenie konkurzu podľa § 11a ZKR. Aj keď v rámci malého konkurzu nie je 
žiadnym spôsobom sankcionované nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas, 
nesplnenie tejto povinnosti môže založiť členom štatutárneho orgánu osobitnú 
zodpovednosť za škodu, ktorú si môžu uplatňovať priamo veritelia. Ide tu o priamy 
nárok veriteľov na náhradu škody a preto tento nárok si musia jednotliví veritelia 
uplatňovať samostatne. Aktívnu vecnú legitimáciu tu bude mať veriteľ prihlásenej 
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pohľadávky. Ako uvádza Ďurica, logickým výkladom musme prísť k záveru, že toto 
právo patrí len konkurznému veriteľovi, ktorého pohľadávka bola zistená a nebola 
uspokojená v konkurze (Ďurica, 2019: 86). 

Napriek tomu, že ZKR neustanovuje v prípade malého konkurzu osobitnú lehotu, 
do ktorej má dlžník podať návrh na vyhlásenie konkurzu je potrebné v tomu prípade 
vychádzať zo všeobecných ustanovení 2. časti ZKR. Podľa slovenského právneho 
poriadku má dlžník nielen právo podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ale aj 
povinnosť v prípade, ak je v predlžení. Podľa § 3 ods. 3 ZKR je predlžený ten, kto 
je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, má viac ako jedného 
veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. Plynutie lehoty 
na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu je stanovená objektívne. ZKR výslovne 
stanovuje povinnosť dlžníka v predĺžení podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 
dní, od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol 
dozvedieť o svojom predlžení. Povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu sa 
nebude týkať situácie, kedy je dlžník platobne neschopný. Uvedená povinnosť bude 
preto platiť aj v prípade malého konkurzu. Pokiaľ ide o samotnú sankciu za 
oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, je potrebné považovať 
ustanovenia o ukladaní pokuty v malom konkurze osobe vykonávajúcej pôsobnosť 
štatutárneho orgánu za právnu úpravu lex specialis k § 11 ZKR. To vylučuje aj 
uplatnenie zákonnej zmluvnej pokuty správcom voči členom štatutárneho orgánu. 
Uvedený záver podporuje aj účel malého konkurzu (zrýchlenie konkurzného 
konania) ako aj dôvodová správa k novele ZKR, ktorá uvádza, že „oproti 
zodpovednostným mechanizmom, pôsobiacim vo veľkom konkurze sa navrhuje 
vystavať osobitný model zodpovednosti, ktorý bude zohľadňovať dĺžku obdobia, v 
ktorom dlžník vykazoval záporné vlastné imanie.“ 

Pri výške škody tu platí vyvrátiteľná právna domnienka, že veriteľovi vznikla 
škoda v rozsahu, v akom pohľadávka veriteľa nebola uspokojená po zastavení 
konkurzného konania pre nedostatok majetku dlžníka, zrušení konkurzu 
vyhláseného na majetok dlžníka pre nedostatok majetku alebo ukončení exekúcie 
alebo obdobného vykonávacieho konania vedeného voči dlžníkovi pre nedostatok 
majetku. Dôkazné bremeno týkajúce sa výšky tu bude na štatutárnom orgáne a nie 
na veriteľovi. Zákon však dáva možnosť štatutárnemu orgánu zbaviť sa tejto 
zodpovednosti, ak preukáže skutočnosti uvedené v § 74a ods. 5 ZKR (Dolný, 2019: 
117). To znamená, že člen štatutárneho orgánu musí preukázať, že: 

 
- konal s odbornou starostlivosťou, najmä ak pre nedostatok súčinnosti tých, s 

ktorými koná spoločne, nemohol túto povinnosť splniť, pričom bez 
zbytočného odkladu, ako sa dozvedel alebo mohol dozvedieť o predlžení, 
uložil do zbierky listín oznámenie, že dlžník je v predlžení, 

- ako člen štatutárneho orgánu bol ustanovený počas úpadku za účelom jeho 
prekonania a návrh na vyhlásenie konkurzu podal bez zbytočného odkladu po 
tom, ako pri konaní s odbornou starostlivosťou zistil, že prijaté opatrenia 
nebudú viesť k jeho prekonaniu,  
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- v lehote podľa § 11 ods. 2 ZKR poveril správcu vypracovaním 
reštrukturalizačného posudku a podal návrh na povolenie reštrukturalizácie, 
na základe ktorého súd povolil reštrukturalizáciu. 
 

c)  Trestnoprávna zodpovednosť za podanie návrhu na vyhlásenie 
konkurzu včas 

 
Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon (ďalej aj „TZ“)2 novelou  č. 264/2017 Z. 

z. rozšíril trestný čin marenia konkurzného a vyrovnacie konania aj na konanie 
štatutárneho orgánu, ktorý nepodá návrh na vyhlásenie konkurzu konania včas. 
Základným objektom ochrany podľa tohto zákonného ustanovenia počas trvania 
konkurzného konania je predísť ohrozeniu uspokojenia veriteľov (Šamko:2010. 
s.651). Z uvedenej skutkovej podstaty trestného činu vyplýva pre štatutárny orgán 
podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas, teda za podmienok § 11 ZKR ak sa dlžník 
nachádza v predĺžení. Uvedená trestnosť porušenia tejto normy sa bude rovnako 
vzťahovať na štatutárny orgán aj v prípade vyhlásenie malého konkurzu. 
 

2.  PÔSOBNOSŤ ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU V MALOM 
KONKURZE 

 
V rámci malého konkurzu pôsobnosť štatutárneho orgánu zostáva zachovaná vo 

viacerých oblastiach. Zachovanie pôsobnosti je predovšetkým odôvodnené aj 
samotným postavením správcu v rámci malého konkurzu,  kde jeho pôsobnosť 
smeruje viac k administrátorovi konania. To vedie viac k odbremeneniu správcu od 
určitých povinností ako aj zníženiu prípadných pohľadávok proti podstate. 

 
Štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu úpadcu počas malého konkurzu: 
 
a) zabezpečuje vedenie účtovníctva úpadcu vrátane zostavenia účtovnej 

závierky úpadcu a uloženia účtovnej závierky úpadcu v registri účtovných 
závierok. V rámci malého konkurzu ostáva vedenie účtovníctva plne 
v pôsobnosti štatutárneho orgánu. Režim zostavovania účtovných závierok 
sa spravuje osobitnými podmienkami podľa zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve. Štatutárny orgán bude musieť poskytnúť účtovníctvo aj 
správcovi v rámci jeho činnosti súvisiacej so speňažením majetku úpadcu, 
avšak poskytnutie tejto súčinnosti by nemalo obmedziť aj plnenie si jeho 
povinnosť vedenia riadneho účtovníctva v súlade so zákonom. Ak štatutárny 
orgán nedisponuje s vedomosťami a skúsenosťami s vedením účtovníctva je 
oprávnený v tejto veci poveriť aj tretiu osobu. Náklady na vedenie 
účtovníctva tak v plnom rozsahu znáša štatutárny orgán úpadcu a nezaťažuje 
sa tak konkurzná podstatu prípadnými pohľadávkami proti podstate za 
vedenie účtovníctva. Nie je však vylúčené, že v rámci malého konkurzu 

                                                           
2  Podľa § § 242 ods. 1 písm. a) TZ: „Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o 

reštrukturalizácii alebo konanie o oddĺžení tým, že nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý 
upravuje také konanie vrátane povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu 
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vzniknú aj pohľadávky súvisiace s účtovníctvom avšak podľa nášho názoru 
nesmú spadať do vymedzenia úloh a povinností za ktoré je zodpovedný 
samotný štatutárny orgán. 

b) koná za úpadcu voči orgánom finančnej správy, Sociálnej poisťovni, 
zdravotným poisťovniam a iným orgánom verejnej moci. V pôsobnosti 
štatutárneho orgánu ostáva aj celá komunikácia s vyššie uvedenými orgánmi. 
To v konečnom dôsledku časovo ako aj nákladov odbremení správcu od tejto 
komunikácie s výnimkou uplatňovania si nárokov v rámci konkurzného 
konania. 

c) koná za úpadcu v pracovnoprávnych vzťahoch. To znamená, že štatutárny 
orgán je oprávnený naďalej vystupovať voči zamestnancom v mene úpadcu. 
Úkony štatutárneho orgánu by mali smerovať predovšetkým k ukončeniu 
pracovných a obdobných pracovných vzťahov aj keď ZKR tieto úkony ničím 
neobmedzuje. Otázkou však ostáva ako sa budú vysporiadavať nároky 
zamestnancov v rámci konkurzného konania, keďže v rámci primeraného 
použitia §167t ZKR ich podľa nášho názoru nemôžeme zaradiť medzi 
pohľadávky proti podstate. Štatutárny orgán v rámci uvedenej povinnosti 
nezodpovedá za úhradu nákladov súvisiacich s existenciou zamestnancov 
v rámci úpadcu. 

d) zabezpečuje plnenie povinností súvisiacich s archivovaním dokumentácie 
úpadcu. Prenesenie povinnosti súvisiacej s registratúrou písomností 
a účtovníctva úpadcu predstavuje výraznú úsporu nákladov súvisiacich 
s konkurzným konaním.  

e) plní v rozsahu svojich možností a schopností povinnosti uložené správcom 
súvisiace so zabezpečením správy konkurznej podstaty v malom konkurze. 
Štatutárny orgán bude povinný najmä uskutočniť všetky úkony súvisiace s 
odovzdaním majetku po speňažení, poskytnutie nevyhnutných účtovných 
záznamov za účelom zistenia majetku prípade poskytnúť vyjadrenia 
k prihláseným pohľadávkam a pod.  

 
Porušenie povinnosti štatutárnym orgánom úpadcu alebo členom štatutárneho 

orgánu úpadcu (ak, bez vážneho dôvodu neposkytoval správcovi súčinnosť, ktorú 
možno od neho spravodlivo vyžadovať alebo riadne nevykonával svoju pôsobnosť 
počas malého konkurzu) môže mať viesť k jeho vylúčeniu podľa §13a3 Obchodného 
zákonníka. O vylúčení osoby vykonávajúcej pôsobnosť štatutárneho orgánu pre 
porušenie povinnosti v malom konkurze bude rozhodovať konkurzný súd spravidla 
na návrh. Aktívne legitimovaní na podanie návrh sú prihlásení veritelia, správca, 
zamestnanci úpadcu alebo orgán verejnej moci.  

                                                           
3  Podľa uvedeného ustanovenia môže súd rozhodnutím určiť, že po dobu uvedenú v rozhodnutí súdu, 

alebo na základe rozhodnutia súdu po dobu troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia ,fyzická 
osoba nesmie vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v 
obchodnej spoločnosti alebo družstve. 
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- v lehote podľa § 11 ods. 2 ZKR poveril správcu vypracovaním 
reštrukturalizačného posudku a podal návrh na povolenie reštrukturalizácie, 
na základe ktorého súd povolil reštrukturalizáciu. 
 

c)  Trestnoprávna zodpovednosť za podanie návrhu na vyhlásenie 
konkurzu včas 

 
Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon (ďalej aj „TZ“)2 novelou  č. 264/2017 Z. 

z. rozšíril trestný čin marenia konkurzného a vyrovnacie konania aj na konanie 
štatutárneho orgánu, ktorý nepodá návrh na vyhlásenie konkurzu konania včas. 
Základným objektom ochrany podľa tohto zákonného ustanovenia počas trvania 
konkurzného konania je predísť ohrozeniu uspokojenia veriteľov (Šamko:2010. 
s.651). Z uvedenej skutkovej podstaty trestného činu vyplýva pre štatutárny orgán 
podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas, teda za podmienok § 11 ZKR ak sa dlžník 
nachádza v predĺžení. Uvedená trestnosť porušenia tejto normy sa bude rovnako 
vzťahovať na štatutárny orgán aj v prípade vyhlásenie malého konkurzu. 
 

2.  PÔSOBNOSŤ ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU V MALOM 
KONKURZE 

 
V rámci malého konkurzu pôsobnosť štatutárneho orgánu zostáva zachovaná vo 

viacerých oblastiach. Zachovanie pôsobnosti je predovšetkým odôvodnené aj 
samotným postavením správcu v rámci malého konkurzu,  kde jeho pôsobnosť 
smeruje viac k administrátorovi konania. To vedie viac k odbremeneniu správcu od 
určitých povinností ako aj zníženiu prípadných pohľadávok proti podstate. 

 
Štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu úpadcu počas malého konkurzu: 
 
a) zabezpečuje vedenie účtovníctva úpadcu vrátane zostavenia účtovnej 

závierky úpadcu a uloženia účtovnej závierky úpadcu v registri účtovných 
závierok. V rámci malého konkurzu ostáva vedenie účtovníctva plne 
v pôsobnosti štatutárneho orgánu. Režim zostavovania účtovných závierok 
sa spravuje osobitnými podmienkami podľa zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve. Štatutárny orgán bude musieť poskytnúť účtovníctvo aj 
správcovi v rámci jeho činnosti súvisiacej so speňažením majetku úpadcu, 
avšak poskytnutie tejto súčinnosti by nemalo obmedziť aj plnenie si jeho 
povinnosť vedenia riadneho účtovníctva v súlade so zákonom. Ak štatutárny 
orgán nedisponuje s vedomosťami a skúsenosťami s vedením účtovníctva je 
oprávnený v tejto veci poveriť aj tretiu osobu. Náklady na vedenie 
účtovníctva tak v plnom rozsahu znáša štatutárny orgán úpadcu a nezaťažuje 
sa tak konkurzná podstatu prípadnými pohľadávkami proti podstate za 
vedenie účtovníctva. Nie je však vylúčené, že v rámci malého konkurzu 

                                                           
2  Podľa § § 242 ods. 1 písm. a) TZ: „Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o 

reštrukturalizácii alebo konanie o oddĺžení tým, že nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý 
upravuje také konanie vrátane povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu 
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vzniknú aj pohľadávky súvisiace s účtovníctvom avšak podľa nášho názoru 
nesmú spadať do vymedzenia úloh a povinností za ktoré je zodpovedný 
samotný štatutárny orgán. 

b) koná za úpadcu voči orgánom finančnej správy, Sociálnej poisťovni, 
zdravotným poisťovniam a iným orgánom verejnej moci. V pôsobnosti 
štatutárneho orgánu ostáva aj celá komunikácia s vyššie uvedenými orgánmi. 
To v konečnom dôsledku časovo ako aj nákladov odbremení správcu od tejto 
komunikácie s výnimkou uplatňovania si nárokov v rámci konkurzného 
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3  Podľa uvedeného ustanovenia môže súd rozhodnutím určiť, že po dobu uvedenú v rozhodnutí súdu, 
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ZÁVER 
 
Nová právna úprava malého konkurzu zavádza osobitnú zodpovednosť 

štatutárneho orgánu za úpadok spoločnosti v prípade predĺženia. Z pohľadu dlžníka 
je výška tejto sankcie prijateľnejšia ako zákonná zmluvná pokuta podľa 2 časti ZKR. 
Táto sankcia však nespôsobuje nárast konkurznej podstaty slúžiacej na uspokojenie 
veriteľov a je výlučne príjmom štátneho rozpočtu. Z pohľadu veriteľa môže byť 
včasnosť podania návrhu na vyhlásenie konkurzu štatutárnym orgánom  
sankcionovaná osobitnou zodpovednosťou za spôsobenú škodu podľa § 11a ZKR, 
ktorá je postavená predovšetkým na aktivite veriteľov podaním žaloby voči členom 
štatutárneho orgánu úpadcu po ukončení konkurzného konania. 

Štatutárnemu orgánu pribudli v malom konkurze aj viaceré povinnosti ako 
zabezpečenie vedenia účtovníctva, archivovanie spisov a účtovníctva a pod. ktorých 
nedodržanie môže spôsobiť jeho vylúčenie podľa ustanovení OBZ. Na jednej strane 
ustanovenia o malom konkurze prinášajú zrýchlenie konkurzného konania, na druhej 
strane zaväzujú štatutárny orgán na poskytovanie súčinnosti správcovi, súdu ako aj 
iným verejnoprávnym orgánom, aby bolo možné rýchle ukončenie malého 
konkurzu. 
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ÚVOD 
 
V záujme zeefektívnenia procesu distribúcie tovarov vstupujú výrobcovia 

(dodávatelia) s ďalšími účastníkmi tohto procesu do vzájomných zmluvných 
vzťahov, ktorými sa vytvárajú distribučné cesty (siete). Zmluvy, ktoré medzi sebou 
účastníci distribúcie uzavierajú, sa obvykle označujú ako distribučné zmluvy.  
Distribučné zmluvy možno rozlišovať v širšom a užšom zmysle. Distribučnými 
zmluvami v širšom zmysle rozumieme pomenované i nepomenované zmluvy, ktoré 
sa využívajú  v oblasti distribúcie tovarov. Pre tieto zmluvy sú  - podľa B. Poláčka - 
typické - najmä tieto skutočnosti: 

 
i) distribútor sa v úlohe priekupníka stará o akvizíciu predaja a organizáciu 

distribučnej siete na vymedzenom území, 
ii)  distribútor má na vymedzenom území výhradné postavenie, 
iii) obchodný vzťah je dlhodobý, 
iv) vzťah vytvára  určité vernostné puto, 
v) pravidelne ide o značkový tovar.3 
 
Distribučné zmluvy ako súbor zmlúv môžu pozostávať zo zmlúv jedného typu, 

napr. kúpnych zmlúv, uzatváraných medzi jednotlivými účastníkmi distribúcie, či 
ako súbor viacerých typov zmlúv či viacerých inominátnych zmlúv uzatváraných 
medzi jednotlivými účastníkmi distribúcie. 

Distribučnú zmluvu v užšom zmysle ponímame ako zmluvu, ktorá sa uzaviera 
medzi účastníkmi distribúcie a ktorej základom je obchodný vzťah medzi 
predávajúcim a kupujúcim, ktorý je upravený napr. kúpnou zmluvou alebo  
rámcovou zmluvou a ktorá popri typických dojednaniach pre zmluvu tvoriacu jej 
jadro obsahuje aj  typické distribučné dojednania ako je teritoriálna exkluzivita, 
výhradné prideľovanie zákazníkov, výhradný nákup, cenové obmedzenia pre ďalší 
predaj, platby vopred za prístup na trh, spravovanie určitej kategórie výrobkov, 
právo používať ochrannú známku predávajúceho a pod. Pre označovanie 
distribučnej zmluvy v užšom zmysle budeme ďalej používať aj pomenovanie 
„zmluva o distribúcii tovarov“. 

J. Bejček zaraďuje do kategórie  vertikálnych distribučných a s distribúciou 
spojených zmlúv, zmluvy (dohody), ktoré sa týkajú:  

 
a)  obchodného zastúpenia,   
b)  sprostredkovania,  
c)  výhradnej distribúcie,  
d)  výhradných dodávok,  
e)  výberovej (selektívnej) distribúcie,  
f)  výhradného prideľovania zákazníkov,  
g)  výhradného nákupu,   
h)  nákupu jednej značky,  
i)  podmieňovania predaja (viazané obchody, junktimácia),   

                                                           
3  POLÁČEK, B. Právo mezinárodního obchodu, Praha,Wolters Kluwer, 2017, s. 203. 
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j)  obmedzenia cien pre ďalší predaj,  
k)  platieb vopred za prístup na trh,  
l)  spravovania určitej kategórie výrobkov (category management ), 
m) franchisingu, 
n)  subdodávok.4 
 
Podľa J. Bejčka sa v praxi ako samostatné „zmluvy“ vyskytujú zmluvy 

o obchodnom zastúpení, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy franchisingové, 
prípadne zmluvy o spravovaní určitej kategórie výrobkov. Ďalšie vertikálne 
dojednania vo vzťahu k distribúcii bývajú - podľa J. Bejčka – zahrnuté do iných 
zmlúv (kúpnych, predajných, „distribučných“, prípadne inak označovaných) ako 
zmluvné klauzuly (doložky) so špecifickým obsahom.5 

Z vymedzenia J. Bejčka možno vyvodiť, že do kategórie kúpnych zmlúv budú 
zahrnuté zmluvy či dojednania (doložky) týkajúce sa výhradných dodávok, 
výhradného nákupu, nákupu jednej značky, podmieňovania predaja (viazané 
obchody, junktimácia), obmedzenia cien pre ďalší predaj, platieb vopred za prístup 
na trh, či subdodávok. 

V distribučných  zmluvách sú obsiahnuté tiež ďalšie dojednania či doložky napr. 
dojednania o výhradnej distribúcii, výberovej (selektívnej) distribúcii, výhradného 
prideľovania zákazníkov. 

Distribúcia tovarov sa teda môže realizovať prostredníctvom distribučnej  zmluvy 
(zmluvy o distribúcii tovaru) alebo niektorou či viacerými z  týchto zmlúv - kúpnou 
zmluvou, ktorá môže obsahovať viaceré  osobitné „distribučné“ dojednania 
(doložky), zmluvou o obchodnom zastúpení, sprostredkovateľskou zmluvou, 
komisionárskou zmluvou, franchisingovou zmluvou, zmluvami vytvárajúcimi 
exportnú alianciu. 

 
ZMLUVA O DISTRIBÚCII    

 
Predmetom  skúmania  v tejto stati je najmä distribučná zmluva v užšom zmysle,  

pre ktorú  používame označenie „zmluva o distribúcii“. 
Pri skúmaní  tejto zmluvy  sa budeme zamýšľať najmä nad týmito otázkami: 
 
1. Aký je charakter (povaha)  zmluvy o distribúcii tovarov? 
2. Čo je obvyklým obsahom zmluvy o distribúcii tovarov, aké sú jej obvyklé 

náležitosti ? 
3. Čím sa odlišuje zmluva o distribúcii od iných distribučných konceptov 

založených na využití konkrétneho zmluvného typu pri distribúcii tovarov? 
4. Či sa v praxi  distribučných vzťahov vyskytuje obvykle situácia, keď jedna 

zmluvná strana je v pozícií slabšej strany a to v takej miere, že si reálne 
nedokáže ochrániť svoje záujmy a druhá strana svoje výhodnejšie postavenie 

                                                           
4  BEJČEK, J. - ŠILHÁN J. a kol. Obchodní smlouvy: závazky v podnikání. Praha: C.H. Beck, 2015, 

s.354. 
5  Tamtiež, s.354. 
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distribučnej zmluvy v užšom zmysle budeme ďalej používať aj pomenovanie 
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J. Bejček zaraďuje do kategórie  vertikálnych distribučných a s distribúciou 
spojených zmlúv, zmluvy (dohody), ktoré sa týkajú:  

 
a)  obchodného zastúpenia,   
b)  sprostredkovania,  
c)  výhradnej distribúcie,  
d)  výhradných dodávok,  
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3  POLÁČEK, B. Právo mezinárodního obchodu, Praha,Wolters Kluwer, 2017, s. 203. 
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j)  obmedzenia cien pre ďalší predaj,  
k)  platieb vopred za prístup na trh,  
l)  spravovania určitej kategórie výrobkov (category management ), 
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Podľa J. Bejčka sa v praxi ako samostatné „zmluvy“ vyskytujú zmluvy 
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(doložky), zmluvou o obchodnom zastúpení, sprostredkovateľskou zmluvou, 
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ZMLUVA O DISTRIBÚCII    

 
Predmetom  skúmania  v tejto stati je najmä distribučná zmluva v užšom zmysle,  

pre ktorú  používame označenie „zmluva o distribúcii“. 
Pri skúmaní  tejto zmluvy  sa budeme zamýšľať najmä nad týmito otázkami: 
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2. Čo je obvyklým obsahom zmluvy o distribúcii tovarov, aké sú jej obvyklé 

náležitosti ? 
3. Čím sa odlišuje zmluva o distribúcii od iných distribučných konceptov 

založených na využití konkrétneho zmluvného typu pri distribúcii tovarov? 
4. Či sa v praxi  distribučných vzťahov vyskytuje obvykle situácia, keď jedna 
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4  BEJČEK, J. - ŠILHÁN J. a kol. Obchodní smlouvy: závazky v podnikání. Praha: C.H. Beck, 2015, 

s.354. 
5  Tamtiež, s.354. 
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zneužíva na jej úkor a tento stav vyvoláva potrebu ochrany záujmov slabšej 
strany prijatím kogentnej normatívnej úpravy ? 

5. Či je potrebná právna úprava zmluvy o distribúcii tovarov ako zmluvného 
typu v záväzkových častiach súkromnoprávnych kódexov alebo či postačuje 
súčasná prax uzavierania distribučných zmlúv založená na využití zmluvnej 
slobody a dispozičných ustanovení všeobecných úprav záväzkových 
vzťahov? 
 

VYMEDZENIE ZMLUVY O DISTRIBÚCII TOVAROV 

Zmluva o distribúcii tovarov alebo distribučná zmluva nie je ako zmluvný typ 
upravená v obchodných či občianskych zákonníkoch v krajinách Európskej únie. 
S  pojmom distribučné zmluvy sa však  stretávame vo viacerých normatívnych 
dokumentoch rôznej povahy, ale aj nariadeniach Európskej únie napr. Rím I. 

Zmluvu o distribúcii (distribučnú zmluvu  v užšom zmysle ) nepovažuje J. Bejček 
za samostatný zmluvný typ, čo je zrejmé aj z jeho vymedzenia dohody o výhradnej 
distribúcii, keď uvádza, že podstatou dohody o výhradnej distribúcii (ktorú považuje 
za typickú doložku v predajných zmluvách) je to, že dodávateľ ustanovuje 
výlučného distribútora svojich výrobkov buď pre určité teritórium alebo pre osobitnú 
skupinu zákazníkov, pričom distribútor tovar od dodávateľa nakupuje a predáva na 
svoj vlastný účet.6 Dodávateľ sa pri výhradnej distribúcii sa zaväzuje predať svoje 
výrobky len jednému distribútorovi, ktorý ich bude na určitom území (alebo len 
určitej skupine zákazníkov) ďalej predávať. Dodávateľ sa obvykle zaväzuje, že 
nebude predávať tovar priamo spotrebiteľom a že neustanoví iného distribútora na 
vymedzenom území alebo pre určitú skupinu zákazníkov.7 Zároveň je i distribútor 
obmedzený v aktívnom predaji na ďalších územiach, ktoré sú výhradne pridelené 
iným distribútorom. 

Pri dohode o výberovej (selektívnej) distribúcií nie je obsiahnutý prvok 
teritoriality ani sa neprideľujú zákazníci podľa určitých kritérií a to z dôvodu 
zníženia počtu distribútorov pri zabezpečení vysokej kvality distribúcie a ďalších 
súvisiacich služieb. Súčasťou týchto dohôd je pre distribútorov zákaz predávať tovar 
iným distribútorom, ktorí nepatria do autorizovanej siete. J. Bejček zvýrazňuje, že 
selektívna distribúcia je významná pre prevenciu parazitovania medzi distribútormi 
a pre budovanie image značky.8 

Naproti tomu A. J. Bělohlávek zastáva názor, že distribučná zmluva (zmluva 
o distribúcii) predstavuje osobitnú koncepciu a nielen zmiešanú alebo zloženú 
zmluvu.9 Tento názor odôvodňuje A. J. Bělohlávek špecifickými obchodnými 
situáciami, ktoré dali vzniknúť osobitným dojednaniam medzi dodávateľmi 
a odberateľmi, ktoré idú nad rámec podmienok obsiahnutých v kúpnych zmluvách. 
                                                           
6  BEJČEK, J. - ŠILHÁN, J. a kol. Obchodní smlouvy: závazky v podnikání. V Praze: C.H. Beck, 

2015, s.357. 
7  Tamtiež, s.357. 
8  BEJČEK, J. - ŠILHÁN, J. a kol. Obchodní smlouvy: závazky v podnikání. V Praze: C.H. Beck, 

2015, s.359 
9  BĚLOHLÁVEK A. J. Římská úmluva a Nařízení Řím I: komentář v širších souvislostech 

evropského a mezinárodního práva soukromého. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2009. 2 sv. s. 877. 
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Medzinárodné obchodné siete predaja obvykle fungujú na princípe, keď výrobca 
určitého tovaru alebo služieb (produktu/výkonu) vytvára vlastnú sieť zmluvných 
predajcov pre tieto svoje vlastné produkty. Závisí na konkrétnom obchodnom modeli 
výrobcu, koľko medzistupňov obsahuje jeho konkrétny obchodný model.10 Pri 
porovnaní distribučnej zmluvy s franchisingovou zmluvou konštatuje A. J. 
Bělohlávek, že v obidvoch prípadoch prevádzkuje odberateľ (v prípade distribučnej 
zmluvy), či franchisant (v prípade franchisingovej zmluvy), podnikanie pod svojím 
menom a na svoj účet. Rozdiel vidí v tom, že pri distribučnom vzťahu nedochádza 
k takému stupňu integrácie podniku odberateľa do štruktúry distribútora, ako je tomu 
vo vzťahu medzi franchisorom a franchisantom.11 

Rozsah poskytovaných služieb zo strany distribútora je pomerne úzky,  spravidla 
sa obmedzuje len na poskytovanie určitého typu užívacích práv k priemyselnému     
vlastníctvu distribútora. Ide najmä o možnosť používať ochrannú známku 
distribútora, prípadne tiež know-how distribútorovho modelu. Za pravidelný znak 
distribučných zmlúv považuje A. J. Bělohlávek aj dohody o podiele na trhu 
a prípadne aj cenové dohody.12 
 

ZMLUVA O DISTRIBÚCII PODĽA DCFR 
 

Zmluvu o distribúcii tovarov (distribučnú zmluvu) obsahuje Dratft Common  
Frame of Reference (DCFR), ktorý predstavuje akademický koncept budúceho  
Spoločného referenčného rámca13 vo svojej Knihe IV. Zmluvy o obchodnom 
zastúpení, franchisové a distribučné zmluvy.14 Podľa  bodu IV.E.-1:101: ods.1, je 
pre zmluvy o obchodnom  zastúpení franchisové a distribučné zmluvy ako aj pre 
ďalšie obdobné zmluvy charakteristické, že jedna strana, ktorá je účastníkom 
obchodu nezávisle používa svoje  schopnosti a úsilie uviesť na trh produkty inej 
strany. 

Distribučná zmluva je vymedzená v kapitole 5: Distribúcia, časti E, Knihe IV., 
v bode IV.E.-5:101 ods.1, ktorý ustanovuje, že  za distribučné zmluvy sa považujú 
zmluvy, v ktorých jedna strana, dodávateľ, súhlasí, že bude dodávať druhej strane, 
distribútorovi, produkty a distribútor súhlasí, že ich bude kupovať alebo ich 
odoberať a platiť za nich a predávať ich v mene distribútora a v prospech 
distribútora. Z obsahu tohto ustanovenia je zrejmé, že distribučná zmluva 
nepredstavuje samostatný zmluvný typ, ale že jej základom (jadrom) je kúpna 
zmluva. Tento záver  potvrdzuje aj návrh vymedzenia zmluvy o výhradnej distribúcii 
(ods.2) zmluvy o vybranej distribúcii (ods.3) a výhradnej nákupnej zmluvy (ods.4), 
v ktorých sa používajú výrazy „dodávať“, „nakupovať“ a „odoberať“, čo sú typické 

                                                           
10  Tamtiež, s. 878. 
11  Tamtiež, s. 878. 
12  Tamtiež, s. 879. 
13  Návrh spoločného referenčného rámca (DCFR) bol publikovaný začiatkom roku 2008 – Principles, 

Definitions and Model Rules of European Private Law – Draft Common Frame of Reference 
(DCFR), Sellier, 2008.   

14  Odkazy na ustanovenia DCFR sú podľa znenia uvedeného v publikácii DCFR první výstup na cestě 
k Európskemu zákonníku soukromného práva  (Příloha časopisu Karlovarská právní revue  
č.2/2008) ISBN 978-80-87252-00-0. 
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6  BEJČEK, J. - ŠILHÁN, J. a kol. Obchodní smlouvy: závazky v podnikání. V Praze: C.H. Beck, 

2015, s.357. 
7  Tamtiež, s.357. 
8  BEJČEK, J. - ŠILHÁN, J. a kol. Obchodní smlouvy: závazky v podnikání. V Praze: C.H. Beck, 

2015, s.359 
9  BĚLOHLÁVEK A. J. Římská úmluva a Nařízení Řím I: komentář v širších souvislostech 

evropského a mezinárodního práva soukromého. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2009. 2 sv. s. 877. 
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10  Tamtiež, s. 878. 
11  Tamtiež, s. 878. 
12  Tamtiež, s. 879. 
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(DCFR), Sellier, 2008.   

14  Odkazy na ustanovenia DCFR sú podľa znenia uvedeného v publikácii DCFR první výstup na cestě 
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záväzky vyplývajúce z kúpnej zmluvy. Pravidlá tejto časti DCFR sa uplatňujú na 
viaceré typy distribučného vzťahu: výhradnú distribúciu, selektívnu distribúciu 
a výlučný nákup, pričom rozsah povinností, ktoré sa uplatnia, závisí od druhu 
exkluzivity, na ktorej sa zmluvné strany v príslušnej zmluve dohodnú. Na rozdiel od 
obchodného zastúpenia, sa pravidlá tejto časti uplatnia len na subjekt, ktorý koná pri 
distribúcii tovarov  vo vlastnom mene, teda nakupuje produkty od dodávateľa a ďalej 
ich predáva. 
 

VZOROVÁ DISTRIBUČNÁ ZMLUVA PODĽA ICC (2016) 
 
V roku 2016 vypracovala  ICC dokument „Vzorová distribučná zmluva“. Podľa 

tohto dokumentu má distribučná zmluva  obsahovať:  
 
1. vymedzenie územia a produktov, na ktoré sa zmluva vzťahuje, 
2. dobrá viera a poctivé obchodovanie, 
3. postavenie distribútora, 
4. zákaz konkurencie, 
5. organizácia predaja, 
6. marketingové stratégie – reklama a veľtrhy, 
7. podmienky dodávania – ceny, 
8. predajné ciele – záruka dosiahnutia minimálneho cieľa, 
9. subdistribútorstvo alebo zastúpenie, 
10. informovanie dodávateľa, 
11. ceny pri ďalšom predaji, 
12. predaje mimo územie prostredníctvom internetu, 
13. ochranné známky dodávateľa, obchodné mená a logá, 
14. dôverné informácie, 
15. zásoby produktov a náhradné diely – popredajné služby, 
16. výhradné distribútorstvo, 
17. priame predaje, 
18. informovanie distribútora, 
19. trvanie zmluvy, 
20. predčasné ukončenie, 
21. odškodnenie dobrej povesti, 
22. vrátenie dokumentov a produktov na sklade, 
23. riešenie sporov, 
24. uplatniteľné právo, 
25. automatická voľba alternatívy podľa tejto zmluvy, 
26. predchádzajúce zmluvy – zmeny – neplatnosť – priradenie, 
27. autentický text.15  

 
Vzorová zmluva upravuje postavenie distribútora ako osoby, ktorá vo svojom 

mene a na svoj účet predáva produkty dodávateľa (bod 3.1). Distribútor však nie je 
oprávnený konať v mene a za dodávateľa alebo akýmkoľvek iným spôsobom 
                                                           
15  Vzorová zmluva má 27 článkov a 12 príloh, v ktorých sú precizované jednotlivé články. 

63 
 

zaväzovať dodávateľa voči tretím osobám, pokiaľ ho vopred a špecificky v písomnej 
forme dodávateľ nepoverí (bod 3.3). Vzorová zmluva predpokladá, že aj vo 
výnimočných prípadoch sa distribútor môže ocitnúť v pozícii sprostredkovateľa, 
pričom táto činnosť musí mať vedľajší charakter a nesmie prevažovať nad pozíciou 
distribútora (bod 3.4). Toto ustanovenie je spresnené v prílohe II nazvanej „Provízie 
za priame predaje“, podľa ktorej v prípade, ak distribútor koná ako sprostredkovateľ 
(podľa bodu 3.4), má nárok na províziu vo výške dohodnutého percenta z ceny. 
Provízia sa vyráta podľa referenčnej hodnoty v EXW Incoterms rules bez ohľadu na 
Incoterm rules, ktoré boli dohodnuté v kúpnej zmluve. 

Bez predchádzajúceho písomného povolenia dodávateľa nesmie distribútor 
zastupovať, priamo alebo nepriamo, vyrábať, uvádzať na trh alebo predávať na 
zmluvnom území žiadne produkty, s ktorými je v súťažnom vzťahu, a to počas 
celého trvania zmluvy (4.1). Distribútorovi nič nebráni, aby s týmito produktmi 
súperil na iných trhoch.  

Vzorová zmluva kladie dôraz na dosiahnutie konsenzu v otázkach marketingovej 
stratégie, pretože od toho závisí úspech distribúcie, na ktorom sú zainteresované obe 
strany. Za týmto účelom sa distribútor a dodávateľ zaväzujú, že budú spolupracovať 
pri príprave marketingovej stratégie na každý nasledujúci rok. Všetky materiály 
musia byť vopred odsúhlasené dodávateľom. Rozdelenie nákladov marketingových 
aktivít i náklady na výstavy a veľtrhy si distribútor a dodávateľ dohodnú 
v percentuálnom vyjadrení16. 

Vzhľadom na to, že distribučná zmluva sa dojednáva spravidla na dlhšiu dobu, 
táto vzorová zmluva upravuje pravidlá formulácie predajných cieľov (bod 8.1) 
a garanciu minimálneho cieľa na príslušný rok a dôsledky jeho nenaplnenia (bod 
8.3). Minimálny cieľ sa stanovuje v peňažnom a v množstevnom vyjadrení, pričom 
postihom  v prípade nenaplnenia môže byť podľa prílohy VII ukončenie zmluvy, 
zrušenie distribútorovej exkluzivity, zmenšenie vyhradeného teritória alebo 
zmenšenie rozsahu produktov. 

Distribučný vzťah môže byť rozšírený o ďalšiu úroveň, aby bolo lepšie pokryté 
zmluvné územie, a preto vzorová zmluva umožňuje, aby distribútor určil ďalších 
subdistribútorov alebo zástupcov na predaj produktov na zmluvnom území, avšak 
musí o tom vopred informovať dodávateľa (článok 9). 

Z pohľadu záujmov dodávateľa je dôležité, aby ceny, za ktoré distribútor predáva 
produkty konečným odberateľom, zodpovedali jeho predstavám. Súčasne však 
distribútor znáša riziko predajnosti produktov, ktoré nakúpil od dodávateľa. Vzorová 
zmluva predpokladá kompromisnú úpravu, ktorá spočíva v tom, že distribútor má 
právo stanoviť ceny za ďalší predaj produktov s výnimkou maximálnych predajných 
cien, ktoré môže určiť dodávateľ. Dodávateľ môže stanoviť odporúčané (nezáväzné- 
„non-binding“) ceny za ďalší predaj za podmienky, že to neobmedzuje právo 
distribútora predávať za nižšie ceny (článok 11). 

Podľa článku 13 je distribútor povinný používať ochranné známky, obchodné 
mená a logá dodávateľa na účely identifikácie a reklamy produktov, ktorých 
distribúcia je predmetom zmluvy. Distribútor nie je oprávnený zaregistrovať si 
žiadnu ochrannú známku, obchodné mená alebo logá dodávateľa (alebo tie, ktoré sú 
                                                           
16  Podľa prílohy IV vzorovej zmluvy. 
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záväzky vyplývajúce z kúpnej zmluvy. Pravidlá tejto časti DCFR sa uplatňujú na 
viaceré typy distribučného vzťahu: výhradnú distribúciu, selektívnu distribúciu 
a výlučný nákup, pričom rozsah povinností, ktoré sa uplatnia, závisí od druhu 
exkluzivity, na ktorej sa zmluvné strany v príslušnej zmluve dohodnú. Na rozdiel od 
obchodného zastúpenia, sa pravidlá tejto časti uplatnia len na subjekt, ktorý koná pri 
distribúcii tovarov  vo vlastnom mene, teda nakupuje produkty od dodávateľa a ďalej 
ich predáva. 
 

VZOROVÁ DISTRIBUČNÁ ZMLUVA PODĽA ICC (2016) 
 
V roku 2016 vypracovala  ICC dokument „Vzorová distribučná zmluva“. Podľa 

tohto dokumentu má distribučná zmluva  obsahovať:  
 
1. vymedzenie územia a produktov, na ktoré sa zmluva vzťahuje, 
2. dobrá viera a poctivé obchodovanie, 
3. postavenie distribútora, 
4. zákaz konkurencie, 
5. organizácia predaja, 
6. marketingové stratégie – reklama a veľtrhy, 
7. podmienky dodávania – ceny, 
8. predajné ciele – záruka dosiahnutia minimálneho cieľa, 
9. subdistribútorstvo alebo zastúpenie, 
10. informovanie dodávateľa, 
11. ceny pri ďalšom predaji, 
12. predaje mimo územie prostredníctvom internetu, 
13. ochranné známky dodávateľa, obchodné mená a logá, 
14. dôverné informácie, 
15. zásoby produktov a náhradné diely – popredajné služby, 
16. výhradné distribútorstvo, 
17. priame predaje, 
18. informovanie distribútora, 
19. trvanie zmluvy, 
20. predčasné ukončenie, 
21. odškodnenie dobrej povesti, 
22. vrátenie dokumentov a produktov na sklade, 
23. riešenie sporov, 
24. uplatniteľné právo, 
25. automatická voľba alternatívy podľa tejto zmluvy, 
26. predchádzajúce zmluvy – zmeny – neplatnosť – priradenie, 
27. autentický text.15  

 
Vzorová zmluva upravuje postavenie distribútora ako osoby, ktorá vo svojom 

mene a na svoj účet predáva produkty dodávateľa (bod 3.1). Distribútor však nie je 
oprávnený konať v mene a za dodávateľa alebo akýmkoľvek iným spôsobom 
                                                           
15  Vzorová zmluva má 27 článkov a 12 príloh, v ktorých sú precizované jednotlivé články. 
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zaväzovať dodávateľa voči tretím osobám, pokiaľ ho vopred a špecificky v písomnej 
forme dodávateľ nepoverí (bod 3.3). Vzorová zmluva predpokladá, že aj vo 
výnimočných prípadoch sa distribútor môže ocitnúť v pozícii sprostredkovateľa, 
pričom táto činnosť musí mať vedľajší charakter a nesmie prevažovať nad pozíciou 
distribútora (bod 3.4). Toto ustanovenie je spresnené v prílohe II nazvanej „Provízie 
za priame predaje“, podľa ktorej v prípade, ak distribútor koná ako sprostredkovateľ 
(podľa bodu 3.4), má nárok na províziu vo výške dohodnutého percenta z ceny. 
Provízia sa vyráta podľa referenčnej hodnoty v EXW Incoterms rules bez ohľadu na 
Incoterm rules, ktoré boli dohodnuté v kúpnej zmluve. 

Bez predchádzajúceho písomného povolenia dodávateľa nesmie distribútor 
zastupovať, priamo alebo nepriamo, vyrábať, uvádzať na trh alebo predávať na 
zmluvnom území žiadne produkty, s ktorými je v súťažnom vzťahu, a to počas 
celého trvania zmluvy (4.1). Distribútorovi nič nebráni, aby s týmito produktmi 
súperil na iných trhoch.  

Vzorová zmluva kladie dôraz na dosiahnutie konsenzu v otázkach marketingovej 
stratégie, pretože od toho závisí úspech distribúcie, na ktorom sú zainteresované obe 
strany. Za týmto účelom sa distribútor a dodávateľ zaväzujú, že budú spolupracovať 
pri príprave marketingovej stratégie na každý nasledujúci rok. Všetky materiály 
musia byť vopred odsúhlasené dodávateľom. Rozdelenie nákladov marketingových 
aktivít i náklady na výstavy a veľtrhy si distribútor a dodávateľ dohodnú 
v percentuálnom vyjadrení16. 

Vzhľadom na to, že distribučná zmluva sa dojednáva spravidla na dlhšiu dobu, 
táto vzorová zmluva upravuje pravidlá formulácie predajných cieľov (bod 8.1) 
a garanciu minimálneho cieľa na príslušný rok a dôsledky jeho nenaplnenia (bod 
8.3). Minimálny cieľ sa stanovuje v peňažnom a v množstevnom vyjadrení, pričom 
postihom  v prípade nenaplnenia môže byť podľa prílohy VII ukončenie zmluvy, 
zrušenie distribútorovej exkluzivity, zmenšenie vyhradeného teritória alebo 
zmenšenie rozsahu produktov. 

Distribučný vzťah môže byť rozšírený o ďalšiu úroveň, aby bolo lepšie pokryté 
zmluvné územie, a preto vzorová zmluva umožňuje, aby distribútor určil ďalších 
subdistribútorov alebo zástupcov na predaj produktov na zmluvnom území, avšak 
musí o tom vopred informovať dodávateľa (článok 9). 

Z pohľadu záujmov dodávateľa je dôležité, aby ceny, za ktoré distribútor predáva 
produkty konečným odberateľom, zodpovedali jeho predstavám. Súčasne však 
distribútor znáša riziko predajnosti produktov, ktoré nakúpil od dodávateľa. Vzorová 
zmluva predpokladá kompromisnú úpravu, ktorá spočíva v tom, že distribútor má 
právo stanoviť ceny za ďalší predaj produktov s výnimkou maximálnych predajných 
cien, ktoré môže určiť dodávateľ. Dodávateľ môže stanoviť odporúčané (nezáväzné- 
„non-binding“) ceny za ďalší predaj za podmienky, že to neobmedzuje právo 
distribútora predávať za nižšie ceny (článok 11). 

Podľa článku 13 je distribútor povinný používať ochranné známky, obchodné 
mená a logá dodávateľa na účely identifikácie a reklamy produktov, ktorých 
distribúcia je predmetom zmluvy. Distribútor nie je oprávnený zaregistrovať si 
žiadnu ochrannú známku, obchodné mená alebo logá dodávateľa (alebo tie, ktoré sú 
                                                           
16  Podľa prílohy IV vzorovej zmluvy. 
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s nimi zameniteľné) alebo používať ich ako doménové mená alebo metaznačky, a to 
ako na zmluvnom území, tak aj mimo neho. 

Ustanovenie článku 16 upravuje výhradnú distribúciu, pri ktorej dodávateľ 
nesmie počas trvania zmluvy poskytnúť inej osobe alebo podnikateľov (vrátane 
dcérskej spoločnosti dodávateľa) na území právo zastupovať alebo uvádzať na trh 
produkty. Dodávateľ sa ďalej musí zdržať predaja zákazníkom usadeným na 
zmluvnom území, s výnimkou priameho predaja za podmienok stanovených 
v článku 17 tejto vzorovej zmluvy. Úprava výhradnej distribúcie však môže naraziť 
na pravidlá ochrany hospodárskej súťaže. Podľa jednej z alternatív úpravy bodu 16.2 
vzorovej zmluvy dodávateľ nesmie predávať produkty zákazníkom mimo územia, 
ak vie alebo musí vedieť, že by títo predávali produkty na zmluvnom území. 
Rovnako má dodávateľ povinnosť zaviazať touto povinnosťou aj iných svojich 
distribútorov. Toto obmedzenie je však podľa výkladu ICC v rozpore s pravidlami 
hospodárskej súťaže EÚ, a preto sa nemá používať v zmluvách s distribútormi z EÚ, 
ako aj s distribútormi mimo EÚ. 

Špecifickým prípadom predčasného ukončenia distribučnej zmluvy podľa 
Vzorovej zmluvy sa považuje prípad, ak strana ukončí zmluvu podľa tohto článku, 
ale zistí sa, že dôvody predložené jednou zmluvou stranou neboli naplnené, dôjde 
k ukončeniu zmluvy, avšak druhá strana bude mať nárok na náhradu škody, ktorej 
výška sa určí podľa hrubého zisku za predaj produktov za predchádzajúci rok, 
pričom strana má nárok na pomernú časť pripadajúcu na obdobie od predčasného 
ukončenia zmluvy do dohodnutého termínu ukončenia zmluvy. Náhrada škody môže 
byť navýšená v prípade, ak poškodená strany preukáže, že jej bola spôsobená vyššia 
škoda a naopak znížená, ak strana, ktorá ukončila zmluvu, preukáže, že škoda bola 
nižšia.  
 

OBVYKLÝ OBSAH ZMLUVY O DISTRIBÚCII TOVAROV  
 
Zmluva o distribúcii tovarov by mala obsahovať podľa DCFR najmä tieto 

záväzky dodávateľa:  
 
a) dodávať produkty objednané distribútorom, ak je to možné za predpokladu, 

že objednávka je primeraná,  
b) poskytovať distribútorovi informácie týkajúce sa i) charakteristiky produktov, 

ii) cien a podmienok pre dodávku produktov, iii) akýchkoľvek doporučených 
cien a podmienok pre dodávku produktov zákazníkom, iv) komunikácie 
medzi dodávateľom a zákazníkom, a v) reklamných kampaní príslušných pre 
podnikanie, 

c) upozorniť v primeranej lehote distribútora ak predvída, že kapacita jeho 
dodávok bude významne nižšia, než mohol distribútor predpokladať, 

d) poskytovať distribútorovi za primeranú cenu všetky reklamné materiály, ktoré 
sú potrebné pre riadnu distribúciu a propagáciu produktov, 

e) vynakladať primerané úsilie na to, aby nepoškodzoval povesť produktov.17  

                                                           
17  Ustanovenia IV.E. – 5-201 – IV.E. – 5:205 DCFR 
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Pri zmluve o výhradnej distribúcii18 sú povinnosti dodávateľa širšie o povinnosť 
dodávať produkty len jednému distribútorovi v určitej oblasti alebo určitej skupine 
zákazníkov. 

V zmluve o vybranej (selektívnej) distribúcii19 je povinnosťou dodávateľa 
dodávať produkty, či už priamo alebo nepriamo len distribútorom vybraným podľa 
špecifických kritérií. 

Distribútor má podľa DCFR najmä tieto povinnosti: 
 
a) povinnosť distribuovať produkty, ktorá zahŕňa povinnosť vynaložiť primerané 

úsilie na propagáciu produktov, 
b) poskytnúť dodávateľovi informácie týkajúce sa i) nárokov vznesených alebo 

hroziacich tretími stranami vo vzťahu k právam duševného vlastníctva 
dodávateľa a ii) porušovania dodávateľových práv duševného vlastníctva 
tretími stranami, 

c) riadiť sa primeranými inštrukciami od dodávateľa určenými pre zabezpečenie 
riadnej distribúcie produktov alebo na udržanie povesti alebo rozlíšiteľnosti 
produktov, 

d) umožniť dodávateľovi primeraný prístup do jeho priestorov, aby mohol 
dodávateľ skontrolovať, či distribútor dodržiava štandardy odsúhlasené 
v zmluve a inštrukcie dané dodávateľom, 

e) vynaložiť primerané úsilie na zachovanie dobrej  povesti produktov.20 
 
Distribútor má v zmluve o výhradnej distribúcii a v zmluve o vybranej 

(selektívnej) distribúcii povinnosť upozorniť dodávateľa, že jeho požiadavky budú 
výrazne nižšie než mohol dodávateľ predpokladať21. Tieto povinnosti distribútora sú 
obmedzené len na situácie, ak sa predvída výrazné zníženie dodávok, pričom platí 
fikcia, že distribútor je schopný predvídať, to čo by odôvodnene mal predvídať.22 

Ak distribútor uzavrel výhradnú nákupnú zmluvu má podľa návrhu DCFR 
povinnosť nakupovať alebo odoberať produkty od dodávateľa a zaplatiť len 
dodávateľovi alebo ním určenej osobe.23 
 

POTREBA PRÁVNEJ ÚPRAVY ZMLUVY O DISTRIBÚCII TOVAROV 
 
Využívanie distribučných zmlúv v obchodnej praxi sa uplatňuje už druhej 

polovice 19.storočia, avšak zákonodarcovia v jednotlivých krajinách na túto prax 
nereagovali a tak zmluva o distribúcii tovarov nie je zatiaľ upravená ako zmluvný 
typ v súkromnoprávnych kódexoch (občianskoprávnych či obchodnoprávnych) 
v národných právnych poriadkoch. Nie je tomu ani v  právnych úpravách v okolitých 
krajinách (napr. v Českej republike, či v Maďarsku), v ktorých boli  pre relatívne 
                                                           
18  Ustanovenie IV.E. – 5- 101 ods.2 DCFR 
19  Ustanovenie IV.E. – 5- 101 ods.3 DCFR. 
20  Ustanovenia IV.E. – 5-301 – IV.E. – 5:306 DCFR. 
21  Ustanovenie IV.E. – 5- 303 ods.1 DCFR. 
22  Ustanovenie IV.E. – 5- 303 ods.1 a 2 DCFR. 
23  Ustanovenie IV.E. – 5- 101 ods. 4 DCFR. 
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s nimi zameniteľné) alebo používať ich ako doménové mená alebo metaznačky, a to 
ako na zmluvnom území, tak aj mimo neho. 

Ustanovenie článku 16 upravuje výhradnú distribúciu, pri ktorej dodávateľ 
nesmie počas trvania zmluvy poskytnúť inej osobe alebo podnikateľov (vrátane 
dcérskej spoločnosti dodávateľa) na území právo zastupovať alebo uvádzať na trh 
produkty. Dodávateľ sa ďalej musí zdržať predaja zákazníkom usadeným na 
zmluvnom území, s výnimkou priameho predaja za podmienok stanovených 
v článku 17 tejto vzorovej zmluvy. Úprava výhradnej distribúcie však môže naraziť 
na pravidlá ochrany hospodárskej súťaže. Podľa jednej z alternatív úpravy bodu 16.2 
vzorovej zmluvy dodávateľ nesmie predávať produkty zákazníkom mimo územia, 
ak vie alebo musí vedieť, že by títo predávali produkty na zmluvnom území. 
Rovnako má dodávateľ povinnosť zaviazať touto povinnosťou aj iných svojich 
distribútorov. Toto obmedzenie je však podľa výkladu ICC v rozpore s pravidlami 
hospodárskej súťaže EÚ, a preto sa nemá používať v zmluvách s distribútormi z EÚ, 
ako aj s distribútormi mimo EÚ. 

Špecifickým prípadom predčasného ukončenia distribučnej zmluvy podľa 
Vzorovej zmluvy sa považuje prípad, ak strana ukončí zmluvu podľa tohto článku, 
ale zistí sa, že dôvody predložené jednou zmluvou stranou neboli naplnené, dôjde 
k ukončeniu zmluvy, avšak druhá strana bude mať nárok na náhradu škody, ktorej 
výška sa určí podľa hrubého zisku za predaj produktov za predchádzajúci rok, 
pričom strana má nárok na pomernú časť pripadajúcu na obdobie od predčasného 
ukončenia zmluvy do dohodnutého termínu ukončenia zmluvy. Náhrada škody môže 
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OBVYKLÝ OBSAH ZMLUVY O DISTRIBÚCII TOVAROV  
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17  Ustanovenia IV.E. – 5-201 – IV.E. – 5:205 DCFR 
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Pri zmluve o výhradnej distribúcii18 sú povinnosti dodávateľa širšie o povinnosť 
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produktov, 
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POTREBA PRÁVNEJ ÚPRAVY ZMLUVY O DISTRIBÚCII TOVAROV 
 
Využívanie distribučných zmlúv v obchodnej praxi sa uplatňuje už druhej 
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18  Ustanovenie IV.E. – 5- 101 ods.2 DCFR 
19  Ustanovenie IV.E. – 5- 101 ods.3 DCFR. 
20  Ustanovenia IV.E. – 5-301 – IV.E. – 5:306 DCFR. 
21  Ustanovenie IV.E. – 5- 303 ods.1 DCFR. 
22  Ustanovenie IV.E. – 5- 303 ods.1 a 2 DCFR. 
23  Ustanovenie IV.E. – 5- 101 ods. 4 DCFR. 
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krátkym časom  prijaté nové súkromnoprávne kódexy. Ani ostatný návrh úpravy 
záväzkovej časti Občianskeho zákonníka a úpravy záväzkovej časti Obchodného 
zákonníka neobsahujú zmluvu o distribúcii  

Dôvody pre tento prístup možno hľadať najmä v tom, že distribučná  zmluva 
(zmluva o distribúcii tovarov) nie je väčšinou považovaná za samostatný typ 
zmluvy, ale spravidla je ponímaná ako zmluva obsahujúca primárne povinnosti 
subjektov kúpnej zmluvy (výrobcu ako predávajúce a distribútora ako kupujúceho), 
od ktorých sa odvíjajú ďalšie dojednania, ktorými sa má zabezpečiť trvalá distribúcia 
tovarov medzi predávajúcim a distribútorom.  

Akademické diskusie o tom, či určitá zmluva predstavuje zmluvný typ odlišný od 
iných typov zmlúv, pretože sa odlišuje od nich predmetom, obsahom, t.j. právami 
a povinnosťami zmluvných strán, nie sú pre zákonodarcov smerodajné. 

Už nestor slovenskej civilistiky Štefan Luby rozlišoval zmluvy na typické 
a atypické, nazývané inominátne.24 Podľa Štefana Lubyho „všetky v hospodárskom 
styku typické zmluvy nemusia byť upravené ako typické aj v zákone“25. Príčiny 
toho, prečo zákonodarca neupraví v zákone všetky zmluvné typy, ktorými sa 
realizujú hospodárske vzťahy spočívajú, podľa Štefana Lubyho v tom, že 
zákonodarca môže úmyselne vynechať úpravu určitej typickej zmluvy z rozličných 
legislatívno – politických dôvodov, napríklad preto, že pokladá určitý typ za taký 
málo špecifický, že sa pri ňom, podľa jeho mienky, vystačí so všeobecnými 
ustanoveniami záväzkového práva alebo môže byť zákonodarca tej mienky, že ide 
o poddruh upraveného zmluvného typu.26 

Zákonodarca by však mal reagovať aj na podnety a požiadavky vyplývajúce 
z praxe a mal by mať ambíciu aktualizovať systém úpravy zmluvných vzťahov, 
ktorý by odzrkadľoval hospodársku realitu.  

V súčasnosti však nie sú  z obchodnej praxe ani z ostatnej aplikačnej sféry 
vysielané výraznejšie požiadavky na zákonodarcu, aby rozšíril súkromnoprávnu 
úpravu záväzkov o úpravu distribučnej zmluvy.  

Absencia úpravy distribučnej zmluvy v novom Občianskom zákonníku prijatom 
v Českej republike  je zdôvodňovaná tým, že v tomto kódexe  sa upustilo od 
formálneho hľadiska prejavu a kladie sa väčší dôraz na hľadisko skutočnej vôle 
konajúcich osôb, pričom v rámci podnikateľského styku sa uznáva význam 
obchodných zvyklostí. Nový český civilný kódex predpokladá určitý stupeň 
zmluvnej kultúry, ktorá sa postupne ustáli na základe kreativity právnikov ako 
tvorcov zmlúv, využitie vzorov zmlúv, či odporúčaných znení, tzv. guide a postupne 
aj zohľadnenie judikatúry27. 

Obchodná prax si teda zatiaľ vystačí pri distribúcii tovarov s využívaním 
distribučnej zmluvy (zmluvy o distribúcii tovarov),  s využitím kúpnej zmluvy ako 
základu distribučného vzťahu a obsahujúcej aj ďalšie dojednania týkajúce sa 

                                                           
24  LUBY, Š. Výber z diela a myšlienok, IURA Edition, Bratislava, 1998, s. 95. 
25  Tamtiež, s. 95. 
26  Tamtiež, s. 95. 
27  Důvodová  zpráva k NOZ, dostupná na http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-

zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, s. 138 (citované dňa 25.10.2013). 
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distribúcie tovarov, ktoré sú aj vďaka kreativite právnikov akoby „šité na mieru“ 
konkrétneho distribučného vzťahu. 

 
OCHRANA SLABŠEJ STRANY V ZMLUVE O DISTRIBÚCII 
TOVAROV  
 
Distribučná zmluva (zmluva o distribúcii tovarov) nie je prevažne ponímaná ako 

samostatný zmluvný typ, pričom prevláda názor, že jej základom je kúpna zmluva. 
V  kúpnej zmluvy majú zmluvné strany t. j. predávajúci a kupujúci zásadne 

rovnocenné (rovnoprávne) postavenie, a to tak pri jej vzniku, ako aj počas trvania či 
pri jej zániku. 

V kúpnych zmluvách sa obvykle nevyskytuje situácia, keď jedna zmluvná strana 
sa ocitá v pozícii slabšej strany a to v takej miere, že si reálne nedokáže ochrániť 
svoje záujmy a naopak druhá strana súčasne v tejto situácii svoje výhodnejšie 
postavenie zneužíva. Ak by sa takáto situácia vyskytovala pravidelne, mohla by 
nastať potreba právnej úpravy ochrany záujmov slabšej strany prijatím kogentnej 
úpravy. 

V návrhu úpravy distribúcie podľa DCFR má kogentný charakter len ustanovenie 
IV.E.-5:203, ktoré sa týka výhradných nákupných zmlúv, podľa ktorého strany 
nemôžu vylúčiť použitie tohto článku alebo ho obmedziť alebo meniť jeho účinky. 

Z obchodnej  praxe pri distribúcii tovarov nie sú vysielané signály o potrebe 
osobitnej ochrany či už dodávateľa alebo distribútora ako slabšej strany distribučnej 
zmluvy (zmluvy o distribúcii tovarov). 
 

ZÁVER 
 

Zhrnutie našich úvah bude stručné. Z uskutočneného (relatívne stručného)  
prieskumu problematiky zmluvy o distribúcii nevyplývajú zásadné argumenty 
o potrebe takejto úpravy o jej výhodách, prednostiach, teda argumenty svedčiace 
v  prospech rozšírenia úpravy zmluvných typov v súkromnom práve o zmluvu 
o distribúcii a to ani z praktickej sféry a ani zo sféry teoretickej.  Na druhej strane sa 
však neobjavujú ani žiadne výhrady voči prijatiu takéhoto normatívneho riešenia. 
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24  LUBY, Š. Výber z diela a myšlienok, IURA Edition, Bratislava, 1998, s. 95. 
25  Tamtiež, s. 95. 
26  Tamtiež, s. 95. 
27  Důvodová  zpráva k NOZ, dostupná na http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-

zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, s. 138 (citované dňa 25.10.2013). 
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Slovenská akadémia vied v Bratislave, Ústav štátu a práva 
 

COVID – 19 a jeho dopady na Corporate Governance1 
 

COVID – 19 and its impact on Corporate Governance 
 
 

Abstrakt 
COVID - 19 sa začala ako kríza v oblasti verejného zdravia, ale rýchlo sa zmenila 
na krízu ekonomickú. A hoci vznik tejto krízy nemal pôvod v ekonomike, z hľadiska 
dôsledkov sa kríza COVID -19 prejavila podobne ako globálna finančná kríza z 
rokov 2007 - 2008, konkrétne ako kríza likvidity. V dôsledku prijatia vládnych 
protiepidemiologických nariadení (spojených s uzavretím ekonomiky) tržby 
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ÚVOD 
 

Celosvetová pandémia COVID – 19 vyvolaná vírusom SARS-CoV-2 sa ukázala 
byť mimoriadne rušivou udalosťou za posledné obdobie. Od priamych obetí na 
životoch, cez viaceré nepriame škody v oblasti zdravotníctva, spojené s odkladaním 
operačných zákrokov, či s oneskoreným prístupom k zdravotnej starostlivosti pre 
onkologických pacientov, až po nárast pandémie obezity v západnom svete. 
Samozrejme neboli to len pacienti, ktorí boli krízou zasiahnutí. Dopady krízy 
výrazným spôsobom pocítili podnikatelia, zamestnanci, spotrebitelia, športovci, 
kultúrna obec, ale tiež univerzitní študenti a žiaci základných a stredných škôl, 
ktorým kríza obmedzila prístup ku vzdelaniu2. 

COVID – 19 sa začala ako kríza v oblasti verejného zdravia, rýchlo sa však 
zmenila na krízu ekonomickú. V snahe brániť rýchlemu šíreniu vírusu v populácií 
pristúpili národné vlády k prijímaniu opatrení, ktoré boli spojené s postupným 
zavádzaním lockdownov a zatváraním ekonomík. Úradné zatváranie prevádzok 
podnikateľov, zavádzanie karantény a obmedzenia mobility a sociálneho kontaktu 
mali vážny negatívny vplyv na národné ekonomiky. Ročný rast HDP sa v krajinách 
OECD v roku 2020 znížil o -5,5%, čo je najväčší ročný pokles HDP v histórii OECD 
(OECD, 2020a). Globálna ekonomika sa prepadla o približne 3% HDP (MMF, 
2020). Podľa odhadov Európskej centrálnej banky bude úroveň potenciálneho 
produktu krajín eurozóny do roku 2022 stále o 3% nižšia ako prognóza uskutočnená 
pred vypuknutím krízy. 

Kríza vyvolaná pandémiou koronavírusu zostáva čo do pôvodu svojho vzniku 
odlišná než akou bola finančná kríza v rokoch 2007 – 2008. Pred recesiou COVID-
19 v roku 2020 ju mnohí ekonómovia považovali za najvážnejšiu finančnú krízu od 
Veľkej hospodárskej krízy. Dravé pôžičky zamerané na kupujúcich nehnuteľností s 
nízkymi príjmami, nadmerné riskovanie svetových finančných inštitúcií, prasknutie 
bubliny na americkom trhu s nehnuteľnosťami a celkové zlyhanie regulátorov 
(Federal Reserve System (FED) a ratingové agentúry) vyvrcholili „dokonalou 
búrkou“. Cenné papiere kryté hypotékami viazané na americké nehnuteľnosti, ako 
aj rozsiahla sieť derivátov cenných papierov s nimi spojených, odrazu stratili 
hodnotu. Hrozil kolaps celého medzinárodného finančného systému (Wikipédia, 
2021, internetový zdroj). 

Kým kríza z obdobia 2007 - 2008 mala svoj pôvod v ekonomike, súčasná kríza 
bola vyvolaná pandémiou koronavírusu. Ekonomiky neboli v tomto prípade 
ovplyvnené pandémiou per se, ale rozhodnutiami národných vlád kontrolovať 

                                                           
2  K tomu bližšie pozri tlačovú správu Kancelárie verejného ochrancu práv z 17.12.2020 dostupnú na 

internete:  https://www.vop.gov.sk/files/2020_54_TS_Opatrenia_tykajuce_sa_vzdelavania_ 
zabudaju_na_deti_z_ohrozenych_skupin.pdf  
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pandémiu prostredníctvom globálneho lockdownu, čo malo okamžitý dopad na 
úroveň globálnej ekonomickej aktivity (Bertrand Richard, Spencer Stuart Paris, 
2020, s. 2). 

Avšak čo do dôsledkov sa aj kríza vyvolaná pandémiou koronavírusu sa prejavila 
rovnako, a síce ako kríza likvidity. Vypuknutie ochorenia COVID-19 a zavedené 
núdzové opatrenia mnohým spoločnostiam sťažili splnenie ich finančných záväzkov. 
Globálne dodávateľské reťazce sa odrazu „popretŕhali“, príjmy z tržieb sa v roku 
2020 výrazne prepadli naprieč všetkými sektormi ekonomiky. Napriek tomu 
finančné záväzky voči dodávateľom, zamestnancom, veriteľom a investorom zostali, 
v dôsledku čoho sa rezervy likvidity podnikateľov vyčerpávali. Mnoho fixných 
nákladov, ako sú nájomné a platby úrokov, sa stávali splatnými, zatiaľ čo cash-flow 
určený na splnenie týchto záväzkov chýbal. Výsledkom bol stav, že mnoho, inak 
finančne zdravých spoločností, čelilo akútnym problémom s likviditou, ktoré 
v mnohých prípadoch vyústili aj do problémov s platobnou schopnosťou. Problém 
s likviditou bol riešený veľmi podobným spôsobom. Národné vlády a centrálne 
banky sa krízu likvidity snažili odvracať masívnymi štátnymi intervenciami do 
ekonomík spojených s prílevom lacného kapitálu. Táto podpora mala formu 
verejných garančných schém pre pôžičky, dlhových moratórií, priamej podpory pre 
firmy prostredníctvom programov finančnej pomoci, programov požičiavania a 
nákupu centrálnych bánk a uvoľnenia mikroprudenciálnych pravidiel a 
makroprudenciálneho pravidiel dohľadu (Luc Laeven, Glenn Schepens, Isabel 
Schnabel, 2020, internetový zdroj). 

Nie je pochýb o tom, že v dôsledku krízy budú „pacientmi“, ktorí sa majú „liečiť“, 
mnoho obchodných spoločností a organizácií. V súčasnosti však nie je známe, či 
budú mechanizmy pomoci implementované národnými vládami na celom svete a 
reakcie spoločností dostatočne účinné. Z krízy však vyplynulo aj viacero poučení 
a ako sa zvykne vravievať každá kríza vytvára zároveň príležitosti ako niektoré 
zaužívané veci a postupy zmeniť tak, aby spoločnosti boli lepšie pripravené a boli 
celkovo viac odolnejšie v prípade kríz budúcich.  

 
1. COVID – 19 A JEHO DOPADY NA SYSTÉM SPRÁVY A RIADENIA 

SPOLOČNOSTÍ 
 

Systém správy a riadenia (corporate governance) predstavuje podľa definície 
OECD systém, ktorým je spoločnosť riadená a kontrolovaná. Tento systém zahŕňa 
súbor vzťahov medzi manažmentom, štatutárnym orgánom, akcionármi a ďalšími 
zainteresovanými stranami (Hučka et al., 2007, s. 19). 

Postupy, ktoré sa v rámci systému správy a riadenia spoločnosti bežne aplikujú, 
a ktoré pomerne dobre fungujú za normálneho stavu, nemusia byť účinné aj počas 
stavu krízového. A naopak , stratégie riadenia, ktoré počas krízy dosahujú najlepšie 
výsledky, nemusia fungovať optimálne v bežných podmienkach (Lin et al., 2006) 
(Khalil Jebran,Shihua Chen, 2021, internetový zdroj). Kríza COVID – 19 
akcelerovala viaceré nedostatky v správe a riadení spoločností. COVID 19 prinútil 
dotknutých aktérov premýšľať za hranicami doterajších prístupov v správe a riadení 
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spoločnosti a hľadať také zmeny, ktoré do budúcnosti prinesú vyššiu úroveň celkovej 
udržateľnosti. 

Aké sú teda konkrétne zmeny, ktorých implementácia sa očakáva v post-
pandemickom období v nadväznosti na stále pretrvávajúcu krízu COVID – 19 a tiež 
v nadväznosti na skúsenosti získané počas pandémie? Tento článok poukazuje na 
vybrané zmeny v prístupoch správy a riadenia korporácií zaznamenané počas 
pandémie COVID - 19. 

 
1.1. Zdynamizovanie on-line procesov riadenia  

 
Napriek zavedeniu protiepidemiologických opatrení (spojených so snahou 

obmedziť mobilitu a zhromažďovanie ľudí), právne a regulačné požiadavky 
týkajúce sa potreby organizovania valných zhromaždení a schvaľovania účtovných 
závierok, či správ audítorov, zostali. Mnohé jurisdikcie však v tomto ohľade podnikli 
konkrétne kroky na úpravu určitých regulačných požiadaviek vo vzťahu 
k obchodným spoločnostiam3. Ani slovenský zákonodarca nebol v tomto smere 
výnimkou. 

Zákon č. 62/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii (ďalej len ako 
„zákon o mimoriadnych opatreniach“) na situáciu reagoval, výsledkom čoho bolo 
umožnenie prijímania rozhodnutí kolektívnych orgánov s využitím dištančného 
hlasovania. Podľa § 5 zákona o mimoriadnych opatreniach: "Kolektívne orgány 
právnických osôb založených podľa predpisov občianskeho práva alebo obchodného 
práva môžu v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu používať 
korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí takéhoto 
orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich 
vnútorných predpisov alebo stanov. Ustanovenia § 190a až §190d Obchodného 
zákonníka sa použijú primerane." 

Našu pozornosť v tomto prípade zameriame len na valné zhromaždenie. Pred 
vznikom krízy COVID – 19 Obchodný zákonník rozlišoval fakticky tri spôsoby pre 
prijímanie rozhodnutí na valnom zhromaždeniach. Prvý, tradičný, spojený 
s fyzickou účasťou spoločníka (akcionára) na mieste konania valného zhromaždenia, 
ktoré bolo riadne zvolané štatutárnym orgánom pozvánkou na konkrétne miesto, 
dátum konania a čas. Druhým bolo rozhodovanie mimo valného zhromaždenia (tzv. 
rozhodovanie per rollam), ktoré ale bolo prípustné len právne formy s.r.o. a j.s.a. (v 
prípade j.s.a., len ak túto možnosť pripúšťali stanovy). Tretím spôsobom je tzv. 
dištančný výkon hlasovacích práv na valnom zhromaždení. Ten je ale vyhradený len 
pre verejné akciové spoločnosti a je upravený v § 190a až 190d Obchodného 
zákonníka, a umožňuje buď korešpondenčné hlasovanie /t.j. pomocou hlasovacích 
lístkov zaslaných poškou) alebo s využitím elektronických prostriedkov (aj 
v prípade verejných akciových spoločností je tento model výkonu akcionárskych 
práv v domácich podmienkach výrazne limitovaný, a to jednak z dôsledku len veľmi 
malého počtu fungujúcich verejných akciových spoločností na Slovensku a tiež opt-
                                                           
3  k tomu bližšie pozri Härmand, K. Digitalisation before and after the Covid-19 crisis. ERA 

Forum 22, 39–50 (2021). https://doi.org/10.1007/s12027-021-00656-8  
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in prístupom, kedy sa pre aplikáciu distančného hlasovania na valnom zhromaždení 
verejnej akciovej spoločnosti vyžaduje osobitná úprava v stanovách). 

Elektronické prostriedky predstavujú akékoľvek komunikačné kanály. Pri ich 
výbere a použití však musí byť zohľadnené to, že spôsob výkonu hlasovacích práv 
či výsledok rozhodnutia bude kontrolovateľný v rovnakom rozsahu ako v bežnom 
režime. Preto je potrebné vo zvýšenej miere snažiť sa o zabezpečenie dostatočnej 
dôkaznej situácie. Nepostačí pritom výkon hlasovacieho práva bežným emailom. 
Požaduje sa, aby každý výkon hlasovacieho práva akcionára bol podpísaný 
kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorého kvalifikovaný certifikát musí 
spĺňať podmienky, ktoré sa vyžadujú v styku s orgánmi verejnej moci, a opatrený 
kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou (§ 190d ods. 2 OBZ). Táto 
požiadavka bude v praxi často prekážkou pre účasť spoločníkov, ktorí nie sú 
dostatočne pripravení na využitie elektronických prostriedkov (Csach, K., Havel, B., 
Pala, R., Pospíšil, B., 2020, s. 68). 

Pozitívne možno hodnotiť snahu zákonodarcu riešiť problematiku konania 
valných zhromaždení v čase existujúcich protiepidemiologických opatrení. Za 
daných okolností bolo využitie elektronických prostriedkov komunikácie správne. 
Podľa nášho názoru však bolo naviazanie formy výkonu elektronického výkonu 
hlasovacieho práva na kvalifikovaný elektronický podpis a kvalifikovanú 
elektronickú časovú pečiatku, z pohľadu zákonnej regulácie, nedôvodné. 

A to jednak vo svetle znalosti miestnych pomerov v Slovenskej republike, 
ktorých si je zákonodarca vedomý a s ktorými operuje v prípade legislatívneho 
zámeru rekodifikácie práva obchodných spoločností. Z predmetného materiálu jasne 
vyplýva, že pre Slovensko je typická úzka a uzavretá štruktúra spoločníkov 
obchodných spoločností, čo znamená vysokú previazanosť medzi spoločníkmi a 
manažmentom spoločnosti. Veľmi výrazná je aj prevalencia „jednoosobových“ s.r.o. 
a vlastnícke štruktúry korporácií sú u nás výrazne koncentrované. 

V prípade jednoosobových s.r.o. distančný výkon hlasovacieho práva nie je ani 
len témou. Okrem toho zámerom zákonodarcu malo byť, obzvlášť v krízovom 
období, umožniť podnikateľom na situáciu a zavedené protiepidemiologické 
obmedzenia rýchlo a pružne reagovať. Preto krízová úprava mala možnosť 
distančného výkonu hlasovacieho práva čo najviac zjednodušiť a umožniť 
zrýchlenie týchto rozhodovacích procesov (v kríze je potrebné konať rýchlo), a nie 
ich zákonom skomplikovať natoľko, že v mnohých prípadoch boli fakticky 
nevykonateľné. 

Ničmenej, táto zákonná úprava mala len časovo limitované trvanie (jej účinnosť 
sa vzťahovala len na obdobie trvania vyhlásenej mimoriadnej situácie alebo 
núdzového stavu). V rámci pripravovanej rekodifikácie práva obchodných 
spoločností na Slovensku by však zákonodarca každopádne mal právo výkonu 
hlasovacieho práva elektronickou formou priznať všetkým kapitálovým 
spoločnostiam bez rozdielu, pričom presné detaily zvolania a priebehu takýchto 
virtuálnych valných zhromaždení by mala byť ponechaná v rukách samotných 
spoločníkov, t.j. detailnú úpravu by obsahovali spoločenská zmluva, resp. stanovy. 
Technológie umožňujúce komunikáciu tvárou v tvár na diaľku v rovnaký čas dnes 
existujú a sú dostupné. Ak sme sa už dokázali v akciovom práve posunúť od 
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spoločnosti a hľadať také zmeny, ktoré do budúcnosti prinesú vyššiu úroveň celkovej 
udržateľnosti. 

Aké sú teda konkrétne zmeny, ktorých implementácia sa očakáva v post-
pandemickom období v nadväznosti na stále pretrvávajúcu krízu COVID – 19 a tiež 
v nadväznosti na skúsenosti získané počas pandémie? Tento článok poukazuje na 
vybrané zmeny v prístupoch správy a riadenia korporácií zaznamenané počas 
pandémie COVID - 19. 

 
1.1. Zdynamizovanie on-line procesov riadenia  

 
Napriek zavedeniu protiepidemiologických opatrení (spojených so snahou 

obmedziť mobilitu a zhromažďovanie ľudí), právne a regulačné požiadavky 
týkajúce sa potreby organizovania valných zhromaždení a schvaľovania účtovných 
závierok, či správ audítorov, zostali. Mnohé jurisdikcie však v tomto ohľade podnikli 
konkrétne kroky na úpravu určitých regulačných požiadaviek vo vzťahu 
k obchodným spoločnostiam3. Ani slovenský zákonodarca nebol v tomto smere 
výnimkou. 

Zákon č. 62/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii (ďalej len ako 
„zákon o mimoriadnych opatreniach“) na situáciu reagoval, výsledkom čoho bolo 
umožnenie prijímania rozhodnutí kolektívnych orgánov s využitím dištančného 
hlasovania. Podľa § 5 zákona o mimoriadnych opatreniach: "Kolektívne orgány 
právnických osôb založených podľa predpisov občianskeho práva alebo obchodného 
práva môžu v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu používať 
korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí takéhoto 
orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich 
vnútorných predpisov alebo stanov. Ustanovenia § 190a až §190d Obchodného 
zákonníka sa použijú primerane." 

Našu pozornosť v tomto prípade zameriame len na valné zhromaždenie. Pred 
vznikom krízy COVID – 19 Obchodný zákonník rozlišoval fakticky tri spôsoby pre 
prijímanie rozhodnutí na valnom zhromaždeniach. Prvý, tradičný, spojený 
s fyzickou účasťou spoločníka (akcionára) na mieste konania valného zhromaždenia, 
ktoré bolo riadne zvolané štatutárnym orgánom pozvánkou na konkrétne miesto, 
dátum konania a čas. Druhým bolo rozhodovanie mimo valného zhromaždenia (tzv. 
rozhodovanie per rollam), ktoré ale bolo prípustné len právne formy s.r.o. a j.s.a. (v 
prípade j.s.a., len ak túto možnosť pripúšťali stanovy). Tretím spôsobom je tzv. 
dištančný výkon hlasovacích práv na valnom zhromaždení. Ten je ale vyhradený len 
pre verejné akciové spoločnosti a je upravený v § 190a až 190d Obchodného 
zákonníka, a umožňuje buď korešpondenčné hlasovanie /t.j. pomocou hlasovacích 
lístkov zaslaných poškou) alebo s využitím elektronických prostriedkov (aj 
v prípade verejných akciových spoločností je tento model výkonu akcionárskych 
práv v domácich podmienkach výrazne limitovaný, a to jednak z dôsledku len veľmi 
malého počtu fungujúcich verejných akciových spoločností na Slovensku a tiež opt-
                                                           
3  k tomu bližšie pozri Härmand, K. Digitalisation before and after the Covid-19 crisis. ERA 
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in prístupom, kedy sa pre aplikáciu distančného hlasovania na valnom zhromaždení 
verejnej akciovej spoločnosti vyžaduje osobitná úprava v stanovách). 

Elektronické prostriedky predstavujú akékoľvek komunikačné kanály. Pri ich 
výbere a použití však musí byť zohľadnené to, že spôsob výkonu hlasovacích práv 
či výsledok rozhodnutia bude kontrolovateľný v rovnakom rozsahu ako v bežnom 
režime. Preto je potrebné vo zvýšenej miere snažiť sa o zabezpečenie dostatočnej 
dôkaznej situácie. Nepostačí pritom výkon hlasovacieho práva bežným emailom. 
Požaduje sa, aby každý výkon hlasovacieho práva akcionára bol podpísaný 
kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorého kvalifikovaný certifikát musí 
spĺňať podmienky, ktoré sa vyžadujú v styku s orgánmi verejnej moci, a opatrený 
kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou (§ 190d ods. 2 OBZ). Táto 
požiadavka bude v praxi často prekážkou pre účasť spoločníkov, ktorí nie sú 
dostatočne pripravení na využitie elektronických prostriedkov (Csach, K., Havel, B., 
Pala, R., Pospíšil, B., 2020, s. 68). 

Pozitívne možno hodnotiť snahu zákonodarcu riešiť problematiku konania 
valných zhromaždení v čase existujúcich protiepidemiologických opatrení. Za 
daných okolností bolo využitie elektronických prostriedkov komunikácie správne. 
Podľa nášho názoru však bolo naviazanie formy výkonu elektronického výkonu 
hlasovacieho práva na kvalifikovaný elektronický podpis a kvalifikovanú 
elektronickú časovú pečiatku, z pohľadu zákonnej regulácie, nedôvodné. 

A to jednak vo svetle znalosti miestnych pomerov v Slovenskej republike, 
ktorých si je zákonodarca vedomý a s ktorými operuje v prípade legislatívneho 
zámeru rekodifikácie práva obchodných spoločností. Z predmetného materiálu jasne 
vyplýva, že pre Slovensko je typická úzka a uzavretá štruktúra spoločníkov 
obchodných spoločností, čo znamená vysokú previazanosť medzi spoločníkmi a 
manažmentom spoločnosti. Veľmi výrazná je aj prevalencia „jednoosobových“ s.r.o. 
a vlastnícke štruktúry korporácií sú u nás výrazne koncentrované. 

V prípade jednoosobových s.r.o. distančný výkon hlasovacieho práva nie je ani 
len témou. Okrem toho zámerom zákonodarcu malo byť, obzvlášť v krízovom 
období, umožniť podnikateľom na situáciu a zavedené protiepidemiologické 
obmedzenia rýchlo a pružne reagovať. Preto krízová úprava mala možnosť 
distančného výkonu hlasovacieho práva čo najviac zjednodušiť a umožniť 
zrýchlenie týchto rozhodovacích procesov (v kríze je potrebné konať rýchlo), a nie 
ich zákonom skomplikovať natoľko, že v mnohých prípadoch boli fakticky 
nevykonateľné. 

Ničmenej, táto zákonná úprava mala len časovo limitované trvanie (jej účinnosť 
sa vzťahovala len na obdobie trvania vyhlásenej mimoriadnej situácie alebo 
núdzového stavu). V rámci pripravovanej rekodifikácie práva obchodných 
spoločností na Slovensku by však zákonodarca každopádne mal právo výkonu 
hlasovacieho práva elektronickou formou priznať všetkým kapitálovým 
spoločnostiam bez rozdielu, pričom presné detaily zvolania a priebehu takýchto 
virtuálnych valných zhromaždení by mala byť ponechaná v rukách samotných 
spoločníkov, t.j. detailnú úpravu by obsahovali spoločenská zmluva, resp. stanovy. 
Technológie umožňujúce komunikáciu tvárou v tvár na diaľku v rovnaký čas dnes 
existujú a sú dostupné. Ak sme sa už dokázali v akciovom práve posunúť od 
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listinných akcií ku zaknihovaným akciám (predstavujúcich fakticky len digitálny 
záznam v počítačovej databáze), prečo by sme v roku 2021 nemali byť schopný plne 
implementovať model virtuálnych valných zhromaždení? A to najmä s ohľadom na 
dnes už bežnú dostupnosť zodpovedajúcich IT technológií a tiež faktu, ktorým je 
výrazná koncertovať vlastníckej štruktúry kapitálových spoločností na Slovensku. 

Bez ohľadu na vyššie uvedené, zrýchľovanie rozhodovacích procesov 
kolektívnych orgánov obchodných spoločností zavádzaním prostriedkov 
elektronickej komunikácie na diaľku, sa v dobe post-kovidovej nezastaví (naopak 
možno očakávať zrýchlenie ich nástupu), a ako to už na Slovensku býva dobrým 
zvykom, biznis si už vždy nájde efektívnu cestu k implementovaniu elektronického 
rozhodovania v živote korporácie, bez ohľadu, či napriek „úsiliu“ zákonodarcu 
v tomto ohľade. Pre úplnosť uvádzame, že legislatívny zámer rekodifikácie výkon 
práv spoločníkov na diaľku podporuje.     
 

1.2. Zmeny v oblasti dividendovej politiky 
 

Vyplácanie dividendy obchodnou spoločnosťou má veľmi úzky súvis s jednou z 
kľúčových oblastí pozornosti počas pandémie COVID-19, a tou je likvidita. 

Pred pandémiou boli rozhodnutia o vyplácaní dividendy prijímané relatívne 
jednoducho. Predstavenstvo určilo čiastku na základe spoločnosťou dosiahnutých 
ziskov, pričom pri svojom rozhodovaní bralo do úvahy len faktory, akými bola 
príslušná zákonná úprava, schválená dividendová politika, predchádzajúca 
zaužívaná prax spoločnosti a možno aj aktuálne očakávania akcionárov v danom 
roku. Podobne fungovali aj programy spätného odkupu akcií od akcionárov (shares 
buy-back). 

V čase krízy sa však rozhodovací proces stal zložitejším. Tam, kde spoločnosť 
zvažovala vyplatenie akejkoľvek dividendy, došlo k zvažovaniu mnohých 
konkurenčných úvah, akými boli na jednej strane napr. tlak zo strany vlády na 
vybrané sektory na zníženie alebo úplné zrušenie výplaty dividend, alebo 
rozhodnutie o prepúšťaní zamestnancov. Na strane druhej tu zasa bol vplyv na 
celkovú finančnú povesť spoločnosti v prípade zníženia alebo zrušenia výplaty 
dividend voči očakávaniam akcionárov (či rôznych záujmových skupín akcionárov 
operujúcich v spoločnosti) a ich spoliehaní sa na príjem z dividend. Uvedené 
zvažovanie bolo zvlášť prítomné u kótovaných spoločností, keďže tlaky na 
pozastavenie výplaty dividend mohli viesť ku zníženiu kurzu akcií spoločnosti na 
burze, alebo naopak ku state výhod pre spoločnosť v prípade možnosti realizácie 
spätného odkupu akcií od akcionárov, v momente kedy je cena akcie relatívne nízka. 

Pri pohľade do budúcnosti môže kríza COVID-19 ovplyvniť to, ako niektoré 
spoločnosti zvažujú vyplácanie dividend. Niektoré sektory to môžu považovať za 
príležitosť úplne zmeniť dividendovú politiku svojich spoločností. Mnoho 
spoločností sa bude snažiť posilniť svoje súvahy, a to najmä znížením objemu 
dlhového financovania a zvýšenia podielu vlastných zdrojov (kapitálové 
posilňovanie). Kým uvedené dosiahnu, dividendy budú znížené. 

Vzhľadom sa stále hroziace riziko nedostatočnej likvidity, by skôr spoločnosti 
a ich štatutárne orgány mali inklinovať k dočasnému pozastaveniu výplaty dividend 
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akcionárom, resp. k pozastaveniu už existujúceho programu spätného odkupu akcií, 
a to s cieľom zachovať hotovosť a tým aj vlastnú likviditu. 

V otázke distribuovania dividendy dávame do pozornosti aj odporúčanie 
Európskej centrálnej banky z 15.12.2020 o rozdeľovaní dividend počas pandémie 
COVID-19 (ECB/2020/62). Európska centrálna banka (ECB) prijala 27.3.2020 
odporúčanie Európskej centrálnej banky ECB/2020/19, v ktorom odporúča, aby 
úverové inštitúcie minimálne do             1.10.2020 nevyplatili žiadne dividendy ani 
sa neodvolateľne nezaviazali vyplatiť dividendy a aby neuskutočňovali spätné 
odkúpenia akcií zamerané na odmeňovanie akcionárov. Dňa 27.7.2020 ECB 
predĺžila platnosť uvedeného odporúčania do 1.1.2021 prostredníctvom odporúčania 
Európskej centrálnej banky ECB/2020/35. Uvedené odporúčania boli založené na 
tom, že ECB považovala za kľúčové, aby úverové inštitúcie naďalej plnili svoju 
úlohu pri financovaní domácností, malých a stredných podnikov a korporácií počas 
trvania hospodárskeho šoku súvisiaceho s ochorením COVID 19. Preto sa 
považovalo za mimoriadne dôležité, aby si úverové inštitúcie uchovali kapitál na 
podporu hospodárstva v čase narastajúcej neistoty spôsobenej pandémiou COVID-
19. Z tohto dôvodu sa malo mať uchovanie kapitálových zdrojov na podporu reálnej 
ekonomiky a absorpciu strát prednosť pred dobrovoľným rozdeľovaním dividend a 
spätným odkupovaním akcií. (Úradný vestník Európskej únie C 437/1, 2020). 

Napriek skutočnosti, že sa od 27.3.2020 zlepšili makroekonomické podmienky a 
znížila sa hospodárska neistota spôsobená pandémiou COVID-19, miera neistoty 
zostáva vysoká, čo má naďalej vplyv na schopnosť bánk vopred stanoviť ich 
strednodobé kapitálové potreby. ECB preto vzhľadom na neisté hospodárske 
prostredie považuje za potrebné nabádať úverové inštitúcie, aby sa naďalej zdržali 
rozdeľovania dividend a spätného odkupovania akcií. ECB navyše vo všeobecnosti 
zastáva názor, že by nebolo obozretné, aby tieto úverové inštitúcie pri takomto 
rozhodovaní rozhodli o rozdelení dividend a o spätnom odkúpení akcií, ktoré by 
predstavovali viac ako 15% ich nerozdeleného zisku za finančné roky 2019 a 2020 
alebo viac ako 20 bázických bodov, pokiaľ ide o podiel vlastného kapitálu Tier 14, 
podľa toho, ktorá hodnota je nižšia. (Úradný vestník Európskej únie C 437/1, 2020).  

 
1.3. Štatutárne orgány a ich zloženie. Posun k modelu zainteresovaných 

strán   
 

V čase prebiehajúcej pandémie COVID – 19 boli zdravotnícky pracovníci 
superhrdinami bojujúcimi proti COVID-19 v prvej línii. Avšak bola tu aj ďalšia 
zabudnutá kategória, ktorá musela odrazu aktívne bojovať v prvej línii pandémiou 

                                                           
4  Kapitálové požiadavky pre banky a investičné firmy sú súčasťou jednotného súboru pravidiel 

bankovej únie, pričom sa nimi v právnych predpisoch EÚ vykonáva dohoda Bazilej III – normy 
kapitálovej primeranosti bánk odsúhlasené na medzinárodnej úrovni. Uvedenými predpismi sú: 
nariadenie (nariadenie o kapitálových požiadavkách – CRR I a II) a smernica (smernica o 
kapitálových požiadavkách – CRD IV a V). Uplatňujú sa vo všetkých členských štátoch EÚ od 1. 
januára 2014. Kapitál sa podľa kvality a rizika zaraďuje do určitých úrovní: Kapitál Tier 1 sa 
považuje za tzv. going concern kapitál. Ide o kapitál, ktorý umožňuje banke pokračovať 
v činnosti a udržať si platobnú schopnosť. Bližšie pozri https://www.consilium.europa.eu/sk/ 
policies/banking-union/single-rulebook/capital-requirements/ 



74 
 

listinných akcií ku zaknihovaným akciám (predstavujúcich fakticky len digitálny 
záznam v počítačovej databáze), prečo by sme v roku 2021 nemali byť schopný plne 
implementovať model virtuálnych valných zhromaždení? A to najmä s ohľadom na 
dnes už bežnú dostupnosť zodpovedajúcich IT technológií a tiež faktu, ktorým je 
výrazná koncertovať vlastníckej štruktúry kapitálových spoločností na Slovensku. 

Bez ohľadu na vyššie uvedené, zrýchľovanie rozhodovacích procesov 
kolektívnych orgánov obchodných spoločností zavádzaním prostriedkov 
elektronickej komunikácie na diaľku, sa v dobe post-kovidovej nezastaví (naopak 
možno očakávať zrýchlenie ich nástupu), a ako to už na Slovensku býva dobrým 
zvykom, biznis si už vždy nájde efektívnu cestu k implementovaniu elektronického 
rozhodovania v živote korporácie, bez ohľadu, či napriek „úsiliu“ zákonodarcu 
v tomto ohľade. Pre úplnosť uvádzame, že legislatívny zámer rekodifikácie výkon 
práv spoločníkov na diaľku podporuje.     
 

1.2. Zmeny v oblasti dividendovej politiky 
 

Vyplácanie dividendy obchodnou spoločnosťou má veľmi úzky súvis s jednou z 
kľúčových oblastí pozornosti počas pandémie COVID-19, a tou je likvidita. 

Pred pandémiou boli rozhodnutia o vyplácaní dividendy prijímané relatívne 
jednoducho. Predstavenstvo určilo čiastku na základe spoločnosťou dosiahnutých 
ziskov, pričom pri svojom rozhodovaní bralo do úvahy len faktory, akými bola 
príslušná zákonná úprava, schválená dividendová politika, predchádzajúca 
zaužívaná prax spoločnosti a možno aj aktuálne očakávania akcionárov v danom 
roku. Podobne fungovali aj programy spätného odkupu akcií od akcionárov (shares 
buy-back). 

V čase krízy sa však rozhodovací proces stal zložitejším. Tam, kde spoločnosť 
zvažovala vyplatenie akejkoľvek dividendy, došlo k zvažovaniu mnohých 
konkurenčných úvah, akými boli na jednej strane napr. tlak zo strany vlády na 
vybrané sektory na zníženie alebo úplné zrušenie výplaty dividend, alebo 
rozhodnutie o prepúšťaní zamestnancov. Na strane druhej tu zasa bol vplyv na 
celkovú finančnú povesť spoločnosti v prípade zníženia alebo zrušenia výplaty 
dividend voči očakávaniam akcionárov (či rôznych záujmových skupín akcionárov 
operujúcich v spoločnosti) a ich spoliehaní sa na príjem z dividend. Uvedené 
zvažovanie bolo zvlášť prítomné u kótovaných spoločností, keďže tlaky na 
pozastavenie výplaty dividend mohli viesť ku zníženiu kurzu akcií spoločnosti na 
burze, alebo naopak ku state výhod pre spoločnosť v prípade možnosti realizácie 
spätného odkupu akcií od akcionárov, v momente kedy je cena akcie relatívne nízka. 

Pri pohľade do budúcnosti môže kríza COVID-19 ovplyvniť to, ako niektoré 
spoločnosti zvažujú vyplácanie dividend. Niektoré sektory to môžu považovať za 
príležitosť úplne zmeniť dividendovú politiku svojich spoločností. Mnoho 
spoločností sa bude snažiť posilniť svoje súvahy, a to najmä znížením objemu 
dlhového financovania a zvýšenia podielu vlastných zdrojov (kapitálové 
posilňovanie). Kým uvedené dosiahnu, dividendy budú znížené. 

Vzhľadom sa stále hroziace riziko nedostatočnej likvidity, by skôr spoločnosti 
a ich štatutárne orgány mali inklinovať k dočasnému pozastaveniu výplaty dividend 
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akcionárom, resp. k pozastaveniu už existujúceho programu spätného odkupu akcií, 
a to s cieľom zachovať hotovosť a tým aj vlastnú likviditu. 

V otázke distribuovania dividendy dávame do pozornosti aj odporúčanie 
Európskej centrálnej banky z 15.12.2020 o rozdeľovaní dividend počas pandémie 
COVID-19 (ECB/2020/62). Európska centrálna banka (ECB) prijala 27.3.2020 
odporúčanie Európskej centrálnej banky ECB/2020/19, v ktorom odporúča, aby 
úverové inštitúcie minimálne do             1.10.2020 nevyplatili žiadne dividendy ani 
sa neodvolateľne nezaviazali vyplatiť dividendy a aby neuskutočňovali spätné 
odkúpenia akcií zamerané na odmeňovanie akcionárov. Dňa 27.7.2020 ECB 
predĺžila platnosť uvedeného odporúčania do 1.1.2021 prostredníctvom odporúčania 
Európskej centrálnej banky ECB/2020/35. Uvedené odporúčania boli založené na 
tom, že ECB považovala za kľúčové, aby úverové inštitúcie naďalej plnili svoju 
úlohu pri financovaní domácností, malých a stredných podnikov a korporácií počas 
trvania hospodárskeho šoku súvisiaceho s ochorením COVID 19. Preto sa 
považovalo za mimoriadne dôležité, aby si úverové inštitúcie uchovali kapitál na 
podporu hospodárstva v čase narastajúcej neistoty spôsobenej pandémiou COVID-
19. Z tohto dôvodu sa malo mať uchovanie kapitálových zdrojov na podporu reálnej 
ekonomiky a absorpciu strát prednosť pred dobrovoľným rozdeľovaním dividend a 
spätným odkupovaním akcií. (Úradný vestník Európskej únie C 437/1, 2020). 

Napriek skutočnosti, že sa od 27.3.2020 zlepšili makroekonomické podmienky a 
znížila sa hospodárska neistota spôsobená pandémiou COVID-19, miera neistoty 
zostáva vysoká, čo má naďalej vplyv na schopnosť bánk vopred stanoviť ich 
strednodobé kapitálové potreby. ECB preto vzhľadom na neisté hospodárske 
prostredie považuje za potrebné nabádať úverové inštitúcie, aby sa naďalej zdržali 
rozdeľovania dividend a spätného odkupovania akcií. ECB navyše vo všeobecnosti 
zastáva názor, že by nebolo obozretné, aby tieto úverové inštitúcie pri takomto 
rozhodovaní rozhodli o rozdelení dividend a o spätnom odkúpení akcií, ktoré by 
predstavovali viac ako 15% ich nerozdeleného zisku za finančné roky 2019 a 2020 
alebo viac ako 20 bázických bodov, pokiaľ ide o podiel vlastného kapitálu Tier 14, 
podľa toho, ktorá hodnota je nižšia. (Úradný vestník Európskej únie C 437/1, 2020).  

 
1.3. Štatutárne orgány a ich zloženie. Posun k modelu zainteresovaných 

strán   
 

V čase prebiehajúcej pandémie COVID – 19 boli zdravotnícky pracovníci 
superhrdinami bojujúcimi proti COVID-19 v prvej línii. Avšak bola tu aj ďalšia 
zabudnutá kategória, ktorá musela odrazu aktívne bojovať v prvej línii pandémiou 

                                                           
4  Kapitálové požiadavky pre banky a investičné firmy sú súčasťou jednotného súboru pravidiel 

bankovej únie, pričom sa nimi v právnych predpisoch EÚ vykonáva dohoda Bazilej III – normy 
kapitálovej primeranosti bánk odsúhlasené na medzinárodnej úrovni. Uvedenými predpismi sú: 
nariadenie (nariadenie o kapitálových požiadavkách – CRR I a II) a smernica (smernica o 
kapitálových požiadavkách – CRD IV a V). Uplatňujú sa vo všetkých členských štátoch EÚ od 1. 
januára 2014. Kapitál sa podľa kvality a rizika zaraďuje do určitých úrovní: Kapitál Tier 1 sa 
považuje za tzv. going concern kapitál. Ide o kapitál, ktorý umožňuje banke pokračovať 
v činnosti a udržať si platobnú schopnosť. Bližšie pozri https://www.consilium.europa.eu/sk/ 
policies/banking-union/single-rulebook/capital-requirements/ 
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zasiahnutej ekonomiky. Boli to členovia štatutárnych orgánov spoločností, ktorí sa 
svojou mierou tiež pričinili o prežitie podnikov, zachovanie miery zamestnanosti, 
ale aj o vyvažovanie záujmov akcionárov a ďalších zainteresovaných strán, v danom 
prípade najmä veriteľov. Samozrejme procesy na manažovanie krízy spojenej 
s pandémiou neprebiehali jednosmerne; boli to procesy interakcie všetkých 
zainteresovaných hráčov, t.j. národných vlád, bankových domov, akcionárov, 
zamestnancov, veriteľov, regulátorov (centrálne banky, burzy cenných papierov), 
etc. 

Jednou z otázok, ktorá vo svetle pandémie vystala v súvislosti s predstavenstvom 
(príp. viacerými konateľmi) bolo o.i. aj zloženie tohto kolektívneho orgánu, 
z pohľadu štruktúry jeho zloženia. Dowell a kol. (2011) tvrdia, že čím vyšší je podiel 
nezávislosti predstavenstva (nezávislosti vo vzťahu k akcionárom, či iným členom 
predstavenstva), tým nižšia bude eventualita bankrotu. Essen a kol. (2013) však 
nedokumentujú žiadny významný vplyv nezávislých členov predstavenstva na 
výkonnosť krajín EÚ počas globálnej finančnej krízy. Dostupné štúdie uznali 
dôležitosť rozmanitosti v zložení kolektívneho štatutárneho orgánu v období kríz. 
Mimo krízového obdobia literatúra vo všeobecnosti uznáva diverzitu v zložení 
kolektívneho štatutárneho orgánu ako meč s dvojitým ostrím (Milliken & Martins, 
1996), pretože zväčša máva pozitívny aj negatívny vplyv na výsledky orgánu (Khalil 
Jebran,Shihua Chen, 2021, internetový zdroj). 

Vo všeobecnosti možno povedať, že zloženie kolektívneho orgánu malo 
predstavovať vhodný mix osôb s náležitým vzdelaním a dosiahnutými životnými 
skúsenosťami. Vekové kritérium je dôležitým; inými slovami je vhodné kombinovať 
skúsenosti prichádzajúce s vekom a dravosť a ambicióznosť spájanú s vekovo 
mladšími členmi orgánu. Okrem toho aj prvok nezávislosti, t.j. člena, ktorý nemá 
úzke väzby na akcionárov alebo iných členov predstavenstva, a preto dokáže pri 
rozhodovaní posudzovať veci s väčším nadhľadom. Táto téma však nemá len čisto 
odborné pozadie. Najmä na Západe je prvok diverzity spájaný tiež s politikou. Preto 
je v USA táto téma zasadená o.i. aj do kontextu genderových otázok, či rasovej 
teórie. V Európe možno uvedené politiky napr. pozorovať v legislatívnych návrhoch 
na predpísaný pomer (kvóty) zastúpenia žien v predstavenstve kótovaných 
spoločností56.  

                                                           
5  Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zlepšení rodovej vyváženosti 

medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich 
opatreniach (COM/2012/0614 final - 2012/0299 (COD) bola prvýkrát navrhnutá Európskou 
komisiou v novembri 2012. V návrhu sa od členských štátov požadovalo, aby prijali zákony 
vyžadujúce, aby bola v rámci predstavenstva kótovanej spoločnosti dosiahnutá kvóta aspoň 40% 
žien na pozíciách non-executive directors, a to do roku 2018 vo verejnom sektore a do roku 2020 v 
súkromnom sektore. V novembri 2013 bol návrh prijatý Európskym parlamentom, ktorý pridal 
požiadavku na prísnejšie sankcie voči spoločnostiam, ktoré nedodržali kvótu, vrátane zákazu 
verejného financovania. Táto legislatíva však na európskej úrovni doposiaľ prijatá nebola. Viaceré 
európske štáty však v tomto smere prijali vlastné národné legislatívy, medzi nimi aj Nórsko, 
Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Švédsko.  

6  otázky rodovej rovnosti, či zastúpenia osôb inej farby pleti v riadiacich orgánoch spoločností tu 
samozrejme existoval už pred začiatkom krízy COVID – 19. V rámci riešenia zmien v corporate 
governance v post-kovidovom období sú však tieto témy viac akcentované.   
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Súvisiacou témou v spojení s činnosťou štatutárnych orgánov spoločností je aj 
ešte významnejší posun v oblasti corporate governance od tzv. shareholder modelu 
riadenia korporácie (orientujúceho sa na maximálny možný rast trhovej ceny akcií 
a tým aj dividend pre akcionárov, pričom úlohou manažmentu je spravovať 
korporáciu tak, aby tento cieľ bolo možné naplniť), ku tzv. stakeholder modelu, 
v ktorom je potrebné zohľadňovať záujmy širšieho okruhu zainteresovaných strán 
(jednotlivcov ale aj rôznych záujmových skupín). Definícií pojmu „zainteresovaná 
strana“ existuje mnoho. Jedna z najširších definícií, ktorú uvádza  Freeman, 
považuje za zainteresovanú stranu akúkoľvek skupinu alebo jednotlivca, ktorí môžu 
korporáciu ovplyvniť spoločnosť alebo sú sami korporáciou ovplyvnení (Shelley 
Marshall, Ian Ramsay, 2012, s. 294). Väčšinou sa ale zdôrazňuje týchto deväť 
skupín: manažment, akcionári, zamestnanci, dodávatelia, zákazníci, investori (napr. 
banky), štát a municipality, miestna komunita, široká verejnosť (Hučka et al., 2007, 
s. 54). Zainteresované strany vstupujú s korporáciu do rôznych právnych vzťahov na 
rôznych úrovniach (štát – korporácia a s tým súvisiace otázky štátnej pomoci; 
veritelia – korporácia a otázky poskytnutia dlhového financovania, splatnosti 
záväzkov a ich zabezpečenia; zamestnanci a korporácia – otázka vzájomných práv 
a povinnosti vyplývajúca z pracovnoprávnych vzťahov; zákazníci a korporácia – 
napr. B2C alebo B2B vzťahy). Tzv. stakeholder model správy alebo model 
zainteresovaných strán opúšťa koncept maximalizácie trhovej hodnoty akcií 
a cieľom korporácie by v tomto prípade mala byť celková maximalizácia 
„bohatstva“ (v zmysle uspokojenia záujmov, nie finančných príjmov) všetkých 
zainteresovaných strán (Hučka et al., 2007, s. 55).    
 

ZÁVER 
 

Správa a riadenie spoločností má svoje nedostatky, ktoré je potrebné riešiť 
s ambíciou, aby spoločnosti dokázali každú podobnú krízu zvládať v budúcnosti 
lepšie. Jedným z azda najviditeľnejších aspektov pandémie bolo maximálne 
zrýchlenie prechodu do online sveta. Trendy ako agilná práca, elektronický obchod, 
digitalizácia a automatizácia sa v dôsledku krízy významne posilnili. Pravdepodobne 
sa stanú aj novou realitou a podniky sa jej budú musieť aj naďalej prispôsobovať, čo 
bude mať jednoznačne dôsledky aj na správu a riadenie spoločnosti. (Victoria 
Rodley, 2021, internetový zdroj). Avšak zrejme jednou z kľúčových tém, ktoré 
prichádzajú, je odklon od tradičného shareholder modelu správy a riadenia 
spoločnosti ku modelu zainteresovaných strán (stakeholder model). (Kumar, S., Rao, 
P. (2021). Kríza spojená s pandémiou COVID – 19 zdá sa tento trend len definitívne 
potvrdila.  
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nezávislosti predstavenstva (nezávislosti vo vzťahu k akcionárom, či iným členom 
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nedokumentujú žiadny významný vplyv nezávislých členov predstavenstva na 
výkonnosť krajín EÚ počas globálnej finančnej krízy. Dostupné štúdie uznali 
dôležitosť rozmanitosti v zložení kolektívneho štatutárneho orgánu v období kríz. 
Mimo krízového obdobia literatúra vo všeobecnosti uznáva diverzitu v zložení 
kolektívneho štatutárneho orgánu ako meč s dvojitým ostrím (Milliken & Martins, 
1996), pretože zväčša máva pozitívny aj negatívny vplyv na výsledky orgánu (Khalil 
Jebran,Shihua Chen, 2021, internetový zdroj). 

Vo všeobecnosti možno povedať, že zloženie kolektívneho orgánu malo 
predstavovať vhodný mix osôb s náležitým vzdelaním a dosiahnutými životnými 
skúsenosťami. Vekové kritérium je dôležitým; inými slovami je vhodné kombinovať 
skúsenosti prichádzajúce s vekom a dravosť a ambicióznosť spájanú s vekovo 
mladšími členmi orgánu. Okrem toho aj prvok nezávislosti, t.j. člena, ktorý nemá 
úzke väzby na akcionárov alebo iných členov predstavenstva, a preto dokáže pri 
rozhodovaní posudzovať veci s väčším nadhľadom. Táto téma však nemá len čisto 
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opatreniach (COM/2012/0614 final - 2012/0299 (COD) bola prvýkrát navrhnutá Európskou 
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verejného financovania. Táto legislatíva však na európskej úrovni doposiaľ prijatá nebola. Viaceré 
európske štáty však v tomto smere prijali vlastné národné legislatívy, medzi nimi aj Nórsko, 
Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Švédsko.  

6  otázky rodovej rovnosti, či zastúpenia osôb inej farby pleti v riadiacich orgánoch spoločností tu 
samozrejme existoval už pred začiatkom krízy COVID – 19. V rámci riešenia zmien v corporate 
governance v post-kovidovom období sú však tieto témy viac akcentované.   
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ZÁVER 
 

Správa a riadenie spoločností má svoje nedostatky, ktoré je potrebné riešiť 
s ambíciou, aby spoločnosti dokázali každú podobnú krízu zvládať v budúcnosti 
lepšie. Jedným z azda najviditeľnejších aspektov pandémie bolo maximálne 
zrýchlenie prechodu do online sveta. Trendy ako agilná práca, elektronický obchod, 
digitalizácia a automatizácia sa v dôsledku krízy významne posilnili. Pravdepodobne 
sa stanú aj novou realitou a podniky sa jej budú musieť aj naďalej prispôsobovať, čo 
bude mať jednoznačne dôsledky aj na správu a riadenie spoločnosti. (Victoria 
Rodley, 2021, internetový zdroj). Avšak zrejme jednou z kľúčových tém, ktoré 
prichádzajú, je odklon od tradičného shareholder modelu správy a riadenia 
spoločnosti ku modelu zainteresovaných strán (stakeholder model). (Kumar, S., Rao, 
P. (2021). Kríza spojená s pandémiou COVID – 19 zdá sa tento trend len definitívne 
potvrdila.  
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Directive of the European Parliament and of the Council (EU) 2019/2121 of 27 
November 2019 thoroughly overhauled directive 2017/1132 relating to certain 
aspects of company law. The adoption of the new law is a significant legislative 
achievement that crowns many years of efforts dedicated to regulating cross-border 
conversions and divisions. The European Union member states must implement the 
solutions laid down in the Directive by 31 January 2023. The implementation of the 
new rules on cross-border reorganisation may also involve amendments to relevant 
laws governing domestic reorganisation procedures. This may apply in particular to 
changes to the national catalogues of corporate division types. In Polish law, this 
catalogue, laid down in Article 529(1) CCC, includes other division methods than 
those currently stipulated by Article 160b(4) of directive 2017/1132 with respect to 
cross-border divisions. This situation should inspire us to explore the options of 
extending it. In this paper, I have focused solely on the analysis of the need to amend 
Polish regulations in the context of the revised EU law, but I am convinced that my 
conclusions may be relevant also elsewhere. 
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(UE) 2019/2121  amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border 
conversions, mergers and divisions was adopted. Apart from a number of minor 
adjustments to directive 2017/1132, the new directive introduced two fundamental 
changes – added Chapter I entitled ‘Cross-border conversions’ and Chapter IV 
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and cross-border division) crowns decades of efforts aimed at harmonising the legal 
framework governing the cross-border mobility of companies in the common 
European market (OPUSTIL, MUCHA, 2020: 138-139, 182). 

However, the implementation of the new EU law may pose major challenges to 
national legislators. In most cases, it would seem, it is insufficient to mechanically 
transfer new EU regulations on cross-border conversions and divisions to national 
law. Rather, it would be advisable to analyse national regulations on domestic  
reorganisation procedures (lacking any cross-border elements) as well. To ensure the 
cohesion of national law, it would be preferable to further amend national laws on 
domestic reorganisation rules, so that cross-border division and conversion (as well 
as merger) procedures would not (unreasonably) excessively differ from those 
applicable to domestic divisions, conversions and mergers. 

The purpose of this paper is thus to critically analyse certain selected, current 
solutions laid down in the Polish Code of Commercial Companies (‘CCC’) 
applicable to domestic corporate divisions as confronted with the new rules 
introduced by directive 2019/2121 and governing cross-border divisions. In 
particular, my objective is to prove that the UE regulation, which creates a specific 
catalogue of corporate cross-border divisions, should inspire the Polish legislator to 
modify the national catalogue of corporate divisions, in particular by extending it by 
the so-called spin-off (in Polish – podział przez wyodrębnienie), currently unknown 
to the Polish legal system. 

Although in this article I have limited my analysis to confronting Polish and EU 
rules, I believe that my reasoning may be more universal in nature, and could serve 
as a source of suggestions to company law experts from other EU member states 
with regard to a possible direction for potential research on their own national legal 
systems. In the end, all EU member states must confront the challenge of 
implementing the rules added to the EU legal system by directive 2019/2121 by 31 
June 2023. At the same time, the research needs not be limited to the topic of 
divisions explored in this paper, but may be extended to include the issues related to 
conversions, or even mergers. Although the rules on cross-border mergers were not 
added to EU law by the directive of 2019 but much earlier, i.e. in 2005 (directive of 
the European Parliament and of the Council 2005/56/EC of 26 October 2005 on 
cross-border mergers of limited companies,  EU OJ L 310 of 25.11.2005 p. 1), they 
have been partially amended by directive 2019/2121 (which added, for instance, a 
new form of cross-border mergers – sideway mergers, currently referred to in Article 
119(2)(d) of directive 2017/1132,  for more see OPLUSTIL, MUCHA 2020: 144-145). 

The research methodology selected for this paper relies mostly on the dogmatic 
law analysis and comparative law analysis. 
  

1. EU RULES 
 

The idea of regulating corporate divisions at the EU level is nothing new. The 
first community rules on divisions were adopted nearly 40 years ago, on 17 
December 1982, in the Sixth Council Directive based on Article 54(3)(g) of the 
Treaty, concerning the division of public limited liability companies (82/891/EEC 
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OJ EC of 31.12.1982 no. L 378, p.47). Currently, EU rules on divisions are laid down 
in directive 2017/1132. The reason that motivated the adoption of the Sixth Directive 
was to prevent the evasion of previously adopted community rules on mergers, i.e. 
the laws of 1978 (the Third  Council Directive of 9 October 1987 based on Article 
54(3)(g) of the Treaty, concerning the division of public limited liability companies 
(78/855/EEC), OJ EC of 20.10.1978, no. L 295, p. 36) (OPALSKI 2010: 470). 

The rules on cross-border divisions, however, are unquestionably a new 
development. The EU rules on cross-border divisions significantly differ from its 
provisions on domestic ones. In particular, they define different catalogues of 
corporate divisions. 

When it comes to domestic divisions, the EU legislator lists the following 
possible options: (1) division by acquisition, (2) division by the formation of new 
companies, and (3) division without the company being divided ceasing to exist. 

The division by acquisition referred to in Article 136(1) ff. of directive 2017/1132 
is an operation whereby, after being wound up without going into liquidation, a 
company transfers to more than one existing company (the acquiring company) all 
its assets and liabilities in exchange for the allocation to the shareholders of the 
company being divided of shares in the companies receiving contributions as a result 
of the division. 

The division by the formation of new companies referred to in Article 155(1) ff. 
of directive 2017/1132 is an operation whereby, the company is also being wound 
up without going into liquidation, but all of its assets and liabilities are being 
transferred to more than one newly formed company (also in exchange for the 
allocation of the shares in such companies to the shareholders of the company being 
divided). 

By contrast, the division without the company being divided ceasing to exist, 
referred to in Article 159 of directive 2017/1132 is an operation whereby a company 
being divided transfers part of its assets and liabilities to another company (already 
existing or newly formed for this purposes), in exchange for the shares of that 
company allocated to the shareholders of the company being divided, but the 
company being divided is not wound up and continues to exist. 

Importantly, Article 135(3) of directive 2017/1132 allows also for divisions 
where some of the assets and liabilities of the company being divided are transferred 
to an already existing (acquiring) company, while the remaining part is transferred 
to a newly formed one (more in OPALSKI 2010: 475). 

With respect to cross-border divisions, EU laws distinguish between: (1) full 
division, (2) partial division and (3) division by separation. 

Not only do the names of these divisions differ from the ones found in the 
regulations on domestic divisions, but they also designate different reorganisation 
operations. In particular, unlike in the case of domestic divisions, EU-regulated 
cross-border divisions do not allow for transferring assets and liabilities of a 
company being divided to already existing companies. Although Article 160b(4)(a)-
(c) of directive 2017/1132 refers to the transfer of assets and liabilities  to two or 
more ‘recipient’ companies, this term does not refer to already existing companies, 
but only to newly formed ones. This follows from the definition of a ‘recipient 
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company’ included in Article 160b(3) of directive 2017/1132, pursuant to which a 
‘recipient company’ means a company newly formed in the course of a cross-border 
division (see also OPUSTIL, MUCHA, 2020: 145-147, ŻABA, 2020: 169-171). 

Meanwhile, the definition of a full, a partial division and a division by separation 
are given in Article 160b(4)(a)-(c) of directive 2017/1132. ‘Full division’ (PL 
podział pełny, DE  Aufspaltung), referred to in Article 160b(4)(a) of the Directive, is 
the operation whereby  a company being divided, on being dissolved without going 
into liquidation, transfers all its assets and liabilities to two or more recipient 
companies, in exchange for the shares in such companies issued to the shareholders 
of the company being divided. This, in effect, is an equivalent of division by the 
formation of new companies, found in EU laws on domestic corporate 
reorganisations. 

‘Partial division’ (PL podział częściowy, DE Abspaltung), on the other hand, is 
an operation whereby only some of the assets and liabilities of the company being 
divided are transferred to a (newly formed) company or companies, in exchange for 
the shares of that company or companies issued to the shareholders of the company 
being divided. In such a case, the company being divided is not wound up. This, in 
fact, is an equivalent of division without the company being divided ceasing to exist, 
referred to in EU laws on domestic corporate reorganisations. 

‘Division by separation’, commonly known as a spin-off (DE Ausgliederung, PL 
podział przez wyodrębnienie), erroneously translated into Polish as ‘podział przez 
wydzielenie’, is a procedure absent from EU rules on domestic conversions. It 
involves separating some of the assets and liabilities of the company being divided 
and transferring them to one or more newly formed companies, but the shares issued 
in exchange, rather than to the shareholders of the company being divided, are issued 
to the company being divided itself. Undoubtedly, this procedure is inspired by 
German models, where this type of division is governed by Article 123(2) UmwG. 

 
2. CURRENT POLISH LEGISLATION 

 
In Polish CCC, admissible methods of corporate divisions are laid down in 

Article 529(1). This section lists the four ways in which a Polish company may be 
divided: (1) by transferring all assets and liabilities of the company being divided to 
other companies in exchange for the shares in the acquiring company allocated to 
the shareholders of the company being divided (division by acquisition), (2) by 
forming new companies to which all the assets and liabilities of the company being 
divided are transferred in exchange for the shares in such new companies (division 
by the formation of new companies), (3) by transferring all assets and liabilities of 
the company being divided to an existing and a newly formed company or companies 
(division by acquisition and the formation of a new company), (4) division by 
transferring some of the assets and liabilities of the company being divided to an 
existing or newly formed company (division by separation). To put it succinctly: (1) 
there are three types of division that result in the company being split (and thus cease 
to exist) involving the transfer of assets and liabilities of the company being divided 
either to already existing companies or to newly formed companies or to already 
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existing and a newly formed company (companies); and (2) there are two manners 
of division by separation (where the company being divided continues to exist) 
involving either the transfer of assets and liabilities of the company being divided to 
another already existing company or to a newly established one (or to more than one 
of such companies). 

Importantly, in all of the abovementioned cases, the division of the company 
results in the shares of the acquiring or newly formed companies being allocated to 
the shareholders of the company being divided, and not to the company being 
divided itself. In consequence, de lege lata, the division procedure involving the 
acquisition of shares in the recipient or newly formed company by the company 
being divided (the spin-off procedure) is absent from Polish law. 
 

3. THE NEED AND POSSIBILITY TO EXTEND THE NATIONAL 
CATALOGUE OF CORPORATE DIVISION PROCEDURES 

 
Would it be advisable to extend the Polish catalogue of domestic corporate 

divisions by adding a spin-off and is it legally admissible at all? 
Article 135 of directive 2017/1132 reads: “Where member states permit the types 

of companies [...] to carry out division operations” thus clearly leaving to national 
legislators the decision as to which of the division procedures laid down in the 
Directive would be implemented in the national law. It has been assumed that 
directive 2017/1232 does not contain a closed catalogue of corporate division 
procedures and national legislators are free to extend their own (national catalogues) 
by adding other options (HABERSACK 2006: 216, OPALSKI 2010: 476). This makes 
adding another subsection, i.e. Subsection 5, to Article 529(1)  CCC and introducing 
spin-offs completely acceptable. 

The concept of spin-offs was discussed in Polish legal literature as early as nearly 
20 years ago, and the lack of this option in Polish law was considered as a defect, 
since it could have provided an interesting opportunity for corporate reorganisations, 
allowing for the development of holding structures (PINIOR 2003: 36, PINIOR 2005: 
19, OPALSKI 2010: 477). There is no reason not to agree with this view. First of all, 
a spin-off may provide an alternative to the formation of a new company (by the 
company which can be divided) and contributing to it a specified set of assets by 
way of a contribution in kind. In both cases: (1) we deal with a transfer of property 
between two companies, (2) the company being divided/ the company making a 
contribution to another company is not being wound up, and (3) the shares in the 
company receiving the transferred property are taken up by the former company, 
rather than its shareholders. Moreover, in many cases a spin-off may be a more 
attractive alternative to the contribution by a company of some of its assets to another 
company. This is mostly a consequence of the fact that each corporate division 
results in universal partial succession (Article 531 CCC), which means in particular 
that the acquiring or newly formed company assumes, as of the date of division or 
separation, the rights and obligations of the company being divided laid down in the 
division plan, without any requirement to perform separate legal transactions. In 
connection with the division, as of the date of the division or separation, the 
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acquiring or newly formed company assumes any and all permits, licenses and 
exemptions associated with the constituents of property thus allocated to it in the 
division plan, unless the decision awarding the permit, license or exemption provides 
otherwise (Article 531(2) CCC). What is more, universal succession takes place, as 
a rule, also when taxes are concerned. Article 93c of the Tax Ordinance Act of 29 
August 1997 (OJ 2020.1325 as amended) provides that (§1) acquiring legal persons 
or legal persons formed as a result of a division assume, as of the date of division or 
separation, any and all rights and obligation of the person being divided arising from 
tax law, associated with the constituents of property allocated to such persons in the 
division plan. (§2) § 1 is applicable if the entire property acquired as a result of 
division, and in the case of a division by separation – also the property of the legal 
person being divided, constitutes an organised part of an enterprise. 

The foregoing rules do not apply to reorganisations involving companies 
contributing some of their assets to newly formed companies. In such a case, 
universal succession does not take place, and we are dealing with the so-called 
singular succession. What is more, in the case of a division, a company that receives 
the property hived out in this way, automatically assumes the obligations of the 
company being divided. Such an effect does not take place if an alternative procedure 
is used (a company establishes another company and contributes a part of its property 
as a contribution in kind). Since liabilities cannot be used as a contribution in kind, 
they cannot be contributed to another company. For the new company to assume 
them, a separate legal transaction (the assumption of debt) would be required, which 
additionally – pursuant to Article 519 CC – requires creditor’s consent. 

In consequence, when comparing a spin-off  with an operation involving a 
company’s contribution of some of its assets to a newly formed company, we should 
conclude that, even though the prima facie effect of both operations might seem 
similar (which is the formation of a new company owned by another one (parent 
company), endowed with property previously belonging to the parent), the overall 
legal effects of both operations are completely different. In particular, in the second 
case no universal partial succession takes place and no obligations are transferred to 
the target company. 

All these factors make the spin-off a more attractive option of the two types of 
reorganisation procedures referred to above. The inclusion of spin-off into CCC 
could be beneficial to business environment as a whole – it would facilitate 
reorganisations, especially those involving the establishment of holdings by 
corporate divisions. It seems that, should a spin-off be added as an option in CCC, 
entrepreneurs would choose this reorganisation procedure whenever the succession 
of rights and obligations (especially those under civil, administrative and tax laws) 
would be important to them. 

When discussing the rationale for extending the Polish catalogue of corporate 
divisions by adding a spin-off, one should additionally mention the rules applicable 
to conversions. By the Act of 25 March 2011 on the removal of administrative 
barriers to citizens and businesses (OJ 2011.106.622), the Polish legislator added to 
CCC a provision allowing for a conversion of a sole proprietorship into a single-
member limited company (Article 5841 ff. CCC). Before this provision was added, 
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‘conversions’ of single proprietorships into companies had taken place, but on 
slightly different terms. Rather than by relying on formalized conversion procedures, 
entrepreneurs established new companies and contributed assets related to their 
business activity to them. Contrary to some early views that the formal regulation of 
a conversion of a sole proprietorship would be redundant (why engage in a complex, 
lengthy and costly process if one may simply form a new company and contribute 
business-related assets to it), it turned out that the conversions of single 
proprietorships into companies under Article  5841 ff. CCC have become quite 
popular, mostly owing to Article 5842 CCC, which introduced a principle of 
continuity of rights and obligations of the sole proprietorship being converted in the 
resultant company. Pursuant to Article 584(1) CCC,  (§1) “the converted company 
has all rights and obligations of the sole proprietorship being converted”,  (§1)  “the 
converted company remains the subject of permits, licenses and exemptions awarded 
to the company before the conversion, unless the law or a decision awarding the 
permit, license or exemption provide otherwise”. As it turned out, this provision has 
encouraged entrepreneurs to use the procedure of converting single proprietorships 
into a companies. In the same way, partial universal succession, being an effect of 
every division, may encourage businesses to take advantage of the spin-off 
procedure – once it is added to the Code of Commercial Companies. 

 
4. THE POTENTIAL EXTENT OF AMENDMENTS TO POLISH CCC 

PROVISIONS ON CORPORATE DIVISIONS 
 

The extension of the Polish catalogue of corporate divisions by including spin-
offs is not easy from structural perspective. It is not enough to extend Article 529(1) 
CCC by adding yet another subsection relative to spin-offs; rather, it is necessary to 
review all the remaining division-related regulations and modify them to the extent 
necessary to ensure that the rules on corporate divisions as a whole are coherent. 

First of all, we need to determine whether a spin-off should be treated as a sub-
type of division by separation or as a fully autonomous division category. Secondly, 
it is necessary to decide if spin-offs should have their dedicated chapter in section II, 
title IV CCC (on divisions) or maybe it is sufficient to weave detailed provisions on 
spin-offs in between other rules on divisions. 

Currently, Polish legislator clearly distinguishes between divisions by splitting 
(Article 529(1)(1)-(3) CCC) and divisions by separation (Article 529(4) CCC). This 
pertains both to more general provisions, which lay down the basic rules, as well as 
detailed provisions introducing specific procedural solutions. Such differences may 
be also identified at the level of terminology (for instance, when referring to a 
division by separation, the legislator uses the term ‘the date of separation’, while in 
a section dedicated to other manners of divisions the term ‘date of division’ is used). 

As a rule, the perspective applied by the Polish regulation assumes that the rules 
on divisions apply to all types of divisions, unless a specific provision explicitly lays 
down different rules applicable to divisions by separation. Article 529(2) CCC 
provides that provisions on divisions by separation are applicable accordingly to the 
acquiring or newly formed company.  
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In view of the foregoing, it seems that – given the current structure of rules on 
divisions where divisions by separation are not regulated in a separate chapter – spin-
offs should not be regulated in a separate chapter either. Rather, the rules should be 
structured in the same way as in the case of divisions by separation and only – 
whenever necessary – specific rules applicable to spin-offs should be supplemented. 
Although a division by spin-off significantly differs from other division procedures 
in that the shares of the company to which the separated property of the company 
being divided is transferred are not taken up by the shareholders of the company 
being divided but by the company being divided itself, this fact is insufficient to 
dedicate a separate chapter to the regulation of such divisions. Nevertheless, this 
feature is distinct enough that it does not seem fit to classify spin-offs, from a 
legislative perspective, as a sub-type of divisions by separation. 

In consequence, the existing method of regulation applied to section II, title IV 
CCC on corporate divisions should be kept and only supplemented – whenever 
necessary – with special rules concerning spin-offs. For instance, Article 529(2) 
CCC which provides – as already quoted above – that “provisions on divisions with 
respect to acquiring or newly formed companies are applicable accordingly to 
division by separation” could be amended as follows: “provisions on divisions with 
respect to acquiring or newly formed companies are applicable accordingly to 
division by separation and spin-off”. 

Insofar as detailed amendments are concerned, due to the limited framework of 
this paper, it is impossible to propose specific legislative solutions at this point. 
However, the direction regarding the required changes has been defined in Article 
160s of directive 2017/1132. Pursuant to this provision, if a cross-border division 
takes place as a division by separation (spin-off), Article 160c(b),(c), (f), (i), (o) and 
(p) as well as Articles 1603, 160f and 160i of the directive do not apply. 

Article 160d of directive 2017/1132 defines the content of a cross-border division 
plan. Letters (b), (c), (f), (i), (o) and (p) provide that the plan should contain b) the 
ratio applicable to the exchange of securities or shares representing the companies’ 
capital and the amount of any cash payment, where appropriate; c) the terms for the 
allotment of securities or shares representing the capital of the recipient companies 
or of the company being divided; f) the date from which the holding of securities or 
shares representing the companies' capital will entitle the holders to share in profits, 
and any special conditions affecting that entitlement; i) the rights conferred by the 
recipient companies on members of the company being divided enjoying special 
rights or on holders of securities other than shares representing the divided company 
capital, or the measures proposed concerning them; o) where appropriate, the 
allocation to the members of the company being divided of shares and securities in 
the recipient companies, in the company being divided or in both, and the criterion 
upon which such allocation is based; p) details of the offer of cash compensation for 
members in accordance with Article 160i of directive 2017/1132. Partial exemption 
from the applicability of Article 160d with respect to spin-offs is mostly a 
consequence of the fact that the shareholders of the company being divided do not 
take up any shares of the company newly formed as a result of the division, but such 
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shares are allotted to the company being divided. In consequence, the plan cannot 
specify the ratio applicable to the exchange of securities and the related parameters. 

Article 160e of directive 2017/1132 requires the board to draw up a report 
explaining and justifying the legal and economic aspects of the cross-border division. 
By waiving the applicability of this provision with respect to spin-offs, the EU 
legislator most likely concluded that the report is not necessary in a procedure which 
does not result in the transfer of property of the company being divided to an 
unrelated company, but rather to the company whose shares will be owned by the 
company being divided. 

Article 160f of directive 2017/1132 contains a regulation requiring the cross-
border division plan to be examined by an independent expert. Also in this case the 
EU legislator has assumed that no such examination is necessary when a spin-off is 
concerned. 

And finally, Article 160i lays down the rules aimed at protecting the interests of 
shareholders of the company being divided who, as a result of the procedure, would 
take up shares in a company domiciled in a different state than the state where the 
company being divided has its registered office. Such persons, provided that they 
have voted against the cross-border division plan, are given a kind of exit right, i.e. 
the right to sell their shares against appropriate compensation. Such right is, as a rule, 
typical of provisions governing all types of cross-border reorganisation (OPUSTIL, 
MUCHA, 2020: 156-157). Since in the case of a spin-off there is no risk that the 
shareholders of the company being divided would take up shares in a company 
domiciled in another state (such shares may be taken up only by the company being 
divided itself) also in this respect no additional safeguards are necessary. 

The review of the abovementioned provisions and their confrontation with the 
current Polish rules on domestic divisions has demonstrated that, if domestic spin-
offs are to be introduced to Polish CCC, Polish legislator should (1) narrow down 
the necessary content of the relevant division plan (laid down in Article 534) or 
adjust it to the fact that the shares in the company created by way of a spin-off are 
taken up by the company being divided rather than by its shareholders, (2) exempt 
the board from the obligation to draw up the division report (provided for i Article 
536 CCC) and (3) consider the possibility and reasonability of exempting spin-offs 
from the obligation to have the division plan examined by an expert (as required by 
Article 537 CCC). Furthermore, there is no need to introduce any specific 
instruments aimed at protecting the shareholders of the company being divided, 
including any right to exit the company being divided in particular. Although de lege 
lata CCC provisions, and Article 541(5) in particular do grant such a right, it has 
been vested only in shareholders of the company being divided, provided that the 
division plan assumes that they would take up shares in the acquiring or newly 
formed company on terms and conditions less favourable than in the company being 
divided. However, this provision cannot be applied to a spin-off since, as I have 
already pointed out multiple times, within the procedure the shareholders of the 
company being divided do not take up any shares in the newly formed company 
(such shares are taken up by the company being divided itself).  
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shares are allotted to the company being divided. In consequence, the plan cannot 
specify the ratio applicable to the exchange of securities and the related parameters. 

Article 160e of directive 2017/1132 requires the board to draw up a report 
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division plan assumes that they would take up shares in the acquiring or newly 
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Insofar as other regulations governing divisions are concerned, when drafting the 
law extending CCC regulations by adding spin-off-related provisions, one should go 
through all the existing provisions one by one and add potential special rules 
whenever necessary. For instance, in Article 530 CCC it would be necessary to 
define, apart from the ‘date of division’ and the ‘date of separation’ the ‘date of spin-
off’ as well, that is the date from which the legal effects of a spin-off arise. As in the 
case of the division by separation, that date should be the date of registering the 
newly formed company or the date of registration of the increased share capital of 
the acquired company. Article 531(5) CCC should explicitly provide that as from the 
date of spin-off (unlike the date of division or separation), shareholders of the 
company being divided do not become shareholders of the company acquiring the 
property of the company being divided. What is more, also certain provisions 
introducing separate procedural rules applicable to divisions by separation should be 
extended by adding analogous regulations on spin-offs. 

As regards other provisions of the Code, one should note that spin-offs may create 
situations where a single-member private limited liability company (PL spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością) (when this is the legal form of the company being 
divided) would take up shares in another single-member private limited liability 
company or in a single-member joint-stock company or a single-member simple 
joint-stock company. Meanwhile, pursuant to Article 151(2), 3001(2) and 301(1) 
CCC, a single-member private limited liability company cannot form a single-
member private limited liability company or a single-member joint-stock company 
or a single-member simple joint-stock company. Polish legislator has introduced 
these restrictions relying on the competence arising from Article 2(2)(b) of directive 
of the European Parliament and the Council 2009/102/EC of 16.09.2009 on the area 
of company law on single-member private limited liability companies OJ EU L 258 
of 1.10.2009, p. 20 (NAPIERAŁA, 2013: 240, OPALSKI, 2010: 399-402). In view of 
Article 532(1) CCC, which provides that “the provisions governing the formation of 
the relevant type of acquiring or newly formed company (...) apply to the division of 
a company”, and such provisions include  Articles 151-173, 3001-30014 and 301-327 
(RODZYNKIEWICZ, 2016: 504), one should assume that a spin-off involving the 
transfer of a portion of property of a single-member private limited liability company 
to another single-member private limited liability company or a single-member joint-
stock company or a single-member simple joint-stock company would not be 
admissible. For the avoidance of any doubts related to the reference contained in 
Article 532(1) CCC to Articles 151(2), 3001(2) and 301(1) CCC, Polish lawmakers 
should nevertheless consider whether the inadmissibility of such a spin-off should 
not be expressed explicitly. Although such provision could be deemed superfluous, 
it would remove any doubts in this respect. 
 

CONCLUSION 
 

The foregoing analysis has shown that, when implementing the EU solutions 
introduced by directive 2019/2121 on cross-border divisions to Polish law, it would 
be advisable to simultaneously extend the national catalogue of corporate divisions 
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by adding so-called ‘spin-offs’, currently unknown to Polish law. This institution, 
once introduced, could streamline business operations, facilitating in particular the 
establishment or extension of corporate groups. The principle of partial universal 
succession applicable to divisions would certainly encourage entrepreneurs willing 
to transfer some of their assets and liabilities to subsidiaries to take advantage of the 
spin-off procedure instead of the existing operation that involves the establishment 
of a new company by the parent and then contributing to it certain constituents as a 
contribution in kind. 

When drafting the new law, Polish lawmakers may also consider previously made 
suggestions (see e.g. RODZYNKIEWICZ, 2012: 26-32) as to the potential inclusion of 
other sub-types of divisions currently absent from the Code of Commercial 
Companies. 

Obviously, these conclusions are not necessarily limited to Polish law only. 
Lawmakers in other EU states are also facing the challenge of implementing the new 
solutions introduced by directive 2019/2121 by 31 January 2023, and it seems that 
they may also consider extending their national catalogues of corporate divisions by 
adding the option of spin-offs (if such an option has not yet been formally codified 
in their state). Perhaps – if the rules adopted in their legal systems are similar to the 
Polish ones – some of the conclusions presented in this paper could be of use to them 
as well. 
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Abstrakt 
K plnění svých funkcí potřebuje stát peníze, a to pro udržitelnost svého fungování, 
pro usměrňování ekonomických procesů a pro zabezpečení sociálních potřeb 
občanů. Dopředu musí být plánováno, kolik  bude v následujícím roce potřeba peněz 
(výdajová stránka státního rozpočtu) a kolik jich bude získáno (příjmová stránka). 
Porovnáním těchto dvou stran pak státní rozpočet může být plánován jako vyrovnaný 
(příjmy = výdaje), přebytkový (příjmy > výdaje) nebo schodkový (příjmy < výdaje). 
Současná doba je náročná pro rozpočtovou politiku státu, protože epidemiologická 
situace zapříčinila enormní požadavky na výdajovou stránku státního rozpočtu. 
 
Klíčová slova: státní rozpočet, výdaje státního rozpočtu, příjmy státního rozpočtu, 
rozpočtová politika státu. 
 

Abstract 
To fulfil its functions, the state needs money, for the sustainability of its functioning, 
for the regulation of economic processes and for the provision of the social needs of 
citizens. It is necessary to plan in advance the amount of money needed in the 
following year (expenditure side of the state budget) and how much will be received 
(revenue side). By comparing these two sides, the state budget can then be planned 
as balanced (revenues = expenditures), surplus (revenues > expenditures) or deficit 
(revenues < expenditures). The current time is demanding for the budget policy of 
the state, because the epidemiological situation has caused enormous demands on 
the expenditure side of the state budget.  
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ÚVOD 
 

Pokud organizační výbor vybral tři okruhy vědeckých a legislativních problémů 
pro X. ročník mezinárodního vědeckého sympózia PRÁVO-OBCHOD-
EKONOMIKA a jedním, a to prvním, problémovým okruhem jsou „Otvorené 
problémy obchodného práva so zreteľom na riešenie ekonomickej a sociálnej krízy 
vyvolanej tzv. pandémiou (koronakrízou)“ potom jsem přesvědčená, že toto téma se 
dotýká i problematiky rozpočtového práva, příjmů a výdajů státního rozpočtu 
v České republice, rozpočtové politiky atd. Státní rozpočet je třeba chápat jako 
produkt historického vývoje společnosti a její ekonomiky, který svoji podobu získal 
v 19. století v souvislosti s centralizací státní moci4. Základem rozpočtového práva 
je samotná existence veřejné moci a nutnost financování její činnosti. 

Cílem mého příspěvku je poukázat na současný stav státního rozpočtu, 
rozpočtového práva spolu s právem daňovým, to vše s dopadem na ekonomiku 
v uplynulých dvou letech. Tato oblast právního řádu byla dotčena přímo 
epidemiologickou situací způsobenou koronavirem SARS-CoV-2. Tato situace se 
dotkla celé sféry ekonomického života společnosti a dávám si za úkol poukázat na 
nástroje boje s touto situací. Při zpracování tohoto příspěvku budu používat 
především metodu analytickou. Věřím, že klasické metody jazykového, 
systematického, historického a teleologického výkladu jsou i v současné době tím 
nejlepším, co můžeme v naší teoretické práci používat. 
 

1. STÁTNÍ ROZPOČET A JEHO PŘIJÍMÁNÍ 
1.1. Pojem státního rozpočtu 

 
Především je třeba zdůraznit, že státní rozpočet je přijímán formou zákona 

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, a to konkrétně zákonem o 
státním rozpočtu, jímž se legislativně zabezpečuje základní dokument finanční a 
rozpočtové politiky vlády České republiky. Zákon o státním rozpočtu je každoročně 
přijímaný právní předpis, který má oproti jiným právním předpisům odlišnou 
strukturu a obsah. Zákon o státním rozpočtu vyčísluje plánované celkové příjmy a 
výdaje na příslušný kalendářní rok. Dovoluji si v této souvislosti upozornit 
na ustanovení čl. 33 odst. 2 Ústavy5, které stanoví, že: „(2) Senátu však nepřísluší 
přijímat zákonné opatření ve věcech Ústavy, státního rozpočtu, státního závěrečného 
účtu, volebního zákona a mezinárodních smluv podle čl. 10“. Při letmém pohledu do 
Ústavy, a to do výše uvedeného článku, by bylo možné snadno nabýt dojmu, že Senát 

                                                           
4  BABČÁK, V. a kol. Finančné právo na Slovensku. Miroslav Mračko, EPOS, Bratislava, 2017, 505 

s., s. 190. 
5  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen „Ústava“). 
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nemá na státní rozpočet žádný vliv, a tím by bylo možné tento článek také uzavřít. 
Tento závěr by mohl být opřen o prostý fakt, že návrh zákona o státním rozpočtu 
projednává na veřejné schůzi Poslanecká sněmovna a pouze ta se o něm také usnáší, 
a dále o to, že Senátu ani nepřísluší přijímat zákonné opatření ve věcech státního 
rozpočtu v případech, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna. Mám za to, že tento 
dojem není zcela správný, Senát má vliv na státní rozpočet. Senátu sice nepřísluší 
projednávat a schvalovat zákon o státním rozpočtu, tedy určovat samotný obsah 
státního rozpočtu, výslovně tuto pravomoc nemá v případě státního rozpočtu na 
straně jedné, ale na druhou stranu Senát spolu s Poslaneckou sněmovnou může 
projednávat a přijímat zákony, které mají zásadní vliv na podobu státního rozpočtu, 
protože jimi určují jeho mantinely nebo jiné zásadní parametry. Zejména má Senát 
pravomoc v oblasti daňových zákonů, které zásadně určují objem příjmů státního 
rozpočtu, má pravomoc v oblasti zákonů, které mohou vést ke vzniku mandatorních 
výdajů, tedy může zásadním způsobem ovlivňovat výdajovou stránku státního 
rozpočtu, a mimo to má také pravomoc v oblasti zákonů upravujících rozpočtový 
proces, ať již jde o příslušnou část Ústavy, nebo o zákony o rozpočtových 
pravidlech6. Ve všech těchto případech má Senát určitý nepřímý vliv na státní 
rozpočet a na jeho podobu, byť nemá přímý vliv na jeho konkrétní vnitřní 
uspořádání, snad jen s výjimkou kapitoly státního rozpočtu, která se Senátu přímo 
dotýká. 

Státní rozpočet je vymezován ve finanční teorii ve smyslu plánu příjmů a výdajů 
na kalendářní rok a nikoliv ve smyslu peněžního fondu. V dalším textu proto budu 
vycházet z toho, že státním rozpočtem je plán, odhad příjmů a výdajů státu, a to na 
určenou dobu, zpravidla jeden kalendářní rok.7 V Oxfordském slovníku je rozpočet 
vymezen velmi jednoduše jako „odhadované příjmy a výdaje na stanovenou dobu.8 
 

1.2. Rozpočtový proces státního rozpočtu v České republice 
 

Rozpočtový proces státního rozpočtu v České republice probíhá v několika 
etapách. Etapy rozpočtového procesu jsou: sestavení návrhu státního rozpočtu, jeho 
schvalování, plnění a kontrola. Rozpočtové období v České republice je kalendářní 
rok, tedy rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. 

Každoročně schvalovaný státní rozpočet je výsledkem celé řady procesů, které 
probíhají podle zákonem stanovených pravidel, která jsou označována jako 
rozpočtové zásady. Zásady můžeme dělit z různých pohledů, např. je možné je 
rozdělit podle toho, ve které etapě rozpočtového procesu se uplatní, a to na ty, které 
se uplatňují při řízení rozpočtového procesu a na ty, které se uplatňují při 
hospodaření s rozpočtovými prostředky. Při řízení rozpočtového procesu se uplatňují 
                                                           
6  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“). 
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

7  KARFÍKOVÁ, M. a kol.: Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
2018, 356 s. Právní monografie, ISBN 978-80-7552-935-0, s. 128. 

8  Heslo „Budget“ v English Oxford Living Dictionaries [online]. [cit. 15.8.2021].  
Dostupné: https://en.oxforddictionaries.com/definition/budget 
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ÚVOD 
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1. STÁTNÍ ROZPOČET A JEHO PŘIJÍMÁNÍ 
1.1. Pojem státního rozpočtu 
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strukturu a obsah. Zákon o státním rozpočtu vyčísluje plánované celkové příjmy a 
výdaje na příslušný kalendářní rok. Dovoluji si v této souvislosti upozornit 
na ustanovení čl. 33 odst. 2 Ústavy5, které stanoví, že: „(2) Senátu však nepřísluší 
přijímat zákonné opatření ve věcech Ústavy, státního rozpočtu, státního závěrečného 
účtu, volebního zákona a mezinárodních smluv podle čl. 10“. Při letmém pohledu do 
Ústavy, a to do výše uvedeného článku, by bylo možné snadno nabýt dojmu, že Senát 
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nemá na státní rozpočet žádný vliv, a tím by bylo možné tento článek také uzavřít. 
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pravomoc v oblasti daňových zákonů, které zásadně určují objem příjmů státního 
rozpočtu, má pravomoc v oblasti zákonů, které mohou vést ke vzniku mandatorních 
výdajů, tedy může zásadním způsobem ovlivňovat výdajovou stránku státního 
rozpočtu, a mimo to má také pravomoc v oblasti zákonů upravujících rozpočtový 
proces, ať již jde o příslušnou část Ústavy, nebo o zákony o rozpočtových 
pravidlech6. Ve všech těchto případech má Senát určitý nepřímý vliv na státní 
rozpočet a na jeho podobu, byť nemá přímý vliv na jeho konkrétní vnitřní 
uspořádání, snad jen s výjimkou kapitoly státního rozpočtu, která se Senátu přímo 
dotýká. 
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na kalendářní rok a nikoliv ve smyslu peněžního fondu. V dalším textu proto budu 
vycházet z toho, že státním rozpočtem je plán, odhad příjmů a výdajů státu, a to na 
určenou dobu, zpravidla jeden kalendářní rok.7 V Oxfordském slovníku je rozpočet 
vymezen velmi jednoduše jako „odhadované příjmy a výdaje na stanovenou dobu.8 
 

1.2. Rozpočtový proces státního rozpočtu v České republice 
 

Rozpočtový proces státního rozpočtu v České republice probíhá v několika 
etapách. Etapy rozpočtového procesu jsou: sestavení návrhu státního rozpočtu, jeho 
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rok, tedy rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. 

Každoročně schvalovaný státní rozpočet je výsledkem celé řady procesů, které 
probíhají podle zákonem stanovených pravidel, která jsou označována jako 
rozpočtové zásady. Zásady můžeme dělit z různých pohledů, např. je možné je 
rozdělit podle toho, ve které etapě rozpočtového procesu se uplatní, a to na ty, které 
se uplatňují při řízení rozpočtového procesu a na ty, které se uplatňují při 
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6  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
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tyto zásady: zásada každoročního sestavování a schvalování rozpočtu, zásada 
včasnosti rozpočtu, zásada reálnosti a pravdivosti rozpočtu, zásada účelovosti, 
zásada úplnosti a jednotnosti, zásada přehlednosti, zásada dlouhodobé vyrovnanosti 
a zásada publicity. Při hospodaření s rozpočtovými prostředky se uplatňují: zásada 
efektivnosti a hospodárnosti, zásada přednosti výdajů před příjmy, zásada omezení 
přesunů v rozpočtu na úhradu potřeb v rozpočtu nezajištěných.9 

Legislativní průběh přijímání zákona o státním rozpočtu začíná sestavováním 
návrhu státního rozpočtu. Návrh zákona o státním rozpočtu vypracovává 
Ministerstvo financí, projedná ho vláda10 a odesílá návrh Poslanecké sněmovně 
(nejpozději do konce září). Kvalita rozpočtu závisí na kvalitě odhadu výnosu daní a 
výdajů rozpočtu (tj. odhadu potřeb). 

Poslanecká sněmovna projednává návrh rozpočtu na veřejné schůzi. Schvalování 
probíhá ve třech čteních: 

- první čtení – Poslanecká sněmovna projedná základní údaje rozpočtu (výše 
příjmů a výdajů, saldo rozpočtu a jeho vypořádání, celkový vztah rozpočtu 
k rozpočtům vyšších územně samosprávných celků a obcí). Schválené 
základní údaje nelze při dalších čteních měnit. Poslanci mohou doporučit 
vládě změny se lhůtou 20 až 30 dnů. V případě neschválení návrhu před 
začátkem nového rozpočtového období může dojít k rozpočtovému 
provizoriu. 

- druhé čtení – Je nejdůležitější pro jednotlivé poslance, aby se pokusili 
získat část veřejných výdajů pro své zájmové skupiny. Probíhá podrobná 
rozprava a podávání pozměňovacích návrhů. Ty jsou shromážděny, 
vytisknuty a zaslány všem poslancům. 

- třetí čtení – Může následovat nejdříve 48 hodin po druhém čtení. Již není 
možno vznášet zásadní návrhy. Hlasuje se o návrzích z druhého čtení. O 
přijetí návrhu rozhoduje prostá většina hlasů poslanců. Senátu, jak uvedeno 
výše nepřísluší projednávat a schvalovat zákon o státním rozpočtu. 

Prezident má právo přijatý zákon o státním rozpočtu vrátit do 15 dnů. V tomto 
případě hlasuje Poslanecká sněmovna ještě jednou a rozhoduje většina všech 
zvolených poslanců. Zákon nabývá platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů a 
účinnosti 1. lednem příslušného kalendářního roku. 
 

2. OBSAH ZÁKONA O STÁTNÍM ROZPOČTU 
2.1. Povaha a funkce státního rozpočtu 

 
Zákon o státním rozpočtu, jak bylo výše nastíněno, obsahuje očekávané příjmy a 

odhadované výdaje státního rozpočtu v rozpočtovém, tj. v kalendářním roce a 
financující položky. Financujícími položkami jsou peněžní operace spojené 
s řízením peněžní likvidity státního rozpočtu, zejména výnosy z prodeje státních 
dluhopisů, úvěry přijaté k překonání pokladního schodku státního rozpočtu nebo 

                                                           
9  BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6. upravené 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 549 s., ISBN 978-80-7400-440-7, s. 129 a násl. 
10  Čl. 42 Ústavy zní: „Návrh zákona o státním rozpočtu a návrh státního závěrečného účtu projednává 
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přijaté krátkodobé i dlouhodobé úvěry. Prostřednictvím financujících položek se 
např. vypořádává schodek státního rozpočtu. Nicméně i tyto financující položky jsou 
ve své podstatě příjmy a výdaji státního rozpočtu. Státní rozpočet obsahuje i vztahy 
k místním rozpočtům, rozpočtům státních fondů a rozpočtu Evropské unie.11 

Státní rozpočet může být přijat jako vyrovnaný (odhadované příjmy se rovnají 
plánovaným výdajům) nebo přebytkový (odhadované příjmy jsou větší než 
plánované výdaje) nebo schodkový (odhadované příjmy jsou menší než plánované 
výdaje). Přebytkový rozpočet vytváří rezervu státu na dobu nepříznivého 
ekonomického vývoje (hospodářské krize, recese), na druhou stranu stát, který 
neutratí veškeré své příjmy, nevytváří nové pracovní příležitosti, nedává zakázky 
soukromým firmám a tak nepodporuje rozvoj ekonomiky. Přebytkový rozpočet bývá 
výsledkem restriktivní fiskální politiky. Schodkový rozpočet (vzniká deficit státního 
rozpočtu) – sice podporuje rozvoj ekonomiky, ale tzv. „na dluh“. Vydané peníze 
převyšující příjmy bude muset stát ušetřit v příštích letech. Schodkový rozpočet bývá 
výsledkem expanzivní fiskální politiky. Schodkový rozpočet se kryje např. emisí 
státních dluhopisů, úvěry ze zahraničí, zvyšováním daní nebo emisí nových peněz, 
kde ale hrozí riziko inflace. 

Státní rozpočet má řadu funkcí, lze říci, že plní tři základní funkce, a to: 
- alokační – stát prostřednictvím rozpočtu alokuje (umisťuje) zdroje do 

produkce různých veřejných statků. Zdrojem krytí výdajů na tyto činnosti 
jsou daně. 

- redistribuční – znamená přerozdělování části HDP. Cílem je zmírnit 
důchodové a sociální nerovnosti ve společnosti. Státní rozpočet 
soustřeďuje výnosy z daní od svých daňových poplatníků a ostatní příjmy 
a následně je formou svých výdajových programů rozděluje mezi ty 
skupiny obyvatelstva, které je nejvíc potřebují. 

- stabilizační – vláda využívá státní rozpočet jako nástroj fiskální politiky k 
ovlivňování nezaměstnanosti a agregátní poptávky (stát jím ovlivňuje 
množství peněz v ekonomice). 

 
2.2. Základní položky příjmů a výdajů státního rozpočtu 

 
Příjmy státního rozpočtu12 jsou: 

- výnosy daní včetně příslušenství, 
- pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti včetně penále, 
- výnosy z podílu na clech, který je podle práva Evropské unie ponechán 

členským státům na úhradu nákladů spojených s jejich výběrem a výnosy 
ze sankcí a úhrad exekučních nákladů v celním řízení, 

- příjmy z činnosti organizačních složek státu a odvody příspěvkových 
organizací, 

- odvod zbývajícího zisku České národní banky,  

                                                           
11  KARFÍKOVÁ, M. a kol.: Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2018, 356 s. Právní monografie, ISBN 978-80-7552-935-0, s. 130. 
12  § 6 zákona o rozpočtových pravidlech. 
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tyto zásady: zásada každoročního sestavování a schvalování rozpočtu, zásada 
včasnosti rozpočtu, zásada reálnosti a pravdivosti rozpočtu, zásada účelovosti, 
zásada úplnosti a jednotnosti, zásada přehlednosti, zásada dlouhodobé vyrovnanosti 
a zásada publicity. Při hospodaření s rozpočtovými prostředky se uplatňují: zásada 
efektivnosti a hospodárnosti, zásada přednosti výdajů před příjmy, zásada omezení 
přesunů v rozpočtu na úhradu potřeb v rozpočtu nezajištěných.9 

Legislativní průběh přijímání zákona o státním rozpočtu začíná sestavováním 
návrhu státního rozpočtu. Návrh zákona o státním rozpočtu vypracovává 
Ministerstvo financí, projedná ho vláda10 a odesílá návrh Poslanecké sněmovně 
(nejpozději do konce září). Kvalita rozpočtu závisí na kvalitě odhadu výnosu daní a 
výdajů rozpočtu (tj. odhadu potřeb). 

Poslanecká sněmovna projednává návrh rozpočtu na veřejné schůzi. Schvalování 
probíhá ve třech čteních: 

- první čtení – Poslanecká sněmovna projedná základní údaje rozpočtu (výše 
příjmů a výdajů, saldo rozpočtu a jeho vypořádání, celkový vztah rozpočtu 
k rozpočtům vyšších územně samosprávných celků a obcí). Schválené 
základní údaje nelze při dalších čteních měnit. Poslanci mohou doporučit 
vládě změny se lhůtou 20 až 30 dnů. V případě neschválení návrhu před 
začátkem nového rozpočtového období může dojít k rozpočtovému 
provizoriu. 

- druhé čtení – Je nejdůležitější pro jednotlivé poslance, aby se pokusili 
získat část veřejných výdajů pro své zájmové skupiny. Probíhá podrobná 
rozprava a podávání pozměňovacích návrhů. Ty jsou shromážděny, 
vytisknuty a zaslány všem poslancům. 

- třetí čtení – Může následovat nejdříve 48 hodin po druhém čtení. Již není 
možno vznášet zásadní návrhy. Hlasuje se o návrzích z druhého čtení. O 
přijetí návrhu rozhoduje prostá většina hlasů poslanců. Senátu, jak uvedeno 
výše nepřísluší projednávat a schvalovat zákon o státním rozpočtu. 

Prezident má právo přijatý zákon o státním rozpočtu vrátit do 15 dnů. V tomto 
případě hlasuje Poslanecká sněmovna ještě jednou a rozhoduje většina všech 
zvolených poslanců. Zákon nabývá platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů a 
účinnosti 1. lednem příslušného kalendářního roku. 
 

2. OBSAH ZÁKONA O STÁTNÍM ROZPOČTU 
2.1. Povaha a funkce státního rozpočtu 

 
Zákon o státním rozpočtu, jak bylo výše nastíněno, obsahuje očekávané příjmy a 

odhadované výdaje státního rozpočtu v rozpočtovém, tj. v kalendářním roce a 
financující položky. Financujícími položkami jsou peněžní operace spojené 
s řízením peněžní likvidity státního rozpočtu, zejména výnosy z prodeje státních 
dluhopisů, úvěry přijaté k překonání pokladního schodku státního rozpočtu nebo 

                                                           
9  BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6. upravené 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 549 s., ISBN 978-80-7400-440-7, s. 129 a násl. 
10  Čl. 42 Ústavy zní: „Návrh zákona o státním rozpočtu a návrh státního závěrečného účtu projednává 

vláda. Tyto návrhy projednává na veřejné schůzi a usn áší se o nich jen Poslanecká sněmovna.“ 
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přijaté krátkodobé i dlouhodobé úvěry. Prostřednictvím financujících položek se 
např. vypořádává schodek státního rozpočtu. Nicméně i tyto financující položky jsou 
ve své podstatě příjmy a výdaji státního rozpočtu. Státní rozpočet obsahuje i vztahy 
k místním rozpočtům, rozpočtům státních fondů a rozpočtu Evropské unie.11 

Státní rozpočet může být přijat jako vyrovnaný (odhadované příjmy se rovnají 
plánovaným výdajům) nebo přebytkový (odhadované příjmy jsou větší než 
plánované výdaje) nebo schodkový (odhadované příjmy jsou menší než plánované 
výdaje). Přebytkový rozpočet vytváří rezervu státu na dobu nepříznivého 
ekonomického vývoje (hospodářské krize, recese), na druhou stranu stát, který 
neutratí veškeré své příjmy, nevytváří nové pracovní příležitosti, nedává zakázky 
soukromým firmám a tak nepodporuje rozvoj ekonomiky. Přebytkový rozpočet bývá 
výsledkem restriktivní fiskální politiky. Schodkový rozpočet (vzniká deficit státního 
rozpočtu) – sice podporuje rozvoj ekonomiky, ale tzv. „na dluh“. Vydané peníze 
převyšující příjmy bude muset stát ušetřit v příštích letech. Schodkový rozpočet bývá 
výsledkem expanzivní fiskální politiky. Schodkový rozpočet se kryje např. emisí 
státních dluhopisů, úvěry ze zahraničí, zvyšováním daní nebo emisí nových peněz, 
kde ale hrozí riziko inflace. 

Státní rozpočet má řadu funkcí, lze říci, že plní tři základní funkce, a to: 
- alokační – stát prostřednictvím rozpočtu alokuje (umisťuje) zdroje do 

produkce různých veřejných statků. Zdrojem krytí výdajů na tyto činnosti 
jsou daně. 

- redistribuční – znamená přerozdělování části HDP. Cílem je zmírnit 
důchodové a sociální nerovnosti ve společnosti. Státní rozpočet 
soustřeďuje výnosy z daní od svých daňových poplatníků a ostatní příjmy 
a následně je formou svých výdajových programů rozděluje mezi ty 
skupiny obyvatelstva, které je nejvíc potřebují. 

- stabilizační – vláda využívá státní rozpočet jako nástroj fiskální politiky k 
ovlivňování nezaměstnanosti a agregátní poptávky (stát jím ovlivňuje 
množství peněz v ekonomice). 

 
2.2. Základní položky příjmů a výdajů státního rozpočtu 

 
Příjmy státního rozpočtu12 jsou: 

- výnosy daní včetně příslušenství, 
- pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti včetně penále, 
- výnosy z podílu na clech, který je podle práva Evropské unie ponechán 

členským státům na úhradu nákladů spojených s jejich výběrem a výnosy 
ze sankcí a úhrad exekučních nákladů v celním řízení, 

- příjmy z činnosti organizačních složek státu a odvody příspěvkových 
organizací, 

- odvod zbývajícího zisku České národní banky,  

                                                           
11  KARFÍKOVÁ, M. a kol.: Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2018, 356 s. Právní monografie, ISBN 978-80-7552-935-0, s. 130. 
12  § 6 zákona o rozpočtových pravidlech. 
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- odvody a penále za porušení rozpočtové kázně, 
- správní a soudní poplatky, 
- úhrady spojené s realizací státních záruk, 
- příjmy z prodeje a nájmu majetku České republiky, se kterým hospodaří 

organizační složka státu, a příjmy z prodeje nemovitého majetku České 
republiky, se kterým hospodaří příspěvkové organizace; to neplatí pro 
příjmy z prodeje majetku České republiky nabytého darem a děděním 
s výjimkou majetku nabytého Českou republikou z odúmrti, 

- splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního 
rozpočtu, 

- peněžní dary poskytnuté organizačním složkám státu použité v běžném 
rozpočtovém roce, 

- výnosy z majetkových účastí státu, 
- výnosy z cenných papírů, jejichž nákup byl realizován z prostředků 

státního rozpočtu, 
- penále za neoprávněně použité nebo zadržené prostředky poskytnuté 

z Národního fondu, 
- prostředky, které byly připsány nebo odvedeny na účty Národního fondu, 
- prostředky získané od Národního fondu za prostředky vydané ze státního 

rozpočtu, 
- pokuty, 
- další příjmy stanovené tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem. 

 
Výdaje státního rozpočtu se dělí na neinvestiční (cca 78 %), investiční (cca 10 %) a 
dotace do místních rozpočtů. Podle rozpočtových pravidel13 se ze státního rozpočtu 
hradí zejména: 

- výdaje na činnost organizačních složek státu a výdaje na činnost 
příspěvkových organizací v jejich působnosti, kterými jsou příspěvky na 
provoz, dotace na financování programů a akcí (§ 12 a § 13), dotace na 
úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu 
Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování 
těchto výdajů, a dotace na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních 
smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní 
prostředky z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, 
finančního mechanismu Norska a z programu švýcarsko-české spolupráce 
(dále jen „finanční mechanismus“), 

- výdaje na dávky důchodového pojištění, dávky nemocenského pojištění, 
dávky státní sociální podpory, ostatní sociální dávky, výdaje na podporu 
v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci a na aktivní politiku 
zaměstnanosti, 

- dotace a návratné finanční výpomoci územním samosprávným celkům na 
jinou než podnikatelskou činnost, 

- dotace a návratné finanční výpomoci právnickým a fyzickým osobám na 
podnikatelskou činnost,  

                                                           
13  § 7 zákona o rozpočtových pravidlech. 
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- dotace spolkům a příspěvky politickým stranám, 
- dotace právnickým osobám, které jsou založeny nebo zřízeny 

k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a 
k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které 
takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně 
na tyto účely, 

- dotace státním fondům a návratné finanční výpomoci, 
- dotace fyzickým osobám, které nevyvíjejí podnikatelskou činnost a 

zabývají se chovem včel, drží plemeníky za účelem zajištění přirozené 
plemenitby hospodářských zvířat nebo jsou vlastníky nebo nájemci lesa, 

- dotace nadacím, nadačním fondům, ústavům a obecně prospěšným 
společnostem, 

- dotace dobrovolným svazkům obcí, 
- peněžité vklady státu do akciových společností, pouze s předchozím 

souhlasem vlády, 
- nákup cenných papírů, pouze s předchozím souhlasem vlády, 
- peněžní dary poskytnuté do zahraničí, pouze s předchozím souhlasem 

vlády, 
- vklady, příspěvky a dotace mezinárodním organizacím, 
- výdaje na realizaci státních záruk, 
- výdaje související s plněním závazků k Evropským společenstvím, 
- příspěvky fyzickým osobám podle zvláštního zákona, 
- výdaje související s dluhovou službou, 
- další výdaje stanovené zvláštním zákonem, 
- výdaje na vládní úvěry, 
- dotace fyzickým a právnickým osobám, které nevyvíjejí podnikatelskou 

činnost, na výstavbu, opravy, modernizace a rekonstrukce bytového fondu 
a na výstavbu technické infrastruktury, 

- dotace Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu a. s., 
- dotace a návratné finanční výpomoci evropským seskupením pro územní 

spolupráci, 
- výdaj podle přímo použitelných předpisů Evropské unie do finančního 

nástroje nebo fondu fondů v souladu s uzavřenou dohodou o financování. 
 

3. STÁTNÍ ROZPOČET PO VZNIKU ČESKÉ REPUBLIKY 
3.1. Vyrovnaný státní rozpočet 

 
K 1. lednu 1993 začal rozpočtový rok schváleným zákonem o státním rozpočtu 

č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu na rok 1993. Státní rozpočet byl přijat jako 
vyrovnaný, tedy ve shodném objemu příjmů a výdajů. Jeho objem a strukturu 
ovlivnily některé zásadní ekonomické a společensko-politické skutečnosti. 
Především to byla ekonomická samostatnost České republiky, znamenající plnou 
svrchovanost státního rozpočtu republiky a územních rozpočtů nad příjmy z území 
České republiky a přebírání kompetencí z působnosti federace. Charakter rozpočtu 
byl významně ovlivněn účinností nové daňové soustavy, která je systémově 
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- odvody a penále za porušení rozpočtové kázně, 
- správní a soudní poplatky, 
- úhrady spojené s realizací státních záruk, 
- příjmy z prodeje a nájmu majetku České republiky, se kterým hospodaří 

organizační složka státu, a příjmy z prodeje nemovitého majetku České 
republiky, se kterým hospodaří příspěvkové organizace; to neplatí pro 
příjmy z prodeje majetku České republiky nabytého darem a děděním 
s výjimkou majetku nabytého Českou republikou z odúmrti, 

- splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního 
rozpočtu, 

- peněžní dary poskytnuté organizačním složkám státu použité v běžném 
rozpočtovém roce, 

- výnosy z majetkových účastí státu, 
- výnosy z cenných papírů, jejichž nákup byl realizován z prostředků 

státního rozpočtu, 
- penále za neoprávněně použité nebo zadržené prostředky poskytnuté 

z Národního fondu, 
- prostředky, které byly připsány nebo odvedeny na účty Národního fondu, 
- prostředky získané od Národního fondu za prostředky vydané ze státního 

rozpočtu, 
- pokuty, 
- další příjmy stanovené tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem. 

 
Výdaje státního rozpočtu se dělí na neinvestiční (cca 78 %), investiční (cca 10 %) a 
dotace do místních rozpočtů. Podle rozpočtových pravidel13 se ze státního rozpočtu 
hradí zejména: 

- výdaje na činnost organizačních složek státu a výdaje na činnost 
příspěvkových organizací v jejich působnosti, kterými jsou příspěvky na 
provoz, dotace na financování programů a akcí (§ 12 a § 13), dotace na 
úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu 
Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování 
těchto výdajů, a dotace na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních 
smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní 
prostředky z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, 
finančního mechanismu Norska a z programu švýcarsko-české spolupráce 
(dále jen „finanční mechanismus“), 

- výdaje na dávky důchodového pojištění, dávky nemocenského pojištění, 
dávky státní sociální podpory, ostatní sociální dávky, výdaje na podporu 
v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci a na aktivní politiku 
zaměstnanosti, 

- dotace a návratné finanční výpomoci územním samosprávným celkům na 
jinou než podnikatelskou činnost, 

- dotace a návratné finanční výpomoci právnickým a fyzickým osobám na 
podnikatelskou činnost,  
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- dotace spolkům a příspěvky politickým stranám, 
- dotace právnickým osobám, které jsou založeny nebo zřízeny 

k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a 
k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které 
takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně 
na tyto účely, 

- dotace státním fondům a návratné finanční výpomoci, 
- dotace fyzickým osobám, které nevyvíjejí podnikatelskou činnost a 

zabývají se chovem včel, drží plemeníky za účelem zajištění přirozené 
plemenitby hospodářských zvířat nebo jsou vlastníky nebo nájemci lesa, 

- dotace nadacím, nadačním fondům, ústavům a obecně prospěšným 
společnostem, 

- dotace dobrovolným svazkům obcí, 
- peněžité vklady státu do akciových společností, pouze s předchozím 

souhlasem vlády, 
- nákup cenných papírů, pouze s předchozím souhlasem vlády, 
- peněžní dary poskytnuté do zahraničí, pouze s předchozím souhlasem 

vlády, 
- vklady, příspěvky a dotace mezinárodním organizacím, 
- výdaje na realizaci státních záruk, 
- výdaje související s plněním závazků k Evropským společenstvím, 
- příspěvky fyzickým osobám podle zvláštního zákona, 
- výdaje související s dluhovou službou, 
- další výdaje stanovené zvláštním zákonem, 
- výdaje na vládní úvěry, 
- dotace fyzickým a právnickým osobám, které nevyvíjejí podnikatelskou 

činnost, na výstavbu, opravy, modernizace a rekonstrukce bytového fondu 
a na výstavbu technické infrastruktury, 

- dotace Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu a. s., 
- dotace a návratné finanční výpomoci evropským seskupením pro územní 
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kompatibilní s vyspělými ekonomikami. Celkové objemy byly dále poznamenány 
zavedením fondového způsobu financování zdravotní péče prostřednictvím 
zdravotního pojištění a inkasa pojistného na sociální zabezpečení státním rozpočtem 
republiky. Změnilo se postavení rozpočtů okresních úřadů a obcí. Výrazně se posílila 
jejich zdrojová soběstačnost a vázanost jejich rozpočtů na vlastní ekonomickou 
kapacitu. Celkově bylo pro státní rozpočet republiky po zániku federace 
charakteristické jeho protiinflační zaměření, založené na celkové vyrovnanosti 
příjmů i výdajů, a transformační zaměření, opírající se o reálné snížení 
angažovanosti státu ve financích podnikatelské sféry. 
 

3.2. Schodkový státní rozpočet 
 

Vyrovnanost státních rozpočtů končila rokem 1998. První vláda, která 
v polistopadové historii navrhla schodkový rozpočet, byla vláda Miloše Zemana. 
Zákon o státním rozpočtu legislativně zabezpečuje základní dokument finanční a 
rozpočtové politiky vlády České republiky. Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu 
uvedla, že návrh zákona o státním rozpočtu je základním dokumentem finanční a 
rozpočtové politiky vlády České republiky. Návrh státního rozpočtu byl předložen 
poprvé v historii České republiky jako schodkový v objemu příjmů 574,112 mld. Kč 
a v objemu výdajů 605,127 mld. Kč. Vláda sledovala předložením schodku svoji 
hlavní prioritu, tj. zvrat dosavadního trendu hospodářské recese a nastartování 
hospodářského růstu. Příjmy státního rozpočtu jsou tvořeny zejména z daní a 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a 
rovněž nedaňovými příjmy. Hlavními výdaji jsou zejména výdaje rozpočtových 
organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím, které zabezpečují funkce státu 
především na úsecích školství, spravedlnosti, kultury, sociálního zabezpečení, 
zdravotnictví, obrany a bezpečnosti. Rozpočet zahrnuje také dotační vztahy k obcím 
a okresním úřadům, státním fondům, podnikatelským subjektům, výdaje spojené s 
vládními úvěry a další. Také v dalších letech byly přijímány zákony o státním 
rozpočtu jako schodkové, kdy schodek činil cca 40 mld. Kč. 

Zlomovým rokem byl následně rok 2002, kdy byl předložen a schválen zákon o 
státním rozpočtu14 se schodkem státního rozpočtu, který činil 121,9 mld. Kč, který 
měl být vypořádán těmito financujícími položkami: 

- vydáním státních dluhopisů podle zvláštního právního předpisu do výše 
117 080 033 000 Kč, 

- změnou stavů na účtech státních finančních aktiv do výše 608 466 000 Kč, 
- přijatými dlouhodobými úvěry do výše 4 211 501 000 Kč. 

Zákon č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2004, byl přijat 
se schodkem ve výši 114, 97 mld. Kč, kdy schodek měl být vypořádán těmito 
financujícími položkami: 

- vydáním státních dluhopisů podle zvláštního právního předpisu do výše 
103 641 129 000 Kč, 

- změnou stavů na účtech státních finančních aktiv do výše 1 418 871 000 
Kč,  

                                                           
14  Zákon č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu na rok 2003. 
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- přijatými dlouhodobými úvěry do výše 9 910 000 000 Kč. 
Státní rozpočet na rok 2005 byl přijat opět schodkový (schodek ve výši 83,5 mld. 

Kč). V této souvislosti lze zmínit zajímavé doporučení České republice, které bylo 
adresováno Doporučení Rady pro Českou republiku s ohledem na nápravu situace 
nadměrného schodku, přijaté Radou ECOFIN dne 5. 7. 2004, (Council 
Recommandation to the Czech Republic with a view to bringing and end to the 
situation of an excessive government deficit, dokument Rady 11215/04). Toto 
Doporučení bylo přijato formou rozhodnutí Rady v souladu s čl. 104 odst. 7 Smlouvy 
o založení Evropských společenství v rámci procedury o nadměrném schodku a v 
návaznosti na rozhodnutí Rady o existenci nadměrného schodku v České republice 
dle čl. 104 odst. 6 Smlouvy. Ve výše uvedeném Doporučení Rada doporučuje České 
republice: 

- ukončit co nejrychleji současnou situaci nadměrného deficitu, 
- učinit kroky ve střednědobém horizontu pro dosažení svého cíle snížení 

deficitu pod 3 % HDP do roku 2008 věrohodným a udržitelným způsobem 
v souladu s postupem snižování deficitu specifikovaným ve Stanovisku 
Rady ke Konvergenčnímu programu České republiky ze dne 5. 7. 2004 
(dokument Rady 11189/04; Council opinion on the Convergence 
Programme of the Czech Republic, 2004-2007), 

- implementovat důsledně opatření zahrnutá do Konvergenčního programu 
z května 2004, obzvláště snížení mzdových nákladů ve státní správě a 
snížení výdajů jednotlivých ministerstev, 

- podniknout do 5. listopadu 2004 účinné kroky ohledně opatření 
plánovaných pro dosažení rozpočtového cíle pro rok 2005. 

Rada dále vyzvala Českou republiku, aby: 
- použila příjmy vyšší než plánované v rozpočtu na snižování deficitu, 
- zavedla rozpočtové cílování založené na střednědobých výdajových 

stropech a vytvořila účinná pravidla pro snižování rizika zvyšující se 
zadluženosti regionů a místních samospráv, zahájila reformu penzijních a 
zdravotních systémů pro zlepšení dlouhodobé udržitelnosti veřejných 
financí, 

- minimalizovala negativní rozpočtový dopad operací České konsolidační 
agentury.15   

Nejvyšší schodek státního rozpočtu byl v loňském roce (2020), a to 500 mld. Kč. 
 

4. PROBLÉMY STÁTNÍHO ROZPOČTU 
 

Pokud nedojde ke změně v plánované fiskální politice, prolomí Česká republika 
takzvanou dluhovou brzdu už za tři roky. Ukázala to nová Zpráva o dlouhodobé 
udržitelnosti veřejných financí (dále jen „Zpráva“), kterou každoročně zpracovává 
Národní rozpočtová rada16 (dále jen „Rada“). Ještě loni přitom projekce Rady 

                                                           
15  Literatura ASPI – LIT25567CZ. 
16  Národní rozpočtová rada byla zřízena zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové 

odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti“). 
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14  Zákon č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu na rok 2003. 
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ukazovaly, že zadlužení na úrovni dluhové brzdy (55 % HDP17) by mohla Česká 
republika dosáhnout až v roce 2043. „Jediný nepříznivý rok stačil na to, aby se náraz 
na dluhovou brzdu přiblížil o téměř dvě dekády. Veřejné finance se dostaly pod 
obrovský tlak kvůli koronavirové pandemii, nicméně fiskální politika během 
krizového období bohužel obsahovala i nákladná opatření, jež s pandemií 
nesouvisela,“ uvedla předsedkyně Rady Eva Zamrazilová. Jako příklad jmenovala 
významné snížení zdanění příjmů fyzických osob nebo navyšování důchodů nad 
rámec zákonného valorizačního schématu. V případě, že by český dluh skutečně 
dosáhl úrovně dluhové brzdy, musela by být podle zákona přijata opatření, jež by 
zajistila dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. „Jednalo by se o zásadní kroky 
nejen na úrovni příjmů a výdajů centrálního rozpočtu, ale významné škrty by se 
nevyhnuly ani krajům, obcím či zdravotním pojišťovnám,“ popisuje Eva 
Zamrazilová a dodává, že případné zvýšení daňové zátěže či vynucené omezování 
investičních a provozních výdajů by pocítil každý občan České republiky. 

Pro ilustraci rozsahu problémů, kterým české veřejné finance nyní čelí, obsahuje 
Zpráva také projekci vývoje dluhu v horizontu 50 let. Ta ukazuje, že za předpokladu 
zachování stávajících příjmových a výdajových politik by dluh sektoru veřejných 
institucí dosáhl 334 % HDP. Navzdory dopadům pandemie je však stejně jako 
v minulých Zprávách i tentokrát společným jmenovatelem budoucích problémů 
českých veřejných financí stárnutí populace. Během pandemie se prakticky zastavily 
aktivity spojené s důchodovou reformou, a tak Ministerstvo práce a sociálních věcí 
předalo vládě návrh zákona o reformě důchodového systému až v květnu 2021. 
Realizace návrhu v předložené podobě by navíc problém dlouhodobé neudržitelnosti 
veřejných financí ještě prohloubila. 

Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí ukazuje, že pokud se nic 
zásadního nezmění, naroste podíl výdajů na starobní důchody v příštích 40 letech ze 
stávajících 7,7 % HDP na 12,3 % HDP. Zatímco dnes připadají na každého občana 
staršího 65 let bezmála tři lidé v produktivním věku, během příštích čtyř dekád tento 
podíl klesne na 1,6. Alternativní scénáře navíc ukazují, že problém dlouhodobé 
neudržitelnosti veřejných financí nevyřeší ani zahrnutí případných mimořádně 
pozitivních dopadů digitalizace a robotizace ani případný příznivější demografický 
vývoj. Navázání důchodového věku na očekávanou dobu dožití, tak aby každý občan 
strávil v důchodu v průměru čtvrtinu života, by dlouhodobou udržitelnost penzijního 
systému výrazně zlepšilo, byť by tento problém nevyřešilo zcela. Úlevu veřejným 
financím by tak ve střednědobém horizontu mohl přinést zejména důvěryhodný 
ozdravný plán veřejných financí, který by měl zahrnovat především revizi daňového 
mixu, racionalizaci výdajových politik či zefektivnění fungování veřejné správy. 
Ozdravná konsolidační strategie pro postpandemické období však České republice 
stále chybí. „S návratem schodku na předcovidové úrovně se nyní počítá až pro rok 
2031, a také v mezinárodním kontextu se nárůst českého zadlužení v období 
pandemie zcela vymyká očekávanému vývoji. Jarní výhled Mezinárodního 
měnového fondu dokonce Českou republiku označuje za zemi s druhým nejvyšším 

                                                           
17  § 13 - § 16 zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 
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očekávaným růstem zadlužení v rámci Evropské unie,“ připomíná Eva 
Zamrazilová18. 

Protiepidemická opatření v prvním čtvrtletí tohoto roku, která omezila 
ekonomickou aktivitu, negativně dopadala na daňové výnosy státního rozpočtu. 
Jejich pokles je navíc prohlubován snížením zdanění práce, kapitálu či majetku, a 
dále změnou rozpočtového určení daní ve prospěch územních rozpočtů. Spolu s 
podporou státu zaměřenou na pomoc zasaženým sektorům ekonomiky, sociálnímu a 
zdravotnímu systému se jedná o hlavní příčiny meziročního propadu hospodaření 
státního rozpočtu o 74,3 mld. Kč za sedm měsíců roku. 
„Deficit hospodaření rozpočtu se oproti červnu prohloubil o 14,3 mld. Kč a druhý 
měsíc v řadě tak došlo k výrazně nižšímu propadu salda, než tomu bylo v prvních 5 
měsících roku. Dopady rozvolnění se promítly zejména do výběru daní včetně 
pojistného. Jejich objem byl v průběhu července meziročně vyšší o 10,9 mld. Kč, 
čímž překročil i úroveň inkasa z července předkrizového roku 2019,“ uvedla 
ministryně financí Alena Schillerová. „Jde o pokračování trendu významného 
zpomalení růstu schodku a postupného navracení ekonomiky do normálního 
stavu,“ dodala Alena Schillerová, ministryně financí České republiky19. 

 
ZÁVĚR 

 
S ohledem na výše uvedené a s přihlédnutím ke skutečnosti, že státní rozpočet na 

rok 2021 je schválen jako schodkový, kdy schodek byl z původních 320 miliard 
korun zvýšen na půl bilionu. Problémy státního rozpočtu bezesporu souvisejí 
s řešením krize coronaviru 19. Dopady této krize Česká republika překonává jako 
jedna z posledních evropských zemí. Nepříliš optimistická vyhlídka vyplývá 
z makroekonomické predikce Ministerstva financí zveřejněné v těchto dnech20. 

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh státního rozpočtu na příští rok (2022), 
který počítá se schodkem 376,6 miliardy korun. Je to o 13,4 miliardy méně oproti 
prvnímu návrhu z června 2021. Příjmy Ministerstvo financí v novém návrhu zvýšilo 
proti červnové verzi o 57,6 miliardy na 1.543,3 miliardy korun a výdaje o 44,2 
miliardy na 1.919,9 miliardy korun.21 

Co by vláda měla dělat, aby přece jenom rostla životní úroveň? Vláda především 
musí začít šetřit. Správné je nechat více peněz jednotlivcům, ať si o nich rozhodují 
sami. Ekonomičtí experti se předhánějí v návrzích, jak takto velký dluh státního 
rozpočtu řešit. Já osobně se domnívám, že moc možností není. Jde o snižování 
výdajů a zvyšování příjmů. Ani jedna z těchto věcí není populární a určitě se 
zásadního rozhodnutí nedočkáme v současné době, kdy je měsíc před volbami a 
v rámci politické soutěže žádná ze stran řešení nenavrhuje, max. v obecné podobě. 

Minulý rok vládní hnutí ANO ve spolupráci s opoziční ODS prosadilo snížení 
daně z příjmu prostřednictvím zrušení superhrubé mzdy jako daňového základu pro 
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ukazovaly, že zadlužení na úrovni dluhové brzdy (55 % HDP17) by mohla Česká 
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očekávaným růstem zadlužení v rámci Evropské unie,“ připomíná Eva 
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výpočet daně z příjmu. Podle výpočtů Národní rozpočtové rady bude snížení daní 
znamenat výpadek daňových příjmů ve výši 88 miliard korun, kdy o 58,1 miliardy 
přijde státní rozpočet, o 22,1 miliardy rozpočty obcí a 7,8 miliardy rozpočty krajů. 
Takový výpadek je pro státní rozpočet přirozeně citelný. Zvláště v době obrovských 
výdajů na boj s pandemií, kdy rozpočet pracuje s obrovskými deficity. Pro rok 2021 
byl schválen rozpočtový schodek 500 miliard, pro rok 2022 se počítá s deficitem 390 
miliard. Debata o nastavení daňového systému je proto nyní zaměřena spíše na 
hledání prostoru pro zvýšení příjmů státu, který bude chtě nechtě muset konsolidovat 
své finance. Výpadek daňových příjmů ve výši 88 miliard korun tento úkol 
neulehčuje a je, podle mého názoru třeba, se připravit na to, že ke zvyšování daní 
časem musí bezpodmínečně dojít. 

Závěrem si dovoluji vyslovit přání, a to návrat do normálu. Přála bych si, aby 
pominula covidová hysterie a naučili jsme se s tímto uměle vytvořeným virem žít. 
Hlavně bych si přála, aby se vrátily do normálu naše veřejné finance, které před 
covidovou blamáží patřily k nejlepším v Evropské unii. 
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provisions that were intended to protect both parties to a commercial lease 
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INTRODUCTION  
 

On March 14, 2020, the Regulation of the Minister of Health on the declaration 
of an epidemic threat in the territory of the Republic of Poland entered into force3. 
This regulation was then replaced by another regulation of March 20, 2020 on the 
declaration of an epidemic in the territory of the Republic of Poland4. 

On the basis of the above-mentioned provisions, numerous restrictions have been 
introduced regarding the conduct of business activity in Poland. In some cases, these 
restrictions consisted in the introduction of a complete ban on certain types of 
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economic activity5. Another type of total ban also applied to tenants of retail space 
engaged in retail trade or specific service activities in commercial facilities with a 
sales area of more than 2,000 m 2.6 

The introduced regulations related to the announcement of the state of the 
epidemic have contributed to the emergence of many doubts regarding relations 
based on lease agreements for service and commercial space on the entire 
commercial rental market. It was influenced by the way of regulating business 
prohibitions, imprecise reflecting the intentions of the legislator. The most 
controversial was the subjective scope of the addressees of the introduced 
regulations, determined inconsistently: by the type of business, place of business or 
the type of legal title to the space / premises used for business. Therefore, this broadly 
defined prohibition covered, firstly, entrepreneurs engaged in certain types of 
activity, regardless of the size of the area of the premises in which the activity was 
performed, as well as the type of legal title to the premises where such activity was 
carried out. Secondly, entrepreneurs engaged in retail trade7 or, in certain cases, 
service activities, on the basis of a lease agreement - in commercial facilities with an 
area of more than 2,000 m 2.8 The prohibition created in such a framework did not, 
however, apply to entities conducting commercial activity in shopping malls on the 
basis of a contract other than a lease contract. At the same time, it should be noted 
that these provisions addressed to entrepreneurs conducting commercial and service 
activities (tenants of space and premises) also had a direct impact on the legal and 
financial situation of entities letting space and premises to entrepreneurs. Therefore, 
the introduction of the ban on conducting business activity had an impact on both 
parties to the lease. On the one hand, the ban contributed to losses on the part of the 
landlords. In fact, landlords did not receive amounts from rent or other service 
charges that the landlords were still obliged to pay (the so-called independent fees, 
e.g. water subscription, waste disposal and other fees, e.g. monitoring and security 
fees).9 An equally important issue was the problem of lost causes on the part of local 

                                                           
5  According to § 6 sec. 1 of the regulation of March 20, 2020, the prohibition concerned, inter alia, 

activities consisting in the preparation and serving of meals and drinks to guests sitting at tables or 
guests making their own choice of dishes from the displayed menu, eaten on the spot, with the 
exception of services consisting in preparing and serving food to go or preparing and delivering it. 
It also concerned restaurant or bar activities carried out in means of transport, performed by separate 
entities, related to the organization, promotion or management of events, such as fairs, exhibitions, 
conferences, conferences, meetings by including the management activities and the provision of 
employees to support the a series of venues and facilities where these events take place, and others. 

6  Pursuant to § 6 section 2 and section 3 of the ordinance of March 20, 2020, the prohibition applied 
to tenants of space in shopping malls, whose predominant activity is trade: Textile goods, clothing, 
footwear and leather goods, flares and lighting equipment, radio-television equipment or domestic 
fire equipment May, articles, writings, and books. In addition, the prohibition applied to tenants to 
run space in such facilities - fire protection and entertainment activities. 

7  Except for entities that conduct business of selling basic products and medicines. 
8  The sales area above 2,000 m 2 should be understood to be the area equal to the area of all the glass 

available in a given facility, for example in a commercial area.  
9  Even before the introduction of the "anti-crisis shield" regulation - releasing tenants from the 

obligation to pay rent - in many cases tenants who could not conduct business were not able to pay 
the entire amount of rent for a given settlement period. 
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tenants, related to the inability to conduct business at the same time subsequent fixed 
costs associated with its prevention (eg, labor costs). 

The prohibition to conduct business activity directly influencing the legal and 
financial situation of both tenants and landlords - was not originally related to any 
protective mechanism of the parties to the agreement.10 Then, as part of a package 
of acts known as the "Anti-Crisis Shield", regulations were introduced to alleviate 
the effects of the bans. The solution finally adopted by the Act of March 31, 202011, 
amending the COVID - 19 Act of March 2, 202012, did not remove the problems, 
and additionally generated further doubts resulting from unclear regulations. 
Problems with the correct interpretation of the provisions shaping the legal situation 
of parties to lease agreements have additionally increased as a result of another 
amendment to the COVID -19 Act, which entered into force on July 23, 2021.13 The 
regulations, which initially were to protect the legal situation of both parties to the 
lease agreement, turned into unilateral protection of tenants. 
 

1. PROTECTIVE REGULATIONS FOR PARTIES TO THE 
COMMERCIAL LEASE AGREEMENT INTRODUCED BY THE 
ACT OF MARCH 31,2020  
 

Protective regulations for parties to commercial leases are included in the 
provision of Art. 15 ze from the COVID-19 Act.14 The provision of art. 15 ze with 

                                                           
10  An epidemic, not an emergency, has been introduced in Poland. Due to the fact that the introduced 

state of epidemic does not constitute a state of emergency specified in the Polish Constitution, it 
excludes the possibility of pursuing claims by entrepreneurs who cannot conduct business and are 
deprived of the possibility of earning income under the Act of 22.11.2002 on equalization property 
losses resulting from the restriction of human and civil freedoms and rights during a state of 
emergency, Journal Of Laws No. 233, item 1955. The regulations of this act provide entities with 
the right to apply to the Voivode for compensation from the State Treasury for losses incurred in 
connection with the restrictions introduced during the period of the extraordinary measures. 

11  Act of March 31, 2020 amending the act on special solutions related to the prevention, prevention 
and combating of COVID-19, Journal Of Laws 2020, item 567. 

12  Act of March 2, 2020 on special solutions related to the prevention, prevention and combating of 
COVID-19, other infectious diseases and crisis situations caused by them, Journal Of Laws of 2020, 
item 375, (hereinafter the COVID -19 Act). 

13  Act of June 24, 2021 amending the act on special solutions related to the prevention, prevention 
and combating of COVID-19, other infectious diseases and crisis situations caused by them and 
some other acts, Journal Of Laws 2021, item 1192. 

14  The full text of the provision of art. 15 of the COVID-19 Act was as follows: 1. During the period 
of the prohibition to operate in commercial facilities with a sales area of more than 2000 m2, in 
accordance with the applicable regulations, the mutual obligations of the parties to the lease, 
tenancy or other similar agreement through which the commissioning takes place commercial space 
(contracts). 
2. The person authorized to use the commercial space (the authorized person) should submit to the 
provider an unconditional and binding offer of the will to extend the term of the contract on the 
current terms for the period of the prohibition extended by six months; the offer should be submitted 
within three months from the date of lifting the ban. Provisions of sec. 1 cease to be binding upon 
the bidder when the submission of the offer expires ineffectively. 
3. Provisions of sec. 1 shall enter into force from the date of the prohibition, and the provision of 
sec. 2 from the date of lifting the prohibition. 
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economic activity5. Another type of total ban also applied to tenants of retail space 
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the wording of sec. 1, provided that during the period of the prohibition to operate in 
commercial facilities with a sales area of more than 2,000 m 2 in accordance with 
the relevant provisions, the mutual obligations of the parties to the lease, tenancy or 
other similar agreement, through which the commercial space is put into use 
(contracts ). 

It should be noted that although the ban on commercial and service activities in 
shopping malls applied only to tenants, the solution providing for the expiry of the 
obligations of the user of the space / premises also applied to lease agreements and 
other similar agreements. Moreover, the content of Art. 15 ze of the COVID 19 Act 
concerned not only the rental of premises, but any commercial space (including the 
so-called islands), where the concept of commercial space, in accordance with sec. 
3 Art. 15 ze, it should be understood as space used both for commercial and service 
purposes15. 

The provision of Article 15 ze of the COVID-19 Act raised many interpretation 
doubts from the very beginning. The first problem concerned the legal effects of the 
regulation. In particular, the question arose as to whether this regulation expires or 
transforms lease agreements, or is the expiration of only individual obligations under 
the contract. The adoption of the second view at the same time raised the question of 
which obligations expire and whether, in fact, the "mutual" obligations, and therefore 
the obligations of both parties to the contract, expire. It seems obvious that the 
intention of the legislator was not to bring to extinguish the contracts or their 
transformation under the law only lead to extinction of the obligations of these 
agreements. It also seems reasonable to say that it was mainly about extinguishing 
the tenant's obligation to pay rent and other service charges, including the so-called 
benefits independent of the landlord. However, due to the fact that the obligation to 
pay the rent constitutes essentialia negotii of the lease agreement, an agreement 
devoid of this obligation cannot be defined as a lease agreement.16 It can be argued 
that in such a case this contract is transformed, and thus also changes, for example, 

                                                           
4. The provisions of sec. 1-3 do not infringe the relevant provisions of the Act of 23 April 1964 - 
Civil Code, regulating the obligatory relations of the parties in states where legal restrictions on the 
freedom of economic activity are introduced. 
5. Through the commercial space, referred to in sec. 1 and 2, shall mean the area located in a 
commercial facility with a sales area of more than 2000 m2, regardless of the purpose of putting 
the area into use, in particular for the purpose of selling goods, providing services and catering. 

15  It can be additionally indicated here that the regulations of the COVID -19 Act covered not only 
the legal situation of tenants of premises and areas in shopping malls. The act also regulated the 
legal situation of the parties to the lease agreement for premises located outside shopping malls. 
The regulations of this act made it possible for tenants of such contracts, which would expire 
between the date of the act's introduction (March 31, 2020) and before June 30, 2020, to extend 
them until June 30, 2020. This extension was carried out on the basis of the existing rules, without 
the possibility of changing the provisions. the contract. The possibility of extending the contract in 
this way, however, could not be used by tenants who were in default with the payment of rent or 
other fees. 

16  By the lease agreement, the landlord undertakes to give the tenant the premises for use for a 
specified or indefinite period of time, and the tenant undertakes to pay the landlord the agreed rent. 
The rent may be indicated in money or in other benefits. The essentialia negotii of lease agreements, 
without which the agreement cannot be called like this, include: the parties to the agreement, the 
subject of the agreement and the rent. 
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to the rules of liability for the subject of the contract. At the same time, the wording 
in the provision, according to which mutual obligations expire, would suggest that 
the landlord's obligations also expire. The legal relationship of the lease is bilaterally 
obligatory and reciprocal, where the equivalent of the lessor's benefit, which consists 
in putting the property into use, is the lessee's service, consisting in paying the agreed 
rent. A mutual obligation - equivalent to the payment of the rent by the lessee, is the 
landlord's obligation - to return the property to the lessee for use, and therefore to 
refrain from using the property for the duration of the contract17. In principle, 
therefore, it can be argued that the content of Art. 15 of the COVID-19 Act, does not 
constitute grounds for recognizing that only some of the tenant's obligations have 
expired. It could be assumed here that if the mutual obligations constituting the 
content of the lease contract expire, the tenant would have to leave the subject of the 
lease and further occupation of the premises would result in the obligation to pay 
compensation for non-contractual use of the premises. While recognizing that the 
effect of the provision of Art. 15 ze of the COVID-19 Act, would not involve the 
termination of the lease agreement, but the transformation of the lease agreement 
into a loan agreement - it would be problematic to recognize whether the owner of 
the premises was released from the obligation to pay the previously indicated - 
independent benefits. As it seems, however, the legislator was not really concerned 
with the termination of contracts or their transformation. The imprecise wording of 
the provision, however, resulted in the fact that it is not known which obligations are 
expired for the duration of the ban. Of course, it can be argued that it is not about the 
obligations shaping the content of the lease agreement that arose before the 
introduction of the ban, i.e. the release of the premises, but only those that are 
updated periodically during the prohibition. However, this should be specified 
precisely in the provision. However, such an interpretation leads to the conclusion 
that, in fact, the legislator did not intend to terminate the mutual obligations of the 
parties to the contract, but to terminate the tenant's obligations while maintaining the 
landlord's obligations. 

Another problem arising from the interpretation of Art. 15 ze of the COVID -19 
Act, concerns the wording according to which the extinction of obligations takes 
place "during the period of the prohibition of conducting business activity" without 
specifying the scope of application of the extinction institution. It is therefore unclear 
here whether the provision of Art. 15 ze of the COVID-19 Act applies to all lease 
and similar contracts. It should be noted here that the ban on conducting business 
activity did not apply to all types of activity, and also that the ban applied to various 
types of activity at various times. Considering the above, it seems that the scope of 
application of the provision should be related to the scope of the prohibition, and in 
addition, the periodic expiry of obligations should apply only to those lease 
agreements relating to the premises subject to the prohibition. Consequently, it 
should be assumed that the expiry period differed depending on the type of activity 
conducted by the tenant and was in force during the period when a given activity was 

                                                           
17  See from many: Judgment of the District Court in Tychy of April 28, 2016, VI GC 1077/15/3, 

saos.org.pl, judgment of the District Court in Białystok of September 25, 2018, VII Ga 80/18, LEX 
No. 2667672. 
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17  See from many: Judgment of the District Court in Tychy of April 28, 2016, VI GC 1077/15/3, 
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prohibited. At the same time, it should be determined not so much by the dates of 
rent payment for a given settlement period of the contract, but by the prohibition 
period, therefore in proportion to the number of days covered by the prohibition. It 
can also be added that due to the content of Art. 15 ze sec. 3 of the COVID-19 Act, 
according to which the regulation shaping the expiry of obligations enters into force 
from the date of the ban on conducting business activity, the release from obligations 
of a party to a specific lease agreement was retroactive - from the moment when the 
ban covering a specific activity was introduced. 

Balancing the negative consequences for the landlord caused by the expiry of the 
tenant's obligation to pay the rent during the ban was to be provided by the regulation 
of Art. 15 ze sec. 2 of the COVID 19 Act. This provision provided that within 3 
months from the end of the ban on conducting business activities, the tenant would 
be obliged to submit to the landlord an offer to extend the lease period by the period 
of the ban extended by an additional six months. In a situation where the prohibition 
existed month, the offer made immediately after the termination of the ban should 
cover seven months. Throughout this period, the previously agreed terms and 
conditions of the contract remain unchanged, so there is no possibility of submitting 
an offer, e.g. with a lower rent amount than originally. As indicated, this solution 
was to constitute a rule aimed at protecting the interests of the landlord. Therefore, 
the landlord was not obliged to accept the offer. The landlord could accept or reject 
the offer. The landlord was also able to submit a counter-offer modifying the terms 
of the offer submitted by the tenant. If, within the period specified by the legislator, 
the tenant would not submit an offer to extend the lease, then upon the expiry of the 
deadline for submitting the offer, the tenant's obligations that had previously expired 
would be reactivated. Consequently, if the tenant does not offer the landlord an offer 
to extend the lease, he will be obliged to pay the rent for the period of the prohibition 
of activity. Due to the lack of precision of this provision, it is difficult to clearly 
define from what date the interest on late payments (rent and other service charges) 
should be calculated. It can be argued here that it should be the first day after the 
expiry of the deadline for submitting an offer to extend the contract by the tenant. It 
can also be argued that due to the conditional nature of the expiry of the tenant's 
obligations, this period should be counted from the day following the date on which 
the tenant's original liabilities became due. 

Doubts also arose in relation to the provision of Art. 15 ze sec. 4 of the COVID - 
19 Act. According to the wording of this provision, “the regulations contained in 
Art. 15 ze  sec. 1-3 do not infringe the relevant provisions of the Act of April 23, 
1964 - Civil Code regulating the obligatory relations of the parties in states where 
legal restrictions on the freedom of economic activity are introduced ”. The Civil 
Code does not contain regulations shaping the obligations of the parties in the states 
in which legal restrictions on the freedom of economic activity are introduced. 
However, the Civil Code provides for regulations that could be applied in such 
situations. For example, it concerns the clause of extraordinary change of relations - 
rebus sic stantibus (Article 357 1 of the Civil Code), or the clause of no fault of 
impossibility to perform the service (Article 495 of the Civil Code). These 
regulations can therefore be used, in accordance with the provisions, by both parties 
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to the contract. The choice of the measure to protect their interests was left to the 
parties to the contract. With regard to the tenant's legal situation, this provision can 
be interpreted in two ways. First, it could be argued that the tenant may take 
advantage of the opportunity to make an offer to the lessor to extend the lease, which 
is a condition for the expiry of his obligations to pay the rent for the period of the 
prohibition. He may also refrain from submitting such an offer to the landlord with 
the obligation to fulfill the obligation to pay the rent, and attempt to take advantage 
of the protective institutions contained in the Civil Code. However, it is connected 
with the necessity to conduct court or arbitration proceedings. 

The phrase "do not offend" can also be interpreted in such a way that the use by 
the tenant of the institution of art. 15 ze of the COVID -19 Act does not exclude the 
simultaneous use of the regulations contained in the Civil Code. The protection 
measures to be used by the tenant depend on the content of the contract concluded 
by him, and in particular the rules of conduct in extraordinary situations or in the 
event of force majeure governed by the contract. The legal situation of the landlord 
is different. It seems that it depends on whether the tenant takes advantage of the 
possibility of submitting an offer to extend the lease. The use of this option by the 
tenant will deprive the landlord in this respect of the possibility for landlords to seek 
protection, e.g. on the basis of the provisions on non-performance or improper 
performance of the obligation under the mutual agreement. 
 

2. LEGAL SITUATION OF THE PARTIES TO THE COMMERCIAL 
LEASE AGREEMENT FROM 23 JULY 2021 
 

Act of June 24, 2021 amending the COVID-19 act18, which entered into force on 
July 23, 2021, contained two important regulations with regard to commercial leases. 
First, under Art. 7 of the Act of June 24, 2021, tenants were allowed to "withdraw" 
from the previously submitted lease extension offer. Second, art. 15 ze of the 
COVID-19 Act has been repealed and rule 15 1 ze has been introduced in its place. 
In the wording of Art. 7 of the Act of June 24, 2021 is regulated19 that tenants who 
submitted offers for the extension of lease agreements may, within 14 days from the 
date of entry into force of the Act, submit a declaration in which they will not comply 

                                                           
18  Act of June 24, 2021 amending the act on special solutions related to the prevention, prevention 

and combating of COVID-19, other infectious diseases and emergencies caused by them, and 
certain other acts, Journal Of Laws 2021, item 1192. 

19  Art. 7. 1. If, pursuant to Art. 15ze paragraph. 2 of the act amended in Art. 1 entitled to use the 
commercial space has submitted an offer, the submission deadline of which expired after December 
31, 2020, the entitled, within 14 days from the date of entry into force of this Act, may refrain from 
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2. Avoidance of the legal consequences of the declaration of intent referred to in para. 1, does not 
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with the legal consequences of the declaration of intent. The deadline, which started 
on July 23, 2021, expired on August 6, 2021. Tenants who, in order to maintain the 
exemption from the obligation to pay the rent and other fees, submitted an offer to 
extend the lease - have been provided with the authority to submit a declaration of 
evasion of the legal consequences of their offers. It seems that this regulation is also 
applicable in a situation where, on the basis of lease extension offers submitted by 
tenants, contracts or annexes to extend the contract have already been concluded. 
This is supported by the wording used by the legislator in Art. 7 of the Act of June 
24, 2021. The legislator replaced the concept of an offer with the concept of a 
declaration of will, which is an element of a legal transaction. 

It should be noted here that the regulation concerning the submission by the tenant 
of an offer to extend the lease agreement was to pursue two goals. First, it 
conditioned an exemption from the obligation to pay the rent by the tenant during 
the period of the prohibition to conduct business. Secondly, it was supposed to 
protect the landlord's interests. The content of the introduced art. 7 of the Act of June 
24, 2021, both these goals were eliminated. According to this provision, the result of 
the tenant's declaration was: on the one hand, the tenant would maintain a 100% 
reduction in all fees for the prohibition periods, and on the other hand, withdraw the 
guarantee to the landlord that the lease contract would continue. As a consequence, 
the introduced provision, first of all, constitutes a protective norm for the tenant, who 
may "withdraw" the declaration of will regarding the extension of the lease period, 
without exposing himself to the obligation to pay the rent for the periods covered by 
the prohibition to conduct business. Secondly, this provision makes the landlord's 
legal situation uncertain. 

The enacted provision of Art. 7 of the Act of 24/06/2021, indicates that tenants 
may evade the effects of declarations of will related to offers to extend the lease, 
which tenants were entitled to submit after December 31, 2020. It seems that in the 
context of the periods introduced in Poland, in which the prohibition of operating in 
shopping malls was in force, this provision will apply to three periods20. 

At the same time, by virtue of the Act of June 24, 2021, Art. 15 ze of the COVID- 
19 Act was repealed and in its place another solution was introduced to the COVID- 
19 Act ( Article 15 ze 1) 21.  

                                                           
20  These are the periods: from November 7, 2020 to November 29, 2020, December 28, 2020 to 

January 17, 2021. and 20.03.2021-9.4.2021. The scope of the provision will not cover the first 
period of the ban on commercial activities from March 20, 2020 - May 4, 2020. 

21  Art. 15ze 1. 1. The amount of benefits of the entitled person for the use of the commercial space 
due to the operator on the basis of a lease, tenancy or other similar agreement concluded before 
March 14, 2020, through which the commercial space is put into use, during the period of the 
prohibition operating in commercial facilities with a sales area of more than 2,000 m2 in accordance 
with the relevant regulations, is reduced to 20% of the amount of these benefits due to the provider 
under the contract before March 14, 2020, and within three months from the date of lifting each 
prohibition - to 50% the amount of these benefits due to the provider under the contract before 
March 14, 2020. 
2. If the reduction in the amount of benefits referred to in para. 1 would not be justified under Art. 
357 1 of the Act of 23 April 1964 - Civil Code, each party may request the court to determine the 
amount of the reduction of benefits referred to in paragraph 1. The court may, after considering the 
interests of the parties, in accordance with the principles of social coexistence, determine the 
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Pursuant to the applicable art. 15 ze 1 of the COVID-19 Act, during the period of 
the ban on operating in commercial facilities with an area of more than 2,000m 2, the 
amount of benefits of the person entitled to use commercial space on the basis of a 
lease, tenancy or other similar agreement concluded before March 14, 2020 will be 
reduced by 80% . Additionally, for three months after the lifting of the business ban, 
the amount of these benefits will be reduced to 50%. 

At the same time, in the wording of Art. 15 ze 1 sec. 2 of the COVID-19 Act, the 
legislator indicated that if such a reduction in the amount of benefits would not be 
justified, each party to the contract may request a different determination of the 
amount of benefits in court pursuant to Art. 357 1 of the Civil Code. The court may, 
after considering the interests of the parties, in accordance with the principles of 
social coexistence, determine the amount of the reduction in benefits, the manner of 
their implementation or change the period in which the provider is entitled to benefits 
in the reduced amount. 

It can be noted that the scope of admissible judicial review has been regulated in 
Art. 15 ze 1 sec. 2 of the COVID-19 Act, narrower than the content of the previously 
applicable Art. 15 ze sec. 4 of the COVID-19 Act. It seems that despite the difference 
in the wording of the provisions on the possibility for the parties to use a judicial 
inquiry to protect their interests, the parties to the contract may also claim the 
protection of their rights under other provisions contained in the Civil Code. 

However, the most controversial issue is whether the intention of the legislator 
amending the COVID-19 Act was to break the principle of lex retro non agit. It is 
not clear whether the new solution is to apply only to possible future periods in which 
business prohibitions will be introduced, or whether this solution also applies to the 
previous periods of the introduced prohibition. It can be argued that the legislator 
sought to consolidate the repealed Art. 15 ze, with the newly introduced Art. 15 ze 1 
of the COVID - 19 Act. In such a case, it would be necessary to take into account 
that the lessee's declaration of will to withdraw the offer was to be effective from the 
date of its submission. If the tenant exercised the right granted to him, the law would 
result in a specific legal conversion (change in the legal situation) - in place of the 
effects resulting from Art. 15 ze , there will be effects referred to in Article. 15 ze 1  
of the COVID - 19 Act. The principle of non-retroactivity would be broken here, 
making it possible to apply the new regulation to actual states that occurred before 
the amendment entered into force. However, it is difficult to clearly define which of 
the previous periods, during which the business was prohibited, would be covered 
by the new regulation. So, whether this solution would apply only to the last period 
in which the ban was in force or also to the earlier ones. This problem is important 
in the context of settlements between the parties to the contract. 

It can also be argued that the solution contained in Art. 15 of the COVID -19 Act, 
which entered into force on July 23, 2021, will only cover possible future periods of 

                                                           
amount of the reduction of benefits, the manner of their implementation or change the period in 
which the provider is entitled to benefits in the reduced amount. 
3. Through the commercial space referred to in paragraph 1, shall mean the space located in a 
commercial facility with a sales area of more than 2,000 m 2, regardless of the purpose of putting 
the space into use, in particular for the purpose of selling goods, providing services and catering. 
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the introduced business bans. At the same time, this would apply to the termination 
of all lease agreements concluded before the date of the introduction of an epidemic 
emergency, i.e. from March 14, 2020. However, due to the very short period of 
application of the new provisions, it is difficult to predict which of the presented 
interpretations of provisions will gain recognition of the jurisprudence. 

 
CONCLUSION 

 
The regulations of the COVID-19 Act concerning commercial lease agreements 

and contracts of a similar nature significantly interfere with civil law relations. All 
the more, these regulations should be precise and unambiguously formulated. The 
provisions adopted, both in the version of March 31, 2020 and the new ones in force 
from July 23, 2021, are unclear and additionally introduce a state of legal 
uncertainty. In particular, it should be noted that these provisions were to constitute 
protective standards for both parties to the contract. In fact, these provisions protect 
predominantly tenants. The provision of art. 15ze of the COVID-19 Act created the 
possibility of obtaining an exemption from the obligation to pay benefits for the lease 
by submitting an unconditional and binding offer to extend the term of the contract. 
Many tenants took advantage of this opportunity, which led, in fact, to ensure that 
tenants lack of responsibility for failure to perform obligations arising from the 
agreements concluded by them lease. The solution consisting in releasing the tenant 
from the obligation to pay benefits, but on condition that the tenant submitted an 
offer to extend the lease, was to constitute compensation for the landlords. In 
exchange for the loss of the possibility to receive from the tenant the amount of rent 
and service charges (for the period of the prohibition of conducting business 
activity), the landlord obtained an extension of the contract by six months and the 
duration of the prohibition to conduct business. The provision of Art. 15 ze 1 of the 
COVID-19 Act however, allowed the tenant to "withdraw" from the offers submitted 
and the contracts concluded on their basis. 

It is difficult to establish what kind of protection has been granted to landlords. 
Without receiving benefits, they were still obliged to allow tenants to occupy 
premises and space. At the same time, they were burdened with numerous day-to-
day obligations, such as ensuring the proper technical condition of buildings. As a 
result, it can be concluded that the introduced regulations actually shape unequal 
protection of the interests of the parties to a commercial lease agreement. It is also 
difficult to conclude that the "protection" provided for the landlord in the regulations 
in force from 23 July 2021, will balance the legal situation of the tenant and the 
landlord. It also seems that both previously and in the light of the applicable 
regulations, the form of the granted aid is not appropriate. This is because it does not 
take into account the circumstances related to the final conclusion and 
implementation of contracts. In fact, many landlords as well as tenants are obliged 
to timely repay loan installments and interest incurred for the purchase of equipment 
or for the purchase or construction of shopping malls. It also seems incomprehensible 
that the coverage of assistance for tenants both for rent benefits and for benefits for 
which landlords only act as "intermediaries".   
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It is obvious that it is difficult to find a universal solution that would apply to all 
contracts: leases and contracts of a similar nature, and would allow for a balanced 
protection of the interests of both parties to these contracts. It seems, however, that 
the regulations of the COVID - 19 Act concerning commercial lease shape the legal 
situation of the parties to the contract in an unsustainable manner, with a preference 
for tenant protection. 
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Nowadays technological development has achieved a whole new level. Artificial 
intelligence is a reality, which is substantially replacing humans in multiple areas, 
for example: certain therapeutic procedures, translation, military sphere. The field 
of law has always been rather conservative, but there is also a tendency towards the 
acclimation of artificial intelligence technologies. Now the introduction of such 
technologies is linked rather with technical solutions that are not directly based on 
artificial intelligence, such as automated case allocation systems, automatic taking 
of minutes of court hearings in the court system, i.e., the progress of a court hearing 
is recorded fully in the course of the procedure using sound or vision recordings or 
other technical means, etc. This might be only a temporary solution as artificial 
intelligence may indeed have multiple uses in court proceedings. Artificial 
intelligence could be applied in procedural actions other than adjudication, such as 
assessing the formal conformity of cassation appeals with procedural legislation. 
The existing legislation does not as yet provide for the use of artificial intelligence 
in court proceedings. Today’s challenge is to determine the possibility and scope of 
using artificial intelligence in court proceedings and formulate relevant laws. 
The research deals with problems relating to the legal aspects of using artificial 
intelligence in cassation proceedings in a criminal and civil process. 
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INTRODUCTION 
 

Nowadays judiciary represents democracy and the principles of justice in society. 
The court’s functions are not confined merely to the settlement of disputes. The level 
of development of the judicial system reflects society’s legal consciousness and the 
rule of law in society’s life. According to literature, legal consciousness is formed 
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by multiple factors, such as legal system, the quality of law and the effectiveness of 
justice. [1] We should agree that the effectiveness of the judicial system has an 
essential role for the general perception of the rule of law. The cassation instance is 
particularly important: firstly, it is the last instance in the national judicial system; 
secondly, it compiles case law; thirdly, “cassation as a process has a characteristic 
function of monitoring legality” [2]. Development of the judicial system, particularly 
human resources, has always been given priority in policy documents. A court’s 
capacity depends on the load of judges and actors within the judicial system. It 
should be emphasised that capacity should not be seen as an end in itself. Faster 
proceedings may not lead to lower quality of justice. Accordingly, the load problem 
has a multifaceted solution addressing several areas, such as procedures, including 
widening the scope of the written procedure. In parallel, state-of-the-art 
technological solutions, including artificial intelligence, are being introduced. A 
conference on artificial intelligence at the service of the judiciary was held on 27 
September 2018 in Riga [3], where the attendees concluded that, in the absence of 
legal framework, the integration of artificial intelligence into the national judicial 
policy and the ethical aspect become a challenge. 

Artificial intelligence should be incorporated into the judicial system gradually, 
analysing legal and ethical aspects. It is understandable that the judicial system has 
traditionally been conservative. Moreover, the administration of justice is associated 
with the legal consciousness and expertise of an individual (judge). Is artificial 
intelligence capable of replacing a judge? Can the dispassionateness of artificial 
intelligence do more harm than good for court proceedings? These are rhetorical 
questions that will need to be answered in the near future. We should agree with 
Stanley Greenstein, a researcher of the Department of Law at Stockholm University, 
that “as large strides are made in the academic discipline of AI, this technology is 
starting to make its way into digital decision-making systems and is in effect 
replacing human decision-makers. A prime example of this development is the use 
of artificial intelligence to assist judges in making judicial decisions. However, in 
many circumstances this technology is a ‘black box’ due mainly to its complexity 
but also because it is protected by law”. [4] 

Initially, artificial intelligence could be introduced in procedural actions, which 
do not directly involve adjudication, namely: when the substance of a case is not 
resolved and a ruling is not made. 

As mentioned above, the cassation instance makes the greatest contribution to 
strengthening the legal order, while judges devote their time primarily to activities 
that are not pertinent to the administration of justice. As noted in 2019 by the then 
Presiding Judge of the Supreme Court of the Republic of Latvia Ivars Bičkovičs, an 
average of 3,500 cases are considered annually by the Supreme Court of the Republic 
of Latvia, which is the cassation instance (100-120 cases per judge on average) [5]. 
It should be stressed that these are cases that have been handled, while the number 
of cassation appeals and protests is much greater, and a judge must assess each 
cassation appeal or protest (or both of them in some cases) to make a decision to 
initiate, or refuse to initiate, cassation proceedings. For example, in 2020 the 
Department of Administrative Cases of the Supreme Court refused to initiate 
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cassation proceedings for 60 % of cassation appeals and protests submitted, while 
the Department of Civil Cases and the Department of Criminal Cases issued refusals 
in 76 % and 65 % of cases respectively [6]. Therefore, more than half of cassation 
appeals and protests were not grounded, while the consideration of materials and 
decision-making took a certain amount of time that judges could otherwise devote 
to judicial proceedings. 

The objective of the article is to examine the legal aspects of using artificial 
intelligence in cassation proceedings in a criminal and civil process in order to 
formulate suggestions for enhancing the effectiveness of cassation proceedings. 

 
MATERIALS AND METHODS 

 
The article analyses the existing legal framework together with opinions of legal 

scholars. The research employs descriptive and analytical, deductive and inductive 
methods.  
 

RESULTS 
 

The cassation instance is part of the judicial system, but it has some peculiarities. 
“Cassation (Latin, cassatio – disaffirmation) involves examining rule of law of a 
judgment or a decision of a lower instance court. A cassation instance does not 
review a case on its merits; its competence does not include clarifying the facts of 
the case and examining and evaluating evidence. The cassation instance examines 
conformity of a judgment appealed with provisions of substantive and procedural 
law and decides on the basis of relevant case materials. Judgments and decisions by 
cassation instance are not subject to appeal”. [7] In other words, cassation is a 
guarantee of the rule of law. In view of the above, the cassation instance should rather 
interpret laws and compile case law; after all, access to a trial is free in a democratic 
state and an individual’s right to a hearing by the cassation instance is in no way 
restricted by law. Meanwhile, courts may receive low-quality cassation appeals due 
to the absence of a strong filter. This issue is also mentioned by Presiding Judge of 
the Supreme Court Aigars Strupišs: “we receive too many cassation appeals that are 
beyond the competence of the cassation instance and require a lot of resources, 
thereby adversely affecting case-handling times”. [8] 

The pre-cassation period, i.e., the period when it is decided whether a cassation 
appeal or protest can be accepted, is a matter of concern. This is a bottleneck of the 
entire process. On the one hand, it is necessary for providing the right to a trial; on 
the other hand, it is evident that efforts contributed by judges at this stage have rather 
limited positive return because, as mentioned above, proceedings are initiated in 
about half of cases. 

According to scientific literature, checking grounds of a cassation appeal in a civil 
process by a single judge (authors’ note: in a criminal process, this matter is decided 
by three judges) points to the exceptional nature of cassation proceedings. [9] Both 
the Criminal Procedure Law and the Civil Procedure Law specify grounds for 
cassation, which are listed exhaustively and may not be supplemented. Article 573(1) 
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of the Criminal Procedure Law lays down that the legality of a ruling is examined in 
accordance with the cassation procedure only if the action expressed in the cassation 
appeal or protest has been justified with a violation of the Criminal Law or a 
substantial violation of the Criminal Procedure Law. [10] It is set forth in Article 
450(3) of the Civil Procedure Law that a judgment of a court of first instance that 
has been given by applying the provisions of Chapter 304 of the Civil Procedure Law 
and a judgment of an appellate court may be appealed against in accordance with the 
cassation procedure if the court has incorrectly applied the norm of substantive law, 
has breached the norm of procedural law or, in examining a case, has acted outside 
its competence. [11] Initiating cassation proceedings in a criminal and civil process 
involves an assessment of whether a cassation appeal or protest meets formal criteria, 
which is carried out without initiating cassation proceedings. Formal criteria are 
defined in legislation. It is also necessary to verify other formal requirements (for 
example, whether the submission of a cassation appeal or protest is late, whether 
grounds for appealing are indicated in the cassation appeal or protest pursuant to 
requirements set out in the Civil Procedure Law or the Criminal Procedure Law). A 
civil process also includes checking whether a security deposit referred to in Article 
431(1)(3) of the Civil Procedure Law has been paid. 

There is no adjudication at this stage, which can be referred to as the pre-cassation 
stage, namely: the substance of matters to be solved in a case is not examined. A 
judge’s function may be limited to a string of standardised actions to check a 
cassation appeal or protest and documents attached thereto for their conformity with 
statutory requirements. Artificial intelligence can indeed be used at the pre-cassation 
stage. Similarly, artificial intelligence is in use in healthcare in spite of the absence 
of effective legal framework. We should agree with an opinion expressed in 
scientific literature that “the development of technologies shows huge progress in 
various areas, and healthcare is one of the most advanced ones where technologies 
work hand in hand with humans”. [12] 

Several basic criteria, or an algorithm, for initiating cassation proceedings can be 
defined as a result of assessing the legal framework in the context of requirements 
set for cassation appeals and protests in a criminal and civil process, for example: 

1. a cassation appeal or protest is submitted by the deadline set for appealing; 
2. a cassation appeal or protest contains information about a substantial violation 

of substantive or procedural law by a lower court which has led or could lead 
to an incorrect ruling; 

3. the matter is essential for the development of case law, i.e., the existing case 
law does not contain information about the solution of a problem dealt with 
by the cassation appeal or protest. 
An additional criterion in a civil process – the payment of a security deposit. 

 
Artificial intelligence would successfully ensure the verification of formal 

criteria. As regards the usability and capabilities of artificial intelligence, the 
European Parliament has indicated that artificial intelligence enables technical 
systems to perceive their environment, deal with what they perceive and solve 
problems and is capable of adapting its behaviour to a certain degree by analysing 
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the effects of previous actions and working autonomously [13]. It is obvious that the 
qualities of artificial intelligence would meet any requirements that can be set for the 
successful use of artificial intelligence in cassation proceedings. 

A similar opinion is also expressed by legal scholar A.D. (Dory) Reiling, who 
notes that “recognising patterns in text documents and files can be useful, for 
example when sorting large amounts of cases, or in complex cases that contain a lot 
of information.” [14] 

At this stage, using artificial intelligence would both reduce the load of judges 
and ensure the effective verification of cassation appeals or protests, including 
acceleration of their assessment. 

As a result of the research, the authors have arrived at the following: 
1. the study of a cassation appeal comprises the pre-cassation stage (the 

assessment of whether the cassation appeal conforms to formal criteria and 
the initiation of, or refusal to initiate, cassation proceedings) and cassation 
proceedings; 

2. formalising cassation appeals may facilitate the effectiveness of cassation 
proceedings; 

3. artificial intelligence can be used at certain sages of cassation proceedings in 
a criminal and civil process. 

 
DISCUSSION  

 
The introduction of artificial intelligence in the cassation instance requires certain 

preparations, which would be aimed not only at the formulation of specific 
legislation but also at broader judicial reforms and raising public awareness. These 
efforts should be assessed in two respects: the creation of a legal framework and the 
assessment of moral and ethical criteria. Considering a relatively short history of 
artificial intelligence, concerns about whether artificial intelligence can be controlled 
are understandable. There is an opinion in the public domain that artificial 
intelligence may also make errors: “however, there is a fundamental need for 
accountability and transparency of these algorithms because it may reproduce human 
prejudices, if the data provided for the program’s learning is biased.” [15] It is clear 
that designing an error prevention system belongs primarily in the realm of 
technological development, which cannot be achieved in the short term. Meanwhile, 
people indeed make mistakes too, which is why concerns about errors should not be 
an argument for not introducing artificial intelligence in proceedings. 

Moral and ethical aspects need to be looked at much more seriously. We should 
agree with an opinion provided in scientific literature that one of the issues is whether 
using artificial intelligence in courts of law conforms to standards of Article 6 of the 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms [14]. 
According to this provision, everyone is entitled to a fair trial, and there is currently 
no reason for asserting that using artificial intelligence in the assessment of cassation 
appeals or protests would interfere with this right. As emphasised above, at the 
current phase of development artificial intelligence could be used at a stage of 
proceedings that does not involve the adjudication of cases. Whether artificial 
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intelligence will replace judges fully or partly – this is a question for the future, and 
it is largely dependent on the general pace of technological development. 

Before implementing artificial intelligence, fundamental rights, including equal 
treatment, data security, transparency and control, need to be addressed as a priority. 
These principles should be regarded as guidelines to be incorporated in a legal 
framework, ensuring that using artificial intelligence is compatible with fundamental 
rights, such as fair trial and privacy, and avoids discrimination, data are processed in 
a secure technological environment using certified sources that prevent any 
unauthorised alterations, data processing methods are transparent and 
comprehensible, with audits allowed, and algorithms are used as a tool and artificial 
intelligence does not make decisions itself. [14] Decisions as to whether cassation 
appeals or protests should be accepted and, accordingly, cassation proceedings 
initiated will be made by judges. 

It should also be noted that “however, the integration of these technologies will 
be a challenging task as the legal architecture is highly complex and technologies 
can only be auxiliary means to achieve legal justice”. [16] The implementation of 
the so-called “advocacy proceedings” in the cassation instance could be a solution 
in the context of special demands of artificial intelligence and courts of law. Firstly, 
it should be linked with the introduction of standardised forms (cassation appeals 
and protests); secondly, only attorneys-at-law should be present at all stages of 
cassation proceedings. Using model forms of cassation appeals and protests would 
ensure the supply of transparent and comprehensive information required by law, 
which would facilitate the treatment of cassation appeals and protests in an unbiased 
and less time-consuming manner. In parallel, such a solution would allow using 
artificial intelligence, which would evaluate appeals and protests according to an 
appropriate algorithm. 

It should be admitted, however, that the matter regarding “advocacy proceedings” 
is still debatable, because it is linked with an individual’s right to a fair trial. Could 
the right to a fair trial, which is enshrined in international and national laws, be 
infringed in the case of “advocacy proceedings”? According to the existing 
legislation, cassation appeals may be brought by parties to the proceedings specified 
by law. However, it should be noted that the preparation and submission of a 
cassation appeal and cassation proceedings are interrelated but they are still different 
in terms of procedures applied. The right to a trial is a fundamental right granted to 
an individual absolutely by legislation, which provides for the right to cassation 
proceedings. Meanwhile, the preparation of a cassation appeal and the representation 
or defence of a person before the cassation instance are a way how the right to a trial 
is secured. Rights per se and the way how they are exercised should not be put on 
equal terms. The right of access to the court is not impaired in situations when a 
cassation appeal is prepared by an attorney-at-law who further represents or defends 
the person before a court. An attorney is a professional lawyer, who must represent 
the interests of customers to the highest standards and to the fullest extent possible, 
as follows from the Advocacy Law [17]. The professionalism of attorneys admits of 
no doubt as to the quality of services, but it should be noted that the matter of 
“advocacy proceedings” has been at the crossroads of the development of Latvia’s 
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it is largely dependent on the general pace of technological development. 

Before implementing artificial intelligence, fundamental rights, including equal 
treatment, data security, transparency and control, need to be addressed as a priority. 
These principles should be regarded as guidelines to be incorporated in a legal 
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a secure technological environment using certified sources that prevent any 
unauthorised alterations, data processing methods are transparent and 
comprehensible, with audits allowed, and algorithms are used as a tool and artificial 
intelligence does not make decisions itself. [14] Decisions as to whether cassation 
appeals or protests should be accepted and, accordingly, cassation proceedings 
initiated will be made by judges. 

It should also be noted that “however, the integration of these technologies will 
be a challenging task as the legal architecture is highly complex and technologies 
can only be auxiliary means to achieve legal justice”. [16] The implementation of 
the so-called “advocacy proceedings” in the cassation instance could be a solution 
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in terms of procedures applied. The right to a trial is a fundamental right granted to 
an individual absolutely by legislation, which provides for the right to cassation 
proceedings. Meanwhile, the preparation of a cassation appeal and the representation 
or defence of a person before the cassation instance are a way how the right to a trial 
is secured. Rights per se and the way how they are exercised should not be put on 
equal terms. The right of access to the court is not impaired in situations when a 
cassation appeal is prepared by an attorney-at-law who further represents or defends 
the person before a court. An attorney is a professional lawyer, who must represent 
the interests of customers to the highest standards and to the fullest extent possible, 
as follows from the Advocacy Law [17]. The professionalism of attorneys admits of 
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legal system for a long time. There are opponents of these proceedings, whose main 
argument is that some people cannot afford a lawyer. As a result, “advocacy 
proceedings” existing in a civil process have been annulled in Latvia in respect of 
the cassation instance since 1 January 2003. In a judgment delivered in Case 2003-
04-01, the Constitutional Court of the Republic of Latvia does not have objections 
against “advocacy proceedings” as such, noting that these proceedings have a 
legitimate goal, which is to ensure high-quality legal aid at the cassation instance, 
but it has been admitted that there is no adequate mechanism in place for protecting 
disadvantaged persons to secure their right to a trial. [18] 

Undeniably, the right to a fair trial should be commensurate with an individual’s 
financial capacity, but the quality of proceedings should not be impaired in any way. 
Securing an individual’s right to a fair trial both at the level of law and in practice is 
a matter of political choice. Nearly ten years have passed, and the matter of 
“advocacy proceedings” is again on the agenda for both the legislator and society, 
but now it is in the context of artificial intelligence. 
 

CONCLUSIONS 
 

The advent of state-of-the-art technologies in society’s life impacts on the 
evolution of the legal system. Artificial intelligence is a reality, which requires the 
arrangement of respective legal relationships and the development of a proper legal 
framework. 

The right to a fair trial is one of an individual’s fundamental rights, which is why 
the lukewarm attitude to using artificial intelligence in courts of law is quite 
understandable. Nevertheless, artificial intelligence will indeed be acclimated by 
courts. It is essential to design a legal framework that would be underpinned by 
relevant moral and ethical principles, such as non-discrimination, fair trial, data 
security, predictability and control. 

High-quality legislation will be an effective tool that will dissipate any reasonable 
doubts about the use of artificial intelligence. Releasing judges of their functions that 
are not related to the adjudication of cases will enhance the effectiveness of court 
proceedings, which will produce a positive impact on the entire judiciary system in 
the long term and secure an individual’s right to a fair trial.  

 
RECOMMENDATIONS 

 
Cassation proceedings in both criminal and civil processes comprise several 

stages, including the examination of a cassation appeal or protest on its merits either 
by means of the written procedure or at a court hearing. Before this stage, procedural 
actions are largely related to the assessment of whether a cassation appeal or protest 
is reasonable and meets formal criteria. Formal criteria to be met by a cassation 
appeal or protest in terms of their form and content for the purposes of cassation 
proceedings are defined in the Criminal Procedure Law and the Civil Procedure Law. 
The list of these criteria is comprehensive and may not be extended. When assessing 
formal requirements at the pre-cassation stage, a judge neither adjudicates on a case 

121 
 

nor uses his significant and exclusive competence – inner confidence and live 
observations, which are elements that make court rulings individualised. It should be 
stressed, however, that the examination of cassation appeals and the assessment of 
their conformity with formal criteria take up a large part of judges’ working time. 
Artificial intelligence could be applied at the pre-cassation stage to evaluate whether 
cassation appeals or protests conform to formal criteria and decide whether cassation 
proceedings should be initiated. This would require also formalising cassation 
appeals and protests. A relevant legal framework would enhance the effectiveness of 
cassation proceedings, releasing judges from their duty to assess formal criteria, 
which is not directly related to the administration of justice. 
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Abstrakt 
 

Do právního řádu České republiky byl zakotven nový pojem - chráněný účet. Jde o 
procesně právní úpravu účtu, který je chráněn před exekucemi a který zajišťuje, aby 
dlužníci mohli nakládat s peněžními prostředky, které slouží k zajištění jejich 
základních potřeb. Cílem regulace je podpořit bezhotovostní platební styk, snížit 
administrativní zátěž zaměstnavatelům, exekutorům nebo i soudům a také zamezit 
obcházení pravidel. V praxi totiž často dochází k vyplácení zaměstnanců v exekucích 
v hotovosti či jejich nelegálnímu zaměstnávání. Vyšší zátěž a některé právní 
problémy regulace přináší zejména bankám. 
 
Klíčová slova: výkon rozhodnutí, účet, platební služby. 
 

Abstract 
 

A new concept was enshrined in the legal order of the Czech Republic - the protected 
account. It is a procedural legal regulation of the account, which is protected from 
foreclosures and which ensures that debtors can handle the funds that serve to 
ensure their basic needs. The aim of the regulation is to support cashless payments, 
reduce the administrative burden on employers, executors or even the courts, and 
also prevent circumvention of the rules. In practice, employees are often paid in 
executions in cash or their illegal employment. It brings a higher burden and some 
legal problems of regulation, especially to banks. 
 
Key words: enforcement of decision, account, payment services. 
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ÚVOD 
 

V České republice byla zákonem č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 
Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně 
probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů (dále též „novela 
OSŘ“) vytvořena právní pravidla pro zřízení tzv. chráněného účtu. Novela OSŘ byla 
přijata dne 19. ledna 2021 a její účinnost byla stanovena od 1. dubna 2021. Zákonem 
č. 155/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 
Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně 
probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 
Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 
na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické 
osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, byla účinnost zákona změněna na 1. července 2021. 

Účelem právní úpravy chráněného účtu je ochránit pohledávku z tohoto účtu, a 
tudíž i majitele účtu, před provedením exekuce přikázáním pohledávky z účtu u 
peněžního ústavu. Přijetí této úpravy bylo v legislativním procesu odůvodňováno 
dlouhodobou absencí chráněného účtu a tím i absencí systémové překážky 
neoprávněných exekucích v České republice. Provádění exekucí na určité příjmy 
povinného podle názoru zákonodárců může vést nejen k ohrožení uspokojování 
životních potřeb povinných a jejich rodin, kteří jinak řádně plní své závazky a splácí 
dluhy, ale také k posilování méně transparentního hotovostního platebního styku na 
úkor styku bezhotovostního. Rozšiřující se požadavky na hotovostní platby vedou i 
ke zvyšování administrativní zátěže zaměstnavatelů.  

Přijetí nové právní úpravy chráněného účtu a jeho zavedení v České republice 
bylo rovněž odůvodňováno ochlazením ekonomiky po koronavirové celosvětové 
pandemii a ohrožením vyššího počtu lidí dluhovými pastmi. Zřízením chráněných 
účtů by se mělo předejít vyššímu počtu lidí v ohrožení dluhy v případě očekávaných 
náročnějších ekonomických podmínek. Česká republika si tak vzala určité ponaučení 
z poslední hospodářské krize. Novela OSŘ byla přijata na základě iniciativního 
návrhu poslanců Poslanecké sněmovny (Srov. Důvodová zpráva k zákonu č. 38/2021 
Sb., změna občanského soudního řádu, exekučního řádu a zákona č. 119/2001 Sb., 
ASPI – LIT288513CZ). 

Chráněný účet je určen fyzickým osobám, jejichž účet je postižen exekucí. 
Umožňuje majiteli účtu bezhotovostně platit stejným způsobem jako z původního 
platebního účtu před jeho postižením exekucí. Lze však na něm hospodařit pouze 
s peněžními prostředky ze zákonem stanovených zdrojů.  

Cílem příspěvku je analyzovat novou právní úpravu. Ústřední hypotézou je 
tvrzení, že zákonodárce při usilování o zvýšenou ochranu některých dlužníků před 
exekucemi zavádí další opatření zatěžující především jejich dlužníky (peněžní 
ústavy).  
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1. OBECNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA PLATEBNÍHO ÚČTU 
 

Chráněný účet je právními předpisy vymezen jako platební účet vedený za 
zvláštních zákonem stanovených podmínek. Platební účet je jeden z druhů účtu. 

Obecně platí, že právním důvodem vzniku závazku z účtu je smlouva o účtu. 
Právní úprava účtu je obsažena v § 2662 až 2679 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále též „obč. zák.“). Občanský zákoník upravuje pod marginální rubrikou 
účet platební účet, jiný než platební účet a vkladní knížku.  Jiná členění (např. běžný 
účet, vkladový účet, termínovaný účet) jsou podkategorií tohoto členění a vyplývají 
z obchodní nabídky toho, kdo účet vede. 

Smlouvou o účtu se ten, kdo vede účet, zavazuje zřídit od určité doby v určité 
měně účet pro jeho majitele, umožnit vložení hotovosti na účet nebo výběr hotovosti 
z účtu nebo provádět převody peněžních prostředků z účtu či na účet (§ 2662 obč. 
zák.). 

Občanský zákoník označuje jednu smluvní stranu jako toho, kdo vede účet. 
Občanský soudní řád při výkonu rozhodnutí (exekuci) označuje tuto stranu jako 
peněžní ústav. Za peněžní ústav lze považovat banku, pobočku zahraniční banky, 
spořitelní a úvěrní družstvo, instituce elektronických peněz a zahraniční instituce 
elektronických peněz, platební instituce a zahraniční platební instituce nebo 
poskytovatel platebních služeb malého rozsahu. Peněžní ústav musí vyvíjet svou 
činnost na území České republiky. 

Druhá smluvní strana je označena jako majitel účtu. Jde o tradiční označení, které 
však nelze chápat tak, že smluvní strana vlastní účet. Smluvní strana vlastní 
pohledávku evidovanou na účtu. 

Právní úprava nestanoví pro smlouvu o účtu písemnou formu. Smlouva o účtu 
může být uzavřena i v jiné než písemné formě. Smluvní strany si však mohou 
smluvit, že smlouva o účtu a případně i její změny budou ujednány v písemné formě. 
Právní bezformálnost smlouvy o účtu není jen důsledkem pojetí občanského 
zákoníku vyznávajícího princip bezformálnosti, ale byla v minulosti vždy spojována 
s úpravou vkladních knížek a pro ostatní účty byla zavedena v důsledku evropské 
úpravy platebního styku (smlouva o platebních službách). Část obsahu smlouvy o 
účtu může být určena i obchodními podmínkami zpravidla toho, kdo vede účet. Na 
smlouvu o účtu se budou vztahovat ustanovení o ochraně spotřebitele, pokud 
majitelem účtu bude spotřebitel. 

Platební účet je jedním z druhů účtů upravených občanským zákoníkem. Pro 
platební účet platí obecná právní úprava účtu (§ 2662 až 2668 obč. zák.) a zvláštní 
právní úprava, kterou je zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též „PlStk“).  Občanský zákoník ponechává právní úpravu 
platebního účtu zákonu o platebním styku především z toho důvodu, že úpravě 
platebního účtu věnuje evropské právo zvýšenou pozornost. Zákon o platebním 
styku zajišťuje transpozici směrnice o platebních službách na vnitřním trhu. 

Platebním účtem se podle § 2 odst. 1 písm. b) PlStk rozumí účet, který slouží k 
provádění platebních transakcí, tj. k vložení peněžních prostředků na platební účet, 
výběru peněžních prostředků z platebního účtu nebo převodu peněžních prostředků. 
Podmínky pro vedení platebního účtu mohou být obsaženy v rámcové smlouvě o 
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ÚVOD 
 

V České republice byla zákonem č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 
Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně 
probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů (dále též „novela 
OSŘ“) vytvořena právní pravidla pro zřízení tzv. chráněného účtu. Novela OSŘ byla 
přijata dne 19. ledna 2021 a její účinnost byla stanovena od 1. dubna 2021. Zákonem 
č. 155/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 
Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně 
probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 
Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 
na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické 
osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, byla účinnost zákona změněna na 1. července 2021. 

Účelem právní úpravy chráněného účtu je ochránit pohledávku z tohoto účtu, a 
tudíž i majitele účtu, před provedením exekuce přikázáním pohledávky z účtu u 
peněžního ústavu. Přijetí této úpravy bylo v legislativním procesu odůvodňováno 
dlouhodobou absencí chráněného účtu a tím i absencí systémové překážky 
neoprávněných exekucích v České republice. Provádění exekucí na určité příjmy 
povinného podle názoru zákonodárců může vést nejen k ohrožení uspokojování 
životních potřeb povinných a jejich rodin, kteří jinak řádně plní své závazky a splácí 
dluhy, ale také k posilování méně transparentního hotovostního platebního styku na 
úkor styku bezhotovostního. Rozšiřující se požadavky na hotovostní platby vedou i 
ke zvyšování administrativní zátěže zaměstnavatelů.  

Přijetí nové právní úpravy chráněného účtu a jeho zavedení v České republice 
bylo rovněž odůvodňováno ochlazením ekonomiky po koronavirové celosvětové 
pandemii a ohrožením vyššího počtu lidí dluhovými pastmi. Zřízením chráněných 
účtů by se mělo předejít vyššímu počtu lidí v ohrožení dluhy v případě očekávaných 
náročnějších ekonomických podmínek. Česká republika si tak vzala určité ponaučení 
z poslední hospodářské krize. Novela OSŘ byla přijata na základě iniciativního 
návrhu poslanců Poslanecké sněmovny (Srov. Důvodová zpráva k zákonu č. 38/2021 
Sb., změna občanského soudního řádu, exekučního řádu a zákona č. 119/2001 Sb., 
ASPI – LIT288513CZ). 

Chráněný účet je určen fyzickým osobám, jejichž účet je postižen exekucí. 
Umožňuje majiteli účtu bezhotovostně platit stejným způsobem jako z původního 
platebního účtu před jeho postižením exekucí. Lze však na něm hospodařit pouze 
s peněžními prostředky ze zákonem stanovených zdrojů.  

Cílem příspěvku je analyzovat novou právní úpravu. Ústřední hypotézou je 
tvrzení, že zákonodárce při usilování o zvýšenou ochranu některých dlužníků před 
exekucemi zavádí další opatření zatěžující především jejich dlužníky (peněžní 
ústavy).  
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1. OBECNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA PLATEBNÍHO ÚČTU 
 

Chráněný účet je právními předpisy vymezen jako platební účet vedený za 
zvláštních zákonem stanovených podmínek. Platební účet je jeden z druhů účtu. 

Obecně platí, že právním důvodem vzniku závazku z účtu je smlouva o účtu. 
Právní úprava účtu je obsažena v § 2662 až 2679 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále též „obč. zák.“). Občanský zákoník upravuje pod marginální rubrikou 
účet platební účet, jiný než platební účet a vkladní knížku.  Jiná členění (např. běžný 
účet, vkladový účet, termínovaný účet) jsou podkategorií tohoto členění a vyplývají 
z obchodní nabídky toho, kdo účet vede. 

Smlouvou o účtu se ten, kdo vede účet, zavazuje zřídit od určité doby v určité 
měně účet pro jeho majitele, umožnit vložení hotovosti na účet nebo výběr hotovosti 
z účtu nebo provádět převody peněžních prostředků z účtu či na účet (§ 2662 obč. 
zák.). 

Občanský zákoník označuje jednu smluvní stranu jako toho, kdo vede účet. 
Občanský soudní řád při výkonu rozhodnutí (exekuci) označuje tuto stranu jako 
peněžní ústav. Za peněžní ústav lze považovat banku, pobočku zahraniční banky, 
spořitelní a úvěrní družstvo, instituce elektronických peněz a zahraniční instituce 
elektronických peněz, platební instituce a zahraniční platební instituce nebo 
poskytovatel platebních služeb malého rozsahu. Peněžní ústav musí vyvíjet svou 
činnost na území České republiky. 

Druhá smluvní strana je označena jako majitel účtu. Jde o tradiční označení, které 
však nelze chápat tak, že smluvní strana vlastní účet. Smluvní strana vlastní 
pohledávku evidovanou na účtu. 

Právní úprava nestanoví pro smlouvu o účtu písemnou formu. Smlouva o účtu 
může být uzavřena i v jiné než písemné formě. Smluvní strany si však mohou 
smluvit, že smlouva o účtu a případně i její změny budou ujednány v písemné formě. 
Právní bezformálnost smlouvy o účtu není jen důsledkem pojetí občanského 
zákoníku vyznávajícího princip bezformálnosti, ale byla v minulosti vždy spojována 
s úpravou vkladních knížek a pro ostatní účty byla zavedena v důsledku evropské 
úpravy platebního styku (smlouva o platebních službách). Část obsahu smlouvy o 
účtu může být určena i obchodními podmínkami zpravidla toho, kdo vede účet. Na 
smlouvu o účtu se budou vztahovat ustanovení o ochraně spotřebitele, pokud 
majitelem účtu bude spotřebitel. 

Platební účet je jedním z druhů účtů upravených občanským zákoníkem. Pro 
platební účet platí obecná právní úprava účtu (§ 2662 až 2668 obč. zák.) a zvláštní 
právní úprava, kterou je zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též „PlStk“).  Občanský zákoník ponechává právní úpravu 
platebního účtu zákonu o platebním styku především z toho důvodu, že úpravě 
platebního účtu věnuje evropské právo zvýšenou pozornost. Zákon o platebním 
styku zajišťuje transpozici směrnice o platebních službách na vnitřním trhu. 

Platebním účtem se podle § 2 odst. 1 písm. b) PlStk rozumí účet, který slouží k 
provádění platebních transakcí, tj. k vložení peněžních prostředků na platební účet, 
výběru peněžních prostředků z platebního účtu nebo převodu peněžních prostředků. 
Podmínky pro vedení platebního účtu mohou být obsaženy v rámcové smlouvě o 
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platebních službách. Rámcovou smlouvou o platebních službách se poskytovatel 
platebních služeb zavazuje uživateli platebních služeb provádět pro něho platební 
transakce ve smlouvě jednotlivě neurčené. Rámcovou smlouvou o platebních 
službách bude smlouva o účtu, pokud bude upravovat platební účet. 

Vzhledem ke skutečnosti, že každý účet z povahy věci vyžaduje, aby na něm byly 
soustředěny peněžní prostředky, je třeba je tam vložit nebo převést z jiného účtu. Za 
těchto okolností v podstatě každý účet splňuje podmínky stanovené v definici 
platebního účtu. Proto neurčité vymezení znaků platebního účtu a odlišení od jiného 
než platebního účtu vedlo Evropskou komisi k výkladu vycházejícího z hlediska 
účelu, ke kterému účet slouží. Za platební účty se podle jejího výkladu považují 
všechny druhy běžných účtů a ty spořicí účty, u kterých může majitel vkládat nebo 
vybírat peněžní prostředky bez jakéhokoli dodatečného zásahu nebo souhlasu 
poskytovatele platebních služeb (toho, kdo vede účet). Za další zásah je považován 
případ, kdy majitel účtu musí podepsat novou smlouvu pro každý další vklad nebo 
musí zaplatit sankci za nedodržení dohodnuté lhůty pro výběr peněžních prostředků. 
Ostatní účty se považují za jiné než platební. Uvedené kritérium není jednoznačné a 
v praktickém životě může působit určité problémy. 

 
2. PRÁVNÍ PODMÍNKY PRO ZŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉHO ÚČTU 

 
Základním předpokladem pro zřízení chráněného účtu je skutečnost, že účet 

fyzické osoby byl postižen výkonem rozhodnutí (exekucí). Tato skutečnost zakládá 
právo povinného požádat peněžní ústav o zřízení chráněného účtu. 

Novela OSŘ zakotvila povinnost peněžního ústavu zřídit pro povinného chráněný 
účet v případě, že peněžnímu ústavu: 

 
- byla podána žádost povinného o zřízení chráněného účtu, 
- bylo doručeno usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním 

pohledávky z účtu povinného, který je fyzickou osobou,  
- bylo doručeno oznámení soudu o čísle účtu plátce mzdy, jiného příjmu 

nebo v zákoně vymezené peněžité pohledávky, ze kterého na účet 
postižený výkonem rozhodnutí bude zasílána např. nepostižitelná částka 
zbylá ze mzdy, popř. i celá mzda, která bude dále připsána na chráněný 
účet. 

 
2.1.  Žádost o zřízení chráněného účtu   

 
O zřízení chráněného účtu může požádat pouze fyzická osoba za zákonem 

stanovených podmínek. Zákon nestanoví přesné formální náležitosti žádosti o 
zřízení chráněného účtu. Důvodová zpráva k návrhu zákona uvedla, že náležitosti 
žádosti o uzavření smlouvy o chráněném účtu se ponechávají praxi peněžních 
ústavů. Předpokládají se obvyklé náležitosti identifikace osoby podávající žádost 
peněžnímu ústavu. Kromě toho peněžní ústav bude mít k dispozici údaje o označení 
účtu u peněžního ústavu postiženém výkonem rozhodnutí i údaje týkající se označení 
všech rozhodnutí, kterými byl výkon rozhodnutím přikázáním pohledávky z účtu u 
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peněžního ústavu nařízen. Povinný totiž v okamžiku zřízení chráněného účtu u 
peněžního ústavu minimálně jeden účet má. 

Je-li u peněžního ústavu veden výkon rozhodnutí na více účtů povinného, určí 
povinný v žádosti podle odstavce 1 také účet, ze kterého budou ve prospěch 
chráněného účtu převáděny peněžní prostředky. 

Součástí žádosti je obligatorně prohlášení povinného, že v jeho prospěch není v 
den podání žádosti veden žádný chráněný účet. Takové prohlášení se vyžaduje proto, 
že zákonná úprava připouští zřízení pouze jediného chráněného účtu pro povinného. 
Vyjde-li v řízení najevo, že bylo pro povinného zřízeno více chráněných účtů, 
rozhodne soud, který z těchto účtů zůstane účtem chráněným. Soud může rozhodnout 
o tom, že účet není chráněný, vyjde-li najevo, že povinný uvedl úmyslně nepravdivé 
údaje peněžnímu ústavu v tomto prohlášení. nebo uvedl úmyslně nepravdivé údaje 
dlužníku z chráněného příjmu v žádosti podle § 304d odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OSŘ“). Usnesení soud 
doručí oprávněnému, povinnému a všem peněžním ústavům, u nichž byly zřízeny 
chráněné účty. Peněžním ústavům usnesení doručí do vlastních rukou. Závazek ze 
smlouvy o chráněném účtu zaniká dnem následujícím po dni, v němž bylo 
peněžnímu ústavu doručeno usnesení podle věty druhé, nejde-li o peněžní ústav, 
který má vést chráněný účet. 
  

2.2.  Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
 

Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu je upraven 
v § 303 a násl. OSŘ.  Tato úprava stanoví, že výkon rozhodnutí přikázáním 
pohledávky z účtu u peněžního ústavu lze nařídit ohledně pohledávky povinného z 
účtu vedeného v jakékoliv měně u peněžního ústavu působícího v tuzemsku, 
nestanoví-li zákon jinak. Výkon rozhodnutí přitom není omezen pouze na platební 
účty, ale může být veden i vůči jiným než platebním účtům nebo i vkladním 
knížkám. Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky je tedy možné realizovat pouze 
k vymáhání peněžitých pohledávek, které se již staly vykonatelnými nebo které se 
stanou vykonatelnými nejpozději v den vydání usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Řízení se zahajuje pouze na návrh oprávněného, který se podává u věcně 
a místně příslušného soudu. Návrh na výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky 
z účtu u peněžního ústavu musí dále obsahovat označení peněžního ústavu, který 
vede účet povinného, který má být postižen, pokud oprávněný navrhuje postižení 
více účtů povinného, je povinen uvést též pořadí, v jakém mají být postiženy. Výkon 
rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu lze vést pouze tehdy, 
jestliže je účet povinného znám, protože již v návrhu nařízení výkonu rozhodnutí 
musí oprávněný podle § 261 odst. 1 OSŘ označit peněžní ústav, číslo účtu nebo 
jedinečný identifikátor, z něhož má být pohledávka odepsána. 

V nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu soud přikáže 
peněžnímu ústavu, aby od okamžiku, kdy mu bude usnesení doručeno, z účtu 
povinného až do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství nevyplácel 
peněžní prostředky, neprováděl na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládal. 
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platebních službách. Rámcovou smlouvou o platebních službách se poskytovatel 
platebních služeb zavazuje uživateli platebních služeb provádět pro něho platební 
transakce ve smlouvě jednotlivě neurčené. Rámcovou smlouvou o platebních 
službách bude smlouva o účtu, pokud bude upravovat platební účet. 

Vzhledem ke skutečnosti, že každý účet z povahy věci vyžaduje, aby na něm byly 
soustředěny peněžní prostředky, je třeba je tam vložit nebo převést z jiného účtu. Za 
těchto okolností v podstatě každý účet splňuje podmínky stanovené v definici 
platebního účtu. Proto neurčité vymezení znaků platebního účtu a odlišení od jiného 
než platebního účtu vedlo Evropskou komisi k výkladu vycházejícího z hlediska 
účelu, ke kterému účet slouží. Za platební účty se podle jejího výkladu považují 
všechny druhy běžných účtů a ty spořicí účty, u kterých může majitel vkládat nebo 
vybírat peněžní prostředky bez jakéhokoli dodatečného zásahu nebo souhlasu 
poskytovatele platebních služeb (toho, kdo vede účet). Za další zásah je považován 
případ, kdy majitel účtu musí podepsat novou smlouvu pro každý další vklad nebo 
musí zaplatit sankci za nedodržení dohodnuté lhůty pro výběr peněžních prostředků. 
Ostatní účty se považují za jiné než platební. Uvedené kritérium není jednoznačné a 
v praktickém životě může působit určité problémy. 

 
2. PRÁVNÍ PODMÍNKY PRO ZŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉHO ÚČTU 

 
Základním předpokladem pro zřízení chráněného účtu je skutečnost, že účet 

fyzické osoby byl postižen výkonem rozhodnutí (exekucí). Tato skutečnost zakládá 
právo povinného požádat peněžní ústav o zřízení chráněného účtu. 

Novela OSŘ zakotvila povinnost peněžního ústavu zřídit pro povinného chráněný 
účet v případě, že peněžnímu ústavu: 

 
- byla podána žádost povinného o zřízení chráněného účtu, 
- bylo doručeno usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním 

pohledávky z účtu povinného, který je fyzickou osobou,  
- bylo doručeno oznámení soudu o čísle účtu plátce mzdy, jiného příjmu 

nebo v zákoně vymezené peněžité pohledávky, ze kterého na účet 
postižený výkonem rozhodnutí bude zasílána např. nepostižitelná částka 
zbylá ze mzdy, popř. i celá mzda, která bude dále připsána na chráněný 
účet. 

 
2.1.  Žádost o zřízení chráněného účtu   

 
O zřízení chráněného účtu může požádat pouze fyzická osoba za zákonem 

stanovených podmínek. Zákon nestanoví přesné formální náležitosti žádosti o 
zřízení chráněného účtu. Důvodová zpráva k návrhu zákona uvedla, že náležitosti 
žádosti o uzavření smlouvy o chráněném účtu se ponechávají praxi peněžních 
ústavů. Předpokládají se obvyklé náležitosti identifikace osoby podávající žádost 
peněžnímu ústavu. Kromě toho peněžní ústav bude mít k dispozici údaje o označení 
účtu u peněžního ústavu postiženém výkonem rozhodnutí i údaje týkající se označení 
všech rozhodnutí, kterými byl výkon rozhodnutím přikázáním pohledávky z účtu u 
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peněžního ústavu nařízen. Povinný totiž v okamžiku zřízení chráněného účtu u 
peněžního ústavu minimálně jeden účet má. 

Je-li u peněžního ústavu veden výkon rozhodnutí na více účtů povinného, určí 
povinný v žádosti podle odstavce 1 také účet, ze kterého budou ve prospěch 
chráněného účtu převáděny peněžní prostředky. 

Součástí žádosti je obligatorně prohlášení povinného, že v jeho prospěch není v 
den podání žádosti veden žádný chráněný účet. Takové prohlášení se vyžaduje proto, 
že zákonná úprava připouští zřízení pouze jediného chráněného účtu pro povinného. 
Vyjde-li v řízení najevo, že bylo pro povinného zřízeno více chráněných účtů, 
rozhodne soud, který z těchto účtů zůstane účtem chráněným. Soud může rozhodnout 
o tom, že účet není chráněný, vyjde-li najevo, že povinný uvedl úmyslně nepravdivé 
údaje peněžnímu ústavu v tomto prohlášení. nebo uvedl úmyslně nepravdivé údaje 
dlužníku z chráněného příjmu v žádosti podle § 304d odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OSŘ“). Usnesení soud 
doručí oprávněnému, povinnému a všem peněžním ústavům, u nichž byly zřízeny 
chráněné účty. Peněžním ústavům usnesení doručí do vlastních rukou. Závazek ze 
smlouvy o chráněném účtu zaniká dnem následujícím po dni, v němž bylo 
peněžnímu ústavu doručeno usnesení podle věty druhé, nejde-li o peněžní ústav, 
který má vést chráněný účet. 
  

2.2.  Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
 

Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu je upraven 
v § 303 a násl. OSŘ.  Tato úprava stanoví, že výkon rozhodnutí přikázáním 
pohledávky z účtu u peněžního ústavu lze nařídit ohledně pohledávky povinného z 
účtu vedeného v jakékoliv měně u peněžního ústavu působícího v tuzemsku, 
nestanoví-li zákon jinak. Výkon rozhodnutí přitom není omezen pouze na platební 
účty, ale může být veden i vůči jiným než platebním účtům nebo i vkladním 
knížkám. Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky je tedy možné realizovat pouze 
k vymáhání peněžitých pohledávek, které se již staly vykonatelnými nebo které se 
stanou vykonatelnými nejpozději v den vydání usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Řízení se zahajuje pouze na návrh oprávněného, který se podává u věcně 
a místně příslušného soudu. Návrh na výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky 
z účtu u peněžního ústavu musí dále obsahovat označení peněžního ústavu, který 
vede účet povinného, který má být postižen, pokud oprávněný navrhuje postižení 
více účtů povinného, je povinen uvést též pořadí, v jakém mají být postiženy. Výkon 
rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu lze vést pouze tehdy, 
jestliže je účet povinného znám, protože již v návrhu nařízení výkonu rozhodnutí 
musí oprávněný podle § 261 odst. 1 OSŘ označit peněžní ústav, číslo účtu nebo 
jedinečný identifikátor, z něhož má být pohledávka odepsána. 

V nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu soud přikáže 
peněžnímu ústavu, aby od okamžiku, kdy mu bude usnesení doručeno, z účtu 
povinného až do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství nevyplácel 
peněžní prostředky, neprováděl na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládal. 
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Nařídíli soud výkon rozhodnutí na více účtů povinného, uvede v usnesení také 
pořadí, v jakém z nich bude vymáhaná pohledávka odepsána.  

Soud doručí usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí oprávněnému, povinnému a 
peněžnímu ústavu. Peněžnímu ústavu je doručí do vlastních rukou. Povinnému 
nesmí být usnesení doručeno dříve než peněžnímu ústavu. Povinnému se usnesení o 
nařízení výkonu rozhodnutí doručuje spolu s návrhem na nařízení výkonu 
rozhodnutí.  

Povinný ztrácí okamžikem, kdy je peněžnímu ústavu doručeno usnesení o 
nařízení výkonu rozhodnutí, právo vybrat peněžní prostředky z účtu, použít tyto 
prostředky k platbám nebo s nimi jinak nakládat, a to do výše vymáhané pohledávky 
a jejího příslušenství; to neplatí v případě platby, jejímž účelem je splnění vymáhané 
povinnosti, na účet oprávněného nebo soudního exekutora vedený u peněžního 
ústavu. 

Od okamžiku doručení usnesení o výkonu rozhodnutí jsou peněžní prostředky na 
postiženém účtu povinného blokovány do výše vymáhané pohledávky a jejího 
příslušenství. S takto zablokovanými peněžními prostředky ztrácí povinný právo 
disponovat (jde o tzv. inhibitorium). Peněžní ústav se zablokovanými peněžními 
prostředky není zásadně oprávněn nakládat (tzv. arrestatorium). Peněžní ústav je 
však nadále povinen v souladu se smlouvou o účtu přijímat na účet vklady a platby, 
provádět z účtu výplaty a platby v rozsahu, ve kterém nejsou peněžní prostředky 
v důsledku usnesení zablokovány.  

Podle § 304e odst. 4 OSŘ v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud poučí 
povinného možnosti a podmínkách zřízení chráněného účtu (§ 304c, 304d a odstavců 
1 až 3 OSŘ).  

V době výkonu rozhodnutí může být účet, který je předmětem výkonu 
rozhodnutí, zrušen dohodou o zániku závazku ze smlouvy o účtu nebo výpovědí, 
nicméně i v takovém případě je nutno blokovat částku k vypořádání vzájemných 
práv a povinností až do výše, na níž se provádí výkon rozhodnutí.  

 
2.3.  Oznámení soudu 

 
Podle § 304d odst. 1 OSŘ vystaví dlužník povinného ze zákonem stanovených 

pohledávek (§ 317 odst. 1 až 3, § 318 nebo 319 OSŘ), plátce mzdy nebo plátce jiného 
příjmu (§ 299 OSŘ), případně dlužník z výživného (§ 304d odst. 1 OSŘ)(dále též 
„dlužník z chráněného příjmu“) na písemnou žádost soudu nebo povinnému 
potvrzení o čísle účtu, z nějž tyto pohledávky, mzdu, výživné nebo jiné příjmy 
vyplácí, a o dalších skutečnostech, které mají být podle zákona v potvrzení uvedeny 
(dále jen „potvrzení k chráněnému účtu“). Soud požádá dlužníka povinného, plátce 
mzdy, plátce jiného příjmu nebo dlužníka z výživného o vystavení potvrzení na 
žádost povinného. V potvrzení k chráněnému účtu dlužník z chráněného příjmu 
uvede údaje, které jsou aktuální ke dni vystavení tohoto potvrzení. 

Podle § 317 OSŘ výkonu rozhodnutí nepodléhají pohledávky: 
 

- náhrady, kterou podle pojistné smlouvy vyplácí pojišťovna, má-li být 
náhrady použito k novému vybudování nebo k opravě budovy,  
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- výživné na dítě. Za dítě se považuje nezaopatřené dítě podle zákona o 
státní sociální podpoře, 

- dávky sociální péče,  
- dávky pomoci v hmotné nouzi,  
- náhradní výživné pro nezaopatřené dítě,  
- daňový bonus,   
- příspěvek na bydlení (sociální podpora), 
- jednorázově vyplácené dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, 
- které povinný nabyl jako substituční jmění. To neplatí, má-li povinný 

právo s pohledávkou volně nakládat nebo jde-li o výkon rozhodnutí, 
kterým jsou vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s 
nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění. 

 
Podle § 318 OSŘ pohledávky fyzických osob, které jsou podnikateli, vzniklé při 

jejich podnikatelské činnosti, podléhají výkonu rozhodnutí jen dvěma pětinami; je-
li však navrhován výkon rozhodnutí pro některou z přednostních pohledávek, 
podléhají výkonu rozhodnutí třemi pětinami. Přednostními pohledávkami jsou: 

 
- pohledávky výživného; 
- pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví; 
- pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy; 
- pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, 
- pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, 

důchodového pojištění a úrazového pojištění, 
- pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění, 

- příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče, 
- pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při 

rekvalifikaci, 
- pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory, 
- pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění, 
- pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo 

snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů a od 
1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů 
dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, 

- pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona. 
- Pro pořadí úhrady přednostních pohledávek se užije přiměřeně ustanovení 

§ 280 odst. 2 a 3 OSŘ. 
 
Podle § 319 OSŘ pohledávky autorské odměny podléhají výkonu rozhodnutí, je-

li povinným autor, jen dvěma pětinami; je-li však navrhován výkon rozhodnutí pro 
některou z přednostních pohledávek uvedených v § 279 odst. 2, podléhají výkonu 
rozhodnutí třemi pětinami. Pro pořadí úhrady přednostních pohledávek se užije 
přiměřeně ustanovení § 280 odst. 2 a 3 OSŘ. Pokud je autorovi vyplácena odměna 
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Nařídíli soud výkon rozhodnutí na více účtů povinného, uvede v usnesení také 
pořadí, v jakém z nich bude vymáhaná pohledávka odepsána.  

Soud doručí usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí oprávněnému, povinnému a 
peněžnímu ústavu. Peněžnímu ústavu je doručí do vlastních rukou. Povinnému 
nesmí být usnesení doručeno dříve než peněžnímu ústavu. Povinnému se usnesení o 
nařízení výkonu rozhodnutí doručuje spolu s návrhem na nařízení výkonu 
rozhodnutí.  

Povinný ztrácí okamžikem, kdy je peněžnímu ústavu doručeno usnesení o 
nařízení výkonu rozhodnutí, právo vybrat peněžní prostředky z účtu, použít tyto 
prostředky k platbám nebo s nimi jinak nakládat, a to do výše vymáhané pohledávky 
a jejího příslušenství; to neplatí v případě platby, jejímž účelem je splnění vymáhané 
povinnosti, na účet oprávněného nebo soudního exekutora vedený u peněžního 
ústavu. 

Od okamžiku doručení usnesení o výkonu rozhodnutí jsou peněžní prostředky na 
postiženém účtu povinného blokovány do výše vymáhané pohledávky a jejího 
příslušenství. S takto zablokovanými peněžními prostředky ztrácí povinný právo 
disponovat (jde o tzv. inhibitorium). Peněžní ústav se zablokovanými peněžními 
prostředky není zásadně oprávněn nakládat (tzv. arrestatorium). Peněžní ústav je 
však nadále povinen v souladu se smlouvou o účtu přijímat na účet vklady a platby, 
provádět z účtu výplaty a platby v rozsahu, ve kterém nejsou peněžní prostředky 
v důsledku usnesení zablokovány.  

Podle § 304e odst. 4 OSŘ v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud poučí 
povinného možnosti a podmínkách zřízení chráněného účtu (§ 304c, 304d a odstavců 
1 až 3 OSŘ).  

V době výkonu rozhodnutí může být účet, který je předmětem výkonu 
rozhodnutí, zrušen dohodou o zániku závazku ze smlouvy o účtu nebo výpovědí, 
nicméně i v takovém případě je nutno blokovat částku k vypořádání vzájemných 
práv a povinností až do výše, na níž se provádí výkon rozhodnutí.  

 
2.3.  Oznámení soudu 

 
Podle § 304d odst. 1 OSŘ vystaví dlužník povinného ze zákonem stanovených 

pohledávek (§ 317 odst. 1 až 3, § 318 nebo 319 OSŘ), plátce mzdy nebo plátce jiného 
příjmu (§ 299 OSŘ), případně dlužník z výživného (§ 304d odst. 1 OSŘ)(dále též 
„dlužník z chráněného příjmu“) na písemnou žádost soudu nebo povinnému 
potvrzení o čísle účtu, z nějž tyto pohledávky, mzdu, výživné nebo jiné příjmy 
vyplácí, a o dalších skutečnostech, které mají být podle zákona v potvrzení uvedeny 
(dále jen „potvrzení k chráněnému účtu“). Soud požádá dlužníka povinného, plátce 
mzdy, plátce jiného příjmu nebo dlužníka z výživného o vystavení potvrzení na 
žádost povinného. V potvrzení k chráněnému účtu dlužník z chráněného příjmu 
uvede údaje, které jsou aktuální ke dni vystavení tohoto potvrzení. 

Podle § 317 OSŘ výkonu rozhodnutí nepodléhají pohledávky: 
 

- náhrady, kterou podle pojistné smlouvy vyplácí pojišťovna, má-li být 
náhrady použito k novému vybudování nebo k opravě budovy,  
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- výživné na dítě. Za dítě se považuje nezaopatřené dítě podle zákona o 
státní sociální podpoře, 

- dávky sociální péče,  
- dávky pomoci v hmotné nouzi,  
- náhradní výživné pro nezaopatřené dítě,  
- daňový bonus,   
- příspěvek na bydlení (sociální podpora), 
- jednorázově vyplácené dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, 
- které povinný nabyl jako substituční jmění. To neplatí, má-li povinný 

právo s pohledávkou volně nakládat nebo jde-li o výkon rozhodnutí, 
kterým jsou vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s 
nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění. 

 
Podle § 318 OSŘ pohledávky fyzických osob, které jsou podnikateli, vzniklé při 

jejich podnikatelské činnosti, podléhají výkonu rozhodnutí jen dvěma pětinami; je-
li však navrhován výkon rozhodnutí pro některou z přednostních pohledávek, 
podléhají výkonu rozhodnutí třemi pětinami. Přednostními pohledávkami jsou: 

 
- pohledávky výživného; 
- pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví; 
- pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy; 
- pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, 
- pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, 

důchodového pojištění a úrazového pojištění, 
- pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění, 

- příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče, 
- pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při 

rekvalifikaci, 
- pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory, 
- pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění, 
- pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo 

snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů a od 
1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů 
dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, 

- pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona. 
- Pro pořadí úhrady přednostních pohledávek se užije přiměřeně ustanovení 

§ 280 odst. 2 a 3 OSŘ. 
 
Podle § 319 OSŘ pohledávky autorské odměny podléhají výkonu rozhodnutí, je-

li povinným autor, jen dvěma pětinami; je-li však navrhován výkon rozhodnutí pro 
některou z přednostních pohledávek uvedených v § 279 odst. 2, podléhají výkonu 
rozhodnutí třemi pětinami. Pro pořadí úhrady přednostních pohledávek se užije 
přiměřeně ustanovení § 280 odst. 2 a 3 OSŘ. Pokud je autorovi vyplácena odměna 
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prostřednictvím ochranné organizace, doručí soud nařízení výkonu rozhodnutí též 
ochranné organizaci, která pak má práva a povinnosti dlužníka povinného. Nařízení 
výkonu rozhodnutí se vztahuje jak na částky, které již byly ve prospěch autora u 
ochranné organizace složeny, tak na částky, které u ní v běžném kalendářním roce 
budou složeny. Obdobně se postup vztahuje na pohledávky z práv výkonných 
umělců a z práv původců předmětů průmyslového vlastnictví. 

Ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon 
rozhodnutí srážkami z platu, z odměny z dohody o pracovní činnosti nebo dohody 
o provedení práce, z odměny za pracovní nebo služební pohotovost, z odměny 
členů zastupitelstva územních samosprávných celků a z dávek státní sociální 
podpory a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově. Srážky se dále 
provádějí z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou 
poskytovány vedle ní, jimiž jsou: 

 
- náhrada mzdy nebo platu, 
- nemocenské, 
- peněžitá pomoc v mateřství, 
- důchody, 
- stipendia, 
- podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, 
- odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se 

skončením zaměstnání, služebního poměru nebo výkonu veřejné funkce 
(dále jen „odstupné“), 

- peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v 
souvislosti se zaměstnáním, 

- náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a 
náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti, 

- dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníku, 
- výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních 

sborů, 
- příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených 

komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a 
zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění 
účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a 
některých pozůstalých po nich. 

 
V potvrzení k chráněnému účtu se dále uvede označení dlužníka povinného, 

plátce mzdy, plátce jiného příjmu nebo dlužníka z výživného, označení povinného, 
číslo účtu povinného, na který jsou tyto pohledávky nebo příjmy vypláceny, a datum 
vystavení potvrzení. Dlužník povinného, plátce mzdy, plátce jiného příjmu nebo 
dlužník z výživného vystaví potvrzení na formuláři, jehož vzor zveřejnilo 
Ministerstvo spravedlnosti České republiky způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(https://exekuce.justice.cz/potvrzeni-k-chranenemu-uctu-).  

Obsahem formuláře je potvrzení o vyplácení chráněného příjmu včetně 
specifikace dlužníka z chráněného příjmu, identifikace povinného, specifikace účtu, 
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ze kterého je poukazováno, číslem nebo jedinečným identifikátorem, čísla účtu, na 
který je poukazováno, číslem nebo jedinečným identifikátorem a identifikace osoby 
podepisující potvrzení. Formulář obsahuje i poučení a pokyny k vyplnění. 

Soud oznámí na žádost povinného bez zbytečného odkladu peněžnímu ústavu 
číslo účtu, z něhož jsou pohledávky nebo příjmy vypláceny, a číslo účtu povinného 
u tohoto peněžního ústavu, na který je veden výkon rozhodnutí proti povinnému a 
na který mají být pohledávky nebo připisovány. Kopii oznámení zašle soud 
dlužníkovi z chráněného příjmu. Při vydání oznámení vychází soud z potvrzení 
k chráněnému účtu. Z potvrzení vystaveného plátcem příjmu nebo dlužníkem 
povinného vychází soud ve svém oznámení, které na žádost povinného bez 
zbytečného odkladu zašle peněžnímu ústavu. Jak bylo uvedeno výše, doručení 
tohoto oznámení peněžnímu ústavu je jednou z podmínek pro zřízení chráněného 
účtu. V oznámení bude uvedeno číslo účtu, z něhož jsou vypláceny příjmy nebo 
pohledávky, které mají být chráněny, a číslo výkonem rozhodnutí postiženého účtu 
povinného u peněžního ústavu, na který mají být připisovány. 

V případě, že ode dne vystavení potvrzení k chráněnému účtu do dne, kdy 
dlužníku z chráněného příjmu bude doručeno potvrzení k chráněnému příjmu, dojde 
ke změně účtu, z něhož jsou vypláceny pohledávky, mzda, výživné nebo jiné příjmy 
podle § 304d odst. 1 OSŘ, je třeba neprodleně povinnému vystavit i bez žádosti 
aktualizované potvrzení k chráněnému účtu. V aktualizovaném potvrzení k 
chráněnému účtu dlužník z chráněného příjmu uvede všechny údaje, které má 
potvrzení k chráněnému účtu obsahovat, aktualizované ke dni vystavení tohoto 
potvrzení. 

Pokud jsou příslušné příjmy vypláceny z několika účtů, je třeba uvést v potvrzení 
k chráněnému účtu všechny tyto účty. 

 
3. SMLOUVA O CHRÁNĚNÉM ÚČTU 

 
Peněžní ústav, kterému soud doručil usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí 

přikázáním pohledávky z účtu povinného, který je fyzickou osobou, je povinen poté, 
co mu bylo doručeno výše uvedené oznámení soudu, s povinným na jeho žádost 
uzavřít smlouvu o chráněném účtu. Při splnění stanovených podmínek odpovídá 
právu fyzické osoby požádat o zřízení chráněného účtu povinnost peněžního ústavu 
uzavřít s touto osobou smlouvu o chráněném účtu. Jde o další případ stanovení 
kontraktační povinnosti peněžnímu ústavu (resp. bance). 

Peněžní ústav je povinen chráněný účet po uzavření smlouvy zřídit do 5 
pracovních dnů od podání žádosti a označit jedinečným způsobem tak, aby bylo 
zřejmé, že jde o chráněný účet. Zákonná úprava stanoví, že peněžní ústav nemá 
právo na úplatu za zřízení a vedení chráněného účtu.  

Smluvní svoboda umožňující sjednat smlouvu odpovídající vůli smluvních stran 
je v případě smlouvy o chráněném účtu výrazně omezena.  Právní úprava stanoví, že 
peněžní ústav vede chráněný účet za podmínek, jimiž se řídí účet, na který je veden 
výkon rozhodnutí proti povinnému, a tím i omezuje svobodu ujednat podmínky 
vedení chráněného účtu.   
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prostřednictvím ochranné organizace, doručí soud nařízení výkonu rozhodnutí též 
ochranné organizaci, která pak má práva a povinnosti dlužníka povinného. Nařízení 
výkonu rozhodnutí se vztahuje jak na částky, které již byly ve prospěch autora u 
ochranné organizace složeny, tak na částky, které u ní v běžném kalendářním roce 
budou složeny. Obdobně se postup vztahuje na pohledávky z práv výkonných 
umělců a z práv původců předmětů průmyslového vlastnictví. 

Ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon 
rozhodnutí srážkami z platu, z odměny z dohody o pracovní činnosti nebo dohody 
o provedení práce, z odměny za pracovní nebo služební pohotovost, z odměny 
členů zastupitelstva územních samosprávných celků a z dávek státní sociální 
podpory a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově. Srážky se dále 
provádějí z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou 
poskytovány vedle ní, jimiž jsou: 

 
- náhrada mzdy nebo platu, 
- nemocenské, 
- peněžitá pomoc v mateřství, 
- důchody, 
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- podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, 
- odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se 

skončením zaměstnání, služebního poměru nebo výkonu veřejné funkce 
(dále jen „odstupné“), 

- peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v 
souvislosti se zaměstnáním, 

- náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a 
náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti, 

- dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníku, 
- výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních 

sborů, 
- příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených 

komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a 
zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění 
účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a 
některých pozůstalých po nich. 

 
V potvrzení k chráněnému účtu se dále uvede označení dlužníka povinného, 

plátce mzdy, plátce jiného příjmu nebo dlužníka z výživného, označení povinného, 
číslo účtu povinného, na který jsou tyto pohledávky nebo příjmy vypláceny, a datum 
vystavení potvrzení. Dlužník povinného, plátce mzdy, plátce jiného příjmu nebo 
dlužník z výživného vystaví potvrzení na formuláři, jehož vzor zveřejnilo 
Ministerstvo spravedlnosti České republiky způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(https://exekuce.justice.cz/potvrzeni-k-chranenemu-uctu-).  

Obsahem formuláře je potvrzení o vyplácení chráněného příjmu včetně 
specifikace dlužníka z chráněného příjmu, identifikace povinného, specifikace účtu, 
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ze kterého je poukazováno, číslem nebo jedinečným identifikátorem, čísla účtu, na 
který je poukazováno, číslem nebo jedinečným identifikátorem a identifikace osoby 
podepisující potvrzení. Formulář obsahuje i poučení a pokyny k vyplnění. 

Soud oznámí na žádost povinného bez zbytečného odkladu peněžnímu ústavu 
číslo účtu, z něhož jsou pohledávky nebo příjmy vypláceny, a číslo účtu povinného 
u tohoto peněžního ústavu, na který je veden výkon rozhodnutí proti povinnému a 
na který mají být pohledávky nebo připisovány. Kopii oznámení zašle soud 
dlužníkovi z chráněného příjmu. Při vydání oznámení vychází soud z potvrzení 
k chráněnému účtu. Z potvrzení vystaveného plátcem příjmu nebo dlužníkem 
povinného vychází soud ve svém oznámení, které na žádost povinného bez 
zbytečného odkladu zašle peněžnímu ústavu. Jak bylo uvedeno výše, doručení 
tohoto oznámení peněžnímu ústavu je jednou z podmínek pro zřízení chráněného 
účtu. V oznámení bude uvedeno číslo účtu, z něhož jsou vypláceny příjmy nebo 
pohledávky, které mají být chráněny, a číslo výkonem rozhodnutí postiženého účtu 
povinného u peněžního ústavu, na který mají být připisovány. 

V případě, že ode dne vystavení potvrzení k chráněnému účtu do dne, kdy 
dlužníku z chráněného příjmu bude doručeno potvrzení k chráněnému příjmu, dojde 
ke změně účtu, z něhož jsou vypláceny pohledávky, mzda, výživné nebo jiné příjmy 
podle § 304d odst. 1 OSŘ, je třeba neprodleně povinnému vystavit i bez žádosti 
aktualizované potvrzení k chráněnému účtu. V aktualizovaném potvrzení k 
chráněnému účtu dlužník z chráněného příjmu uvede všechny údaje, které má 
potvrzení k chráněnému účtu obsahovat, aktualizované ke dni vystavení tohoto 
potvrzení. 

Pokud jsou příslušné příjmy vypláceny z několika účtů, je třeba uvést v potvrzení 
k chráněnému účtu všechny tyto účty. 
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Peněžní ústav, kterému soud doručil usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí 

přikázáním pohledávky z účtu povinného, který je fyzickou osobou, je povinen poté, 
co mu bylo doručeno výše uvedené oznámení soudu, s povinným na jeho žádost 
uzavřít smlouvu o chráněném účtu. Při splnění stanovených podmínek odpovídá 
právu fyzické osoby požádat o zřízení chráněného účtu povinnost peněžního ústavu 
uzavřít s touto osobou smlouvu o chráněném účtu. Jde o další případ stanovení 
kontraktační povinnosti peněžnímu ústavu (resp. bance). 

Peněžní ústav je povinen chráněný účet po uzavření smlouvy zřídit do 5 
pracovních dnů od podání žádosti a označit jedinečným způsobem tak, aby bylo 
zřejmé, že jde o chráněný účet. Zákonná úprava stanoví, že peněžní ústav nemá 
právo na úplatu za zřízení a vedení chráněného účtu.  

Smluvní svoboda umožňující sjednat smlouvu odpovídající vůli smluvních stran 
je v případě smlouvy o chráněném účtu výrazně omezena.  Právní úprava stanoví, že 
peněžní ústav vede chráněný účet za podmínek, jimiž se řídí účet, na který je veden 
výkon rozhodnutí proti povinnému, a tím i omezuje svobodu ujednat podmínky 
vedení chráněného účtu.   
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Zřízení chráněného účtu na základě smlouvy o (chráněném) účtu je peněžní ústav 
povinen oznámit všem soudům, které nařídily výkon rozhodnutí přikázáním 
pohledávky z účtu vedeného v okamžiku zřízení chráněného účtu u téhož peněžního 
ústavu, ze kterého jsou na chráněný účet převáděny peněžní prostředky.  

Dlužník povinného, plátce mzdy, plátce jiného příjmu nebo dlužník z výživného 
(dále jen „dlužník z chráněného příjmu“) vyplácí ode dne vystavení potvrzení 
k chráněnému účtu povinnému do dne, kdy mu bylo doručeno potvrzení o tom, že 
na účet se nevztahují ustanovení o chráněném účtu, resp. o tom, že zanikl závazek 
ze smlouvy o chráněném účtu, z účtu, jehož číslo bylo uvedeno v potvrzení, na účet 
povinného, jehož číslo je uvedeno v potvrzení, pouze zákonem chráněné 
pohledávky, mzdu nebo jiné příjmy.  

Peněžní ústav, který vede chráněný účet, převede na chráněný účet peněžní 
prostředky, které byly po zřízení chráněného účtu připsány na účet, na který je veden 
výkon rozhodnutí proti povinnému, z účtu dlužníků z chráněného příjmu, a to vždy 
do konce pracovního dne, v němž byly připsány na účet povinného, na který je veden 
výkon rozhodnutí proti povinnému. Peněžní ústav nemůže svoji pohledávku s 
výjimkou pohledávek vzniklých v souvislosti s chráněným účtem započíst proti 
pohledávce povinného z chráněného účtu. 

Postup peněžního ústavu směřující k ochraně zákonem vymezených příjmů a 
pohledávek povinného se vztahuje na všechny výkony rozhodnutí vedené na 
postižený účet v okamžiku doručení oznámení soudu peněžnímu ústavu, a na další 
výkony rozhodnutí, v nichž bylo usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí doručeno 
peněžnímu ústavu dříve, než chráněný účet ztratí svůj status nebo dojde k zániku 
závazku ze smlouvy o chráněném účtu. 

Byl-li účet, ze kterého jsou převáděny peněžní prostředky na chráněný účet, 
zrušen, nebo na něj přestal být veden výkon rozhodnutí, určí povinný na výzvu 
peněžního ústavu do 14 dnů od doručení této výzvy další účet vedený u téhož 
peněžního ústavu, na který je proti němu veden výkon rozhodnutí, z nějž budou 
převáděny peněžní prostředky na chráněný účet; číslo dalšího účtu sdělí povinný 
soudu, který ho bez zbytečného odkladu sdělí dlužníkům z chráněného příjmu. 
Dlužník z chráněného příjmu vyplácí peněžní prostředky na číslo účtu podle sdělení 
soudu podle věty druhé ode dne následujícího po dni, kdy mu bylo sdělení soudu 
doručeno. Číslo účtu určeného podle věty druhé oznámí peněžní ústav všem soudům, 
které nařídily výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z určeného účtu ke dni 
určení účtu. 

Právní úprava upravuje rovněž postup pro případ, kdy byl účet, ze kterého jsou 
převáděny peněžní prostředky na chráněný účet, zrušen nebo na něj přestal být veden 
výkon rozhodnutí. Ode dne následujícího po dni zrušení účtu nebo skončení výkonu 
rozhodnutí na tento účet se na chráněný účet přestanou vztahovat zvláštní ustanovení 
občanského soudního řádu odlišující chráněný účet od standardního platebního účtu. 
Peněžní ústav a povinný se mohou dohodnout na zániku závazku ze smlouvy o 
chráněném účtu. Peněžní ústav následně vydá na žádost povinnému potvrzení o tom, 
že se na účet, který byl zřízen jako chráněný, již nevztahuje úprava chráněného účtu 
nebo že zanikl závazek ze smlouvy o chráněném účtu; povinný toto potvrzení zašle 
bez zbytečného odkladu dlužníku z chráněného příjmu.  
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V návaznosti na úpravu, která stanoví, že byl-li účet, ze kterého jsou převáděny 
peněžní prostředky na chráněný účet, zrušen, nebo na něj přestal být veden výkon 
rozhodnutí, určí povinný na výzvu peněžního ústavu do 14 dnů od doručení této 
výzvy další účet vedený u téhož peněžního ústavu, na který je proti němu veden 
výkon rozhodnutí, z nějž budou převáděny peněžní prostředky na chráněný účet.  

 
4. NĚKTERÉ PROBLÉMY NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 
4.1. Jedinečné označení chráněného účtu 

 
Podle § 304c odst. 1 OSŘ je jednou z povinností peněžního ústavu označit účet 

jedinečným způsobem tak, aby bylo zřejmé, že jde o chráněný účet. Důvodová 
zpráva k tomuto ustanovení nedává žádné další vysvětlení. Lze soudit, že označení 
by mělo být dostupné tak, aby se předešlo případným exekucím na tento účet, jehož 
hlavním účelem je ochránit peněžní prostředky před výkonem rozhodnutí a zachovat 
je pro potřeby povinného. Je zřejmé, že označení chráněný účet bude sjednáno ve 
smlouvě o účtu mezi peněžním ústavem a majitelem účtu (povinným). Toto ujednání 
bude základem pro to, aby peněžní ústav ve svých vnitřních systémech označil 
chráněný účet takovým příznakem, aby byl odlišitelný od ostatních účtů vedených 
peněžním ústavem. 

Při jedinečném označení chráněného účtu peněžním ústavem je nutné 
respektovat několik pravidel: 

 
- zajistit, aby označení bylo v souladu s přepisy o výměně informací mezi 

peněžními ústavy a exekutory, 
- uvést označení do souladu s pravidly čísel účtů v platebním styku, 
- umožnit zápis označení do Centrální evidence účtů. 

 
Klíčovou důležitost je nutno připsat tomu, aby se informace o tom, že účet je 

chráněný dostala zejména orgánům pověřeným exekuční činností. Pro poskytování 
součinnosti peněžních ústavů při exekucích platí zejména vyhláška č. 418/2001 Sb., 
o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 
Vzhledem k počtu prováděných exekucí se informace mezi exekutory a peněžními 
ústavy vyměňují převážně elektronickou formou. Příloha 1 k citované vyhlášce 
stanoví Formát a strukturu datového souboru obsahujícího žádost o součinnost a 
odpověď na žádost o součinnost. Peněžní ústav bude muset uvést informaci na žádost 
exekutora o tom, že jde o chráněný účet do předepsaného datového souboru 
standardizované odpovědi. Nicméně je třeba uvést, že citovaná vyhláška se vztahuje 
pouze na část orgánů provádějících exekuční činnost. Vůči ostatním orgánům (např. 
finanční úřady, městské úřady) bude třeba postupovat nikoli podle tohoto předpisu. 

Pravidla tvorby čísel účtů jsou obsažena ve vyhlášce č. 169/2011 Sb., o stanovení 
pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. Tato 
vyhláška navazuje upravuje pravidla tvorby čísla účtu v souladu s pravidly 
mezinárodní standardizace (IBAN) obsaženými v normě ISO 13616 Financial 
services - International bank account number (IBAN). Číslo účtu je jedinečným 
identifikátorem podle § 2 odst. 3 písm. h) zákona o platebním styku, který slouží v 
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Zřízení chráněného účtu na základě smlouvy o (chráněném) účtu je peněžní ústav 
povinen oznámit všem soudům, které nařídily výkon rozhodnutí přikázáním 
pohledávky z účtu vedeného v okamžiku zřízení chráněného účtu u téhož peněžního 
ústavu, ze kterého jsou na chráněný účet převáděny peněžní prostředky.  

Dlužník povinného, plátce mzdy, plátce jiného příjmu nebo dlužník z výživného 
(dále jen „dlužník z chráněného příjmu“) vyplácí ode dne vystavení potvrzení 
k chráněnému účtu povinnému do dne, kdy mu bylo doručeno potvrzení o tom, že 
na účet se nevztahují ustanovení o chráněném účtu, resp. o tom, že zanikl závazek 
ze smlouvy o chráněném účtu, z účtu, jehož číslo bylo uvedeno v potvrzení, na účet 
povinného, jehož číslo je uvedeno v potvrzení, pouze zákonem chráněné 
pohledávky, mzdu nebo jiné příjmy.  

Peněžní ústav, který vede chráněný účet, převede na chráněný účet peněžní 
prostředky, které byly po zřízení chráněného účtu připsány na účet, na který je veden 
výkon rozhodnutí proti povinnému, z účtu dlužníků z chráněného příjmu, a to vždy 
do konce pracovního dne, v němž byly připsány na účet povinného, na který je veden 
výkon rozhodnutí proti povinnému. Peněžní ústav nemůže svoji pohledávku s 
výjimkou pohledávek vzniklých v souvislosti s chráněným účtem započíst proti 
pohledávce povinného z chráněného účtu. 

Postup peněžního ústavu směřující k ochraně zákonem vymezených příjmů a 
pohledávek povinného se vztahuje na všechny výkony rozhodnutí vedené na 
postižený účet v okamžiku doručení oznámení soudu peněžnímu ústavu, a na další 
výkony rozhodnutí, v nichž bylo usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí doručeno 
peněžnímu ústavu dříve, než chráněný účet ztratí svůj status nebo dojde k zániku 
závazku ze smlouvy o chráněném účtu. 

Byl-li účet, ze kterého jsou převáděny peněžní prostředky na chráněný účet, 
zrušen, nebo na něj přestal být veden výkon rozhodnutí, určí povinný na výzvu 
peněžního ústavu do 14 dnů od doručení této výzvy další účet vedený u téhož 
peněžního ústavu, na který je proti němu veden výkon rozhodnutí, z nějž budou 
převáděny peněžní prostředky na chráněný účet; číslo dalšího účtu sdělí povinný 
soudu, který ho bez zbytečného odkladu sdělí dlužníkům z chráněného příjmu. 
Dlužník z chráněného příjmu vyplácí peněžní prostředky na číslo účtu podle sdělení 
soudu podle věty druhé ode dne následujícího po dni, kdy mu bylo sdělení soudu 
doručeno. Číslo účtu určeného podle věty druhé oznámí peněžní ústav všem soudům, 
které nařídily výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z určeného účtu ke dni 
určení účtu. 

Právní úprava upravuje rovněž postup pro případ, kdy byl účet, ze kterého jsou 
převáděny peněžní prostředky na chráněný účet, zrušen nebo na něj přestal být veden 
výkon rozhodnutí. Ode dne následujícího po dni zrušení účtu nebo skončení výkonu 
rozhodnutí na tento účet se na chráněný účet přestanou vztahovat zvláštní ustanovení 
občanského soudního řádu odlišující chráněný účet od standardního platebního účtu. 
Peněžní ústav a povinný se mohou dohodnout na zániku závazku ze smlouvy o 
chráněném účtu. Peněžní ústav následně vydá na žádost povinnému potvrzení o tom, 
že se na účet, který byl zřízen jako chráněný, již nevztahuje úprava chráněného účtu 
nebo že zanikl závazek ze smlouvy o chráněném účtu; povinný toto potvrzení zašle 
bez zbytečného odkladu dlužníku z chráněného příjmu.  
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V návaznosti na úpravu, která stanoví, že byl-li účet, ze kterého jsou převáděny 
peněžní prostředky na chráněný účet, zrušen, nebo na něj přestal být veden výkon 
rozhodnutí, určí povinný na výzvu peněžního ústavu do 14 dnů od doručení této 
výzvy další účet vedený u téhož peněžního ústavu, na který je proti němu veden 
výkon rozhodnutí, z nějž budou převáděny peněžní prostředky na chráněný účet.  

 
4. NĚKTERÉ PROBLÉMY NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 
4.1. Jedinečné označení chráněného účtu 

 
Podle § 304c odst. 1 OSŘ je jednou z povinností peněžního ústavu označit účet 

jedinečným způsobem tak, aby bylo zřejmé, že jde o chráněný účet. Důvodová 
zpráva k tomuto ustanovení nedává žádné další vysvětlení. Lze soudit, že označení 
by mělo být dostupné tak, aby se předešlo případným exekucím na tento účet, jehož 
hlavním účelem je ochránit peněžní prostředky před výkonem rozhodnutí a zachovat 
je pro potřeby povinného. Je zřejmé, že označení chráněný účet bude sjednáno ve 
smlouvě o účtu mezi peněžním ústavem a majitelem účtu (povinným). Toto ujednání 
bude základem pro to, aby peněžní ústav ve svých vnitřních systémech označil 
chráněný účet takovým příznakem, aby byl odlišitelný od ostatních účtů vedených 
peněžním ústavem. 

Při jedinečném označení chráněného účtu peněžním ústavem je nutné 
respektovat několik pravidel: 

 
- zajistit, aby označení bylo v souladu s přepisy o výměně informací mezi 

peněžními ústavy a exekutory, 
- uvést označení do souladu s pravidly čísel účtů v platebním styku, 
- umožnit zápis označení do Centrální evidence účtů. 

 
Klíčovou důležitost je nutno připsat tomu, aby se informace o tom, že účet je 

chráněný dostala zejména orgánům pověřeným exekuční činností. Pro poskytování 
součinnosti peněžních ústavů při exekucích platí zejména vyhláška č. 418/2001 Sb., 
o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 
Vzhledem k počtu prováděných exekucí se informace mezi exekutory a peněžními 
ústavy vyměňují převážně elektronickou formou. Příloha 1 k citované vyhlášce 
stanoví Formát a strukturu datového souboru obsahujícího žádost o součinnost a 
odpověď na žádost o součinnost. Peněžní ústav bude muset uvést informaci na žádost 
exekutora o tom, že jde o chráněný účet do předepsaného datového souboru 
standardizované odpovědi. Nicméně je třeba uvést, že citovaná vyhláška se vztahuje 
pouze na část orgánů provádějících exekuční činnost. Vůči ostatním orgánům (např. 
finanční úřady, městské úřady) bude třeba postupovat nikoli podle tohoto předpisu. 

Pravidla tvorby čísel účtů jsou obsažena ve vyhlášce č. 169/2011 Sb., o stanovení 
pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. Tato 
vyhláška navazuje upravuje pravidla tvorby čísla účtu v souladu s pravidly 
mezinárodní standardizace (IBAN) obsaženými v normě ISO 13616 Financial 
services - International bank account number (IBAN). Číslo účtu je jedinečným 
identifikátorem podle § 2 odst. 3 písm. h) zákona o platebním styku, který slouží v 
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platebním styku k jednoznačné identifikaci účtu klienta vedeného poskytovatelem 
platebních služeb působícím v České republice, který užívá pro tento účet číslo v 
souladu s mezinárodní normou2). Číslo účtu se používá v národním formátu a ve 
formátu IBAN. V případě, že má číslo účtu oba formáty, lze předpokládat, že 
jednoznačné označení chráněného účtu musí být součástí obou formátů, byť zřejmě 
pokaždé na jiném místě dle pravidel pro tvorbu daného formátu. 

Zároveň musí být chráněný účet vykazován vůči Centrální evidenci účtů podle 
zákona č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, ve znění pozdějších předpisů. Na 
základě § 5 vyhlášky č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů, 
ve znění pozdějších předpisů, je peněžní ústav povinen předávat o vzniku, změně 
nebo opravě údajů týkajících se evidovaných účtů v předepsaném formátu a 
stanoveným způsobem. Určitým problémem je, že zákonná úprava zatím na tento 
požadavek jednak nereaguje a jednak Centrální evidence účtů poskytuje informace 
pouze některým orgánům. 

Lze soudit, že velmi praktickým by bylo řešení, na základě kterého by se peněžní 
ústavy dohodly na jednotném způsobu označení jimi vedených chráněných účtů 
(např. formou předčíslí). Tato povinnost však pro peněžní ústavy ze zákona 
nevyplývá a v praxi může být obtížné najít společné technické řešení.  
  

4.2.  Omezení počtu chráněných účtů 
 

Podle § 304c odst. 1 OSŘ může mít povinný pouze jediný chráněný účet. Součástí 
žádosti povinného o zřízení chráněného účtu je jeho prohlášení, že v jeho prospěch 
není v den podání žádosti veden žádný chráněný účet. Zjistí-li peněžní ústav, že je 
ve prospěch povinného veden i jiný chráněný účet, učiní o tom oznámení soudům do 
7 dnů od okamžiku, kdy takovou skutečnost zjistil. Vyjde-li v řízení najevo, že bylo 
pro povinného zřízeno více chráněných účtů, rozhodne soud, který z těchto účtů 
zůstane účtem chráněným. Soud může rozhodnout o tom, že účet není chráněný, 
vyjde-li najevo, že povinný uvedl úmyslně nepravdivé údaje peněžnímu ústavu v 
prohlášení podle § 304c odst. 1 věty druhé nebo uvedl úmyslně nepravdivé údaje 
dlužníku z chráněného příjmu v žádosti podle § 304d odst. 1 OSŘ.  

V této souvislosti se nabízí úvaha, zda by peněžnímu ústavu nebylo vhodné 
umožnit podání dotazu Centrální evidenci účtů, kde by se dalo zjistit, zda povinný 
již chráněný účet má či nikoli. Centrální evidence účtů je však přístupná pouze 
subjektům podle § 6 zákona o centrální evidenci účtů a peněžní ústavy mezi těmito 
subjekty uvedeny nejsou. Umožnění získat takovou informaci z Centrální evidence 
účtů by vyžadovalo změnu zákona. Kontrola žádosti povinného o zřízení chráněného 
účtu oproti údajům z Centrální evidence účtů by však byla zřejmě efektivnější než 
koncept prohlášení povinného, který je založen na důvěře v jeho čestnost. 
 

4.3.  Povinnost peněžního ústavu vést chráněný účet ke každému účtu v 
exekuci 

 
Podle § 304c odst. 1 OSŘ peněžní ústav vede chráněný účet za podmínek, jimiž 

se řídí účet, na který je veden výkon rozhodnutí proti povinnému. Na základě 

135 
 

důvodové zprávy k návrhu zákona lze soudit, že záměrem navrhované právní úpravy 
bylo omezit povinnost zřizovat chráněný účet pouze k platebním účtům, na které je 
veden výkon rozhodnutí. Nicméně do textu novely OSŘ se tento záměr nepodařilo 
vyjádřit zcela jasně.  

Právní úprava výkonu rozhodnutí umožňuje přikázat pohledávku z jakéhokoli 
účtu u peněžního ústavu (s výjimkou chráněného účtu), tudíž nutně nemusí být 
exekuce vedena pouze na platební účet. Z této úpravy by mohla vyplývat pro peněžní 
ústav povinnost vytvářet podle okolností ke každému druhu účtu chráněný účet a 
vést jej se stejnými podmínkami jako účet, na který je vedena exekuce. Vzhledem 
ke skutečnosti, že účtem jsou účty platební, jiné než platební a vkladní knížky, tj. 
mimo jiné účty běžné, některé vkladové nebo i spořící, a to korunové nebo 
cizoměnové, šlo by o požadavek pro peněžní ústav velmi zatěžující. Dovodit právní 
závěr, že chráněný účet je peněžní ústav povinen zřizovat pouze k platebním účtu je 
možné zřejmě z § 304c odst. 1 OSŘ, podle kterého je peněžní ústav povinen 
s povinným uzavřít smlouvu o platebním účtu (chráněném účtu) a vést chráněný účet 
za podmínek, jimiž se řídí účet, na který je veden výkon rozhodnutí. Pokud by 
peněžní ústav byl povinen zřizovat chráněný účet i k jiným než platebním účtům 
nebo dokonce k vkladní knížce, nemohlo by jít o účet platební vedený za stejných 
podmínek jako účet, na který je veden výkon rozhodnutí. 

I povinnost vést chráněný účet za stejných podmínek jako účet, na který je veden 
výkon rozhodnutí, je možné považovat za diskutabilní. Je otázkou, zda by povaze a 
účelu právní úpravy spíše neodpovídala povinnost peněžního ústavu zřizovat 
chráněný účet pouze v rozsahu základního platebního účtu podle§ 210 a násl. zákona 
o platebním styku. Zejména případný požadavek na vedení chráněného účtu v cizí 
měně může být v peněžních ústavech, které vedou cizoměnové účty i ve 20 a více 
měnách obtížně uskutečnitelné. V případě, že exekuce bude vedena na cizoměnový 
účet a peněžní ústav bude poskytovat pouze chráněný účet v tuzemské měně, bude 
nutno dojednat pravidla pro konverzi měn. 
  

4.4.  Platební styk na chráněném účtu 
 

Z právní úpravy chráněného účtu vyplývá, že na tento účet se nepřipisují žádné 
hotovostní vklady. Z bezhotovostních plateb lze na chráněný účet připsat pouze 
některé. Již z právní úpravy § 304c odst. 5 OSŘ plyne povinnost peněžnímu ústavu 
připsat chráněné příjmy z účtů označených soudem (exekučním orgánem), které 
budou připsány na účet s exekucí a příslušný násobek životního minima, který nebyl 
dosud vyčerpán. Toto ustanovení zároveň stanoví, že peněžní ústav připíše na 
chráněný účet peněžní prostředky, na něž povinnému vznikne vůči peněžnímu 
ústavu nárok v souvislosti s chráněným účtem. Zákon výslovně neurčuje, co se 
rozumí slovním vyjádřením „nárok v souvislosti s chráněným účtem“. Vzniká tak 
pro peněžní ústav právní stav, kdy na straně jedné je povinen neumožnit připsání 
jakýchkoli než zákonem stanovených plateb, na straně druhé je však povinen na účet 
připisovat platby takto vágně definované.  

Lze soudit, že souvislosti s prováděním plateb na chráněném účtu může majiteli 
účtu vzniknout právo na určité peněžní prostředky (např. z důvodu opravného 



134 
 

platebním styku k jednoznačné identifikaci účtu klienta vedeného poskytovatelem 
platebních služeb působícím v České republice, který užívá pro tento účet číslo v 
souladu s mezinárodní normou2). Číslo účtu se používá v národním formátu a ve 
formátu IBAN. V případě, že má číslo účtu oba formáty, lze předpokládat, že 
jednoznačné označení chráněného účtu musí být součástí obou formátů, byť zřejmě 
pokaždé na jiném místě dle pravidel pro tvorbu daného formátu. 

Zároveň musí být chráněný účet vykazován vůči Centrální evidenci účtů podle 
zákona č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, ve znění pozdějších předpisů. Na 
základě § 5 vyhlášky č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů, 
ve znění pozdějších předpisů, je peněžní ústav povinen předávat o vzniku, změně 
nebo opravě údajů týkajících se evidovaných účtů v předepsaném formátu a 
stanoveným způsobem. Určitým problémem je, že zákonná úprava zatím na tento 
požadavek jednak nereaguje a jednak Centrální evidence účtů poskytuje informace 
pouze některým orgánům. 

Lze soudit, že velmi praktickým by bylo řešení, na základě kterého by se peněžní 
ústavy dohodly na jednotném způsobu označení jimi vedených chráněných účtů 
(např. formou předčíslí). Tato povinnost však pro peněžní ústavy ze zákona 
nevyplývá a v praxi může být obtížné najít společné technické řešení.  
  

4.2.  Omezení počtu chráněných účtů 
 

Podle § 304c odst. 1 OSŘ může mít povinný pouze jediný chráněný účet. Součástí 
žádosti povinného o zřízení chráněného účtu je jeho prohlášení, že v jeho prospěch 
není v den podání žádosti veden žádný chráněný účet. Zjistí-li peněžní ústav, že je 
ve prospěch povinného veden i jiný chráněný účet, učiní o tom oznámení soudům do 
7 dnů od okamžiku, kdy takovou skutečnost zjistil. Vyjde-li v řízení najevo, že bylo 
pro povinného zřízeno více chráněných účtů, rozhodne soud, který z těchto účtů 
zůstane účtem chráněným. Soud může rozhodnout o tom, že účet není chráněný, 
vyjde-li najevo, že povinný uvedl úmyslně nepravdivé údaje peněžnímu ústavu v 
prohlášení podle § 304c odst. 1 věty druhé nebo uvedl úmyslně nepravdivé údaje 
dlužníku z chráněného příjmu v žádosti podle § 304d odst. 1 OSŘ.  

V této souvislosti se nabízí úvaha, zda by peněžnímu ústavu nebylo vhodné 
umožnit podání dotazu Centrální evidenci účtů, kde by se dalo zjistit, zda povinný 
již chráněný účet má či nikoli. Centrální evidence účtů je však přístupná pouze 
subjektům podle § 6 zákona o centrální evidenci účtů a peněžní ústavy mezi těmito 
subjekty uvedeny nejsou. Umožnění získat takovou informaci z Centrální evidence 
účtů by vyžadovalo změnu zákona. Kontrola žádosti povinného o zřízení chráněného 
účtu oproti údajům z Centrální evidence účtů by však byla zřejmě efektivnější než 
koncept prohlášení povinného, který je založen na důvěře v jeho čestnost. 
 

4.3.  Povinnost peněžního ústavu vést chráněný účet ke každému účtu v 
exekuci 

 
Podle § 304c odst. 1 OSŘ peněžní ústav vede chráněný účet za podmínek, jimiž 

se řídí účet, na který je veden výkon rozhodnutí proti povinnému. Na základě 
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důvodové zprávy k návrhu zákona lze soudit, že záměrem navrhované právní úpravy 
bylo omezit povinnost zřizovat chráněný účet pouze k platebním účtům, na které je 
veden výkon rozhodnutí. Nicméně do textu novely OSŘ se tento záměr nepodařilo 
vyjádřit zcela jasně.  

Právní úprava výkonu rozhodnutí umožňuje přikázat pohledávku z jakéhokoli 
účtu u peněžního ústavu (s výjimkou chráněného účtu), tudíž nutně nemusí být 
exekuce vedena pouze na platební účet. Z této úpravy by mohla vyplývat pro peněžní 
ústav povinnost vytvářet podle okolností ke každému druhu účtu chráněný účet a 
vést jej se stejnými podmínkami jako účet, na který je vedena exekuce. Vzhledem 
ke skutečnosti, že účtem jsou účty platební, jiné než platební a vkladní knížky, tj. 
mimo jiné účty běžné, některé vkladové nebo i spořící, a to korunové nebo 
cizoměnové, šlo by o požadavek pro peněžní ústav velmi zatěžující. Dovodit právní 
závěr, že chráněný účet je peněžní ústav povinen zřizovat pouze k platebním účtu je 
možné zřejmě z § 304c odst. 1 OSŘ, podle kterého je peněžní ústav povinen 
s povinným uzavřít smlouvu o platebním účtu (chráněném účtu) a vést chráněný účet 
za podmínek, jimiž se řídí účet, na který je veden výkon rozhodnutí. Pokud by 
peněžní ústav byl povinen zřizovat chráněný účet i k jiným než platebním účtům 
nebo dokonce k vkladní knížce, nemohlo by jít o účet platební vedený za stejných 
podmínek jako účet, na který je veden výkon rozhodnutí. 

I povinnost vést chráněný účet za stejných podmínek jako účet, na který je veden 
výkon rozhodnutí, je možné považovat za diskutabilní. Je otázkou, zda by povaze a 
účelu právní úpravy spíše neodpovídala povinnost peněžního ústavu zřizovat 
chráněný účet pouze v rozsahu základního platebního účtu podle§ 210 a násl. zákona 
o platebním styku. Zejména případný požadavek na vedení chráněného účtu v cizí 
měně může být v peněžních ústavech, které vedou cizoměnové účty i ve 20 a více 
měnách obtížně uskutečnitelné. V případě, že exekuce bude vedena na cizoměnový 
účet a peněžní ústav bude poskytovat pouze chráněný účet v tuzemské měně, bude 
nutno dojednat pravidla pro konverzi měn. 
  

4.4.  Platební styk na chráněném účtu 
 

Z právní úpravy chráněného účtu vyplývá, že na tento účet se nepřipisují žádné 
hotovostní vklady. Z bezhotovostních plateb lze na chráněný účet připsat pouze 
některé. Již z právní úpravy § 304c odst. 5 OSŘ plyne povinnost peněžnímu ústavu 
připsat chráněné příjmy z účtů označených soudem (exekučním orgánem), které 
budou připsány na účet s exekucí a příslušný násobek životního minima, který nebyl 
dosud vyčerpán. Toto ustanovení zároveň stanoví, že peněžní ústav připíše na 
chráněný účet peněžní prostředky, na něž povinnému vznikne vůči peněžnímu 
ústavu nárok v souvislosti s chráněným účtem. Zákon výslovně neurčuje, co se 
rozumí slovním vyjádřením „nárok v souvislosti s chráněným účtem“. Vzniká tak 
pro peněžní ústav právní stav, kdy na straně jedné je povinen neumožnit připsání 
jakýchkoli než zákonem stanovených plateb, na straně druhé je však povinen na účet 
připisovat platby takto vágně definované.  

Lze soudit, že souvislosti s prováděním plateb na chráněném účtu může majiteli 
účtu vzniknout právo na určité peněžní prostředky (např. z důvodu opravného 
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zúčtování podle § 20c zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů, nápravy neautorizovaných podle § 181 a násl. zákona o platebním styku, 
či nesprávně provedených platebních transakcí, § 183 a násl . zákona o platebním 
styku, vrácení částky reklamovaného inkasa či transakce platební kartou, a to 
maximálně do výše původní transakce).  

Složitější situace může nastat, pokud se vrací na účet majitelem účtu chybně 
poukázaná platba. V takovém případě bude možné připsat vrácené prostředky, 
pokud peněžní ústav dokáže takovou platbu identifikovat podle čísla účtu 
neoprávněného příjemce a částky chybně poukázané transakce.  

 
4.5.  Cenová regulace v souvislosti s chráněným účtem 

 
Právní úprava není příliš jednoznačná v otázce cenové regulace v souvislosti 

s chráněným účtem. Na straně jedné podle § 304c odst. 1 OSŘ peněžní ústav nemá 
právo na úplatu za zřízení a vedení chráněného účtu. Na straně druhé však peněžní 
ústav podle téhož ustanovení vede chráněný účet za podmínek, jimiž se řídí účet, na 
který je veden výkon rozhodnutí proti povinnému. Výkladová nejistota se týká 
zejména možnosti peněžního ústavu požadovat odměnu za vedení účtu. První 
formulace tuto možnost výslovně zapovídá. Druhá formulace připouští, aby si 
peněžní ústav účtoval odměny v souladu s podmínkami sjednanými pro účet, na 
který je veden výkon rozhodnutí. 

Podle § 2 odst. 1, resp. bodu 1 přílohy k vyhlášce č. 74/2018 Sb., o službách 
spojených s platebním účtem, je vedení účtu charakterizováno jako služba, kdy 
poskytovatel účtu vede účet zákazníka a umožňuje mu jeho používání. Peněžnímu 
ústavu za poskytnutí těchto služeb v souvislosti s chráněným účtem nepřísluší 
účtovat odměnu. Nicméně na základě výslovného znění § 304c odst. 1 OSŘ lze 
soudit, že peněžní ústavy jsou v souvislosti s chráněným účtem oprávněny zpoplatnit 
některé služby při vedení účtu. Půjde zejména o služby, které peněžní ústav 
poskytuje povinnému (majiteli chráněného účtu) například při platebním styku. 

V praxi peněžní ústavy informují majitele chráněného účtu o úplatě za poskytnutí 
jednotlivých služeb v cenících. Může jít např. o úplatu za zaslání výpisu z účtu 
poštou, výběr z bankomatu jiné banky nebo provedení bezhotovostní platby 
expresně.  

Ust. § 304c odst. 5 OSŘ umožňuje peněžnímu ústavu pohledávku vzniklou v 
souvislosti s chráněným účtem započíst proti pohledávce povinného z chráněného 
účtu. Pohledávka vzniklá v důsledku vyúčtování příslušné služby majiteli 
chráněného účtu tedy může být započtena oproti pohledávce majitele chráněného 
účtu. V praxi peněžních ústavů se v důsledku takového započtení dostává účet do 
záporného zůstatku, tzv. nepovoleného debetu tehdy, pokud je na účtu nedostatečný 
zůstatek. Vzhledem ke skutečnosti, že majitel chráněného účtu nesmí na účet vložit 
peněžní prostředky v hotovosti ani převést bezhotovostně peněžní prostředky 
z jiného účtu, bude velmi obtížné tuto pohledávku související s chráněným účtem 
uhradit. 

Další cenovou regulaci zakotvuje zákonodárce do § 304c odst. 1 OSŘ, kdy 
stanoví, že podmínky vedení účtu, na který je veden výkon rozhodnutí proti 
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povinnému, se nesmí měnit v závislosti na tom, zda je či není na něj veden výkon 
rozhodnutí. Vzhledem ke skutečnosti, že pro peněžní ústavy je vedení účtu, na 
kterém je prováděn výkon rozhodnutí, nákladnější, sjednávaly si zpravidla s majiteli 
účtů oprávnění zvýšit úplatu za vedení účtu v exekuci. Tato možnost byla novou 
právní úpravou vyloučena. 

Důvodová zpráva k návrhu novely OSŘ uvedla, že změna byla navržena 
vzhledem k praxi některých bank, které v souvislosti s exekucí účtují za vedení účtu 
v exekuci nemalé bankovní poplatky navíc.  Některé banky navyšují měsíční 
poplatek za vedení účtu postiženého exekucí, jiné účtují poplatek za poskytnutí 
informace exekutorovi či realizaci „exekučního příkazu“, jiné nic navíc neúčtují. 
Proto při zavedení chráněného účtu do právního řádu České republiky byla navržena 
tato základní změna, která je dle důvodové zprávy ve veřejném zájmu zvyšuje 
účinnost a funkčnost regulace při výkonu rozhodnutí. 

Je mimo veškerou pochybnost, že vedení účtu, na kterém je prováděn výkon 
rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, zatěžuje peněžní ústav 
rozličnými povinnostmi. Jde zejména o povinnosti součinnosti před nařízením 
výkonu rozhodnutí, povinnost blokovat peněžní prostředky na účtu, monitorovat 
přírůstek peněžních prostředků po určitou dobu, umožnit povinnému výběr určitých 
zákonem stanovených částek z účtu a poukázat peněžní prostředky na exekucí 
určený účet. Splnění těchto povinností by nebylo v současné době při relativně 
velkém počtu účtů a platebních transakcích na těchto účtech možné bez podpory 
informačních technologií. Účtování bankovních poplatků za mimořádné náklady 
vznikající při výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu 
jsou adekvátním vyjádřením potřeby pokrýt alespoň část takto vznikajících nákladů. 
 

ZÁVĚR 
 

Analýzou právní úpravy chráněného účtu lze dospět k závěru, že novela OSŘ 
sleduje zvýšenou ochranu dlužníků – povinných osob především z hlediska ochrany 
některých zákonem stanovených příjmů před oprávněnými osobami (věřiteli). Nově 
konstituovaný chráněný účet nejen ochraňuje majitele před výkonem rozhodnutí 
přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, ale zároveň mu přináší i komfort 
služeb, které byly v zásadě poskytovány u účtu, vůči němuž byl výkon rozhodnutí 
veden. Zákonná úprava zavádí kontraktační povinnost peněžního ústavu za 
stanovených podmínek a zakotvuje i cenovou regulaci omezující peněžní ústav při 
účtování úplaty za poskytované služby. Provedenou analýzou byla zjištěna řada 
nejasností nové úpravy, se kterými se praxe bude nucena vypořádat. 

 
Zároveň bylo potvrzena hypotéza, že právní úprava zakládá řadu povinností 

peněžním ústavům, jež jsou podnikateli, které mají plnit bezúplatně k ochraně 
dlužníků – povinných osob. Diskuse, z jakých zdrojů peněžní ústavy mají nést takto 
vzniklé náklady a v jakém směru taková povinnost ovlivní cenovou politiku 
peněžních ústavů vůči jiným klientům, však při přijímání novely OSŘ vedena 
nebyla.  
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zúčtování podle § 20c zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů, nápravy neautorizovaných podle § 181 a násl. zákona o platebním styku, 
či nesprávně provedených platebních transakcí, § 183 a násl . zákona o platebním 
styku, vrácení částky reklamovaného inkasa či transakce platební kartou, a to 
maximálně do výše původní transakce).  

Složitější situace může nastat, pokud se vrací na účet majitelem účtu chybně 
poukázaná platba. V takovém případě bude možné připsat vrácené prostředky, 
pokud peněžní ústav dokáže takovou platbu identifikovat podle čísla účtu 
neoprávněného příjemce a částky chybně poukázané transakce.  

 
4.5.  Cenová regulace v souvislosti s chráněným účtem 

 
Právní úprava není příliš jednoznačná v otázce cenové regulace v souvislosti 

s chráněným účtem. Na straně jedné podle § 304c odst. 1 OSŘ peněžní ústav nemá 
právo na úplatu za zřízení a vedení chráněného účtu. Na straně druhé však peněžní 
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chráněného účtu tedy může být započtena oproti pohledávce majitele chráněného 
účtu. V praxi peněžních ústavů se v důsledku takového započtení dostává účet do 
záporného zůstatku, tzv. nepovoleného debetu tehdy, pokud je na účtu nedostatečný 
zůstatek. Vzhledem ke skutečnosti, že majitel chráněného účtu nesmí na účet vložit 
peněžní prostředky v hotovosti ani převést bezhotovostně peněžní prostředky 
z jiného účtu, bude velmi obtížné tuto pohledávku související s chráněným účtem 
uhradit. 

Další cenovou regulaci zakotvuje zákonodárce do § 304c odst. 1 OSŘ, kdy 
stanoví, že podmínky vedení účtu, na který je veden výkon rozhodnutí proti 
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povinnému, se nesmí měnit v závislosti na tom, zda je či není na něj veden výkon 
rozhodnutí. Vzhledem ke skutečnosti, že pro peněžní ústavy je vedení účtu, na 
kterém je prováděn výkon rozhodnutí, nákladnější, sjednávaly si zpravidla s majiteli 
účtů oprávnění zvýšit úplatu za vedení účtu v exekuci. Tato možnost byla novou 
právní úpravou vyloučena. 

Důvodová zpráva k návrhu novely OSŘ uvedla, že změna byla navržena 
vzhledem k praxi některých bank, které v souvislosti s exekucí účtují za vedení účtu 
v exekuci nemalé bankovní poplatky navíc.  Některé banky navyšují měsíční 
poplatek za vedení účtu postiženého exekucí, jiné účtují poplatek za poskytnutí 
informace exekutorovi či realizaci „exekučního příkazu“, jiné nic navíc neúčtují. 
Proto při zavedení chráněného účtu do právního řádu České republiky byla navržena 
tato základní změna, která je dle důvodové zprávy ve veřejném zájmu zvyšuje 
účinnost a funkčnost regulace při výkonu rozhodnutí. 

Je mimo veškerou pochybnost, že vedení účtu, na kterém je prováděn výkon 
rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, zatěžuje peněžní ústav 
rozličnými povinnostmi. Jde zejména o povinnosti součinnosti před nařízením 
výkonu rozhodnutí, povinnost blokovat peněžní prostředky na účtu, monitorovat 
přírůstek peněžních prostředků po určitou dobu, umožnit povinnému výběr určitých 
zákonem stanovených částek z účtu a poukázat peněžní prostředky na exekucí 
určený účet. Splnění těchto povinností by nebylo v současné době při relativně 
velkém počtu účtů a platebních transakcích na těchto účtech možné bez podpory 
informačních technologií. Účtování bankovních poplatků za mimořádné náklady 
vznikající při výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu 
jsou adekvátním vyjádřením potřeby pokrýt alespoň část takto vznikajících nákladů. 
 

ZÁVĚR 
 

Analýzou právní úpravy chráněného účtu lze dospět k závěru, že novela OSŘ 
sleduje zvýšenou ochranu dlužníků – povinných osob především z hlediska ochrany 
některých zákonem stanovených příjmů před oprávněnými osobami (věřiteli). Nově 
konstituovaný chráněný účet nejen ochraňuje majitele před výkonem rozhodnutí 
přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, ale zároveň mu přináší i komfort 
služeb, které byly v zásadě poskytovány u účtu, vůči němuž byl výkon rozhodnutí 
veden. Zákonná úprava zavádí kontraktační povinnost peněžního ústavu za 
stanovených podmínek a zakotvuje i cenovou regulaci omezující peněžní ústav při 
účtování úplaty za poskytované služby. Provedenou analýzou byla zjištěna řada 
nejasností nové úpravy, se kterými se praxe bude nucena vypořádat. 

 
Zároveň bylo potvrzena hypotéza, že právní úprava zakládá řadu povinností 

peněžním ústavům, jež jsou podnikateli, které mají plnit bezúplatně k ochraně 
dlužníků – povinných osob. Diskuse, z jakých zdrojů peněžní ústavy mají nést takto 
vzniklé náklady a v jakém směru taková povinnost ovlivní cenovou politiku 
peněžních ústavů vůči jiným klientům, však při přijímání novely OSŘ vedena 
nebyla.  
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Abstrakt 

Keďže v slovenskom právnom poriadku nenájdeme všeobecnú právnu úpravu 
zodpovednosti za škodu spôsobenú informáciou alebo radou, príspevok sa v tomto 
kontexte zaoberá klasifikáciou do úvahy prichádzajúcich možností aplikácie 
existujúcich pravidiel zmluvnej či deliktnej zodpovednosti za škodu všeobecnej 
povahy vo vzťahu k poskytovaniu nesprávnych alebo neúplných informácií či rád. 
Diferencuje pritom medzi subjektami, ktoré informáciu či radu poskytujú, t.j. či ide 
o poskytnutie profesionálom v rámci jeho odbornosti alebo neprofesionálom 
a rovnako sa snaží poukázať na odlišnosti v prístupe aplikovania civilnoprávnej 
a obchodnoprávnej úpravy ako aj na problémy, ktoré vyplývajú buď z dichotomickej 
právnej úpravy záväzkov alebo z chýbajúceho normatívneho nastavenia pravidiel 
všeobecnej povahy pre zodpovednosť za informáciu a radu.  

 
Kľúčové slová: zodpovednosť za informáciu a radu, zodpovednosť za škodu, zmluvná 
zodpovednosť, deliktná zodpovednosť, profesná zodpovednosť za škodu.  
 

Abstract 
As there is no general legal regulation of liability for damage caused by information 
or advice in the Slovak legal order, the paper deals in this context with the 
classification of the possible application of the existing rules of contractual or tort 
liability for damage in relation to the incorrect or incomplete information or advice. 
In doing so, it differentiates between the subjects providing the information or 
advice, i.e. whether it is provided by a professional within the scope of his or her 
expertise or by a non-professional, and also seeks to highlight the differences in 
application of civil and commercial law rules and some practical problems arising 
either from this dichotomous legal framework of obligations or from the lack of a 
normative framework of rules of a general nature for liability and damages for 
information and advice.  
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ÚVOD  
 

Ako hovoria staré slovenské príslovia „Dobrá rada nad zlato“ či „Dobrá rada stojí 
groš“... Čo však v prípade, ak tá rada nebola dobrá aj keď stála groš či dva? A čo 
keď nielenže bola rada či poskytnutá informácia, na ktorú sa jej príjemca spolieha, 
nesprávna alebo neúplná, ale v súvislosti s týmito vadami rady či informácie vznikne 
jej adresátovi príp. dokonca tretej osobe, ktorá sa na jej správnosť z nejakého dôvodu 
spoliehala, ujma? Bude zodpovedať ten, kto informáciu či radu poskytol, za takto 
vzniknutú ujmu, ak sa adresát podľa ním poskytnutej rady či informácie riadil? 

Na rozdiel od tých právnych poriadkov, kde je okrem osobitnej úpravy 
zodpovednosti vybraných profesií, ktorých náplňou je poskytovanie informácií, za 
škody, ktoré príjemcom v dôsledku nesprávnych či neúplných informácii vzniknú, 
upravená aj všeobecná skutková podstata zodpovednosti za škodu spôsobenú 
informáciou či radou, slovenská civilistická úprava takúto generálnu skutkovú 
podstatu zodpovednosti za škodu spôsobenú informáciou či radou  upravenú nemá. 
Z tohto dôvodu (abstrahujúc od osobitných právnych úprav tejto problematiky vo 
vybraných profesných oblastiach) sa otázka takejto zodpovednosti vo všeobecnej 
rovine posudzuje komplikovanejšie za využitia všeobecných deliktnoprávnych 
konceptov. Situáciu vo viacerých smeroch komplikuje pomerne zložitá hierarchická 
štruktúra jednotlivých režimov zodpovednosti, kde základnou premennou v rámci 
skúmania zodpovednosti je stále pretrvávajúca dichotómia záväzkového práva, 
regulovaného osobitne Občianskym zákonníkom (OZ) a Obchodným zákonníkom 
(ObchZ), rovnako ako koncepčné východiská zmluvnej a mimozmluvnej 
zodpovednosti oboch režimov (civilnoprávneho aj obchodnoprávneho). 

Obchodný zákonník ako lex specialis k Občianskemu zákonníku obsahuje 
všeobecnú právnu úpravu zodpovednosti za škodu obsiahnutú v § 373 ObchZ,3 ktorá 
sa použije v prípade škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti 
vyplývajúcej z obsahu obchodného záväzkového vzťahu. Na základe § 757 ObchZ 
se právna úprava zodpovednosti za škodu obsiahnutá v § 373 ObchZ a násl. použije 
i na škody vzniknuté porušením povinností stanovených ObchZ. Z toho vyplýva, že 
ObchZ síce formálne medzi zmluvnou a deliktnou zodpovednosťou rozlišuje, 
obsahové rozdiely však medzi nimi nečiní, pričom zodpovednosť za škodu v úprave 
Obchodného zákonníka je založená na objektívnom princípe.4 

Naopak východiskovým princípom, na ktorom je vybudovaná všeobecná 

                                                           
3  K tomu pozri SUCHOŽA, J. Niekoľko úvah k problematike obchodnoprávnej zodpovednosti. In: 

Obchodné právo a jeho širšie kontexty, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2010, 
s. 160 a nasl. 

4  Bližšie pozri OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. II. zväzok. Bratislava: 
Wolters Kluwer SK, 2017, s. 408 a nasl. 

141 
 

zodpovednosť za škodu (zmluvná i mimozmluvná) v režime občianskeho práva, je 
zavinenie. Uvádzaný dichotomický stav občianskoprávneho a obchodnoprávneho 
režimu vychádzajúci z odlišných princípov je doplnený koncepciou jednotného 
civilného deliktu tak v režime občianskeho práva ako aj v režime obchodného práva. 
Pre vznik zodpovednosti za škodu je rozhodujúce iba to, že došlo k porušeniu 
právnej povinnosti, bez ohľadu na to, či daná povinnosť vyplývala povinnému 
subjektu z obsahu zmluvného záväzkového vzťahu, alebo z právneho predpisu. 
Zodpovednosť za škodu má teda v rámci občianskoprávneho režimu zhodný režim 
v prípade zodpovednosti zmluvnej i v prípade všeobecnej mimozmluvnej (deliktnej) 
zodpovednosti,5 rovnako to platí pre obchodnoprávny režim. Všetky tieto špecifiká 
deliktného práva sa následne odrážajú v ďalších úvahách príspevku o tom, či vôbec 
alebo ak áno, tak za akých podmienok bude poskytovateľ informácie či rady 
zodpovedať. 

Príspevok sa v tomto smere venuje hľadaniu právneho základu zodpovednosti za 
informáciu a radu v jej všeobecnej rovine, t.j. mimo oblasti osobitných úprav takejto 
zodpovednosti naviazanej na konkrétne profesie tak pre oblasť občianskeho ako aj 
obchodného práva, formuluje interpretačné podmienky jej uplatnenia a poukazuje na 
sporné či nejasné body a ich prípadné riešenia. 

 
1. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ NESPRÁVNOU 

INFORMÁCIOU ALEBO RADOU – VÝCHODISKÁ ÚVAH 
 

Jednotiacim kritériom a zároveň charakteristickým znakom vzťahu 
zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnou informáciou či radou je, že ide 
o ujmy, ktoré vzniknú v dôsledku toho, že príjemca informácie či rady koná na 
základe nesprávnej rady alebo že v dôvere v poskytnutú informáciu uskutoční určitú 
dispozíciu, ktorá je preňho nepriaznivá. Spravidla v tomto prípade dochádza 
k vzniku majetkových ujem, nie je však samozrejme vylúčený ani vznik ujmy na 
zdraví (najmä ak boli informácie či rady poskytované v oblasti medicíny). Väčšina 
majetkových ujem, ktoré takýmto spôsobom vzniknú bude mať pravdepodobne 
povahu čistej majetkovej ujmy (pure economic loss6), čo sám osebe nie je 
interpretačne jednoduchý inštitút na posúdenie.  

                                                           
5  Súčasný stav normatívneho nerozlišovania zmluvnej a mimozmluvnej zodpovednosti za škodu je 

determinovaný historicky a je reziduom už v minulosti panujúcej teórie jednotného ponímania 
civilného deliktu, ktorá, nachádzajúc svoj prameň inšpirácie v § 1295 v. o. z., našla svoj normatívny 
odraz v OZ z r. 1950, pretrvávajúci aj v úprave OZ z r. 1964. Napriek (i z pohľadu dobového 
prístupu zahraničných právnych poriadkov) pomerne riedkemu zastúpeniu takéhoto ponímania 
civilného deliktu, bolo v československej vede občianskeho práva v jej neskoršom období jeho 
dogmatické ukotvenie relatívne silné. Bližšie pozri NOVOTNÁ, M. Právo na náhradu škody. 
In: Jednotný systém nesplnenia a prostriedkov nápravy: Návrh koncepcie a pravidiel (ustanovení) 
budúcej právnej úpravy. Praha : Leges, 2018. 

6  Čistá majetková ujma (pure economic loss) je ujma, ktorá vznikla v majetkovej sfére poškodeného, 
a to bez toho, aby u daného poškodeného došlo k ujme na živote, na zdraví alebo na majetku, od 
ktorého by bolo možné vznik tejto majetkovej ujmy odvodzovať. Základným znakom čistej 
majetkovej ujmy je teda to, že jej vznik nie je závislý na inom zásahu do absolútneho práva 
poškodeného subjektu (najmä života, zdravia a vlastníctva) a ide teda len o zásah do jeho 
ekonomickej sféry. 
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ÚVOD  
 

Ako hovoria staré slovenské príslovia „Dobrá rada nad zlato“ či „Dobrá rada stojí 
groš“... Čo však v prípade, ak tá rada nebola dobrá aj keď stála groš či dva? A čo 
keď nielenže bola rada či poskytnutá informácia, na ktorú sa jej príjemca spolieha, 
nesprávna alebo neúplná, ale v súvislosti s týmito vadami rady či informácie vznikne 
jej adresátovi príp. dokonca tretej osobe, ktorá sa na jej správnosť z nejakého dôvodu 
spoliehala, ujma? Bude zodpovedať ten, kto informáciu či radu poskytol, za takto 
vzniknutú ujmu, ak sa adresát podľa ním poskytnutej rady či informácie riadil? 

Na rozdiel od tých právnych poriadkov, kde je okrem osobitnej úpravy 
zodpovednosti vybraných profesií, ktorých náplňou je poskytovanie informácií, za 
škody, ktoré príjemcom v dôsledku nesprávnych či neúplných informácii vzniknú, 
upravená aj všeobecná skutková podstata zodpovednosti za škodu spôsobenú 
informáciou či radou, slovenská civilistická úprava takúto generálnu skutkovú 
podstatu zodpovednosti za škodu spôsobenú informáciou či radou  upravenú nemá. 
Z tohto dôvodu (abstrahujúc od osobitných právnych úprav tejto problematiky vo 
vybraných profesných oblastiach) sa otázka takejto zodpovednosti vo všeobecnej 
rovine posudzuje komplikovanejšie za využitia všeobecných deliktnoprávnych 
konceptov. Situáciu vo viacerých smeroch komplikuje pomerne zložitá hierarchická 
štruktúra jednotlivých režimov zodpovednosti, kde základnou premennou v rámci 
skúmania zodpovednosti je stále pretrvávajúca dichotómia záväzkového práva, 
regulovaného osobitne Občianskym zákonníkom (OZ) a Obchodným zákonníkom 
(ObchZ), rovnako ako koncepčné východiská zmluvnej a mimozmluvnej 
zodpovednosti oboch režimov (civilnoprávneho aj obchodnoprávneho). 

Obchodný zákonník ako lex specialis k Občianskemu zákonníku obsahuje 
všeobecnú právnu úpravu zodpovednosti za škodu obsiahnutú v § 373 ObchZ,3 ktorá 
sa použije v prípade škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti 
vyplývajúcej z obsahu obchodného záväzkového vzťahu. Na základe § 757 ObchZ 
se právna úprava zodpovednosti za škodu obsiahnutá v § 373 ObchZ a násl. použije 
i na škody vzniknuté porušením povinností stanovených ObchZ. Z toho vyplýva, že 
ObchZ síce formálne medzi zmluvnou a deliktnou zodpovednosťou rozlišuje, 
obsahové rozdiely však medzi nimi nečiní, pričom zodpovednosť za škodu v úprave 
Obchodného zákonníka je založená na objektívnom princípe.4 

Naopak východiskovým princípom, na ktorom je vybudovaná všeobecná 

                                                           
3  K tomu pozri SUCHOŽA, J. Niekoľko úvah k problematike obchodnoprávnej zodpovednosti. In: 

Obchodné právo a jeho širšie kontexty, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2010, 
s. 160 a nasl. 

4  Bližšie pozri OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. II. zväzok. Bratislava: 
Wolters Kluwer SK, 2017, s. 408 a nasl. 
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zodpovednosť za škodu (zmluvná i mimozmluvná) v režime občianskeho práva, je 
zavinenie. Uvádzaný dichotomický stav občianskoprávneho a obchodnoprávneho 
režimu vychádzajúci z odlišných princípov je doplnený koncepciou jednotného 
civilného deliktu tak v režime občianskeho práva ako aj v režime obchodného práva. 
Pre vznik zodpovednosti za škodu je rozhodujúce iba to, že došlo k porušeniu 
právnej povinnosti, bez ohľadu na to, či daná povinnosť vyplývala povinnému 
subjektu z obsahu zmluvného záväzkového vzťahu, alebo z právneho predpisu. 
Zodpovednosť za škodu má teda v rámci občianskoprávneho režimu zhodný režim 
v prípade zodpovednosti zmluvnej i v prípade všeobecnej mimozmluvnej (deliktnej) 
zodpovednosti,5 rovnako to platí pre obchodnoprávny režim. Všetky tieto špecifiká 
deliktného práva sa následne odrážajú v ďalších úvahách príspevku o tom, či vôbec 
alebo ak áno, tak za akých podmienok bude poskytovateľ informácie či rady 
zodpovedať. 

Príspevok sa v tomto smere venuje hľadaniu právneho základu zodpovednosti za 
informáciu a radu v jej všeobecnej rovine, t.j. mimo oblasti osobitných úprav takejto 
zodpovednosti naviazanej na konkrétne profesie tak pre oblasť občianskeho ako aj 
obchodného práva, formuluje interpretačné podmienky jej uplatnenia a poukazuje na 
sporné či nejasné body a ich prípadné riešenia. 

 
1. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ NESPRÁVNOU 

INFORMÁCIOU ALEBO RADOU – VÝCHODISKÁ ÚVAH 
 

Jednotiacim kritériom a zároveň charakteristickým znakom vzťahu 
zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnou informáciou či radou je, že ide 
o ujmy, ktoré vzniknú v dôsledku toho, že príjemca informácie či rady koná na 
základe nesprávnej rady alebo že v dôvere v poskytnutú informáciu uskutoční určitú 
dispozíciu, ktorá je preňho nepriaznivá. Spravidla v tomto prípade dochádza 
k vzniku majetkových ujem, nie je však samozrejme vylúčený ani vznik ujmy na 
zdraví (najmä ak boli informácie či rady poskytované v oblasti medicíny). Väčšina 
majetkových ujem, ktoré takýmto spôsobom vzniknú bude mať pravdepodobne 
povahu čistej majetkovej ujmy (pure economic loss6), čo sám osebe nie je 
interpretačne jednoduchý inštitút na posúdenie.  

                                                           
5  Súčasný stav normatívneho nerozlišovania zmluvnej a mimozmluvnej zodpovednosti za škodu je 

determinovaný historicky a je reziduom už v minulosti panujúcej teórie jednotného ponímania 
civilného deliktu, ktorá, nachádzajúc svoj prameň inšpirácie v § 1295 v. o. z., našla svoj normatívny 
odraz v OZ z r. 1950, pretrvávajúci aj v úprave OZ z r. 1964. Napriek (i z pohľadu dobového 
prístupu zahraničných právnych poriadkov) pomerne riedkemu zastúpeniu takéhoto ponímania 
civilného deliktu, bolo v československej vede občianskeho práva v jej neskoršom období jeho 
dogmatické ukotvenie relatívne silné. Bližšie pozri NOVOTNÁ, M. Právo na náhradu škody. 
In: Jednotný systém nesplnenia a prostriedkov nápravy: Návrh koncepcie a pravidiel (ustanovení) 
budúcej právnej úpravy. Praha : Leges, 2018. 

6  Čistá majetková ujma (pure economic loss) je ujma, ktorá vznikla v majetkovej sfére poškodeného, 
a to bez toho, aby u daného poškodeného došlo k ujme na živote, na zdraví alebo na majetku, od 
ktorého by bolo možné vznik tejto majetkovej ujmy odvodzovať. Základným znakom čistej 
majetkovej ujmy je teda to, že jej vznik nie je závislý na inom zásahu do absolútneho práva 
poškodeného subjektu (najmä života, zdravia a vlastníctva) a ide teda len o zásah do jeho 
ekonomickej sféry. 
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Vo vzťahu k zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnou alebo neúplnou 
informáciou a vo svetle vyššie uvedených teoretických prístupov a koncepcíí je 
odrazovou čiarou úvah fakt, že v slovenskom práve (ako už bolo uvedené) chýba 
špecifická výslovná právna úprava tohto druhu zodpovednosti v jej všeobecnej 
rovine.7 Z uvedeného dôvodu je potrebné v prvom kroku skúmať, aké mechanizmy 
všeobecnej povahy možno aplikovať na tento druh zodpovednostných vzťahov. 

Základnými diferenciačnými kritériami vymedzenia aplikovateľnej právnej 
úpravy sú dve skutočnosti. Prvá z nich vedie k záveru o tom, či daný vzťah medzi 
poskytovateľom informácie a jej príjemcom bude mať charakter zmluvnej alebo 
mimozmluvnej zodpovednosti, druhá z nich vedie k záveru o rozsahu štandardu 
starostlivosti, porušenie ktorého bude aktivovať zodpovednosť poskytovateľa 
informácie. 

V rámci prvého kritéria postavenia subjektu poškodeného ide teda predovšetkým 
o určenie, či medzi poskytovateľom a príjemcom informácie existuje zmluvný 
vzťah, z ktorého možno odvodiť zodpovednosť poskytovateľa informácie (zmluvná 
zodpovednosť za škodu) alebo či ujma nesprávnou alebo neúplnou informáciou 
vznikla tretím osobám, s ktorými nespája poskytovateľa informácie žiadny zmluvný 
vzťah (mimozmluvná zodpovednosť za škodu). Druhou skutočnosťou, ktorú je, ako 
bolo naznačené vyššie, nevyhnutné posúdiť, je otázka postavenia poskytovateľa 
informácie. T.j. či ide o osobu, ktorá je z určitého titulu povinná zachovávať osobitný 
štandard starostlivosti, príp. ju charakterizuje vysoká úroveň kvalifikácie, 
odbornosti, určité špecifické schopnosti alebo znalosti (napr. znalec8, tlmočník, 
advokát9 atď.), keďže inak bude potrebné hodnotiť radu od odborníka v danej oblasti 
a inak radu napr. od priateľa, ktorého informovanosť v danej oblasti je obdobná tej, 
ktorú má príjemca informácie.10 V rámci tohto kritéria je teda smerodajné, či je vzťah 
medzi poskytovateľom informácie a jej adresátom charakterizovaný informačnou 
nerovnováhou alebo naopak poskytovateľ informácie nemá inštitucionalizované 
postavenie profesionála vo vzťahu k poskytnutiu informácie, avšak prezentuje sa ako 
subjekt s vyššou mierou informačnej znalosti alebo naopak ide iba o poskytnutie 
informácie či rady v rámci spoločenskej úsluhy.  

                                                           
7  Na rozdiel napr. od českej právnej úpravy, ktorá v § 2950 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník 

obsahuje osobitnú úpravu zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytnutím nesprávnej informácie 
alebo rady v znení: „Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu 
nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou 
informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak 
se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě.“ 

8  K zodpovednosti znalca pozri bližšie napr. STRAPÁČ, P., ĎURANA, M. Postavenie 
a zodpovednosť znalca v slovenskom právnom poriadku. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014, 
CSACH, K. Zodpovednosť znalcov v komparatívnom a kolíznoprávnom kontexte. Štúdia 
o zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnou informáciou. Košice: Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2009, DANKOVČÍK, J., RAJNIČOVÁ KNAPÍKOVÁ, 
A. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014. 

9  K zodpovednosti advokáta pozri bližšie napr. KERECMAN, P. Zodpovednosť advokáta za škodu. 
In: Bulletin slovenskej advokácie, 2011, č. 10 a 11 (1. a 2. diel), TICHÝ, L. a kol. Odpovědnost 
advokáta za škodu. Praha: C. H. Beck, 2012. 

10  WELSER, R. Die Haftung für Rat, Auskunft und Gutachten.  Zugleich ein Beitrag zur 
Bankauskunft. Wien: Manz, 1983, s.  4. 
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Obvykle sa v rámci normatívnych úprav alebo výkladov o tejto zodpovednosti 
osobitne uvádzajú kategórie informácie a rady, pričom právny režim zodpovednosti 
je pre obe tieto kategórie spravidla totožný. V rámci toho rada predstavuje určité 
odporúčanie ako konať a poskytnutie informácie je oznámenie určitej 
skutočnosti/faktu, ktoré dopytujúci sa sám nepozná (informáciou však nie je iba púha 
domnienka).11 Platí, že nie každé poskytnutie informácie alebo rady vedúce k vzniku 
škody aktivuje zodpovednosť jej poskytovateľa za spôsobenú škodu. Vždy je pre 
vznik zodpovednosti nevyhnutné, aby informácia či rada trpela nejakou vadou, či už 
vo forme jej nesprávnosti alebo neúplnosti. Zároveň musí byť poskytnutie rady či 
informácie kauzálne a to tak smerom k rozhodnutiu príjemcu (t.j. príjemca 
informácie konal na základe takejto informácie alebo rady) ako aj smerom k vzniku 
škody (škoda vznikla ako následok poskytnutej informácie či rady).12 

 
2. ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA INFORMÁCIE – 

NEPROFESIONÁLA 
 

V prípade poskytnutia informácie neprofesionálom je východiskom skúmania 
zistenie, či v danom prípade poskytnutia informácie došlo k vzniku zmluvného 
právneho vzťahu medzi poskytovateľom a adresátom alebo naopak nemožno priznať 
tomuto vzťahu právnu relevanciu z dôvodu, že išlo iba v širšom ohľade o vzťah 
neprávnej povahy vo forme spoločenskej úsluhy, ktorá sa vyznačuje absenciou vôle 
strán byť právne viazaný. Prevládajúcim názorom z komparatívneho hľadiska je, že 
pre nastúpenie povinnosti k náhrade škody informácia musí byť poskytnutá v rámci 
zmluvného vzťahu, nepostačuje teda jej poskytnutie iba ako určitej spoločenskej 
úsluhy. 

Odlíšenie zmluvného vzťahu od spoločenskej úsluhy je často úplne zrejmé. Napr. 
v prípade odplatného poskytovania informácií nemôže ísť o spoločenskú úsluhu, 
keďže spoločenské úsluhy sú vždy bezodplatné.13 

Neplatí to však opačne a nemožno bez ďalšieho uzavrieť, že bezodplatnosť 
poskytnutia informácie či rady zbavuje poskytovateľa informácie zodpovednosti. 
Fakt bezodplatnosti poskytnutia informácie by nemal byť sám osebe spôsobilý viesť 
k absencii zodpovednosti za nesprávnosť alebo neúplnosť jej poskytnutia. Pri 
bezodplatnom poskytovaní informácie či rady je potrebné posúdiť i ďalšie kritéria, 
pričom jedným z relevantných kritérií je napr. hodnota obsahu poskytovanej 
informácie a význam takejto informácie pre jej príjemcu.14 Je potrebné teda 
prihliadať na povahu danej informácie a na to, či bolo možné očakávať, že má pre 
príjemcu zásadný význam pre prijatie významných rozhodnutí či opatrení. Rovnako 
je potrebné uvažovať i nad otázkou zištnosti či nezištnosti poskytnutia informácie, 
                                                           
11  Pozri MELZER, F., TÉGL, P. Občanský zákonník. Velký komentář. § 2894 – 3081. Svazek IX. 

Praha: Leges, 2018, s. 874. 
12  VON BAR, CH., CLIVE, E. (eds.) Principles, Definitions and Model Rules of European. Private 

Law. Draft Common Frame of Reference. Full Edition. München, Sellier, 2009, Art. VI.-2:207. 
13  Porovnaj KOZIOL, H. Österreichisches Haftpflichtrecht. Band II. Haftung für eigenes und fremdes 

Fehlverhalten. Wien: Jan Sramek Verlag, 2018, s. 564-565. 
14  Porovnaj KOZIOL, H. Österreichisches Haftpflichtrecht. Band II. Haftung für eigenes und fremdes 

Fehlverhalten. Wien: Jan Sramek Verlag, 2018, s. 565. 
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Vo vzťahu k zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnou alebo neúplnou 
informáciou a vo svetle vyššie uvedených teoretických prístupov a koncepcíí je 
odrazovou čiarou úvah fakt, že v slovenskom práve (ako už bolo uvedené) chýba 
špecifická výslovná právna úprava tohto druhu zodpovednosti v jej všeobecnej 
rovine.7 Z uvedeného dôvodu je potrebné v prvom kroku skúmať, aké mechanizmy 
všeobecnej povahy možno aplikovať na tento druh zodpovednostných vzťahov. 

Základnými diferenciačnými kritériami vymedzenia aplikovateľnej právnej 
úpravy sú dve skutočnosti. Prvá z nich vedie k záveru o tom, či daný vzťah medzi 
poskytovateľom informácie a jej príjemcom bude mať charakter zmluvnej alebo 
mimozmluvnej zodpovednosti, druhá z nich vedie k záveru o rozsahu štandardu 
starostlivosti, porušenie ktorého bude aktivovať zodpovednosť poskytovateľa 
informácie. 

V rámci prvého kritéria postavenia subjektu poškodeného ide teda predovšetkým 
o určenie, či medzi poskytovateľom a príjemcom informácie existuje zmluvný 
vzťah, z ktorého možno odvodiť zodpovednosť poskytovateľa informácie (zmluvná 
zodpovednosť za škodu) alebo či ujma nesprávnou alebo neúplnou informáciou 
vznikla tretím osobám, s ktorými nespája poskytovateľa informácie žiadny zmluvný 
vzťah (mimozmluvná zodpovednosť za škodu). Druhou skutočnosťou, ktorú je, ako 
bolo naznačené vyššie, nevyhnutné posúdiť, je otázka postavenia poskytovateľa 
informácie. T.j. či ide o osobu, ktorá je z určitého titulu povinná zachovávať osobitný 
štandard starostlivosti, príp. ju charakterizuje vysoká úroveň kvalifikácie, 
odbornosti, určité špecifické schopnosti alebo znalosti (napr. znalec8, tlmočník, 
advokát9 atď.), keďže inak bude potrebné hodnotiť radu od odborníka v danej oblasti 
a inak radu napr. od priateľa, ktorého informovanosť v danej oblasti je obdobná tej, 
ktorú má príjemca informácie.10 V rámci tohto kritéria je teda smerodajné, či je vzťah 
medzi poskytovateľom informácie a jej adresátom charakterizovaný informačnou 
nerovnováhou alebo naopak poskytovateľ informácie nemá inštitucionalizované 
postavenie profesionála vo vzťahu k poskytnutiu informácie, avšak prezentuje sa ako 
subjekt s vyššou mierou informačnej znalosti alebo naopak ide iba o poskytnutie 
informácie či rady v rámci spoločenskej úsluhy.  

                                                           
7  Na rozdiel napr. od českej právnej úpravy, ktorá v § 2950 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník 

obsahuje osobitnú úpravu zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytnutím nesprávnej informácie 
alebo rady v znení: „Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu 
nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou 
informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak 
se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě.“ 

8  K zodpovednosti znalca pozri bližšie napr. STRAPÁČ, P., ĎURANA, M. Postavenie 
a zodpovednosť znalca v slovenskom právnom poriadku. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014, 
CSACH, K. Zodpovednosť znalcov v komparatívnom a kolíznoprávnom kontexte. Štúdia 
o zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnou informáciou. Košice: Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2009, DANKOVČÍK, J., RAJNIČOVÁ KNAPÍKOVÁ, 
A. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014. 

9  K zodpovednosti advokáta pozri bližšie napr. KERECMAN, P. Zodpovednosť advokáta za škodu. 
In: Bulletin slovenskej advokácie, 2011, č. 10 a 11 (1. a 2. diel), TICHÝ, L. a kol. Odpovědnost 
advokáta za škodu. Praha: C. H. Beck, 2012. 

10  WELSER, R. Die Haftung für Rat, Auskunft und Gutachten.  Zugleich ein Beitrag zur 
Bankauskunft. Wien: Manz, 1983, s.  4. 
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Obvykle sa v rámci normatívnych úprav alebo výkladov o tejto zodpovednosti 
osobitne uvádzajú kategórie informácie a rady, pričom právny režim zodpovednosti 
je pre obe tieto kategórie spravidla totožný. V rámci toho rada predstavuje určité 
odporúčanie ako konať a poskytnutie informácie je oznámenie určitej 
skutočnosti/faktu, ktoré dopytujúci sa sám nepozná (informáciou však nie je iba púha 
domnienka).11 Platí, že nie každé poskytnutie informácie alebo rady vedúce k vzniku 
škody aktivuje zodpovednosť jej poskytovateľa za spôsobenú škodu. Vždy je pre 
vznik zodpovednosti nevyhnutné, aby informácia či rada trpela nejakou vadou, či už 
vo forme jej nesprávnosti alebo neúplnosti. Zároveň musí byť poskytnutie rady či 
informácie kauzálne a to tak smerom k rozhodnutiu príjemcu (t.j. príjemca 
informácie konal na základe takejto informácie alebo rady) ako aj smerom k vzniku 
škody (škoda vznikla ako následok poskytnutej informácie či rady).12 

 
2. ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA INFORMÁCIE – 

NEPROFESIONÁLA 
 

V prípade poskytnutia informácie neprofesionálom je východiskom skúmania 
zistenie, či v danom prípade poskytnutia informácie došlo k vzniku zmluvného 
právneho vzťahu medzi poskytovateľom a adresátom alebo naopak nemožno priznať 
tomuto vzťahu právnu relevanciu z dôvodu, že išlo iba v širšom ohľade o vzťah 
neprávnej povahy vo forme spoločenskej úsluhy, ktorá sa vyznačuje absenciou vôle 
strán byť právne viazaný. Prevládajúcim názorom z komparatívneho hľadiska je, že 
pre nastúpenie povinnosti k náhrade škody informácia musí byť poskytnutá v rámci 
zmluvného vzťahu, nepostačuje teda jej poskytnutie iba ako určitej spoločenskej 
úsluhy. 

Odlíšenie zmluvného vzťahu od spoločenskej úsluhy je často úplne zrejmé. Napr. 
v prípade odplatného poskytovania informácií nemôže ísť o spoločenskú úsluhu, 
keďže spoločenské úsluhy sú vždy bezodplatné.13 

Neplatí to však opačne a nemožno bez ďalšieho uzavrieť, že bezodplatnosť 
poskytnutia informácie či rady zbavuje poskytovateľa informácie zodpovednosti. 
Fakt bezodplatnosti poskytnutia informácie by nemal byť sám osebe spôsobilý viesť 
k absencii zodpovednosti za nesprávnosť alebo neúplnosť jej poskytnutia. Pri 
bezodplatnom poskytovaní informácie či rady je potrebné posúdiť i ďalšie kritéria, 
pričom jedným z relevantných kritérií je napr. hodnota obsahu poskytovanej 
informácie a význam takejto informácie pre jej príjemcu.14 Je potrebné teda 
prihliadať na povahu danej informácie a na to, či bolo možné očakávať, že má pre 
príjemcu zásadný význam pre prijatie významných rozhodnutí či opatrení. Rovnako 
je potrebné uvažovať i nad otázkou zištnosti či nezištnosti poskytnutia informácie, 
                                                           
11  Pozri MELZER, F., TÉGL, P. Občanský zákonník. Velký komentář. § 2894 – 3081. Svazek IX. 

Praha: Leges, 2018, s. 874. 
12  VON BAR, CH., CLIVE, E. (eds.) Principles, Definitions and Model Rules of European. Private 

Law. Draft Common Frame of Reference. Full Edition. München, Sellier, 2009, Art. VI.-2:207. 
13  Porovnaj KOZIOL, H. Österreichisches Haftpflichtrecht. Band II. Haftung für eigenes und fremdes 

Fehlverhalten. Wien: Jan Sramek Verlag, 2018, s. 564-565. 
14  Porovnaj KOZIOL, H. Österreichisches Haftpflichtrecht. Band II. Haftung für eigenes und fremdes 

Fehlverhalten. Wien: Jan Sramek Verlag, 2018, s. 565. 
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pričom je dôležité si uvedomiť, že tieto kategórie sa nekryjú s kategóriou odplatnosti 
a bezodplatnosti poskytnutia informácie. Táto môže byť poskytnutá bezodplatne 
a zároveň zištne, ak poskytovateľ informácie sleduje svoje vlastné záujmy voči 
poškodenému.15 

V mnohých prípadoch odlíšenie poskytovania informácie či rady v rámci 
spoločenskej úsluhy od jej poskytovania v rámci zmluvného vzťahu nie je  zrejmé 
a jednoznačné, preto sa kategória zištnosti javí ako vhodnejší korektív. 

Sporné je napríklad, či banky, právnici, lekári, daňoví poradcovia a iní 
profesionáli môžu v rámci svojho okruhu odbornosti realizovať spoločenské úsluhy 
(teda právne nezáväzné poskytnutie informácie). Vo väčšine prípadov bude odpoveď 
na túto otázku pravdepodobne negatívna a postavenie profesionála poskytujúceho 
bezodplatne informácie v rozsahu svojej odbornosti, t.j. informácie a rady odvíjajúce 
sa od jeho vyššieho štandardu schopností, znalostí a odbornosti bude takéhoto 
profesionála diskvalifikovať z poskytovania informácií v rámci spoločenskej úsluhy, 
kde by za nesprávnosť informácie neniesol zodpovednosť. Nezištnosť poskytnutia 
takejto informácie však môže korigovať takúto úvahu. 
 

2.1.  Zmluvná zodpovednosť 
 

Miera aplikovateľnosti zmluvnej zodpovednosti bude v prípade poskytnutia 
informácie neprofesionálom pravdepodobne oveľa nižšia v porovnaní s 
poskytovaním informácií profesionálom. V drvivej väčšine sa ako právny základ 
takéhoto vzťahu bude prezentovať príkazná zmluva upravená v Občianskom 
zákonníku,16 ktorá vo vzťahu k príkazníkovi zakotvuje povinnosť konať podľa 
svojich schopností a znalostí (t.j. splnenie tejto povinnosti sa skúma subjektívne vo 
vzťahu ku konkrétnemu poskytovateľovi informácie). Porušenie tejto povinnosti 
zakladá protiprávnosť konania poskytovateľa informácie, čo za splnenia ostatných 
predpokladov vzniku zodpovednosti vedie k vzniku povinnosti nahradiť spôsobenú 
škodu.  

Pravdepodobne iným spôsobom by však mala byť posúdená situácia, kedy sám 
poskytovateľ informácie vzbudzuje u adresáta informácie dojem o svojom 
profesionálnom postavení, napriek tomu, že takéto postavenie mu neprislúcha. V 
ďalšom texte opomenieme iné sankčné mechanizmy riešenia tejto situácie a 
sústredíme sa na otázku náhradu škody spôsobenej nasledovaním nesprávnej 
informácie takéhoto subjektu. Keďže subjekt nemá v tomto prípade postavenie 
profesionála, ktoré je regulované profesijnými predpismi (príp. nad jeho činnosťou 
nie je vykonávaný dohľad profesnej organizácie), na právny vzťah poskytovateľa a 
adresáta informácie sa nemôžu vzťahovať profesijné právne predpisy, zakotvujúce 
vyšší štandard objektívnej odbornej starostlivosti. Obdobne ako v prípade 
neprofesionála by právny titul vzťahu mala tvoriť príkazná zmluva, ktorá však so 
svojím všeobecne stanoveným subjektívnym štandardom starostlivosti nie je 
vyhovujúcim nástrojom vymedzenia protiprávnosti pre takéto situácie.  

                                                           
15  Porovnaj MELZER, F., TÉGL, P. Občanský zákonník. Velký komentář. § 2894 – 3081, Svazek IX. 

Praha: Leges, 2018, s. 876. 
16  § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
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Vyvolávanie zdania profesionality by malo byť sankcionované prísnejšou mierou 
posudzovania štandardu starostlivosti. Klient má záujem o určitú službu obdobnú 
činnosti profesionála (intelektuálne náročnú) práve preto, lebo sa spolieha na jej 
kvalitu, resp. na kvalitu poskytovateľa tejto služby.17 Preto v tomto prípade dáva 
zmysel interpretovať vôľu zmluvných strán aj v prípade občianskoprávnych 
príkazných zmlúv tak, že si strany – hoci aj implicitne – dohodli požiadavku 
odbornej starostlivosti, ibaže by si explicitne dohodli inak.18 „Zdanlivý“ poradca tak 
nebude povinný dodržiavať štandard dobrého profesionála (napríklad znalca alebo 
daňového poradcu) iba vtedy, ak druhej strane objasní, že sa nezaväzuje na výkon 
riadneho odborníka, ale iba na výkon v kvalite jemu vlastnej. Ak ale vyvoláva dojem, 
alebo nezabraňuje existujúcemu dojmu, že ním poskytované služby sú na úrovni 
profesionála, nie je dôvod umožniť mu dovolávať sa zníženia miery jeho 
zodpovednosti odvolaním sa na jeho osobnú (ne)schopnosť.19 
 

2.2.  Deliktná zodpovednosť 
 

Pri vyvodení zodpovednosti za škodu poskytovateľa informácie – neprofesionála 
voči tretej osobe, ktorá sa na danú informáciu spoľahla, pričom medzi 
poskytovateľom a príjemcom informácie neexistoval zmluvný vzťah, sa v 
slovenskom práve bude v rámci občianskoprávneho režimu vychádzať primárne z § 
420 OZ v spojení s § 415 OZ (všeobecná zodpovednosť za škodu spôsobenú 
zavineným protiprávnym konaním). Protiprávnosť daného konania vzhľadom na 
absenciu osobitnej úpravy možno vyabstrahovať z § 415 OZ,20 ktorý uvádza, že 
každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na živote, 
na majetku a na životnom prostredí, pričom uvedené ustanovenie možno považovať 
za priame uloženie právnej povinnosti zachovávať určitý objektívny štandard 
konania. Ustanovenie § 415 teda aj pri poskytovaní informácie či rady viaže 
protiprávnosť na požadovaný štandard náležitej starostlivosti, pozornosti a dohľadu, 
ktoré možno od daného subjektu rozumne požadovať vzhľadom na danú situáciu, t.j. 
štandardné správanie sa rozumného jedinca objektívne posudzované vo vzťahu 
k predvídateľnosti vzniku škody a konkrétnym okolnostiam21, ktoré by bolo 
spôsobilé (objektívne posudzované) eliminovať príp. minimalizovať vznik škody. 
Porušenie takto formulovanej objektívnej úrovne povinnej starostlivosti vedie za 
splnenia ďalších nevyhnutných predpokladov k vzniku zodpovednosti za spôsobenú 
škodu podľa § 420 OZ.  

                                                           
17  CSACH, K. et al. Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone vybraných činností s akcentom na 

europeizáciu deliktuálneho práva. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 
Košice 2011, s. 191. 

18  Ibidem. 
19  Ibidem, s. 191-192. 
20  K tomu pozri bližšie PETROV, J. Protiprávnost a obecná prevenční povinnost. In: Právní rozhledy 

2007, č. 20, s. 745 a nasl. MELZER, F. Ustanovení § 415 Občanského zákoníku a stanovení 
protiprávnosti jako předpokladu náhrady škody podle občanského zákoníku. In: Časopis pro právní 
vědu a praxi, 2002, č. 3. 

21  Porovnaj napr. rozhodnutie NS ČR 25 Cdo 618/2001. 
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15  Porovnaj MELZER, F., TÉGL, P. Občanský zákonník. Velký komentář. § 2894 – 3081, Svazek IX. 

Praha: Leges, 2018, s. 876. 
16  § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
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splnenia ďalších nevyhnutných predpokladov k vzniku zodpovednosti za spôsobenú 
škodu podľa § 420 OZ.  

                                                           
17  CSACH, K. et al. Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone vybraných činností s akcentom na 

europeizáciu deliktuálneho práva. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 
Košice 2011, s. 191. 

18  Ibidem. 
19  Ibidem, s. 191-192. 
20  K tomu pozri bližšie PETROV, J. Protiprávnost a obecná prevenční povinnost. In: Právní rozhledy 

2007, č. 20, s. 745 a nasl. MELZER, F. Ustanovení § 415 Občanského zákoníku a stanovení 
protiprávnosti jako předpokladu náhrady škody podle občanského zákoníku. In: Časopis pro právní 
vědu a praxi, 2002, č. 3. 

21  Porovnaj napr. rozhodnutie NS ČR 25 Cdo 618/2001. 
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Ďalšou do úvahy prichádzajúcou skutkovou podstatou je zodpovednosť za škodu 
spôsobenú úmyselným konaním proti dobrým mravom (§ 424 OZ). Vo vzťahu k 
poskytnutiu nesprávnej alebo neúplnej informácie je využiteľnosť tejto skutkovej 
podstaty (ako v konečnom dôsledku i vo vzťahu k množstvu iných životných 
situácií) minimálna, keďže je potrebné preukázať úmysel poskytovateľa informácie, 
vzťahujúci sa tak k samotnému jeho konaniu, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi 
(t.j. u škodcu musí byť zastúpená tak rozumová ako aj vôľová zložka vedúca 
k danému konaniu), ako aj na z takéhoto konania vyplývajúci následok, t.j. vznik 
škody a zároveň konanie poskytovateľa informácie musí dosiahnuť intenzitu 
porušenia dobrých mravov.22 

Ďalšou možnosťou uplatňovania náhrady vzniknutej ujmy v prípade 
poskytovania informácie či rady, avšak výlučne nemajetkovej povahy, sú 
ustanovenia o ochrane osobnosti, ktoré sú konštruované na princípe objektívnej 
zodpovednosti. 

Aplikácia obchodnoprávnej úpravy je v prípade zodpovednosti poskytovateľa 
informácie- neprofesionála skôr vylúčená a to z viacerých dôvodov. Predovšetkým 
primárny vzťah medzi poskytovateľom informácie - neprofesionálom a adresátom 
nebude s najväčšou pravdepodobnosťou spadať pod obchodnoprávnu úpravu. 
Naviac je deliktná zodpovednosť podľa ObchZ výrazne limitovaná iba analogickým 
použitím ustanovení o zmluvnej náhrade škody výlučne v prípadoch porušenia 
povinnosti vyplývajúcej z ObchZ.23 
 

3. ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA – PROFESIONÁLA 
 
Vzhľadom na široký rozsah právnych vzťahov a faktických situácii, v ktorých 

profesionáli môžu vystupovať ako poskytovatelia informácií, budú existovať aj 
rôzne právne režimy ich zodpovednosti, z ktorých niektoré sú výslovne upravené 
v profesných predpisoch, regulujúcich výkon daného povolania iné odkazujú 
výslovne alebo implicitne na všeobecný režim zodpovednosti.24  

Spoločným znakom týchto poskytovateľov informácie -  profesionálov je 
prítomnosť vyššej miery znalostí, schopností a odbornosti profesionála v určitej 
oblasti, a z toho vyplývajúca značná miera informačnej asymetrie medzi 
poskytovateľom informácie a jej adresátom, keďže klient (adresát informácie) 

                                                           
22  Porovnaj TWAROCH, CH. Guter Rat ist teuer – Schlechter Rat kann teuer kommen. Die Haftung 

für Auskunft, Gutachten und Information. In: VGI – Österreichische Zeitschrift für Vermessung 
und Geoinformation, roč. 86, č. 2, 1998, s. 104. 

23  Porovnaj § 757 ObchZ „Pre zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností ustanovených 
týmto zákonom platia obdobne ustanovenia § 373 a nasl.“ 

24  Napr. zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský́ zákon) v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore 
veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z.z. o 
veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 
233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a 
doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. 
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potrebnými znalosťami a odbornosťou alebo potrebnými informáciami nedisponuje. 
Z tohto dôvodu implicitne alebo explicitne vyplýva v rámci poskytovania informácie 
alebo rady pre profesionála povinnosť vyrovnávať túto informačnú asymetriu a 
kompenzovať rozdiel v informovanosti.  

Vyrovnávanie informačnej asymetrie môže mať rôzne podoby, môže oscilovať 
od poskytnutia jednoduchej rady až po vyhotovenie komplexného odborného 
posudku, pričom spojovacím prvkom tejto ich činnosti je vznik škody, v dôsledku 
rozhodnutia klienta príp. tretej osoby, konajúcej v dôvere v poskytnutú informáciu, 
ktorá sa však ukázala byť nesprávnou alebo neúplnou.25 

Základom pre vyvodenie zodpovednosti v právnom vzťahu medzi profesionálom 
a klientom je zmluva a z nej rezultujúce porušenie povinnosti. Zmluva  bude 
spravidla primárne spadať pod režim osobitného zákona, regulujúceho danú profesiu 
a následne pod režim Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka. 
Obsahom danej zmluvy bude buď poskytnutie určitej služby spočívajúcej vo 
vykonaní dojednanej činnosti bez ohľadu na to, či bude dosiahnutý želaný výsledok 
alebo nie (napr. zastupovanie klienta právnym zástupcom) alebo naopak obsahom 
zmluvy bude záväzok profesionála dosiahnuť určitý výsledok – napr. vyhotovenie 
znaleckého posudku. V prvom prípade bude základom právneho vzťahu buď 
príkazná zmluva podľa ustanovení OZ26 alebo mandátna zmluva podľa ustanovení 
ObchZ27, v druhom prípade bude právnym základom ich vzťahu zmluva o dielo 
uzatvorená podľa príslušných ustanovení OZ alebo ObchZ.28 Porušenie zmluvnej 
povinnosti poskytovateľa informácie následne (za splnenia všetkých predpokladov 
vzniku zodpovednosti za škodu) generuje zodpovednosť poskytovateľa informácie - 
v rámci civilnoprávneho režimu založenú na zavinení, v rámci obchodnoprávneho 
režimu založenú na objektívnom princípe. Takýto výsledok menej prísnej 
zodpovednosti poskytovateľa informácie - profesionála v režime občianskeho práva 
v porovnaní s poskytnutím tej istej či porovnateľnej informácie v režime 
obchodného práva nie je ničím odôvodniteľný, naopak je skôr nelogický. 

V niektorých osobitných právnych predpisoch, ktoré upravujú dané profesné 
odvetvie, odkazuje právna úprava na aplikovateľný právny rámec zodpovednosti za 
škodu,29  v ostatných prípadoch spravidla predstavuje zákonné vymedzenie 
samostatnú skutkovú podstatu, vymedzujúcu predpoklady a prípadne aj liberačné 
dôvody. Ak špeciálny profesijný zákon neuvádza žiadnu úpravu zodpovednosti 
danej profesie za škodu (napríklad zodpovednosť súkromných veterinárnych lekárov 

                                                           
25  CSACH, K. et al. Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone vybraných činností s akcentom na 

europeizáciu deliktuálneho práva. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 
Košice 2011, S. 265 ff. 

26  § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
27  § 566 a nasl. zákona č. 513/1991. Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
28  § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 536 

a nasl. zákona č. 513/1991. Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
29  Napríklad ustanovenie § 28 ods. 3 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite uvádza iba to, že 

štatutárni audítori a auditorské spoločnosti zodpovedajú za spôsobenú škodu, pričom legislatívna 
poznámka odkazuje príkladmo na obchodnoprávny režim zodpovednosti za škodu podľa § 373 
ObchZ. 
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Ďalšou do úvahy prichádzajúcou skutkovou podstatou je zodpovednosť za škodu 
spôsobenú úmyselným konaním proti dobrým mravom (§ 424 OZ). Vo vzťahu k 
poskytnutiu nesprávnej alebo neúplnej informácie je využiteľnosť tejto skutkovej 
podstaty (ako v konečnom dôsledku i vo vzťahu k množstvu iných životných 
situácií) minimálna, keďže je potrebné preukázať úmysel poskytovateľa informácie, 
vzťahujúci sa tak k samotnému jeho konaniu, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi 
(t.j. u škodcu musí byť zastúpená tak rozumová ako aj vôľová zložka vedúca 
k danému konaniu), ako aj na z takéhoto konania vyplývajúci následok, t.j. vznik 
škody a zároveň konanie poskytovateľa informácie musí dosiahnuť intenzitu 
porušenia dobrých mravov.22 

Ďalšou možnosťou uplatňovania náhrady vzniknutej ujmy v prípade 
poskytovania informácie či rady, avšak výlučne nemajetkovej povahy, sú 
ustanovenia o ochrane osobnosti, ktoré sú konštruované na princípe objektívnej 
zodpovednosti. 

Aplikácia obchodnoprávnej úpravy je v prípade zodpovednosti poskytovateľa 
informácie- neprofesionála skôr vylúčená a to z viacerých dôvodov. Predovšetkým 
primárny vzťah medzi poskytovateľom informácie - neprofesionálom a adresátom 
nebude s najväčšou pravdepodobnosťou spadať pod obchodnoprávnu úpravu. 
Naviac je deliktná zodpovednosť podľa ObchZ výrazne limitovaná iba analogickým 
použitím ustanovení o zmluvnej náhrade škody výlučne v prípadoch porušenia 
povinnosti vyplývajúcej z ObchZ.23 
 

3. ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA – PROFESIONÁLA 
 
Vzhľadom na široký rozsah právnych vzťahov a faktických situácii, v ktorých 

profesionáli môžu vystupovať ako poskytovatelia informácií, budú existovať aj 
rôzne právne režimy ich zodpovednosti, z ktorých niektoré sú výslovne upravené 
v profesných predpisoch, regulujúcich výkon daného povolania iné odkazujú 
výslovne alebo implicitne na všeobecný režim zodpovednosti.24  

Spoločným znakom týchto poskytovateľov informácie -  profesionálov je 
prítomnosť vyššej miery znalostí, schopností a odbornosti profesionála v určitej 
oblasti, a z toho vyplývajúca značná miera informačnej asymetrie medzi 
poskytovateľom informácie a jej adresátom, keďže klient (adresát informácie) 

                                                           
22  Porovnaj TWAROCH, CH. Guter Rat ist teuer – Schlechter Rat kann teuer kommen. Die Haftung 

für Auskunft, Gutachten und Information. In: VGI – Österreichische Zeitschrift für Vermessung 
und Geoinformation, roč. 86, č. 2, 1998, s. 104. 

23  Porovnaj § 757 ObchZ „Pre zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností ustanovených 
týmto zákonom platia obdobne ustanovenia § 373 a nasl.“ 

24  Napr. zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský́ zákon) v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore 
veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z.z. o 
veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 
233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a 
doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. 
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potrebnými znalosťami a odbornosťou alebo potrebnými informáciami nedisponuje. 
Z tohto dôvodu implicitne alebo explicitne vyplýva v rámci poskytovania informácie 
alebo rady pre profesionála povinnosť vyrovnávať túto informačnú asymetriu a 
kompenzovať rozdiel v informovanosti.  

Vyrovnávanie informačnej asymetrie môže mať rôzne podoby, môže oscilovať 
od poskytnutia jednoduchej rady až po vyhotovenie komplexného odborného 
posudku, pričom spojovacím prvkom tejto ich činnosti je vznik škody, v dôsledku 
rozhodnutia klienta príp. tretej osoby, konajúcej v dôvere v poskytnutú informáciu, 
ktorá sa však ukázala byť nesprávnou alebo neúplnou.25 

Základom pre vyvodenie zodpovednosti v právnom vzťahu medzi profesionálom 
a klientom je zmluva a z nej rezultujúce porušenie povinnosti. Zmluva  bude 
spravidla primárne spadať pod režim osobitného zákona, regulujúceho danú profesiu 
a následne pod režim Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka. 
Obsahom danej zmluvy bude buď poskytnutie určitej služby spočívajúcej vo 
vykonaní dojednanej činnosti bez ohľadu na to, či bude dosiahnutý želaný výsledok 
alebo nie (napr. zastupovanie klienta právnym zástupcom) alebo naopak obsahom 
zmluvy bude záväzok profesionála dosiahnuť určitý výsledok – napr. vyhotovenie 
znaleckého posudku. V prvom prípade bude základom právneho vzťahu buď 
príkazná zmluva podľa ustanovení OZ26 alebo mandátna zmluva podľa ustanovení 
ObchZ27, v druhom prípade bude právnym základom ich vzťahu zmluva o dielo 
uzatvorená podľa príslušných ustanovení OZ alebo ObchZ.28 Porušenie zmluvnej 
povinnosti poskytovateľa informácie následne (za splnenia všetkých predpokladov 
vzniku zodpovednosti za škodu) generuje zodpovednosť poskytovateľa informácie - 
v rámci civilnoprávneho režimu založenú na zavinení, v rámci obchodnoprávneho 
režimu založenú na objektívnom princípe. Takýto výsledok menej prísnej 
zodpovednosti poskytovateľa informácie - profesionála v režime občianskeho práva 
v porovnaní s poskytnutím tej istej či porovnateľnej informácie v režime 
obchodného práva nie je ničím odôvodniteľný, naopak je skôr nelogický. 

V niektorých osobitných právnych predpisoch, ktoré upravujú dané profesné 
odvetvie, odkazuje právna úprava na aplikovateľný právny rámec zodpovednosti za 
škodu,29  v ostatných prípadoch spravidla predstavuje zákonné vymedzenie 
samostatnú skutkovú podstatu, vymedzujúcu predpoklady a prípadne aj liberačné 
dôvody. Ak špeciálny profesijný zákon neuvádza žiadnu úpravu zodpovednosti 
danej profesie za škodu (napríklad zodpovednosť súkromných veterinárnych lekárov 

                                                           
25  CSACH, K. et al. Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone vybraných činností s akcentom na 

europeizáciu deliktuálneho práva. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 
Košice 2011, S. 265 ff. 

26  § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
27  § 566 a nasl. zákona č. 513/1991. Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
28  § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 536 

a nasl. zákona č. 513/1991. Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
29  Napríklad ustanovenie § 28 ods. 3 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite uvádza iba to, že 

štatutárni audítori a auditorské spoločnosti zodpovedajú za spôsobenú škodu, pričom legislatívna 
poznámka odkazuje príkladmo na obchodnoprávny režim zodpovednosti za škodu podľa § 373 
ObchZ. 



148 
 

podľa zákona č. 442/2004 Z. z.), nastupuje klasický režim zmluvnej, resp. 
mimozmluvnej zodpovednosti za škodu. 

V prípadoch zodpovednostného režimu mimo zodpovednosti za škodu podľa 
profesijného predpisu (teda v prípadoch, kedy si nárok na náhradu škody uplatňuje 
tretia osoba, a skutková podstata zodpovednosti za škodu v profesijnom predpise je 
obmedzená iba na prípady náhrady škody voči klientovi) sa aplikuje všeobecný 
režim deliktnej zodpovednosti za škodu. 30 

V tomto ohľade je potrebné upozorniť na skutočnosť, že slovenský právny 
poriadok ani súdna prax zatiaľ nepripúšťa rozšírenie ochranného účinku zmluvy na 
tretie osoby. Relevantné sú tieto úvahy najmä vo vzťahu k rôznym odborným 
posudkom, vo vzťahu ku ktorým vyvstáva otázka, či sa na ne môžu spoliehať nielen 
osoby, ktoré boli v zmluvnom vzťahu s poskytovateľom odborného posudku ako 
jeho zadávatelia, ale aj iné (tretie) osoby, stojace mimo tohto zmluvného vzťahu. 
Funkcia zmluvy s ochranným účinkom pre tretie osoby sa podobá deliktu v tom 
zmysle, že chránená tretia strana nemusí stáť v blízkom vzťahu k dlžníkovi zo 
zmluvy a nemusí byť ani bližšie špecifikovaná vopred, na druhej strane je tento 
koncept úplne oslobodený od konceptu „absolútnych práv“ vyžadovaných napr. 
nemeckým deliktným právom alebo českým právom a umožňuje nahradiť čistú 
ekonomickú ujmu. Koncept zmluvy s ochranným účinkom pre tretie osoby teda 
priznáva takejto tretej osobe samostatné právo na náhradu škody, ktorá jej vznikla 
porušením zmluvnej povinnosti niektorej zo zmluvných strán  (tretia osoba však 
nemá právo na plnenie zo zmluvy). 

Tým, že slovenský právny poriadok a zatiaľ ani súdna prax s týmto konceptom 
nepracujú, tretia strana, ktorej vznikla na základe nesprávnej alebo neúplnej 
informácie, ktorá bola predmetom zmluvného vzťahu medzi profesionálom a 
klientom ujma, sa nemôže dovolávať náhrady takto spôsobenej ujmy z titulu 
porušenia zmluvy medzi profesionálom a klientom, pretože tento vzťah je chápaný 
ako prísne relatívny nemajúci dopad na tretiu stranu. Absencia ochranného účinku 
zmluvy a nemožnosť vyvodiť zodpovednosť na tomto podklade ako aj zmluvný 
základ zodpovednostného právneho vzťahu medzi profesionálom a klientom však v 
žiadnom prípade nevylučuje možnosť uplatnenia práva na náhradu škody spôsobenej 
tretej strane na podklade deliktnej zodpovednosti za škodu. Samozrejme možnosť 
vyvodenia deliktnej zodpovednosti predpokladá porušenie určitej zákonnej 
povinnosti, ktorá môže vyplývať buď z osobitnej právnej úpravy regulujúcej činnosť 
profesionála (napr. zákon o znalcoch a tlmočníkoch)  alebo  zo všeobecnej úpravy 
OZ (obvykle v spojení s § 415 OZ31). 

Obchodnoprávna úprava pravdepodobne neprichádza v širšej miere v prípade 
deliktnej zodpovednosti poskytovateľa informácie – profesionála do úvahy, keďže 
ako už bolo uvedené, deliktná zodpovednosť je obmedzená výlučne na porušenie 
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zákonnej povinnosti vyplývajúcej z ObchZ, pričom povinnosti profesionála 
poskytujúceho informácie v rámci výkonu svojej činnosti budú vyplývať obvykle z 
právneho predpisu regulujúceho činnosť daného profesionála.  
 

ZÁVER  
 

Ako ukázal výklad vyššie, problematika zodpovednosti za nesprávnu informáciu 
alebo radu pokrýva veľmi širokú spleť prameňov práva tak všeobecnej povahy (OZ, 
ObchZ), ako aj špecifickej odvetvovej povahy pokrývajúcej výkon niektorých 
povolaní, obsahom ktorých je práve poskytovanie informácií. Z komparatívneho 
hľadiska nie je takýto stav ničím výnimočný. Čo však do určitej miery komplikuje 
posúdenie zodpovednosti za nesprávne alebo neúplné informácie v slovenskom 
súkromnom práve resp. vytvára nelogické riešenia, je práve historicky daný relikt 
dichotómie civilného a obchodného práva a čiastočne i jednotný koncept civilného 
deliktu či chýbajúce mantinely posúdenia zodpovednosti za informáciu a radu vo 
všeobecnej rovine. 

Závery, ktoré vo vzťahu k zodpovednosti za informáciu a radu so sebou prináša 
dichotómia civilného a obchodného práva a ktoré boli v príspevku demonštrované 
na príklade zmluvnej a mimozmluvnej zodpovednosti  (predovšetkým 
poskytovateľa informácie – profesionála) poukazujú na nežiaduce následky, vedúce 
k asymetrickému zodpovednostnému modelu. V prípade obchodnoprávnej zmluvnej 
zodpovednosti profesionála za nesprávne informácie zodpovedá napr. poskytovateľ 
informácie – profesionál objektívne bez zavinenia, pričom tá istá nesprávna 
informácia vedie v prípade civilnoprávneho zmluvného základu (napr. vo vzťahu 
k spotrebiteľovi) alebo vo vzťahu k tretej osobe, ktorá ňou bola negatívne dotknutá, 
k menej prísnej zodpovednosti založenej na zavinení. 

Ako problematické sa v určitých prípadoch môže javiť i použitie všeobecných 
skutkových podstát zodpovednosti za škodu, ktoré v prípade ich aplikácie na 
zodpovednosť za informáciu a radu neposkytujú v určitých kombináciách 
skutkového stavu úplne jasné a zrejmé odpovede na vymedzenie podmienok, za 
ktorých zodpovednosť môže byť vyvodená (napr. otázka poskytovania informácie 
za odplatu či bezodplatne, zohľadnenie kategórie zištnosti či nezištnosti poskytnutia 
informácie, či posúdenie zodpovednosti u osoby, ktorá vyvoláva dojem odborníka, 
napriek tomu, že ním nie je). Interpretačne je však možné do určitej miery dovodiť 
i riešenie týchto otázok. 
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Abstract 
The committee as part of a corporate body is characteristic of the monistic system 
of companies’ organs. Within the board of directors (administrative organ), 
committees such as an audit committee or a nomination and remuneration committee 
are typically established. However, the committees such as an audit committee, a 
nomination committee or remuneration committee  are also created within the 
supervisory board in the dualistic system, in particular in listed companies. The aim 
of this paper is to present the legal character of the nomination and remuneration 
committee within the supervisory board in the dualistic system on the basis of the 
Polish provisions concerning joint-stock companies. The analysis will cover the 
establishment of the nomination and remuneration committee, the position of the 
committee in the supervisory board’s structure, the competences of the committee 
and the issue of committee’s by-laws. 
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of companies’ organs. Within the board of directors (administrative organ), 
committees such as an audit committee or a nomination and remuneration committee 
are typically established. However, the committees are also created within the 
supervisory board in listed companies in the dualistic system as a result of fulfilling 
the obligation to establish an audit committee (Art. 128 of the Act of 2017), or as a 
consequence of previous recommendations for good practice in listed companies on 
the regulated market, as well as Commission Recommendation 2005/162/EU. The 
new regulation imposed on listed companies to adopt a remuneration policy and 
prepare a remuneration report may also have an impact on the establishment of a 
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nomination and remuneration committee within the supervisory board.3 The 
nomination and remuneration committee will thus play a pivotal role by preparing 
the drafts of those documents. Certainly, independently of the said obligations, the 
committees may also be formed in companies other than listed ones. Given the 
common practice to establish the committees, the aim of this paper is to present the 
legal character of the nomination and remuneration committee within the 
supervisory board in the dualistic system on the basis of the Polish provisions 
concerning joint-stock companies. The analysis will cover the establishment of the 
nomination and remuneration committee, the position of the committee in the 
supervisory board’s structure, the competences of the committee and the issue of 
committee’s by-laws.  
 

1. ESTABLISHMENT AND COMPOSITION OF THE COMMITTEE 
 

The supervisory board is a mandatory organ in the structure of Polish joint-stock 
companies, as there is no other possibility than to adopt the dualistic system in Polish 
joint-stock companies. The supervisory board shall be composed of at least three 
members, and at least five members in listed companies, appointed and removed by 
the general meeting (Art. 385 § 1 CCC). The provisions of the Code do not provide 
for any obligation to establish the committees or even do not indicate the possibility 
of forming them. Instead, the admissibility of their establishment is commonly 
accepted in the doctrine (Sołtysiński, 2010; Opalski 2006; Popiołek, 2015; Spyra, 
2007; Oplustil (I), 2010; Nowacki 2011; Michalski, 2012; Krauss, 2012; Pinior, 
2013). Irrespective of the above, the obligation to create a committee may be put on 
companies by way of special provisions, e.g. an audit committee due to the Act on 
Statutory Auditors, Audit Firms and Public Oversight.  In the Polish practice of listed 
companies, apart from an audit committee, a nomination and remuneration 
committee is established, typically as a single committee, however, it is admissible 
to distinguish between the nomination committee and the remuneration committee 
and form two separate committees.4 

 
In practice, the committees are established in bigger companies where, as a rule, 

the number of members of the supervisory board in the complex structure of the 
business of a company is higher. A committee within the supervisory board is 
obviously not a separate organ, but it constitutes a body being part of the board 
formed to implement the tasks assigned to it. The aim of the establishment of the 

                                                           
3  Due to the amendment to the Act of 29 July 2005 on public offering, conditions governing the 

introduction of financial instruments to organized trading, and listed companies, the  new Chapter 
4a “Remuneration policy and remuneration report” (Art. 90c - 90g) was introduced into the Act, 
imposing on listed companies new obligations with respect to the remuneration system of members 
of the management board and supervisory board. The amendment results from the implementation 
on the Directive (EU) 2017/828 

4  Such a distinction was indicated in Commission Recommendation 2005/162/EU. The three 
different types of committees have also been indicated in the literature, e.g. Gerner-Beuerle, 
Schillig, 2020: 320.  
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committees is to intensify the effectiveness, independence and professionalism of 
the supervisory board (Opalski, 2016: 1597). 

 
The admissibility of the establishment of the committees may be provided in the 

company by-laws. Hypothetically, a resolution of the general meeting may nominate 
members of the supervisory board directly to the committee (unless special 
provisions provide otherwise), although this nomination procedure is hardly used in 
practice. Committee members are commonly appointed by way of a resolution of the 
supervisory board. The company by-laws normally allow the supervisory board to 
establish the committees by way of a board’s resolution as fixed or interim 
committees for the preparation of the tasks indicated in the board’s resolution. The 
question may arise whether it is allowed to establish a committee without the 
statutory empowerment. Pursuant to Art. 390 § 1 CCC, the supervisory board shall 
perform its duties collectively, but it may delegate its members to individually 
perform specific supervisory tasks, then it may delegate specific tasks to a group of 
members (committee) as well (Sołtysiński, 2010: 519; Popiołek, 2015: 962; Oplustil 
(I), 2010: 712; Michalski, 2012: 19; Pinior, 2013: 202). On the contrary, it is also 
claimed that the establishment of the committee should be indicated in the by-laws, 
however, the delegation of competences may derive from the supervisory board’s 
resolution (Nowacki, 2011: 43,46), or even that the committees must be indicated in 
the company’s or supervisory board’s by-laws (Opalski, 2016: 1602).  After all, the 
recommendation is to indicate the admissibility of establishing committees in the 
company by-laws. The precise rule for their establishment may also be indicated in 
the supervisory board by-laws. Apart from the above, proposals for amendments to 
the Code have been formulated in the literature to introduce provisions explicitly 
enabling the supervisory board to establish the committees from among its members 
and to determine the scope of competences of such committees (Opalski, 2016: 1602; 
Oplustil (I), 2010: 715). 

 
The number of committee members may be indicated in the company by-laws, 

however, it is also possible, and it is recommended as more flexible, to indicate the 
number of committee members only in a board’s resolution, while the by-laws may 
establish the minimum number of such members. The nomination and remuneration 
committee generally consists of at least 3 members. Within a committee, a chairman 
shall be appointed, who shall be responsible for calling committee meetings and who 
presides over the debates and manages the committee tasks. Unlike the audit 
committee, the chairman of a supervisory board may simultaneously be the chairman 
of a nomination and remuneration committee.5 The by-laws may formulate further 
requirements for committee members, in particular, the criterion of independency 
within the meaning indicated in Annex II to Commission Recommendation 
2005/162/EU.  

                                                           
5  Such a recommendation is formulated in the Code of Best Practice for listed companies on the 

Warsaw Stock Exchange 2021 and in Annex I to Commission Recommendation 2005/162/EU 
(2.1.).  
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The term of office of a supervisory board member shall be no longer than five 
years and it shall be defined in the company by-laws. As regards the nomination and 
remuneration committee, there are no rules governing the term of office of its 
members. Consequently, a resolution may appoint the members for the entire term 
of office of the members of the supervisory board, or it may appoint the committee 
members for a determined period of time, shorter than the term of office of the 
supervisory board. Alternatively, it may appoint its members to implement the tasks 
indicated in the resolution for an undetermined period of time. In the latter case, the 
committee members shall perform their function until their removal from the 
committee. Given that a supervisory board member may be removed at any time by 
the general meeting before the end of his term of office, a removal from the 
supervisory board shall simultaneously lead to the expiry of the membership in the 
committee. 

 
As regards committee members, in the absence of additional rules in the by-laws, 

they may be removed at any time by a resolution of the supervisory board. It should 
be assumed that, since the supervisory board is empowered to appoint members of 
the nomination and remuneration committee, the supervisory board shall also be 
authorized to remove a committee member from office. This means that the 
composition of a nomination and remuneration committee may be changed during 
the term of office of the supervisory board. 

 
The remuneration of members of the supervisory board shall be set forth in the 

by-laws or by way of a resolution of the general meeting. Members of the 
supervisory board shall in any case be entitled to a reimbursement of the costs 
incurred in connection with concluding the supervisory board activities. A fixed 
remuneration shall be paid periodically, independently from the involvement in the 
board activity (Sołtysiński, 2010: 536; Opalski, 2016: 1621; Pinior, 2021: 5). An 
additional remuneration may be connected with a function in the board, as well as 
with participation in the committee. Due to a closer involvement in the committee, 
the additional remuneration may vary within the committee members, in particular, 
a higher amount shall be paid to the chairman of the committee. The additional 
remuneration may also be linked to performing additional tasks. An additional 
remuneration was accepted in the judgment of the Court of Appeal, I ACa 1391/11, 
where it was stated that the general meeting may discretionally set forth the 
remuneration of members of the supervisory board, including the variable 
components of the remuneration granted due to additional duties commissioned to 
such a member or members.  
 

2.  COMPETENCES OF THE NOMINATION AND REMUNERATION 
COMMITTEE 

 
A committee of the supervisory board operates as an advisory and opinion-

forming body (Sołtysiński, 2010: 519; Opalski, 2016: 1597;  Oplustil (I), 2010: 711). 
The role of the committee is to facilitate the adoption of professional decisions and 
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improve the board’s operation, taking into consideration effective supervision over 
the company in consent with the company’s interest (Oplustil (II), 2010: 477). 
However, sometimes the competences of a specific committee may be extended by 
virtue of law, as may be the case with the audit committee because it plays a 
preparatory, supervisory and informatory function (Pinior, 2018: 263). Generally, as 
indicated in Commission Recommendation 2005/162/EU, the committees should 
make recommendations aimed at preparing the decisions to be taken by the 
supervisory board itself. The primary purpose of the committees should be to 
increase the efficiency of the supervisory board by making sure that the decisions 
are based on due consideration and to help organize its work. 

 
The competences of the committee and the manner of its operation shall be 

indicated in the committee’s by-laws (enacted by the supervisory board) or directly 
in a supervisory board’s resolution. The competences delegated to the committee are 
thus limited to those that may be exercised by the supervisory board itself. In other 
words, the scope of the rights and duties of the supervisory board determines the 
scope of the committee’s competences. An analysis of the competences of the 
nomination and remuneration committee requires a presentation of the competences 
of the supervisory board. However, as stated in Commission Recommendation 
2005/162/EU, the creation of the committees is not intended, in principle, to remove 
the matters considered from the purview of the supervisory board itself, which 
remains fully responsible for the decisions taken in its field of competence. 

 
In general, the supervisory board performs permanent supervision over the 

company’s operations in all aspects of its activity, in particular, the evaluation of 
reports and financial statements (Art. 382 CCC). Taking into account the 
competences in relation to the management board, the supervisory board shall have 
the power to appoint and remove members of the management board (Art. 364 § 4 
CCC), as well as the right to suspend all or individual members of the management 
board for important reasons and to delegate members of the supervisory board to 
temporarily perform the duties of members of the management board (Art. 383 § 1 
CCC). Furthermore, the supervisory board shall have the power to represent the 
company in contracts and disputes between the company and members of the 
management board. Pursuant to Art. 378 CCC, the power of the supervisory board 
shall also include the determination of the remuneration of members of the 
management board, however, the general meeting may set the principles governing 
the remuneration, in particular, the maximum amount of remuneration, the right to 
additional benefits and their maximum amount. Further, the general meeting may 
authorize the supervisory board to establish that the remuneration should also include 
the right to participate in the company’s annual profit. The supervisory board may 
also be vested with further competences in the company by-laws, in particular, the 
supervisory board may decide on matters indicated in the by-laws, so in this case, 
the management board must obtain prior consent from the supervisory board in the 
form of a resolution before performing acts defined in the by-laws (Art. 384 CCC).  
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As regards the Act on Public Offering, pursuant to Art. 90g sec. 1 POA, the 
supervisory board of a company draws up an annual remuneration report presenting 
a comprehensive review of remuneration, including any and all benefits, regardless 
of their form, received by individual members of the management board and the 
supervisory board or due to individual members of those boards in the last financial 
year, as defined in the remuneration policy that shall be adopted by way of a 
resolution of the general meeting (Art. 90d sec. 1 POA). 

 
The competences of the nomination and remuneration committee shall concern 

mostly the board’s competences linked with the position of members of the 
management board, while the supervisory competences may be partly vested in the 
audit committee. However, it should be reiterated that the committee may not replace 
the decisions of the supervisory board (Opalski, 2016: 1599; Michalski, 2012: 19; 
Sołtysiński, 2010: 517; Oplustil (I), 2010: 711; Nowacki, 2011: 45). As a 
consequence, the committee may not decide who is going to be appointed to the 
management board, but shall be entitled to prepare the appointment. For instance, 
the committee may interview the candidates and prepare recommendations, but the 
final decision will be taken by the supervisory board. 

 
With reference to the competences strictly linked to the appointment of members 

of the management board, they may cover in particular: recommendation for the 
number of members of the management board, opinions on the candidates to be 
appointed, performing preliminary interviews with the candidates, or preparation of 
the draft terms of an agreement concluded with members of the management board. 
Further competences may concern the recommendations for removal or suspension 
of members of the management board, as well as the opinions on the necessity to 
delegate members of the supervisory board to the management board. The 
competences of the nomination and remuneration committee shall also include the 
issues concerning the remuneration system for the management board and senior 
staff and its periodical survey, recommendations and preparation of incentive 
programs, opinions on the human resource management systems. In particular, the 
nomination and remuneration committee shall be responsible for the preparation of 
the shares option programs for members of the management board and senior staff. 
The committee may also be entitled to prepare a preliminary opinion on the 
efficiency of the management board in respect of the tasks indicated in the 
management contracts (Opalski, 2016: 1224). As is stated in Annex I to Commission 
Recommendation 2005/162/EU, the committee should periodically assess the 
structure, size, composition and performance of the board, and make 
recommendations to the supervisory board with regard to any changes. 

 
Taking into account the obligation imposed on listed companies with respect to 

the remuneration policy, the shareholders’ meeting of a company shall adopt, by way 
of a resolution, a remuneration policy with regard to the members of the management 
board and supervisory board. However, it seems fairly understandable that 
shareholders do not prepare drafts of the resolutions, as in practice, the proposals are 
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usually prepared by the management board, unless the shareholders present their 
own drafts. A proposal for a remuneration policy may be then drafted by the 
supervisory board or its nomination and remuneration committee (Pinior, 2021: 3). 
The policy shall be revised at least every four years and the shareholders may of 
course address the proposals for the policy’s alteration, nonetheless, the draft of a 
new document may be formulated by the nomination and remuneration committee. 
Given that the policy predominantly concerns the remuneration of members of the 
management board, it seems reasonable to entrust the preparation of the draft to the 
nomination and remuneration committee because of its experience in determining 
the managers’ remuneration and familiarity with the remuneration structure in the 
company. Such draft shall not be binding on the general meeting and may be 
amended at the meeting, nevertheless, the preparation of the draft by the nomination 
and remuneration committee shall be admissible. 

 
Independently from the remuneration policy, the supervisory board shall draw up 

an annual remuneration report to be presented at the annual general meeting. The 
draft of the report may be prepared by the nomination and remuneration committee 
of the supervisory board, but the final report requires the adoption of a resolution by 
the supervisory board (Kosmin, Roberts, 2020: 103; Pinior, 2021: 6). 

 
It should be clearly stated that all the recommendations and documents prepared 

by the nomination and remuneration committee require subsequent acceptance of the 
supervisory board by way of a resolution, as the committee plays only a preparatory 
role in assisting the work of the supervisory board as a whole.  
 

3.  COMMITTEE’S BY-LAWS 
 

The committee’s by-laws is a document independent of the supervisory board’s 
by-laws (Pinior, 2013: 203). The difference between those documents results from 
the different organs empowered to adopt them. The general meeting may adopt the 
by-laws of the supervisory board, setting forth the organization and manner of 
operation thereof, and under the company by-laws, the supervisory board may be 
authorized to adopt its own by-laws (Art. 391 § 3 CCC). Conversely, the committee’s 
by-laws may be adopted by a resolution of the supervisory board and it does not 
require the authorization of the general meeting. This opinion may be justified by 
the fact that the supervisory board decides whether to appoint a committee or not 
(unless special provisions provide otherwise), so the supervisory board may also 
adopt the committee’s by-laws. 

 
In general, the committee’s by-laws indicate the composition and manner of 

operation of the committee, in particular, the issues of the adoption of resolutions by 
the committee. It may also refer to competences of the committee, however, the 
competences may be changed by a resolution of the supervisory board, as the 
committee’s by-laws will not be binding in this respect and, thus, the determination 
of the competences in the by-laws seems to be an exemplification. Further, a 
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management contracts (Opalski, 2016: 1224). As is stated in Annex I to Commission 
Recommendation 2005/162/EU, the committee should periodically assess the 
structure, size, composition and performance of the board, and make 
recommendations to the supervisory board with regard to any changes. 

 
Taking into account the obligation imposed on listed companies with respect to 

the remuneration policy, the shareholders’ meeting of a company shall adopt, by way 
of a resolution, a remuneration policy with regard to the members of the management 
board and supervisory board. However, it seems fairly understandable that 
shareholders do not prepare drafts of the resolutions, as in practice, the proposals are 
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usually prepared by the management board, unless the shareholders present their 
own drafts. A proposal for a remuneration policy may be then drafted by the 
supervisory board or its nomination and remuneration committee (Pinior, 2021: 3). 
The policy shall be revised at least every four years and the shareholders may of 
course address the proposals for the policy’s alteration, nonetheless, the draft of a 
new document may be formulated by the nomination and remuneration committee. 
Given that the policy predominantly concerns the remuneration of members of the 
management board, it seems reasonable to entrust the preparation of the draft to the 
nomination and remuneration committee because of its experience in determining 
the managers’ remuneration and familiarity with the remuneration structure in the 
company. Such draft shall not be binding on the general meeting and may be 
amended at the meeting, nevertheless, the preparation of the draft by the nomination 
and remuneration committee shall be admissible. 

 
Independently from the remuneration policy, the supervisory board shall draw up 

an annual remuneration report to be presented at the annual general meeting. The 
draft of the report may be prepared by the nomination and remuneration committee 
of the supervisory board, but the final report requires the adoption of a resolution by 
the supervisory board (Kosmin, Roberts, 2020: 103; Pinior, 2021: 6). 

 
It should be clearly stated that all the recommendations and documents prepared 

by the nomination and remuneration committee require subsequent acceptance of the 
supervisory board by way of a resolution, as the committee plays only a preparatory 
role in assisting the work of the supervisory board as a whole.  
 

3.  COMMITTEE’S BY-LAWS 
 

The committee’s by-laws is a document independent of the supervisory board’s 
by-laws (Pinior, 2013: 203). The difference between those documents results from 
the different organs empowered to adopt them. The general meeting may adopt the 
by-laws of the supervisory board, setting forth the organization and manner of 
operation thereof, and under the company by-laws, the supervisory board may be 
authorized to adopt its own by-laws (Art. 391 § 3 CCC). Conversely, the committee’s 
by-laws may be adopted by a resolution of the supervisory board and it does not 
require the authorization of the general meeting. This opinion may be justified by 
the fact that the supervisory board decides whether to appoint a committee or not 
(unless special provisions provide otherwise), so the supervisory board may also 
adopt the committee’s by-laws. 

 
In general, the committee’s by-laws indicate the composition and manner of 

operation of the committee, in particular, the issues of the adoption of resolutions by 
the committee. It may also refer to competences of the committee, however, the 
competences may be changed by a resolution of the supervisory board, as the 
committee’s by-laws will not be binding in this respect and, thus, the determination 
of the competences in the by-laws seems to be an exemplification. Further, a 
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resolution of the supervisory board may delegate supplementary competences to the 
committee in addition to those indicated in the by-laws. 

 
With reference to the manner of operation, those rules shall be binding for the 

committee. First, the by-laws shall usually indicate the manner of calling and holding 
committee meetings, so the chairman (or other person empowered by the chairman) 
shall be entitled to call a meeting by informing the committee members of the date, 
place and agenda of the meeting. The form of calling the meeting shall be adequate 
so as to enable the committee members to obtain information and participate in the 
meeting. The right to call a meeting and propose items on the agenda shall also be 
granted to the supervisory board. 

 
The forms of committee meetings shall be the same as those applying to the  

supervisory board, so the by-laws may indicate meetings with a physical presence of 
its members, meetings by means of direct communication facilities or hybrid 
meetings. Apart from the meetings, the manner of adopting resolutions without 
holding a meeting, such as written poll or electronic voting, may be allowed. The 
by-laws should also indicate the majority required for a resolution to be adopted by 
the committee, and the recommendation is the use of the absolute majority of votes. 

 
Second, it is also recommended to state explicitly in the by-laws the possibility 

of obtaining information and documents from members of the management board 
necessary to fulfil the tasks assigned to the committee by the supervisory board, as 
well as the possibility of using external experts (Oplusti (II), 2010: 481; Opalski, 
2016: 1387). It seems quite understandable that the preparation of important 
decisions for the supervisory board will inevitably require seeking external opinion, 
depending on the circumstances. The committee should also be granted financial 
support for such expenses. It should be underlined that Annex I to Commission 
Recommendation 2005/162/EU indicates that companies should ensure that the 
committees are provided with sufficient resources to discharge their duties, which 
includes the right to obtain all the necessary information or to seek independent 
professional advice on issues falling in their area of competence. It is also stated that 
the remuneration committee should be able to avail itself of consultants, with a view 
to obtaining the necessary information on market standards for remuneration 
systems. Additionally, the committee should be responsible for establishing the 
selection criteria, selecting, appointing and setting the terms of reference for any 
remuneration consultants who advise the committee, and should receive appropriate 
funding from the company to this effect.  
 

CONCLUSIONS 
 

The committees within the supervisory board have become common among 
Polish listed companies, but they may also be appointed in companies other than 
listed ones. The committees play a pivotal role in preparing important decisions of 
the supervisory board. It is thus recommended that the Polish Commercial 
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Companies Code be amended to introduce explicitly the admissibility of establishing 
the committees by way of a supervisory board’s resolution, as well as the obligation 
to access the necessary information and the right to use external experts.  
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Abstrakt 
Tento príspevok sa zaoberá problematikou pravidla podnikateľského uváženia 
známejšieho ako  tzv. business judgment rule, ktoré by malo byť aj  súčasťou  
rekodifikovaného práva obchodných spoločností v Slovenskej republike. Príspevok 
poukazuje na otvorenosť doktríny, jej vnímanie slovenskou právnou vedou ako aj na 
určité limity jej použitia, ktoré vyplynuli z prieskumu dostupných súdnych 
rozhodnutí. 

 
Kľúčové slová: business judgment, odborná starostlivosť, zodpovednosť 
štatutárneho orgánu. 
 

Abstract 
This paper deals with the issue of the rule of business decision making process better 
known as the so-called business judgment rule, which should be a part of the 
recodified law of commercial companies in the Slovak Republic. The paper points 
out the openness of the doctrine, its perception of legal science as well as certain 
limits of its application, which resulted from a survey of available court decisions. 
 
Key words: business judgment, duty of care, liability of statutory body. 
 
JEL Classification: K22 

 
 

ÚVOD  
 

Cieľom tohto príspevku je poukázať na aktuálne možnosti použitia konceptu 
business judgment rule v slovenskom práve, ktoré by sa v rekodifikovanom práve 
obchodných spoločnosti malo dočkať aj svojho legislatívneho vyjadrenia ako 
pravidlo podnikateľského uváženia či úsudku3. Podľa predloženého materiálu:  
                                                           
1 Autor je výskumný pracovník Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach a advokátsky koncipient.  
2  Tento príspevok bol spracovaný v rámci projektu VEGA 1/0566/19 „Výkon funkcie členov orgánov 

kapitálových obchodných společnosti“. 
3  Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností. Pracovná skupina pre 

rekodifikáciu práva obchodných spoločností. Ministerstvo spravodlivosti. Máj 2021, str. 17. Voľne 
dostupné z https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-627  
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„Nová právna úprava bude reflektovať skutočnosť, že podnikateľské 
rozhodovanie v sebe obsahuje určitú mieru rizika. Preto explicitne upraví pre 
podnikateľské rozhodovanie (najmä štatutárneho orgánu) uplatňovanie pravidla 
podnikateľského uváženia (business judgment rule). Pri podnikateľskom 
rozhodovaní pri dodržaní lojality a požadovanej starostlivosti zo strany člena 
štatutárneho orgánu tak bude absentovať protiprávnosť konania.“  

Súčasný legislatívny zámer neobsahuje explicitné vyjadrenie tohto pravidla a ako 
bude v príspevku ďalej vysvetlené do úvahy môžu prichádzať viaceré spôsoby jeho 
implementovania do vlastného textu zákona, nakoľko business judgment rule možno 
označiť za samostatnú doktrínu, ktorá nemá úplne jasné kontúry.4 
 

1.  TEORETICKO-PRÁVNE VÝCHODISKÁ 
 

Základ pre pravidlo podnikateľského uváženia nachádza svoj pôvod 
v rozhodovacej činnosti súdov štátu Delaware,5 pričom základný výrok znie:  

„riaditelia korporácií. . . sú zahalení domnienkou, ktorú im priznáva zákon, že sú 
[motivovaní] k svojmu správaniu v dobrej viere v záujme záujmov spoločnosti, ktorej 
záležitosti sa akcionári zaviazali splniť“6    

Idea, ktorá stojí za doktrínou business judgment rule je tá, že berúc do úvahy 
skutočnosť, že zmyslom podnikania je vytváranie zisku, čo je činnosť, ktorá v sebe 
nevyhnutne ukrýva aj rôzne riziká7, tak manažéri8 obchodných spoločností, ktorí 
riziká vyhodnocujú a nevyhnutne ich musia zohľadňovať pri svojich 
podnikateľských úsudkoch, by nemali byť zodpovední za prípadný ekonomický 
neúspech dôsledkov týchto rozhodnutí.  

Toto pravidlo je aplikované vo viacerých commonwealth právnych systémoch 
kde je ukotvené aj ako písané pravidlo (obsiahnuté v texte zákonov). Pri jeho 
preberaní je však treba postupovať obozretne, nakoľko „problematickým 
implantátom“ môže byť aj pre jemu príbuznejšie právne systémy než slovenský 
právny poriadok. Problematickosť transplantácie je daná najmä tým, že ide 
o pravidlo ktoré sa vyvinulo v judikatúre a v rôznych kontextoch.9  

                                                           
4  MANNING, B. The Business Judgment Rule in Overview. Ohio State Law Journal Vol. 45: 615 

(1984), s. 615. 
5  Ako zásadné rozhodnutie pre túto doktrínu sa zvykne uvádzať Gimbel v. Signal Cos., 316 A.2d 

599, 608 (Del. Ch. 1974).  
6  Tamtiež. V originálnom znení: „directors of a corporation ... are clothed with [the] presumption,  

which the law accords to them, of being [motivated] in their conduct by a bona fide regard for the
 interests of the corporation whose affairs the stockholders have committed to their charge”. 

7  Niekedy sa v tejto súvislosti hovorí o konceptoch rozhodovania, pri ktorých sa pracuje 
s predvídateľným rizikom. Viac BROULÍK, J. Pravidlo podnikatelského úsudku a riziko (Business 
Judgment Rule and Risk). Obchodněprávní Revue, 6/2012, s. 161-167, Voľne dostupné z 
https://ssrn.com/abstract=2355813.  

8  V tomto príspevku je použitý pojem manažér obchodnej spoločnosti vo význame najmä: 
štatutárneho orgánu ale môže zastrešovať aj výkon člena iného orgánu (napr. dozornej rady). 

9  LUMSDEN, A. The business judgment defence - insights from ASIC v Rich. Companies & 
Securities Law Journal in 2010 (28 C&SLJ 164).  s. 5 Voľne dostupné z http://ssrn.com/abstract= 
1584652.   
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Business judgment rule tak vo svojej podstate predstavuje prezumpciu, že 
manažéri obchodných korporácií konajú s náležitou starostlivosťou a do času kým 
táto domnienka nie je prelomená, tak také konanie nemôže byť predmetom súdneho 
prieskumu.10 Obsahuje spravidla 3 - 5 predpokladov11 pri splnení ktorých, nie je 
podnikateľské rozhodnutie predmetom ingerencie súdu (tj. nie je do neho 
zasahované napr. možnosti jeho zrušenia súdom, alebo považované za právny úkon/ 
delikt v rozpore so zákonom z ktorého možno vyvodzovať škodové nároky). Tieto 
predpoklady sú nasledovné: 

 
a)  požiadavka loyality 
b)  zachovanie náležitej starostlivosti 
c)  racionálny obchodný cieľ 
d)  konanie na informovanej báze 
e)  konanie v dobrej viere 

 
1.1.  Zákonné ukotvenie pravidla v zahraničí 

 
Napriek tomu, že pôvodne ide o judikatórne pravidlo, nachádza svoj odraz 

v písanom práve aj v commonwealth právnych systémoch (napr. Austrálsky Zákon 
o korporáciách v § 180 ods. 2 a 3).12 Práve zákonné formulácie sú potom 
rozhodujúce pre ustálenie predpokladov, potrebných pre aplikáciu pravidla. K 
implementácií tohto pravidla do právneho poriadku však pristúpilo aj nám právne 
blízke Česko alebo aj Nemecko. 

Právne dôsledky aplikácie pravidla sú v krajinách pôvodu v podstate také, že pri 
splnení predpokladov svedčí určitému konaniu právna domnienka, že ide o konanie, 
ktoré je v súlade s požiadavkami starostlivosti. Prejavuje sa to najmä v presune 
dôkazného bremena na druhú stranu (tj. na osobu, ktorá tvrdí, že požiadavky 
potrebnej starostlivosti konania neboli zachované). Ak však domnienka nie je 
prelomená, má sa za to, že také konanie nemôže byť súdom preskúmavané (bez 
ohľadu na jeho podnikateľskú neúspešnosť).  
                                                           
10  BRANSON, D. The Rule that Isn’t a Rule – the business Judgment rule. 36 Valparaiso University 

Law Review 361 (2002), s. 632. 
11  Ani súdna prax v jednotlivých štátoch USA nemá úplne jednotnú rozhodovaciu prax. BROULÍK, 

J. Pravidlo podnikatelského úsudku a riziko (Business Judgment Rule and Risk). Obchodněprávní 
Revue, 6/2012, s. 9, Voľne dostupné z SSRN: https://ssrn.com/abstract=2355813.   

12  Corporations Act 2001, No. 50/2001 :„(2) A director or other officer of a corporation who makes 
a business judgment is taken to meet the requirements of subsection (1), and their equivalent duties 
at common law and in equity, in respect of the judgment if they: 
(a) make the judgment in good faith for a proper purpose; and 
(b) do not have a material personal interest in the subject matter of the judgment; and 
(c) inform themselves about the subject matter of the judgment to the extent they reasonably believe 
to be appropriate; and 
(d) rationally believe that the judgment is in the best interests of the corporation. 
The director's or officer's belief that the judgment is in the best interests of the corporation is a 
rational one unless the belief is one that no reasonable person in their position would hold. 
(3) [Business judgment defined] In this section: 
business judgment means any decision to take or not take action in respect of a matter relevant to 
the business operations of the corporation“  
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„Nová právna úprava bude reflektovať skutočnosť, že podnikateľské 
rozhodovanie v sebe obsahuje určitú mieru rizika. Preto explicitne upraví pre 
podnikateľské rozhodovanie (najmä štatutárneho orgánu) uplatňovanie pravidla 
podnikateľského uváženia (business judgment rule). Pri podnikateľskom 
rozhodovaní pri dodržaní lojality a požadovanej starostlivosti zo strany člena 
štatutárneho orgánu tak bude absentovať protiprávnosť konania.“  

Súčasný legislatívny zámer neobsahuje explicitné vyjadrenie tohto pravidla a ako 
bude v príspevku ďalej vysvetlené do úvahy môžu prichádzať viaceré spôsoby jeho 
implementovania do vlastného textu zákona, nakoľko business judgment rule možno 
označiť za samostatnú doktrínu, ktorá nemá úplne jasné kontúry.4 
 

1.  TEORETICKO-PRÁVNE VÝCHODISKÁ 
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v rozhodovacej činnosti súdov štátu Delaware,5 pričom základný výrok znie:  

„riaditelia korporácií. . . sú zahalení domnienkou, ktorú im priznáva zákon, že sú 
[motivovaní] k svojmu správaniu v dobrej viere v záujme záujmov spoločnosti, ktorej 
záležitosti sa akcionári zaviazali splniť“6    
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nevyhnutne ukrýva aj rôzne riziká7, tak manažéri8 obchodných spoločností, ktorí 
riziká vyhodnocujú a nevyhnutne ich musia zohľadňovať pri svojich 
podnikateľských úsudkoch, by nemali byť zodpovední za prípadný ekonomický 
neúspech dôsledkov týchto rozhodnutí.  

Toto pravidlo je aplikované vo viacerých commonwealth právnych systémoch 
kde je ukotvené aj ako písané pravidlo (obsiahnuté v texte zákonov). Pri jeho 
preberaní je však treba postupovať obozretne, nakoľko „problematickým 
implantátom“ môže byť aj pre jemu príbuznejšie právne systémy než slovenský 
právny poriadok. Problematickosť transplantácie je daná najmä tým, že ide 
o pravidlo ktoré sa vyvinulo v judikatúre a v rôznych kontextoch.9  

                                                           
4  MANNING, B. The Business Judgment Rule in Overview. Ohio State Law Journal Vol. 45: 615 

(1984), s. 615. 
5  Ako zásadné rozhodnutie pre túto doktrínu sa zvykne uvádzať Gimbel v. Signal Cos., 316 A.2d 

599, 608 (Del. Ch. 1974).  
6  Tamtiež. V originálnom znení: „directors of a corporation ... are clothed with [the] presumption,  

which the law accords to them, of being [motivated] in their conduct by a bona fide regard for the
 interests of the corporation whose affairs the stockholders have committed to their charge”. 

7  Niekedy sa v tejto súvislosti hovorí o konceptoch rozhodovania, pri ktorých sa pracuje 
s predvídateľným rizikom. Viac BROULÍK, J. Pravidlo podnikatelského úsudku a riziko (Business 
Judgment Rule and Risk). Obchodněprávní Revue, 6/2012, s. 161-167, Voľne dostupné z 
https://ssrn.com/abstract=2355813.  

8  V tomto príspevku je použitý pojem manažér obchodnej spoločnosti vo význame najmä: 
štatutárneho orgánu ale môže zastrešovať aj výkon člena iného orgánu (napr. dozornej rady). 

9  LUMSDEN, A. The business judgment defence - insights from ASIC v Rich. Companies & 
Securities Law Journal in 2010 (28 C&SLJ 164).  s. 5 Voľne dostupné z http://ssrn.com/abstract= 
1584652.   
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delikt v rozpore so zákonom z ktorého možno vyvodzovať škodové nároky). Tieto 
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b)  zachovanie náležitej starostlivosti 
c)  racionálny obchodný cieľ 
d)  konanie na informovanej báze 
e)  konanie v dobrej viere 
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Takémuto chápaniu pravidlá business judgment rule zodpovedá aj právne 
zakotvenie v českom Zákone o obchodných korporacích13 (ďalej len ZOOK) v § 51:  

„(1) Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském 
rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v 
obhajitelném zájmu obchodní korporace; to neplatí, pokud takovéto rozhodování 
nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.” 

Z uvedeného možno poznať, že ide o zákonnú konštrukciu, ktorá stanovuje 
ďalšie podmienky aby určité jednání (konanie) mohlo byť považované za konanie 
„pečlivé“ (starostlivé) a s potřebními znalostemi (potrebnými znalosťami). Takéto 
„pečlive a znalé“  konanie má potom význam pre všetky ďalšie zákonné pravidlá, 
ktoré vyžadujú určitý štandard správania v podobe „pěče řádneho hospodáře“, ktorá 
nahradila koncept konania s odbornou starostlivosťou.  

Česká zákonná úprava zároveň zakotvuje aj negatívnu podmienku aplikácie 
pravidla v § 51 ZOOK v poslednej vete, v zmysle ktorej uvedené neplatí (tj. ods. 1) 
ak také rozhodovanie nebolo vykonané s nevyhnutnou lojalitou. 

Predpoklady pre aplikáciu tohto pravidla v zmysle Českého ZOOK teda 
možno vyjadriť nasledovne: 

 
a) musí ísť o podnikateľské rozhodovanie 
b) konanie v dobrej viere 
c) konanie s potrebnými znalosťami 
d) v obhájiteľnom záujme obchodnej korporácie 
e) nesmie ísť o konanie v rozpore s požiadavkou nevyhnutnej lojality 
 

1.2. Doktrína business judgment rule v slovenskej právnej vede 
 

Anglo-americký koncept business judgment rule nie je pre Slovenskú právnu 
doktrínu neznámym. Podľa viacerých autorov je možné túto doktrínu v slovenskom 
práve aplikovať v rámci posudzovania odbornej starostlivosti štatutárneho orgánu, 
pri zohľadňovaní liberačných dôvodov zodpovednosti za škodu.14 

Podľa Patakyovej15: „Člen predstavenstva musí preukazovať, t.j. uniesť dôkazné 
bremeno v spore o náhradu škody, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti 
s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Odborná 
starostlivosť sa viaže k získavaniu a použitiu všetkých informácií relevantných 
k rozhodovaniu v záležitosti, ktorá je príčinou vzniku škody. Dobra viera je 
psychickou kategóriou, ktorú je nevyhnutné odlišovať od zavinenia. Aj napriek 
kompetentnému výkonu funkcie členov predstavenstva sa v praxi nemusí potvrdiť 
správnosť rozhodnutia predstavenstva. Uvedený princíp je vyjadrením podstaty 
                                                           
13 Zákon 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích. 
14  Napr. Patakyova, M. In  PATAKYOVA, M. A kol. Obchodný zákonník. Komentár. 4. Vydanie. 

Bratislava: C.H.Beck, 2013, s. 793, tiež MITERPACHOVA, J. Zodpovednosť za škodu 
v obchodnom práve. Bratislava : Wolters Kluwer s. r. o., 2015, s. 157-161, alebo aj Pala, R; 
Frindrich, J.; Palová, I.; Majeriková, M. in OVEČKOVÁ, O. a kolektív. Obchodný zákonník. 
Veľký komentár. Bratislava : Wolters Kluwer s. r. o., 2017, s. 970. 

15  Patakyova, M. In  PATAKYOVA, M. A kol. Obchodný zákonník. Komentár. 4. Vydanie. 
Bratislava: C.H.Beck, 2013, s. 793. 
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podnikateľských úsudkov (business-judgement-rule), ktoré pracujú 
s predvídateľným rizikom, a preto sa pri hodnotení skutočností, či člen 
predstavenstva postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou, 
neskúma výsledok, ale činnosť (zaobstaranie a vyhodnotenie všetkých relevantných 
informácií, vydanie/participácia na vydaní rozhodnutia a jeho následné vykonanie 
v dobrej viere, že zvolený postup je v záujme spoločnosti).“ V tomto svetle je zrejmé, 
že prof. Patakyová vníma priestor pre doktrínu ako súčasť liberačných dôvodov spod 
zodpovednosti za škodu. 

Podobne vníma business judgment rule aj Miterpachová16: „V zásade pri 
porovnaní názorov slovenskej právnej vedy môžeme povedať, že chápanie limitov 
zodpovednosti štatutárnych orgánov je veľmi podobné ako v prípade doktríny 
business judgement rule. Je jasné, že v uvedených názoroch nie sú obsiahnuté úplne 
všetky parametre definované doktrínou. Na druhej strane môžeme vysloviť názor, že 
doktrína je v súlade s prezentovanými názormi a nepriznáva žiadne práva 
a povinnosti nad rámec súčasného Obchodného zákonníka, len upresňuje jeho 
výklad a spôsob zisťovanie už v zákone ustanovených predpokladov.“ Doktrínu teda 
chápe ako presnejší postup zisťovania či manažér konal s odbornou starostlivosťou. 

S týmito názormi možno čiastočne súhlasiť, ak sa však na business judgment rule 
dívame z pohľadu právnych účinkov unesenia dôkazného bremena o tom, že 
manažér konal s odbornou starostlivosťou, tak je potrebné prísť k záveru, že právny 
základ pre to aby išlo o akúsi „hmotno-právnu“ námietku procesnej obrany, v našom 
právnom poriadku, nenachádzame. Inak povedané manažér obchodnej spoločnosti, 
ktorý by čelil prípadnej žalobe na náhradu škody, zo žalobcom tvrdeného dôvodu, 
že konal v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, by mal v slovenskom 
práve sám preukazovať to, že konal v súlade s požiadavkami odbornej starostlivosti. 
Naproti tomu v prípade existencie prezumpcie správnosti jeho konania (business 
judgment rule) jeho obrana by nemala smerovať k preukazovaniu správnosti 
výsledku jeho konania (čo v prípade vzniku škody je nemožné), ale iba 
k preukázaniu splnenia predpokladov pre to, aby jeho konaniu prezumpcia 
správnosti svedčila. 

Takýmto spôsobom vnímajú business judgment rule aj Pála a kol.:  „Povinnosť 
výkonu pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a 
všetkých jej spoločníkov treba v súvislosti so zodpovednosťou konateľov za škodu 
chápať ako kumulatívne vymedzenú povinnosť. Aby konateľ mohol byť v dobrej 
viere, že koná v záujme spoločnosti, musí totiž najskôr vynaložiť primerané úsilie na 
to, aby záujmy spoločnosti spoznal a vychádzajúc z tohto poznania potom s odbornou 
starostlivosťou posúdil, ako má konať. Z uvedeného vyplýva, že konateľ nebude 
zodpovedať za škodu iba za predpokladu, že konal nielen s odbornou starostlivosťou, 
ale súčasne aj v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Ak sú obe podmienky 
(konanie s odbornou starostlivosťou a konanie v dobrej viere) splnené súčasne 
(dôkazné bremeno spočíva na konateľovi), zodpovednosť konateľa za škodu 
nevznikne. Práve tento liberačný dôvod umožňuje aj v podmienkach slovenského 
korporátneho práva uplatnenie doktríny „riadneho obchodného úsudku“ (business 
                                                           
16  Miterpachová J. In MITERPACHOVA, J. Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve. Bratislava: 

Wolters Kluwer s. r. o., 2015, s.157-161. 
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ak také rozhodovanie nebolo vykonané s nevyhnutnou lojalitou. 

Predpoklady pre aplikáciu tohto pravidla v zmysle Českého ZOOK teda 
možno vyjadriť nasledovne: 
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c) konanie s potrebnými znalosťami 
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1.2. Doktrína business judgment rule v slovenskej právnej vede 
 

Anglo-americký koncept business judgment rule nie je pre Slovenskú právnu 
doktrínu neznámym. Podľa viacerých autorov je možné túto doktrínu v slovenskom 
práve aplikovať v rámci posudzovania odbornej starostlivosti štatutárneho orgánu, 
pri zohľadňovaní liberačných dôvodov zodpovednosti za škodu.14 

Podľa Patakyovej15: „Člen predstavenstva musí preukazovať, t.j. uniesť dôkazné 
bremeno v spore o náhradu škody, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti 
s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Odborná 
starostlivosť sa viaže k získavaniu a použitiu všetkých informácií relevantných 
k rozhodovaniu v záležitosti, ktorá je príčinou vzniku škody. Dobra viera je 
psychickou kategóriou, ktorú je nevyhnutné odlišovať od zavinenia. Aj napriek 
kompetentnému výkonu funkcie členov predstavenstva sa v praxi nemusí potvrdiť 
správnosť rozhodnutia predstavenstva. Uvedený princíp je vyjadrením podstaty 
                                                           
13 Zákon 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích. 
14  Napr. Patakyova, M. In  PATAKYOVA, M. A kol. Obchodný zákonník. Komentár. 4. Vydanie. 

Bratislava: C.H.Beck, 2013, s. 793, tiež MITERPACHOVA, J. Zodpovednosť za škodu 
v obchodnom práve. Bratislava : Wolters Kluwer s. r. o., 2015, s. 157-161, alebo aj Pala, R; 
Frindrich, J.; Palová, I.; Majeriková, M. in OVEČKOVÁ, O. a kolektív. Obchodný zákonník. 
Veľký komentár. Bratislava : Wolters Kluwer s. r. o., 2017, s. 970. 

15  Patakyova, M. In  PATAKYOVA, M. A kol. Obchodný zákonník. Komentár. 4. Vydanie. 
Bratislava: C.H.Beck, 2013, s. 793. 
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podnikateľských úsudkov (business-judgement-rule), ktoré pracujú 
s predvídateľným rizikom, a preto sa pri hodnotení skutočností, či člen 
predstavenstva postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou, 
neskúma výsledok, ale činnosť (zaobstaranie a vyhodnotenie všetkých relevantných 
informácií, vydanie/participácia na vydaní rozhodnutia a jeho následné vykonanie 
v dobrej viere, že zvolený postup je v záujme spoločnosti).“ V tomto svetle je zrejmé, 
že prof. Patakyová vníma priestor pre doktrínu ako súčasť liberačných dôvodov spod 
zodpovednosti za škodu. 

Podobne vníma business judgment rule aj Miterpachová16: „V zásade pri 
porovnaní názorov slovenskej právnej vedy môžeme povedať, že chápanie limitov 
zodpovednosti štatutárnych orgánov je veľmi podobné ako v prípade doktríny 
business judgement rule. Je jasné, že v uvedených názoroch nie sú obsiahnuté úplne 
všetky parametre definované doktrínou. Na druhej strane môžeme vysloviť názor, že 
doktrína je v súlade s prezentovanými názormi a nepriznáva žiadne práva 
a povinnosti nad rámec súčasného Obchodného zákonníka, len upresňuje jeho 
výklad a spôsob zisťovanie už v zákone ustanovených predpokladov.“ Doktrínu teda 
chápe ako presnejší postup zisťovania či manažér konal s odbornou starostlivosťou. 

S týmito názormi možno čiastočne súhlasiť, ak sa však na business judgment rule 
dívame z pohľadu právnych účinkov unesenia dôkazného bremena o tom, že 
manažér konal s odbornou starostlivosťou, tak je potrebné prísť k záveru, že právny 
základ pre to aby išlo o akúsi „hmotno-právnu“ námietku procesnej obrany, v našom 
právnom poriadku, nenachádzame. Inak povedané manažér obchodnej spoločnosti, 
ktorý by čelil prípadnej žalobe na náhradu škody, zo žalobcom tvrdeného dôvodu, 
že konal v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, by mal v slovenskom 
práve sám preukazovať to, že konal v súlade s požiadavkami odbornej starostlivosti. 
Naproti tomu v prípade existencie prezumpcie správnosti jeho konania (business 
judgment rule) jeho obrana by nemala smerovať k preukazovaniu správnosti 
výsledku jeho konania (čo v prípade vzniku škody je nemožné), ale iba 
k preukázaniu splnenia predpokladov pre to, aby jeho konaniu prezumpcia 
správnosti svedčila. 

Takýmto spôsobom vnímajú business judgment rule aj Pála a kol.:  „Povinnosť 
výkonu pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a 
všetkých jej spoločníkov treba v súvislosti so zodpovednosťou konateľov za škodu 
chápať ako kumulatívne vymedzenú povinnosť. Aby konateľ mohol byť v dobrej 
viere, že koná v záujme spoločnosti, musí totiž najskôr vynaložiť primerané úsilie na 
to, aby záujmy spoločnosti spoznal a vychádzajúc z tohto poznania potom s odbornou 
starostlivosťou posúdil, ako má konať. Z uvedeného vyplýva, že konateľ nebude 
zodpovedať za škodu iba za predpokladu, že konal nielen s odbornou starostlivosťou, 
ale súčasne aj v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Ak sú obe podmienky 
(konanie s odbornou starostlivosťou a konanie v dobrej viere) splnené súčasne 
(dôkazné bremeno spočíva na konateľovi), zodpovednosť konateľa za škodu 
nevznikne. Práve tento liberačný dôvod umožňuje aj v podmienkach slovenského 
korporátneho práva uplatnenie doktríny „riadneho obchodného úsudku“ (business 
                                                           
16  Miterpachová J. In MITERPACHOVA, J. Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve. Bratislava: 

Wolters Kluwer s. r. o., 2015, s.157-161. 
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judgement rule), t. j. vylúčenie zodpovednosti za škodu, ak štatutárny orgán pri 
podnikateľskom rozhodovaní mohol mať rozumne za to, že na základe náležitých 
informácií koná v prospech spoločnosti. Pri konaní v mene spoločnosti a pri 
obchodnom vedení konateľa bude preskúmané, či boli realizované na informovanom 
základe, v dobrej viere a v záujme spoločnosti – ak to tak bolo, je možné prezumovať 
vylúčenie zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla spoločnosti.“17 

Napokon pravidlo podnikateľského uváženia si našlo cestu aj do základnej 
učebnicovej literatúry, ktorá ho označuje ako „právo na podnikateľský omyl“ pričom 
uvádza, že: „Akceptuje sa, že člen orgánu musí podstupovať určité riziko na účely 
dosiahnutia zisku a že iba zriedkakedy dokáže vopred plne odhadnúť podnikateľský 
úspech určitého rozhodnutia. Nekoná protiprávne, ak podstupuje racionálne 
podnikateľské riziko a bol dostatočne informovaný.“18 Ako autori ďalej uvádzajú: 
„Pravidlo podnikateľského rozhodovania zohľadňujúce podnikateľské riziko sa 
pochopiteľne uplatní len tam, kde má člen orgánu možný priestor pre uváženie. Ak 
ide o zákonom uloženú povinnosť konať určitým spôsobom (napr. verejnoprávne 
povinností daňového práva, platenie odvodov, správneho práva, trestného ale aj 
súkromného práva), člen orgánu toho veľa nenauvažuje.“19 Ako ďalší príklad 
uvádzajú vykonávanie vôle vytvorenej iným orgánom, napr. ak valné zhromaždenie 
na seba atrahuje rozhodnutie vo veci obchodného vedenia. Pomerne jednoznačne sa 
tak vyjadrujú aj k vymedzeniu vecnej pôsobnosti tohto pravidla, čo, ako ukáže 
nasledujúca časť môže byť niekedy problematické. 

 
2. BUSINESS JUDGEMENT RULE V SLOVENSKÝCH SÚDNYCH 

SPOROCH 
 

Z rešerše rozhodnutí slovenských súdov v ktorých sa využila argumentácia 
business judgment rule vyplynulo, že argumentácia pravidlom business judgment 
rule sa objavuje aj v odôvodneniach súdnych rozhodnutí. Pozitívne možno hodnotiť 
niekoľko rozhodnutí krajských súdov v Trnave, Košiciach a Prešove20, ktoré sa 
prikláňajú k tomu, že pravidlo business judgment rule je vyjadrené aj v § 135a ods. 
3 ObZ. Ako príklad argumentácie možno uviesť: 

 „Pri takomto posudzovaní možno podľa odvolacieho súdu aplikovať tzv. 
„business judgement rule“, t. j. pravidlo obchodníckeho úsudku, ktoré je vo 
všeobecnosti vyjadrený aj v ustanovení § 135a ods. 3 prvej vete Obchodného 
zákonníka. Podstata tohto pravidla vyjadruje, že štatutárny orgán nie je voči 
spoločnosti zodpovedný za každý neúspech podnikania spoločnosti, teda za každú 
hospodársku stratu alebo škodu, ktorá vznikla v dôsledku jeho podnikateľského 
rozhodnutia. S každým podnikateľským rozhodnutím je totiž spojené určité riziko a 
                                                           
17  Pala, R; Frindrich, J.; Palová, I.; Majeriková, M. in OVEČKOVÁ, O. a kolektív. Obchodný 

zákonník. Veľký komentár. Bratislava : Wolters Kluwer s. r. o., 2017, s. 970. Podčiarknuté autorom. 
18  OVEČKOVÁ, O., CSACH, K., ŽITŇANSKÁ, L. Obchodné právo 2. Obchodné spoločnosti 

a družstvo. Bratislava : Wolters Kluwer SR s.r.o., 2020, s. 266. 
19  Tamtiež. 
20  Napr. rozhodnutie Krajského súd v Trnave 21Cob/102/2018 a 31Cob/74/2018, rozhodnutie 

Krajského súdu v Košiciach 4CoKR/31/2019 a Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove 
3Cob/60/2019.   
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toto riziko (dôsledky rozhodnutia) nie sú v okamihu rozhodovania vždy presne 
odhadnuteľné a kvantifikovateľné. Ak by bol štatutárny orgán zodpovedný vždy za 
každú stratu alebo neúspech, znamenalo by to, že štatutári (a v širšom zmysle 
manažéri) by neboli ochotní ísť do čo len mierne rizikovejšieho obchodu, čo by ale 
vo výsledku znamenalo riziko, že mnohé podnikateľské príležitosti by zostali 
nevyužité a zabíjalo by ducha podnikania.“ 

Uvedená  argumentácia je správna, ak by sme sa však dívali na business judgment 
rule úzko, ako na zakotvenie domnienky, ktorá má posilniť postavenie manažéra, 
ktorý čelí žalobe na náhradu škody (čo je pôvodný zmysel pravidla) tak 
vyvodzovanie tohto pravidla skrz § 135a ods. 3 ObZ neobstojí, nakoľko uvedené 
ustanovenie nie je zakotvením právnej domnienky správnosti rozhodnutia, ale 
upravuje tzv. liberačné dôvody zo zodpovednosti za škodu. Táto argumentácia však 
korešponduje s vyššie uvedeným doktrinálnym názorom. 

Rozdiel vnímam v tom, že pokiaľ business judgment rule ako právna domnienka, 
by v podstate malo založiť stav, že sa predpokladá, že manažér konal s odbornou 
starostlivosťou, tak § 135 ods. 3 ObZ v podstate káže praví opak, a to tým, že: 
„Konateľ nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej 
pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme 
spoločnosti.“ To nabáda k záveru, že ak žalobca preukáže škodu, je na manažérovi 
aby sa liberoval preukázaním toho, že konal s odbornou starostlivosťou. Ak si 
porovnáme právnu domnienku zakotvenú v českom § 51 ZOOK, tak môžeme vidieť, 
že česká úprava v podstate spresňuje spôsob dokazovania konania so starostlivosťou 
riadneho hospodára a to tým, že manažérovi stačí preukázať splnenie predpokladov, 
konkrétne to, že konal v dobrej viere, informovane a v obhájiteľnom záujme 
korporácie. Ak by sme sa teda pridržali úzkeho vymedzenia pravidla, ako pravidla, 
ktoré má založiť právnu domnienku konania s odbornou starostlivosťou tak musíme 
prísť k záveru, že pravidlo business judgment rule je v rozhodnutiach slovenských 
súdov nesprávne používané.  

V praxi však zrejme táto právno-technická záležitosť veľký rozdiel vo výsledku 
súdneho sporu nespôsobí, nakoľko bremeno dokazovania o vzniku škody najprv 
zaťaží žalobcu. Mám však za to, že môže mať vplyv na dĺžku konania, nakoľko aby 
bolo možné uvažovať o liberácií mal by žalobca v prvom rade preukázať vznik 
škody, čo býva v praxi často náročný dôkaz samo o sebe – až následne ma význam 
uvažovať o liberácií spod náhrady škody. Pôvodná podstata pravidla business 
judgment rule smerovala k tomu, aby sa prípadné podnikateľské uváženie (business 
judgment) po tom čo sa bolo možné dovolať domnienky ani nepreskúmavalo, a to 
bez ohľadu na skutočný ekonomický dôsledok takého rozhodnutia (tj. platilo by ako 
skoro ako fikcia).21 Ak by sa teda v súdnom konaní prv preskúmavali podmienky 
splnenia business judgment rule, mohlo by také konanie trvať kratšie. Toto pravidlo 
by teda pôsobilo ako akýsi test prípustnosti žaloby na náhradu škody. 

V ďalšej línií súdnych rozhodnutí Krajského súdu v Trnave22 sa s argumentáciou 
pravidlom business judgment rule stretávame v konaní o preskúmaní rozhodnutiam 

                                                           
21  Pozri pozn. 9. 
22  Niekoľko rozhodnutí správneho senátu Krajského súdu v Trnave vo podobných veciach, napr. 

20S/40/2017. 
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judgement rule), t. j. vylúčenie zodpovednosti za škodu, ak štatutárny orgán pri 
podnikateľskom rozhodovaní mohol mať rozumne za to, že na základe náležitých 
informácií koná v prospech spoločnosti. Pri konaní v mene spoločnosti a pri 
obchodnom vedení konateľa bude preskúmané, či boli realizované na informovanom 
základe, v dobrej viere a v záujme spoločnosti – ak to tak bolo, je možné prezumovať 
vylúčenie zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla spoločnosti.“17 

Napokon pravidlo podnikateľského uváženia si našlo cestu aj do základnej 
učebnicovej literatúry, ktorá ho označuje ako „právo na podnikateľský omyl“ pričom 
uvádza, že: „Akceptuje sa, že člen orgánu musí podstupovať určité riziko na účely 
dosiahnutia zisku a že iba zriedkakedy dokáže vopred plne odhadnúť podnikateľský 
úspech určitého rozhodnutia. Nekoná protiprávne, ak podstupuje racionálne 
podnikateľské riziko a bol dostatočne informovaný.“18 Ako autori ďalej uvádzajú: 
„Pravidlo podnikateľského rozhodovania zohľadňujúce podnikateľské riziko sa 
pochopiteľne uplatní len tam, kde má člen orgánu možný priestor pre uváženie. Ak 
ide o zákonom uloženú povinnosť konať určitým spôsobom (napr. verejnoprávne 
povinností daňového práva, platenie odvodov, správneho práva, trestného ale aj 
súkromného práva), člen orgánu toho veľa nenauvažuje.“19 Ako ďalší príklad 
uvádzajú vykonávanie vôle vytvorenej iným orgánom, napr. ak valné zhromaždenie 
na seba atrahuje rozhodnutie vo veci obchodného vedenia. Pomerne jednoznačne sa 
tak vyjadrujú aj k vymedzeniu vecnej pôsobnosti tohto pravidla, čo, ako ukáže 
nasledujúca časť môže byť niekedy problematické. 

 
2. BUSINESS JUDGEMENT RULE V SLOVENSKÝCH SÚDNYCH 

SPOROCH 
 

Z rešerše rozhodnutí slovenských súdov v ktorých sa využila argumentácia 
business judgment rule vyplynulo, že argumentácia pravidlom business judgment 
rule sa objavuje aj v odôvodneniach súdnych rozhodnutí. Pozitívne možno hodnotiť 
niekoľko rozhodnutí krajských súdov v Trnave, Košiciach a Prešove20, ktoré sa 
prikláňajú k tomu, že pravidlo business judgment rule je vyjadrené aj v § 135a ods. 
3 ObZ. Ako príklad argumentácie možno uviesť: 

 „Pri takomto posudzovaní možno podľa odvolacieho súdu aplikovať tzv. 
„business judgement rule“, t. j. pravidlo obchodníckeho úsudku, ktoré je vo 
všeobecnosti vyjadrený aj v ustanovení § 135a ods. 3 prvej vete Obchodného 
zákonníka. Podstata tohto pravidla vyjadruje, že štatutárny orgán nie je voči 
spoločnosti zodpovedný za každý neúspech podnikania spoločnosti, teda za každú 
hospodársku stratu alebo škodu, ktorá vznikla v dôsledku jeho podnikateľského 
rozhodnutia. S každým podnikateľským rozhodnutím je totiž spojené určité riziko a 
                                                           
17  Pala, R; Frindrich, J.; Palová, I.; Majeriková, M. in OVEČKOVÁ, O. a kolektív. Obchodný 

zákonník. Veľký komentár. Bratislava : Wolters Kluwer s. r. o., 2017, s. 970. Podčiarknuté autorom. 
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toto riziko (dôsledky rozhodnutia) nie sú v okamihu rozhodovania vždy presne 
odhadnuteľné a kvantifikovateľné. Ak by bol štatutárny orgán zodpovedný vždy za 
každú stratu alebo neúspech, znamenalo by to, že štatutári (a v širšom zmysle 
manažéri) by neboli ochotní ísť do čo len mierne rizikovejšieho obchodu, čo by ale 
vo výsledku znamenalo riziko, že mnohé podnikateľské príležitosti by zostali 
nevyužité a zabíjalo by ducha podnikania.“ 

Uvedená  argumentácia je správna, ak by sme sa však dívali na business judgment 
rule úzko, ako na zakotvenie domnienky, ktorá má posilniť postavenie manažéra, 
ktorý čelí žalobe na náhradu škody (čo je pôvodný zmysel pravidla) tak 
vyvodzovanie tohto pravidla skrz § 135a ods. 3 ObZ neobstojí, nakoľko uvedené 
ustanovenie nie je zakotvením právnej domnienky správnosti rozhodnutia, ale 
upravuje tzv. liberačné dôvody zo zodpovednosti za škodu. Táto argumentácia však 
korešponduje s vyššie uvedeným doktrinálnym názorom. 

Rozdiel vnímam v tom, že pokiaľ business judgment rule ako právna domnienka, 
by v podstate malo založiť stav, že sa predpokladá, že manažér konal s odbornou 
starostlivosťou, tak § 135 ods. 3 ObZ v podstate káže praví opak, a to tým, že: 
„Konateľ nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej 
pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme 
spoločnosti.“ To nabáda k záveru, že ak žalobca preukáže škodu, je na manažérovi 
aby sa liberoval preukázaním toho, že konal s odbornou starostlivosťou. Ak si 
porovnáme právnu domnienku zakotvenú v českom § 51 ZOOK, tak môžeme vidieť, 
že česká úprava v podstate spresňuje spôsob dokazovania konania so starostlivosťou 
riadneho hospodára a to tým, že manažérovi stačí preukázať splnenie predpokladov, 
konkrétne to, že konal v dobrej viere, informovane a v obhájiteľnom záujme 
korporácie. Ak by sme sa teda pridržali úzkeho vymedzenia pravidla, ako pravidla, 
ktoré má založiť právnu domnienku konania s odbornou starostlivosťou tak musíme 
prísť k záveru, že pravidlo business judgment rule je v rozhodnutiach slovenských 
súdov nesprávne používané.  

V praxi však zrejme táto právno-technická záležitosť veľký rozdiel vo výsledku 
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21  Pozri pozn. 9. 
22  Niekoľko rozhodnutí správneho senátu Krajského súdu v Trnave vo podobných veciach, napr. 

20S/40/2017. 
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Finančného riaditeľstva SR, kedy žalobca (daňovník) argumentuje obranou business 
judgment rule pri obhajobe ekonomickej transakcie. Žalovaný finančné riaditeľstvo 
takúto argumentáciu odmieta: „Podľa žalovaného žalobcom poukazované pravidlo 
podnikateľského úsudku „business judgement rule“ nie je v danom prípade 
aplikovateľné, pretože sa ním spravujú súkromnoprávne obchodné vzťahy, avšak v 
preskúmavanom prípade ide o porušenie daňových právnych predpisov spadajúcich 
do oblasti verejného práva“23. Čo je v podstate argumentácia, ktorá zodpovedá 
citovanému názoru v učebnici prof. Ovečkovej a kol.24  

Žalobca pritom namietal, že: „Pokiaľ správca dane vyhodnotil ako nedostatočnú 
starostlivosť zo strany žalobcu skutočnosť, že nepreveril potrebnú registráciu jeho 
dodávateľa na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, žalobca 
namietal nemožnosť spochybnenia reálnosti preverovaných zdaniteľných plnení na 
základe absencie predmetnej registrácie u jeho dodávateľa. V tejto súvislosti žalobca 
argumentoval osobitosťami tohto druhu veľkoobchodnej činnosti, pri ktorej v odvetví 
predaja mäsových výrobkov nie je obvyklé a ani opodstatnené kontrolovať 
registráciu dodávateľa mäsa, pretože výrobky sú ďalej predávané podnikateľom na 
ich finálne spracovanie a predaj konečným spotrebiteľom. Podľa názoru žalobcu 
porušenie registračných povinností jeho dodávateľom nijakým spôsobom nevplývajú 
na nárok žalobcu pre uplatnenie práva na odpočítanie dane.”25  

Napadnuté rozhodnutie Finančného riaditeľstva SR, Krajský súd zrušil, okrem 
iného aj s nasledujúcim odôvodnením: „V nadväznosti na uvedené možno 
konštatovať, že celkové objektívne vyhodnotenie samotného spôsobu realizácie 
dodávok tovaru žalobcovi, spolu s posúdením vynaloženia jeho dostatočnej odbornej 
starostlivosti pri realizácii deklarovaných zdaniteľných plnení, s dopadom na 
konečné vyhodnotenia splnenia všetkých zákonných podmienok na uplatnenie 
odpočtu dane za nákup predmetného tovaru, bude zo strany správcu dane možné až 
po odstránení vyššie uvedeného procesného pochybenia a následného vyhodnotenia 
všetkých vykonaných dôkazov jednotlivo i vo vzájomných súvislostiach. Vzhľadom 
na uvedené správny súd podotýka, že nie je na škodu presvedčivosti správneho 
rozhodnutia, dôsledne sa vysporiadať i s dôvodmi nevykonania navrhovaných 
dôkazov, predovšetkým uvedením úvahy ozrejmujúcej a vyhodnocujúcej 
vierohodnosť už vykonaných dôkazov a ich vplyvu na celkové skutkové závery vo 
vzťahu k navrhovaným dôkazom.”26 

 Mám za to, že v tomto odôvodnení súd medzi riadkami pripustil potrebu 
skúmania dodržania štandardov obchodno-právnej „odbornej starostlivosti“ aj pri 
skúmaní porušenia noriem verejnoprávnych predpisov a pri penalizácií ich 
porušenia. Na jednej strane možno súhlasiť s tým, že „jednoduché rozhodnutie“ 
o tom, či subjekt  má zaplatiť už vyrúbenú daň alebo ju nezaplatí, nie je takým 
podnikateľským rozhodnutím, ktoré dáva priestor na úvahu (tj. je v ňom prítomný 
business judgment, v zmysle podnikateľský úsudok, rozhodnúť sa konať určitým 

                                                           
23  Rozsudok Krajského súdu v Trnave 20S/40/2017, bod 19. 
24  Pozri pozn. 17 
25  Rozsudok Krajského súdu v Trnave 20S/40/2017, bod 9. 
26  Rozsudok Krajského súdu v Trnave 20S/40/2017, bod 52. 
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spôsobom)27. Na strane druhej s istotou existuje v reálnom živote mnoho situácií ako 
v oblasti daňových predpisov, ale aj súkromnoprávnych predpisov, ktoré nemajú 
jednoznačné riešenie, nejde o ustálené otázky a napriek tomu konanie určitým 
spôsobom je z pohľadu podnikateľa nevyhnutné a preto aj nevyhnutne založené na 
rozhodovaní za prítomnosti rizika. A teda ani nie každý daňovo právny, 
občianskoprávny, či správno-právny omyl by nemal byť automaticky považovaný 
za protiprávnosť. To v konečnom dôsledku poukazuje na to, že limitom, resp. 
neopomenuteľným predpokladom uplatnenia doktríny business judgment rule je 
skutočnosť, že dané rozhodnutie malo byť uvážením. 
 

ZÁVER  
 

Zámer zákonodarcu ukotviť pravidlo podnikateľského uváženia aj 
v rekodifikovanom slovenskom práve obchodných spoločností treba bez pochýb 
považovať za krok správnym smerom. V určitej „slovenskej“ podobe je vzor pre toto 
pravidlo business judgment rule uplatňované už v súčasnosti. Ako však bolo 
v príspevku ukázané, pravidlo môže byť doktrinálne vnímané rôznymi spôsobmi 
a funkciami a preto pre jeho aplikovateľnosť bude rozhodujúci vlastný text zákona. 
Z môjho pohľadu sa ako vhodný spôsob zakotvenia javí ten aký bol zvolený 
v českom Zákone o obchodních korporacích. Tam uvedené pravidlo by mohlo byť 
v slovenskom zákone vylepšené o bližšie konkretizovanie toho, čo možno rozumieť 
pod konaním v ktorom je prítomný podnikateľský úsudok. Ide však o otázku, ktorú 
môže uspokojivo zodpovedať aj právna veda, či neskoršia rozhodovacia prax, 
a preto prípadne vynechanie úpravy vecnej pôsobnosti (resp. legálnej definície 
podnikateľského uváženia) obstojí aj ako legitímny legislatívny zámer zákonodarcu. 
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Collaborative platforms as information society services in the case law 

of the Court of Justice of the European Union 
 

Abstrakt 
Autorky sa v predkladanom článku zaoberajú otázkami súvisiacimi pôsobením 
kolaboratívnych platforiem v oblasti dopravy, resp.  posudzovaním ich pôsobenia 
a ich začlenenia v rámci práva Európskej únie, ktoré objasňuje judikatúra Súdneho 
dvora Európskej únie vo veciach C- 434/15 Asociación Profesional Elite Taxi a C-
62/19 Star Taxi App. Predmetom skúmania pre účely tohto príspevku budú najmä 
okolnosti, ktoré považoval Súdny dvor Európskej únie za kľúčové pri rozhodovaní 
o tom, či služby tej-ktorej spoločnosti budú spadať pod definíciu služieb informačnej 
spoločnosti, so zreteľom na návrhy generálneho advokáta, ktoré boli v daných 
veciach predložené. 
 
Kľúčové slová: služby informačnej spoločnosti, kolaboratívne platformy, judikatúra 
SD EÚ. 
 

Abstract 
In the presented article, the authors deal with issues related to the operation of 
collaborative platforms in the field of transport, resp. assessing their operation and 
their incorporation into European Union law, clarified by the case law of the Court 
of Justice of the European Union in cases C-434/15 Asociación Profesional Elite 
Taxi and C-62/19 Star Taxi App. In particular, the circumstances will be examined 
for the purposes of this contribution, which the Court of Justice of the European 
Union considered to be key in ruling on this whether the services of that company 
will fall under the definition of information society services, having regard to the 
Opinion of the Advocate General in the present case.  
 
Key words: information society services, collaborative platforms, ECJ case law. 
 
JEL Classification: K20, K24  
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1  Interné doktorandky Katedry obchodného práva a hospodárskeho práva Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty.  
2  Tento príspevok vznikol v rámci riešenia grantovej úlohy - APVV-19-0424 - Inovatívna obchodná 

spoločnosť: vnútrokorporátne premeny, digitálne výzvy a nástup umelej inteligencie a APVV-17-
0561- Ľudskoprávne a etické aspekty kybernetickej bezpečnosti. 
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ÚVOD 
 

Kolaboratívne hospodárstvo rezonuje v centre laickej aj odbornej pozornosti už 
značnú dobu. Vo vzťahu k dokumentom Európskej únie zaznamenala zvýšenú 
pozornosť najmä Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo, ktorá 
obsahovala sériu iniciatív a usmernení týkajúcich sa otázok zdanenia, otázok 
ochrany spotrebiteľa, hospodárskej súťaže či zodpovednostného režimu 
predmetných platforiem.  Podľa prieskumov Eurobarometra už v roku 2016 využilo 
služby kolaboratívnej ekonomiky približne 17% európskych spotrebiteľov, pričom 
52% vedelo o existencii takto poskytovaných služieb. 3 Netrvalo dlho, a zákonodarné 
a súdne orgány svojou činnosťou taktiež začali reflektovať na nové obchodné 
modely, ktoré získali v pomerne krátkom čase výraznú popularitu medzi 
spotrebiteľmi. Kolaboratívne platformy pôsobia v rôznych odvetviach, v súčasnosti 
je to najmä doprava, cestovných ruch či gastronómia, ale aj mnohé iné. Pojem 
platforma, je širokým pojmom, pod ktorý možno subsumovať rôzne kategórie 
poskytovateľov služieb či obchodné modely rôzneho spektra, spornou ostáva aj 
otázka, ktoré modely sú skutočne„ kolaboratívnymi platformami“, keďže aj tieto 
možno vnútorne členiť a diferencovať s ohľadom na obsah poskytovanej služby či 
ich účel. 

Definovanie kolaboratívnej ekonomiky4 je problematické, keďže jej predmetom 
sú mnohé činnosti.5 Rozvoj elektronického obchodu v rámci informačnej spoločnosti 
ponúka mnohé príležitosti na zamestnanie napríklad v malých či stredných 
podnikoch, stimuluje hospodársky rast a investovanie do inovácií.6 Vytvorenie 

                                                           
3  European Commission, DGs, Communacation, Public Opinion, dostupné na: https://ec.europa.eu/ 

COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/survey
Ky/2112, navštívené dňa 19. januára 2021. 

4  „...pod pojmom kolaboratívne hospodárstvo sa rozumejú obchodné modely, v rámci ktorých sú 
obchodné činnosti podporené kolaboratívnymi platformami vytvárajúcimi otvorený trh pre dočasné 
využívanie tovarov a služieb, ktoré sú často poskytované súkromnými osobami. Kolaboratívne 
hospodárstvo zahŕňa tri kategórie relevantných aktérov:  
i) poskytovateľov služieb, ktorí sa spoločne delia o svoje aktíva, zdroje, čas alebo schopnosti – môže 
ísť o súkromné osoby, ktoré príležitostne ponúkajú svoje služby (tzv. „peers“), alebo poskytovateľov 
služieb v rámci ich odbornej spôsobilosti (profesionálni poskytovatelia služieb);  
ii) používateľov týchto služieb; 
iii) sprostredkovateľov, ktorí – prostredníctvom online platformy – spájajú poskytovateľov s 
používateľmi a zjednodušujú ich vzájomné transakcie („kolaboratívne platformy“).“– 
COM/2016/0356 - Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov - Európska agenda pre kolaboratívne 
hospodárstvo zo dňa 02.06.2019 prijaté v Bruseli. s. 3. Dostupné online: <https://eur- 
lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0356&from=SK> 
<28.02.2019> . 

5  DOBROVIČ Ľ.  In. Kolaboratívna (zdieľaná) ekonomika a jej vplyv na ochranu duševného zdravia 
v oblasti služieb dopravy. In: Vplyv moderných technológií na právo : recenzovaný zborník 
príspevkov z vedeckej konferencie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. – 
ISBN 9788081527289. – s. 22-41. , dostupné online na: https://dusevnezdravie.upjs.sk/wp-
content/uploads/2019/09/DOBROVIČ-ZDIELANA-EKONOMIKA.pdf . 

6  Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch 
služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica 
o elektronickom obchode). 
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právneho rámca na zabezpečenie voľného pohybu služieb informačnej spoločnosti 
je hlavným cieľom smernice 2000/31 (ďalej len „smernica o elektronickom 
obchode“). Služby informačnej spoločnosti zahŕňajú širokú a rôznorodú paletu 
ekonomických aktivít, ku ktorým dochádza online. 

V tejto súvislosti je nutné poznamenať, že azda najznámejšími platformami, či 
najfrekventovanejšie zmieňovanými platformami v kontexte konceptu sharing 
economy7 sú platforma Uber, pôsobiaca v oblasti mestskej dopravy a taktiež 
platforma Airbnb, ktorá poskytuje (alebo neposkytuje)8 služby v oblasti cestovného 
ruchu, teda krátkodobého prenájmu nehnuteľností, ale v súčasnosti aj poskytovanie 
širokého spektra zážitkov, najnovšie aj online zážitkov.9 Uvádzané platformy boli 
z pohľadu rôznych aspektov posudzované tak vnútroštátnymi súdmi (nevynímajúc 
Slovenskú republiku), ako aj Súdnym dvorom Európskej únie. Spoločnosť Uber bola 
účastníkom konania vo viacerých súdnych sporoch vedených na Súdnom dvore 
Európskej únie, napríklad v konaní C-526/15 - Uber Belgium, C-320/16 - Uber 
France, či C-371/17 – Uber. Obchodná spoločnosť Airbnb taktiež pred Súdnym 
dvorom Európskej únie participovala ako strana sporu v konaní C-390/18 - Airbnb 
Ireland, C-723/19 - Airbnb Ireland a Airbnb Payments UK či C-674/20 - Airbnb 
Ireland. 

V odborných kruhoch výrazne zarezonoval prípad španielskeho Uberu, C-
434/15- Asociación Profesional Elite Taxi. Dôvody prečo tomu tak bolo, širšie 
súvislosti ako aj vplyv rozsudku Súdneho dvora EÚ v predmetnej veci zo dňa 20. 
decembra 2017 budú predmetom skúmania autoriek v predkladanom článku. 
V ostatnom čase sa do centra pozornosti dostal rozsudok vo veci C-62/19 - Star Taxi 
App, ktorým Súdny dvor konštatoval, že rumunská aplikácia je na rozdiel od Uberu 
službou informačnej spoločnosti. Komparovaním súdneho rozhodnutia vo veci 
španielskeho Uberu a rumuskej Star Taxi App sa autorky pokúsia o abstrakciu 
diferenciačných znakov medzi uvedenými platformami, ktoré spôsobili ich odlišnú 
kategorizáciu z pohľadu práva Európskej únie. Analýzou predmetných rozhodnutí 
a návrhov generálneho advokáta vo vyššie zmieňovaných veciach, s poukazom na 
súvisiacu odbornú literatúru zároveň autorky poukážu na sporné aspekty pričom 
dôjde aj ku komparácii podmienok pôsobenia s platformou Airbnb. 
 

1. K POJMU SLUŽBY INFORMAČNEJ SPOLOČNOSTI PODĽA 
PRÁVNEHO PORIADKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A PRÁVA 
EÚ 
 

Definíciu pojmu služby informačnej spoločnosti nachádzame v rámci nášho 
vnútroštátneho práva v ust. § 2 písm. a)  zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom 
obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného 

                                                           
7  Ekvivalent k anglickému zdieľaná ekonomika. 
8  Platformy kolaboratívnej ekonomiky sa poväčšine stránia pozície priameho poskytovateľa služieb 

a označujú sa ako sprostredkovatelia. 
9  Airbnb. Online zážitky. Dostupné na: https://sk.airbnb.com/s/experiences/online, navštívené dňa 

19. januára 2021. 
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trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení zákona č. 284/2002 Z. z., stanovujúc že sa jedná o   

 
- službu poskytovanú na diaľku  
- počas spojenia elektronických zariadení elektronickou komunikačnou 

sieťou,  
- spravidla za úhradu  
- na žiadosť príjemcu služby informačnej spoločnosti, najmä komerčná 

komunikácia, spracovanie, prenos, uchovávanie, vyhľadávanie alebo 
zhromažďovanie dát a elektronická pošta okrem osobnej elektronickej 
pošty; službou informačnej spoločnosti nie sú rozhlasové a televízne 
vysielanie vrátane teletextu, hlasové telefonické služby, telefaxové služby 
a služby, ktorých obsah vylučuje ich poskytovanie na diaľku“.  

 
Táto definícia je prirodzené prevzatá z legislatívy Európskej únie, konkrétne z čl. 

2 písm. a) smernice o elektronickom obchode, ktorý odkazuje na už zrušenú 
smernicu 98/34, ktorá odkazuje na ustanovenie čl. 1 ods. 1 písm. b) smernice 
2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní 
informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby 
informačnej spoločnosti. Zároveň je potrebné uviesť, že podľa odôvodnenia 21 
smernice č. 2006/123 o službách na vnútornom trhu, dopravné služby vrátane 
mestskej dopravy, taxi služby a služby rýchlej zdravotníckej pomoci, ako aj 
prístavné služby by mali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Článok 2 
ods. 2 písm. d) spomínanej smernice uvádza, že ustanovenia smernice sa nevzťahujú 
na služby v oblasti dopravy. 

S pozíciou služieb informačnej spoločnosti sa v nadväznosti na zásadu 
vzájomného uznávania medzi členskými štátmi viažu určité výhody v súvislosti 
s usadením sa poskytovateľov v príslušných členských štátoch ich pôvodu.10 
V kontexte posudzovaných skutočností má najväčší význam predovšetkým zásada 
vylučujúca predchádzajúce povolenie stanovujúca, že členské štáty zabezpečia aby 
začatie a vykonávanie činnosti poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti 
nepodliehalo predchádzajúcemu oprávneniu ani žiadnej inej požiadavke, ktorá má 
rovnaký účinok (čl. 4 smernice o elektronickom obchode). 

Z pohľadu poskytovateľa služby, akým je napríklad preprava cestujúcich 
realizovaná v meste, prostredníctvom zadania požiadavky do aplikácie, akými sú 
napríklad služby spoločnosti Uber či Star Taxi App, bude preto výhodnou práve 
pozícia poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti, nakoľko členský štát 
v zásade nemôže poskytovanie služieb podmieňovať splnením špecifických 
povinností, ako to bolo napríklad v prípade vydania rozhodnutia mestského 
zastupiteľstva mesta Bukurešť, zakladajúceho povinnosť subjektu Star Taxi App, 
požiadať o povolenie na činnosť tzv. dispečingu aj na prevádzkovanie počítačových 
aplikácií. V tomto ohľade sa zameriame na povahu služieb poskytovaných 

                                                           
10  Návrhy generálneho advokáta zo dňa 10. septembra 2020, Star Taxi App SRL, C-62/19, 

ECLI:EU:C:2020:980, bod 1. 
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spoločnosťou Uber a Star Taxi App, ktoré boli posudzované práve cez prizmu 
okolností za akých sú uvádzané služby poskytované. 

 
2. PRÍPAD ASOCIACIÓN PROFESIONAL ELITE TAXI 

(UBER SYSTEMS SPAINSL) 
 

Ako uvádzame už v úvode, pre účely naplnenia cieľa predkladaného príspevku, 
podrobíme komparácii prípady dvoch zdanlivo rovnakých platforiem, o ktorých 
začlenení do rámca práva EÚ rozhodoval Súdny dvor EÚ. Ako prvý analyzujeme 
prípad Uber, ktorý aj z chronologického hľadiska predchádzal prípadu Star Taxi 
App. 

Spoločnosť Uber bola založená v roku 2009 v Kalifornii. Využívala koncept 
fungovania, ktorý spočíval z početného množstva neprofesionálnych vodičov, teda 
vodičov, ktorí nedisponovali licenciami na výkon svojej činnosti. Veľká časť 
z týchto vodičov si neplnila svoje daňové povinnosti, samotná spoločnosť Uber 
pôsobila bez predchádzajúcich povolení, ktoré sú pre štandardné taxislužby 
nevyhnutné. V dôsledku uvedeného čelila mnohým právnym sporom vo viacerých 
členských štátoch EÚ, ale aj mimo územia EÚ. Spomínané konflikty sa týkali najmä 
jej legitimity, ktorá bola spochybňovaná zo strany tradičných taxi služieb či 
miestnych samospráv. Spoločnosť Uber oponovala v týchto konfliktoch 
argumentom, že výkon jej činnosti má charakter sprostredkovateľskej činnosti, 
v rámci ktorej sprostredkuje vodiča pre konkrétnych pasažierov prostredníctvom 
mobilnej aplikácie a z tohto dôvodu sú nesprávne stotožňované jej odporcami s 
činnosťou taxislužieb. 

Pretrvávajúce spory čiastočne vyriešil Súdny dvor rozhodnutím z  20. decembra 
2017 prijatým veľkou komorou, vo veci C-434/15, Asociación Profesional Elite 
Taxi, ktorému predchádzalo vnútroštátne konanie spoločnosti Uber v Španielsku. 
Základnou otázkou, ktorú španielsky súd -  Juzgado de lo Mercantil no. 3 de 
Barcelona (Obchodný súd č. 3 Barcelona) považoval za nevyhnutnú položiť 
Súdnemu dvoru bola, či spoločnosť Uber musí alebo nemusí mať predchádzajúce 
administratívne povolenia v zmysle platnej španielskej legislatívy. 

Nadväzujúc na uvedené, pre objasnenie, v  zmysle platnej právnej úpravy na 
vnútroštátnej španielskej úrovni, poskytovanie taxislužby v meste podlieha 
predchádzajúcemu získaniu licencie, ktorá držiteľov oprávňuje na výkon danej 
činnosti pre každé z vozidiel určených na poskytovanie danej služby. Licencie 
oprávňujúce na poskytovanie taxislužby v meste vydávajú mestské úrady alebo 
miestne samosprávy príslušné na území, kde sa má činnosť vykonávať,  
a z uvedeného dôvodu je poskytovanie medzimestskej taxislužby viazané na 
získanie zodpovedajúceho povolenia. Meritom sporu teda bolo zodpovedanie 
otázky: 

 
-  či sa služby poskytované spoločnosťou Uber majú považovať za dopravné 

služby,   
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trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení zákona č. 284/2002 Z. z., stanovujúc že sa jedná o   

 
- službu poskytovanú na diaľku  
- počas spojenia elektronických zariadení elektronickou komunikačnou 

sieťou,  
- spravidla za úhradu  
- na žiadosť príjemcu služby informačnej spoločnosti, najmä komerčná 

komunikácia, spracovanie, prenos, uchovávanie, vyhľadávanie alebo 
zhromažďovanie dát a elektronická pošta okrem osobnej elektronickej 
pošty; službou informačnej spoločnosti nie sú rozhlasové a televízne 
vysielanie vrátane teletextu, hlasové telefonické služby, telefaxové služby 
a služby, ktorých obsah vylučuje ich poskytovanie na diaľku“.  

 
Táto definícia je prirodzené prevzatá z legislatívy Európskej únie, konkrétne z čl. 

2 písm. a) smernice o elektronickom obchode, ktorý odkazuje na už zrušenú 
smernicu 98/34, ktorá odkazuje na ustanovenie čl. 1 ods. 1 písm. b) smernice 
2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní 
informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby 
informačnej spoločnosti. Zároveň je potrebné uviesť, že podľa odôvodnenia 21 
smernice č. 2006/123 o službách na vnútornom trhu, dopravné služby vrátane 
mestskej dopravy, taxi služby a služby rýchlej zdravotníckej pomoci, ako aj 
prístavné služby by mali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Článok 2 
ods. 2 písm. d) spomínanej smernice uvádza, že ustanovenia smernice sa nevzťahujú 
na služby v oblasti dopravy. 

S pozíciou služieb informačnej spoločnosti sa v nadväznosti na zásadu 
vzájomného uznávania medzi členskými štátmi viažu určité výhody v súvislosti 
s usadením sa poskytovateľov v príslušných členských štátoch ich pôvodu.10 
V kontexte posudzovaných skutočností má najväčší význam predovšetkým zásada 
vylučujúca predchádzajúce povolenie stanovujúca, že členské štáty zabezpečia aby 
začatie a vykonávanie činnosti poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti 
nepodliehalo predchádzajúcemu oprávneniu ani žiadnej inej požiadavke, ktorá má 
rovnaký účinok (čl. 4 smernice o elektronickom obchode). 

Z pohľadu poskytovateľa služby, akým je napríklad preprava cestujúcich 
realizovaná v meste, prostredníctvom zadania požiadavky do aplikácie, akými sú 
napríklad služby spoločnosti Uber či Star Taxi App, bude preto výhodnou práve 
pozícia poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti, nakoľko členský štát 
v zásade nemôže poskytovanie služieb podmieňovať splnením špecifických 
povinností, ako to bolo napríklad v prípade vydania rozhodnutia mestského 
zastupiteľstva mesta Bukurešť, zakladajúceho povinnosť subjektu Star Taxi App, 
požiadať o povolenie na činnosť tzv. dispečingu aj na prevádzkovanie počítačových 
aplikácií. V tomto ohľade sa zameriame na povahu služieb poskytovaných 

                                                           
10  Návrhy generálneho advokáta zo dňa 10. septembra 2020, Star Taxi App SRL, C-62/19, 

ECLI:EU:C:2020:980, bod 1. 
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spoločnosťou Uber a Star Taxi App, ktoré boli posudzované práve cez prizmu 
okolností za akých sú uvádzané služby poskytované. 

 
2. PRÍPAD ASOCIACIÓN PROFESIONAL ELITE TAXI 

(UBER SYSTEMS SPAINSL) 
 

Ako uvádzame už v úvode, pre účely naplnenia cieľa predkladaného príspevku, 
podrobíme komparácii prípady dvoch zdanlivo rovnakých platforiem, o ktorých 
začlenení do rámca práva EÚ rozhodoval Súdny dvor EÚ. Ako prvý analyzujeme 
prípad Uber, ktorý aj z chronologického hľadiska predchádzal prípadu Star Taxi 
App. 

Spoločnosť Uber bola založená v roku 2009 v Kalifornii. Využívala koncept 
fungovania, ktorý spočíval z početného množstva neprofesionálnych vodičov, teda 
vodičov, ktorí nedisponovali licenciami na výkon svojej činnosti. Veľká časť 
z týchto vodičov si neplnila svoje daňové povinnosti, samotná spoločnosť Uber 
pôsobila bez predchádzajúcich povolení, ktoré sú pre štandardné taxislužby 
nevyhnutné. V dôsledku uvedeného čelila mnohým právnym sporom vo viacerých 
členských štátoch EÚ, ale aj mimo územia EÚ. Spomínané konflikty sa týkali najmä 
jej legitimity, ktorá bola spochybňovaná zo strany tradičných taxi služieb či 
miestnych samospráv. Spoločnosť Uber oponovala v týchto konfliktoch 
argumentom, že výkon jej činnosti má charakter sprostredkovateľskej činnosti, 
v rámci ktorej sprostredkuje vodiča pre konkrétnych pasažierov prostredníctvom 
mobilnej aplikácie a z tohto dôvodu sú nesprávne stotožňované jej odporcami s 
činnosťou taxislužieb. 

Pretrvávajúce spory čiastočne vyriešil Súdny dvor rozhodnutím z  20. decembra 
2017 prijatým veľkou komorou, vo veci C-434/15, Asociación Profesional Elite 
Taxi, ktorému predchádzalo vnútroštátne konanie spoločnosti Uber v Španielsku. 
Základnou otázkou, ktorú španielsky súd -  Juzgado de lo Mercantil no. 3 de 
Barcelona (Obchodný súd č. 3 Barcelona) považoval za nevyhnutnú položiť 
Súdnemu dvoru bola, či spoločnosť Uber musí alebo nemusí mať predchádzajúce 
administratívne povolenia v zmysle platnej španielskej legislatívy. 

Nadväzujúc na uvedené, pre objasnenie, v  zmysle platnej právnej úpravy na 
vnútroštátnej španielskej úrovni, poskytovanie taxislužby v meste podlieha 
predchádzajúcemu získaniu licencie, ktorá držiteľov oprávňuje na výkon danej 
činnosti pre každé z vozidiel určených na poskytovanie danej služby. Licencie 
oprávňujúce na poskytovanie taxislužby v meste vydávajú mestské úrady alebo 
miestne samosprávy príslušné na území, kde sa má činnosť vykonávať,  
a z uvedeného dôvodu je poskytovanie medzimestskej taxislužby viazané na 
získanie zodpovedajúceho povolenia. Meritom sporu teda bolo zodpovedanie 
otázky: 

 
-  či sa služby poskytované spoločnosťou Uber majú považovať za dopravné 

služby,   
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- špecifické služby informačnej spoločnosti (teda na základe zákonom 
stanovených podmienok v zmysle smernice o elektronickom obchode  
2001/31/ES alebo smernice o službách 2006/123/ES)  

- alebo sú kombináciu oboch týchto druhov služieb.  
 

Od odpovede Súdneho dvora a jeho právnej kvalifikácie záviselo, či možno 
spoločnosti Uber uložiť povinnosť získať predchádzajúce administratívne povolenie. 
Za predpokladu, že by sa na dotknuté služby vzťahovala smernica 2006/123 alebo 
smernica 2015/1535 (pôvodne smernica 98/3411), nemožno činnosti spoločnosti 
Uber považovať za nekalosúťažné. Inak povedané, za predpokladu, že by činnosťou 
spoločnosti Uber predstavovala poskytovanie služieb informačnej činnosti, ktorá 
v zmysle článku 4 ods. 4 smernice 2000/31 nesmie podliehať systému 
predchádzajúceho povolenia alebo akejkoľvek požiadavke s rovnocenným účinkom, 
tak činnosť nemožno posudzovať za nekalosúťažnú. Na druhej strane, služby 
individuálnej prepravy, akými sú napríklad individuálna preprava v meste 
prostredníctvom taxislužby, je kvalifikovaná ako služba v oblasti prepravy, a táto 
spadá pod právnu úpravu čl. 2 ods. 2 smernice 2006/123.12 

 
Súdny dvor v predmetnej veci konštatoval, že sprostredkovateľská služba, ktorá 

spočíva v skontaktovaní neprofesionálnych vodičov, ktorí využívajú svoje vlastné 
vozidlá s osobami, ktoré sa potrebujú prepraviť v rámci mesta, sa  v zásade odlišuje 
od dopravnej služby, ktorá pozostáva z fyzického aktu presunu osôb z jedného 
miesta na iné napríklad prostredníctvom mestskej dopravy. Za predpokladu, že 
každá z týchto služieb, je posudzovaná oddelene možno ich jednotlivo zaradiť do 
pôsobnosti jednotlivých smerníc. To však nie je možné aplikovať v prípade 
spoločnosti Uber, keďže túto sprostredkovateľskú službu treba považovať za 
neoddeliteľnú súčasť celkovej služby, ktorej hlavným prvkom je dopravná služba 
a ktorá v dôsledku toho nezodpovedá kvalifikácii „služby informačnej spoločnosti“ 
v zmysle príslušnej smernice 2015/1535 ale kvalifikácii „služby v oblasti dopravy“ 
v zmysle smernice 2006/123. Túto kvalifikáciu podporuje aj judikatúra Súdneho 
dvora, podľa ktorej pojem „služba v oblasti dopravy“ zahŕňa nielen prepravné služby 
ako také, ale aj každú službu, ktorá je neoddeliteľne spätá s fyzickým aktom presunu 
osôb alebo tovaru z jedného miesta na druhé prostredníctvom vozidla. Na základe 
týchto argumentov je teda potrebné sprostredkovateľskú službu považovať za 
neoddeliteľnú súčasť celkovej služby, ktorej hlavnou zložkou je najmä dopravná 
služba, a preto nesmie byť klasifikovaná ako služba informačnej spoločnosti ale ako 
dopravná služba. V tejto oblasti však doposiaľ Európsky parlament ani Rada 
Európskej únie neprijali spoločné pravidlá ani iné mechanizmy pre vymedzenú 
oblasť, teda je na vnútroštátnom práve toho-ktorého členského štátu, aby podmienky 
poskytovania sprostredkovateľských služieb, akou je aj služba spoločnosti Uber,  
upravili podľa vlastného uváženia. Potvrdením, že digitálna/kolaboratívna platforma 
poskytujúca službu elektronického sprostredkovania dopravy je dopravnou službou, 

                                                           
11  Smernica č. 98/34 bola zrušená a nahradená smernicou 2015/1535, ktorej článok 10 ods. 2 

stanovuje, že odkazy na smernicu 98/34 sú odkazom na smernicu 2015/1535. 
12  K uvedenému pozri: Rozsudok z 1.októbra 2015 Trijber a Harmsen, C-340-14 a C341/14 . 
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aj keď nevlastní žiadne motorové vozidlo, vytvára priestor pre členské štáty použiť 
primerané obmedzenia vo forme licencie resp. koncesie pre daných vodičov. 

V právnej situácii spoločnosti Uber, sú dôležitými nasledovné fakty. Ako 
poskytovateľ sprostredkovateľskej služby vytvára  spoločnosť Uber ponuku služby 
prepravy v rámci mesta, ktorú sprístupňuje najmä prostredníctvom nástrojov 
výpočtovej techniky, akou je aplikácia dotknutá vo veci samej, a zároveň organizuje 
jej všeobecné fungovanie v prospech osôb, ktoré chcú túto ponuku využiť na účely 
prepravy v rámci mesta. Ďalej táto spočíva vo výbere neprofesionálnych vodičov 
využívajúcich svoje vlastné vozidlá, ktorým táto spoločnosť poskytuje aplikáciu, bez 
ktorej by jednak títo vodiči nemohli poskytovať prepravné služby, a jednak osoby, 
ktoré sa potrebujú prepraviť v rámci mesta, by nemali prístup k službám uvedených 
vodičov. Spoločnosť ako sprostredkovateľ má zásadný vplyv na podmienky, za 
akých môže byť vodičmi poskytovaná služba v rámci platformy. Spoločnosť Uber 
teda prostredníctvom aplikácie určuje taktiež maximálnu cenu jazdy, táto je 
sprostredkovateľovi vyplatená ešte skôr ako neprofesionálnemu vodičovi. Vykonáva 
určitú kontrolu kvality vozidiel a ich vodičov, ako aj správania týchto vodičov, ktorá 
dokonca môže viesť k ich vylúčeniu. Usudzujúc z vyššie vymedzených kritérií je 
teda hlavným prvkom  tejto sprostredkovateľskej služby spoločnosti Uber dopravná 
služba. Z uvedeného dôvodu nemožno právne kvalifikovať túto činnosť ako  „služby 
informačnej spoločnosti“ v zmysle článku 1 bodu 2 smernice 98/34, na ktorú 
odkazuje článok 2 písm. a) smernice 2000/31, ale kvalifikácii „služby v oblasti 
dopravy“ v zmysle článku 2 ods. 2 písm. d) smernice 2006/123. Uvedená skutočnosť 
sa opiera aj o judikatúru Súdneho dvora, v zmysle ktorej pojem „služba v oblasti 
dopravy“ zahŕňa nielen prepravné služby ako také, ale aj každú službu, ktorá je 
neoddeliteľne spätá s fyzickým aktom presunu osôb alebo tovaru z jedného miesta 
na druhé prostredníctvom vozidla.13 Teda služba, ktorá pozostáva z priameho 
kontaktu s cestujúcim a taxislužbou s elektronickou aplikáciou predstavuje službu 
informačnej spoločnosti len v tom prípade, ak je vo svojom jadre prepojená so 
službou taxislužby, avšak nie je jej neoddeliteľnou súčasťou. 

Služba spoločnosti Uber teda nespĺňa kumulatívne štyri podmienky stanovené 
a zadefinované smernicou 2015/1535, preto ju nemožno kvalifikovať ako službu 
informačnej spoločnosti v zmysle smernice 2000/31. Ak však sprostredkovateľská 
služba spĺňajúca všetky podmienky je v podstate službou odlišnou od služby 
konečnej,  nepovažuje sa za službu informačnej spoločnosti ak je neoddeliteľná od 
tejto činnosti.14 Z uvedeného dôvodu teda nutné zo strany Uber získať koncesie na 
prevádzkovanie taxislužby pomocou digitálnych platforiem kolaboratívnej 
ekonomiky. 

 
Pre úplnosť je nutné dodať, že Uber pôsobil aj na území Slovenskej republiky. 

Podobne, ako vo viacerých členských štátoch EÚ, ani na Slovensku sa nevyhol 
súdnym sporom. Uber B.V. bol účastníkom konania pred Okresným súdom 

                                                           
13  pozri v tomto zmysle rozsudok z 15. októbra 2015, Grupo Itevelesa a i., C-168/14, EU:C:2015:685, 

body 45 a 46, ako aj stanovisko 2/15 (Dohoda o voľnom obchode so Singapurom) zo 16. mája 2017, 
EU:C:2017:376, bod 61. 

14  K tomu pozri aj Rozsudok z 19. decembra 2019, Airbnb Ireland, C-390/18, ECLI:EU:C:2019:1112. 
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- špecifické služby informačnej spoločnosti (teda na základe zákonom 
stanovených podmienok v zmysle smernice o elektronickom obchode  
2001/31/ES alebo smernice o službách 2006/123/ES)  

- alebo sú kombináciu oboch týchto druhov služieb.  
 

Od odpovede Súdneho dvora a jeho právnej kvalifikácie záviselo, či možno 
spoločnosti Uber uložiť povinnosť získať predchádzajúce administratívne povolenie. 
Za predpokladu, že by sa na dotknuté služby vzťahovala smernica 2006/123 alebo 
smernica 2015/1535 (pôvodne smernica 98/3411), nemožno činnosti spoločnosti 
Uber považovať za nekalosúťažné. Inak povedané, za predpokladu, že by činnosťou 
spoločnosti Uber predstavovala poskytovanie služieb informačnej činnosti, ktorá 
v zmysle článku 4 ods. 4 smernice 2000/31 nesmie podliehať systému 
predchádzajúceho povolenia alebo akejkoľvek požiadavke s rovnocenným účinkom, 
tak činnosť nemožno posudzovať za nekalosúťažnú. Na druhej strane, služby 
individuálnej prepravy, akými sú napríklad individuálna preprava v meste 
prostredníctvom taxislužby, je kvalifikovaná ako služba v oblasti prepravy, a táto 
spadá pod právnu úpravu čl. 2 ods. 2 smernice 2006/123.12 

 
Súdny dvor v predmetnej veci konštatoval, že sprostredkovateľská služba, ktorá 

spočíva v skontaktovaní neprofesionálnych vodičov, ktorí využívajú svoje vlastné 
vozidlá s osobami, ktoré sa potrebujú prepraviť v rámci mesta, sa  v zásade odlišuje 
od dopravnej služby, ktorá pozostáva z fyzického aktu presunu osôb z jedného 
miesta na iné napríklad prostredníctvom mestskej dopravy. Za predpokladu, že 
každá z týchto služieb, je posudzovaná oddelene možno ich jednotlivo zaradiť do 
pôsobnosti jednotlivých smerníc. To však nie je možné aplikovať v prípade 
spoločnosti Uber, keďže túto sprostredkovateľskú službu treba považovať za 
neoddeliteľnú súčasť celkovej služby, ktorej hlavným prvkom je dopravná služba 
a ktorá v dôsledku toho nezodpovedá kvalifikácii „služby informačnej spoločnosti“ 
v zmysle príslušnej smernice 2015/1535 ale kvalifikácii „služby v oblasti dopravy“ 
v zmysle smernice 2006/123. Túto kvalifikáciu podporuje aj judikatúra Súdneho 
dvora, podľa ktorej pojem „služba v oblasti dopravy“ zahŕňa nielen prepravné služby 
ako také, ale aj každú službu, ktorá je neoddeliteľne spätá s fyzickým aktom presunu 
osôb alebo tovaru z jedného miesta na druhé prostredníctvom vozidla. Na základe 
týchto argumentov je teda potrebné sprostredkovateľskú službu považovať za 
neoddeliteľnú súčasť celkovej služby, ktorej hlavnou zložkou je najmä dopravná 
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11  Smernica č. 98/34 bola zrušená a nahradená smernicou 2015/1535, ktorej článok 10 ods. 2 

stanovuje, že odkazy na smernicu 98/34 sú odkazom na smernicu 2015/1535. 
12  K uvedenému pozri: Rozsudok z 1.októbra 2015 Trijber a Harmsen, C-340-14 a C341/14 . 
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aj keď nevlastní žiadne motorové vozidlo, vytvára priestor pre členské štáty použiť 
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výpočtovej techniky, akou je aplikácia dotknutá vo veci samej, a zároveň organizuje 
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vodičov. Spoločnosť ako sprostredkovateľ má zásadný vplyv na podmienky, za 
akých môže byť vodičmi poskytovaná služba v rámci platformy. Spoločnosť Uber 
teda prostredníctvom aplikácie určuje taktiež maximálnu cenu jazdy, táto je 
sprostredkovateľovi vyplatená ešte skôr ako neprofesionálnemu vodičovi. Vykonáva 
určitú kontrolu kvality vozidiel a ich vodičov, ako aj správania týchto vodičov, ktorá 
dokonca môže viesť k ich vylúčeniu. Usudzujúc z vyššie vymedzených kritérií je 
teda hlavným prvkom  tejto sprostredkovateľskej služby spoločnosti Uber dopravná 
služba. Z uvedeného dôvodu nemožno právne kvalifikovať túto činnosť ako  „služby 
informačnej spoločnosti“ v zmysle článku 1 bodu 2 smernice 98/34, na ktorú 
odkazuje článok 2 písm. a) smernice 2000/31, ale kvalifikácii „služby v oblasti 
dopravy“ v zmysle článku 2 ods. 2 písm. d) smernice 2006/123. Uvedená skutočnosť 
sa opiera aj o judikatúru Súdneho dvora, v zmysle ktorej pojem „služba v oblasti 
dopravy“ zahŕňa nielen prepravné služby ako také, ale aj každú službu, ktorá je 
neoddeliteľne spätá s fyzickým aktom presunu osôb alebo tovaru z jedného miesta 
na druhé prostredníctvom vozidla.13 Teda služba, ktorá pozostáva z priameho 
kontaktu s cestujúcim a taxislužbou s elektronickou aplikáciou predstavuje službu 
informačnej spoločnosti len v tom prípade, ak je vo svojom jadre prepojená so 
službou taxislužby, avšak nie je jej neoddeliteľnou súčasťou. 

Služba spoločnosti Uber teda nespĺňa kumulatívne štyri podmienky stanovené 
a zadefinované smernicou 2015/1535, preto ju nemožno kvalifikovať ako službu 
informačnej spoločnosti v zmysle smernice 2000/31. Ak však sprostredkovateľská 
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Pre úplnosť je nutné dodať, že Uber pôsobil aj na území Slovenskej republiky. 

Podobne, ako vo viacerých členských štátoch EÚ, ani na Slovensku sa nevyhol 
súdnym sporom. Uber B.V. bol účastníkom konania pred Okresným súdom 

                                                           
13  pozri v tomto zmysle rozsudok z 15. októbra 2015, Grupo Itevelesa a i., C-168/14, EU:C:2015:685, 

body 45 a 46, ako aj stanovisko 2/15 (Dohoda o voľnom obchode so Singapurom) zo 16. mája 2017, 
EU:C:2017:376, bod 61. 

14  K tomu pozri aj Rozsudok z 19. decembra 2019, Airbnb Ireland, C-390/18, ECLI:EU:C:2019:1112. 
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Bratislava I. Žalobcom bolo Občianske združenie koncesovaných taxikárov. Ako 
výsledok tohto konania, bola spoločnosť Uber povinná zdržať sa prevádzkovania 
taxislužby na území Slovenskej republiky pomocou osôb, ktoré nespĺňali 
podmienky, ktoré sú stanovené pre vodičov taxíkov podľa zákona o cestnej doprave 
č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.15 Slovenská legislatíva reagovala aj 
vďaka rozsiahlej judikatúre Súdneho dvora EÚ na danú problematiku prijatím 
zákona č. 9/2019 Z. z. zo dňa 6. decembra 2018 sa tak mení a dopĺňa zákon č. 
56/2012 Z. z. o cestnej doprave. Slovenská republika tak využíva možnosť 
zákonného obmedzenia vykonávania činností v oblasti prepravy osôb  
prostredníctvom digitálnej kolaboratívnej ekonomiky udelením koncesie 
a stanovením ďalších podmienok. Taktiež to znamená, že prevádzkovateľ digitálnej 
platformy, je povinný vykonávať sprostredkovateľskú činnosť -  prepravu len 
prostredníctvom prevádzkovateľov taxislužby a len vozidlami taxislužby. Vodič 
digitálnej platformy, ktorý poskytuje službu v oblasti osobnej dopravy musí byť 
zamestnancom taxislužby - digitálnej platformy alebo  alternatívne musí byť 
fyzickou osobou podnikateľom. 
 

3. PRÍPAD STAR TAXI APP  
 

Dňa 03. decembra 2020 vydal Súdny dvor EÚ rozhodnutie, ktorým stanovil, že 
sprostredkovateľská služba akou je Star Taxi App spadá pod definíciu služieb 
informačnej spoločnosti a uplatňujú sa na ňu výhody, ktoré sú s takouto 
klasifikáciou spájané. Tento prípad zarezonoval práve s ohľadom na skutočnosť, že 
na prvý pohľad je povaha služieb Star Taxi App veľmi príbuzná službám 
poskytovaným spoločnosťou Uber, pri ktorom Súdny dvor EÚ konštatoval, že tieto 
sú neoddeliteľne späté s dopravnými službami a preto nemôžu spadať pod definíciu 
služieb informačnej spoločnosti, ale môžeme ich charakterizovať ako zmiešané 
služby, ako uvádza generálny advokát Szpunar vo svojich návrhoch.16 
Plne sa možno stotožniť s konštatovaním Rossany Ducato, že pri posudzovaní 
charakteru služieb spoločnosti Uber, Súdny dvor EÚ zaujal funkčný resp. holistický 
prístup spočívajúci v zohľadnení ekonomického významu služby.17 Práve zvolený 
prístup možno označiť ako predikciu toho, že Súdny dvor EÚ aktivity 
uskutočňované Uberom považoval za viac než len obyčajné sprostredkovateľské 
služby, a to predovšetkým preto, že prostredníctvom aplikácie je  vytváraný samotný 
trh pre mestské dopravné služby a preto že Uber organizuje hlavné aspekty 
poskytovaných služieb.18  

                                                           
15  Uznesenie Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 16.02.2018, sp. zn. 38CbPv/1/2018. 
16  Návrhy zo dňa 11. mája 2017, Asociación Profesinal Elite Taxi, C-434/15, ECLI:EU:C:2017:364, 

bod 28. 
17  Ducato R., ECJ, Case C-434/15, Asociación Profesinal Elite Taxi: preliminary notes, Research 

Observatory on Sharing Economy, Law and Society, str. 4, dostupné na http://www.rosels.eu/2018/. 
02/28/ecj-case-c-434-15-asociacion-profesional-elite-taxi-preliminary-notes/, navštívené dňa 10. 
septembra 2021. 

18  Ibid. str. 4. 
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Súdny dvor EÚ pri spoločnosť Star Taxi App konštatoval, že boli naplnené štyri 
kumulatívne podmienky, ktoré vyžaduje definícia článku 1 ods. 1 písm. b) smernice 
2015/1535, ktoré je potrebné splniť aby bolo možné službu klasifikovať ako službu 
informačnej spoločnosti.19 Napriek zreteľnému splneniu kumulatívnych podmienok 
pre účely subsumácie pod pojem „služby informačnej spoločnosti“ Súdny dvor EÚ 
model podnikania Star Taxi App podrobil aj tzv. „Uber testu“, ktorý bol prvýkrát 
použitý a v podstate aj kreovaný v prípade Asociación Elite Taxi vs. Uber System 
Spain.20 Explicitné vyjadrenie tzv. „Uber testu“ nachádzame v rozsudku21 a spočíva 
v tom, že: 
 

- Uber prostredníctvom aplikácie sám kreuje trh pre mestské dopravné 
služby (market maker) 

- Uber organizuje hlavné aspekty služieb a má rozhodujúci vplyv na 
podmienky za ktorých sú služby poskytované (kvalitu vozidiel, výšku 
ceny, hodnotenie a výber vodičov,...) (decisive influence) 

 
Pre úplnosť uvádzame, že „Uber test“ bol aplikovaný a splnenie oboch podmienok 
potvrdené, aj pri rozhodovaní v prípade Uber France, v ktorom Súdny dvor 
konštatoval, že bez aplikácie Uber by vodiči nemohli dopravné služby realizovať 
a rovnako osoby, ktoré sa potrebujú prepraviť v rámci mesta by nemali bez tejto 
aplikácie prístup k službám vodičov a taktiež že spoločnosť Uber mala rozhodujúci 
vplyv na podmienky za ktorých sú služby poskytované.22  
 
S pojmom Uber test sa stretávame v odbornej spisbe napríklad aj u vyššie 
zmieňovanej autorky Rossany Ducato23, ktorá ho konfrontuje v kontexte platformy 
Uber a obe podmienky Uber testu analyzuje aj s poukazom na ostatnú judikatúru 
Súdneho dvora EÚ. Pri prvej podmienke Uber testu pritom poukazuje na rozsudok 
Stichting Brein známy aj ako The Pirate Bay judgement24, v ktorom súd taktiež 
posudzoval dve na seba nadväzujúce aktivity upstream marketu (administrácia 
a indexácia ilegálnych torrentov)25 a downstream marketu (prístup k obsahu 
prístupnému na decentralizovaných serveroch)26, pričom konštatoval, že tieto 
aktivity boli nevyhnutne späté.  Zároveň je potrebné uviesť, že „Uber testu“ bola 

                                                           
19  Rozsudok z 03. decembra 2020, Star Taxi App, C-62-19, ECLI:EU:C:2020:980, bod 48. 
20  Rozsudok z 03. decembra 2020, Star Taxi App, C-62-19, ECLI:EU:C:2020:980, body 49-50 

Rozsudok zo dňa 20.decembra 2017, Asociación Profesional Elite Taxi, C-434/15, 
ECLI:EU:C:2017:981, bod 38-39 

22  Rozsudok zo dňa 10. apríla 2018, Uber France SAS, C-320/16, ECLI:EU:C:2018:221, bod 21 
23  Ducato R., ECJ, Case C-434/15, Asociación Profesinal Elite Taxi: preliminary notes, Research 

Observatory on Sharing Economy, Law and Society, str. 4, dostupné na 
http://www.rosels.eu/2018/02/28/ecj-case-c-434-15-asociacion-profesional-elite-taxi-preliminary-
notes/, navštívené dňa 10. septembra 2021 

24  Rozsudok zo dňa 14. júla 2017, Stichting Brein, C-610/15, ECLI:EU:C:2017:456 
25  Trh zameraný na identifikovanie a naplnenie potrieb zákazníka 
26  Trh zameraný na stratégiu a dlhodobú trhovú situáciu  
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15  Uznesenie Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 16.02.2018, sp. zn. 38CbPv/1/2018. 
16  Návrhy zo dňa 11. mája 2017, Asociación Profesinal Elite Taxi, C-434/15, ECLI:EU:C:2017:364, 

bod 28. 
17  Ducato R., ECJ, Case C-434/15, Asociación Profesinal Elite Taxi: preliminary notes, Research 

Observatory on Sharing Economy, Law and Society, str. 4, dostupné na http://www.rosels.eu/2018/. 
02/28/ecj-case-c-434-15-asociacion-profesional-elite-taxi-preliminary-notes/, navštívené dňa 10. 
septembra 2021. 

18  Ibid. str. 4. 
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19  Rozsudok z 03. decembra 2020, Star Taxi App, C-62-19, ECLI:EU:C:2020:980, bod 48. 
20  Rozsudok z 03. decembra 2020, Star Taxi App, C-62-19, ECLI:EU:C:2020:980, body 49-50 

Rozsudok zo dňa 20.decembra 2017, Asociación Profesional Elite Taxi, C-434/15, 
ECLI:EU:C:2017:981, bod 38-39 

22  Rozsudok zo dňa 10. apríla 2018, Uber France SAS, C-320/16, ECLI:EU:C:2018:221, bod 21 
23  Ducato R., ECJ, Case C-434/15, Asociación Profesinal Elite Taxi: preliminary notes, Research 

Observatory on Sharing Economy, Law and Society, str. 4, dostupné na 
http://www.rosels.eu/2018/02/28/ecj-case-c-434-15-asociacion-profesional-elite-taxi-preliminary-
notes/, navštívené dňa 10. septembra 2021 

24  Rozsudok zo dňa 14. júla 2017, Stichting Brein, C-610/15, ECLI:EU:C:2017:456 
25  Trh zameraný na identifikovanie a naplnenie potrieb zákazníka 
26  Trh zameraný na stratégiu a dlhodobú trhovú situáciu  
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podrobená v judikatúre Súdneho dvora EÚ aj spoločnosť Airbnb27,ktoré analyzoval 
Christoph Busch28 či Giacomo Menegus29. 

V návrhoch generálneho advokáta Szpunara a rozsudku vo veci Star Taxi App 
bádame viacero determinantov zreteľne odlišujúcich Star Taxi App od Uberu a 
odôvodňujúcich ich rôznu klasifikáciu. Ako prvé je potrebné uviesť, že Star Taxi 
App sa obmedzuje len na spojenie osôb, ktoré sa chcú prepraviť v rámci mesta, 
výlučne s vodičmi už povolených taxislužieb. Je potrebné zdôrazniť, že osoby 
priamo vykonávajúce jazdu sú vodičmi z povolania, ktorí disponujú oprávnením 
takúto službu vykonávať. Z tohto dôvodu je Star Taxi App len akýmsi zlepšovacím 
prostriedkom pre spojenie vodičov so zákazníkmi, avšak je nutné poznamenať, že 
títo vodiči by svoje služby mohli poskytovať aj bez danej aplikácie a nie je ich 
povinnosťou ju využívať. Služby Star Taxi App však jednoznačne zefektívňujú 
pôsobenie profesionálnych vodičov. 

Z hľadiska uskutočniteľnosti tejto služby je pozícia Star Taxi App podobná 
situácii s Airbnb z toho dôvodu, že aj vodiči taxislužieb aj vlastníci/nájomcovia 
nehnuteľností, ktorí majú záujem poskytnúť svoju nehnuteľnosť do krátkodobého 
nájmu iným osobám, disponujú objektívnou možnosťou takúto službu uskutočniť aj 
bez použitia oboch zmieňovaných platforiem, pričom tieto možno vnímať len ako 
efektívnejšiu alternatívu oproti štandardným modelom (inzerátom či klasickým 
dispečingom). Opačný názor zastáva Busch a ako protiargument uvádza, že Airbnbv 
podstate rozšírilo trh s rezidenčným ubytovaním a vytvorilo novú ponuku 
krátkodobých nájmov, ktorá by bez tejto platformy neexistovala. Navyše uvádza, že 
základným prvkom business modelov zdieľanej ekonomiky je predísť transakčným 
nákladom, prekážkam spočívajúcim v dôsledku nedostatku dôvery, ktoré 
v minulosti obmedzovali aktivity zdieľanej ekonomiky.30 Z tejto perspektívy preto 
môže byť Airbnb považované za vytvárajúce trh.31 
Druhou okolnosťou je, že Star Taxi App neorganizuje všeobecné fungovanie 
následnej mestskej prepravy, nakoľko si nevybratá vodičov taxislužieb, nestanovuje 
cenu jazdy ani nevyberá platby za vykonané jazdy, nevykonáva kontrolu kvality 
vozidiel a vodičov ani nehodnotí správanie vodičov. Tieto skutočnosti podmienili 
nemožnosť považovať služby poskytované Star Taxi App za neoddeliteľnú súčasť 
celkovej služby, ktorej hlavným prvkom je poskytovanie prepravy, a teda je možné 
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ju považovať za službu informačnej spoločnosti. Star Taxi App teda Uber testom 
neprešla. Pokiaľ to opätovne porovnáme s modelom Airbnb, je potrebné uviesť, že 
tento disponuje iba určitým stupňom kontroly nad transakciami prebiehajúcimi 
prostredníctvom tejto platformy, avšak nie v rovnakom rozmedzí ako Uber.32 Je však 
možné stretnúť sa aj s opačnými názormi, a teda že Airbnb má „sprostredkovateľskú 
plus kontrolu“33, ktorá je veľmi podobná tej, ktorou disponuje Uber.34 

 
 
ZÁVER 

 
Z judikatúry Súdneho dvora EÚ vyplýva, že za určitých okolností sa služba 

nemusí nutne považovať za službu, ktorá spadá pod pojem „služba informačnej 
spoločnosti“, aj keď táto služba vykazuje, prinajmenšom pokiaľ ide o časť plnení, 
z ktorých pozostáva, charakteristické vlastnosti obsiahnuté v definícii uvedenej 
v článku 1 ods. 1 písm. b) smernice 2015/1535. O taký prípad ide najmä vtedy, keď 
elektronicky uskutočňované plnenie je neoddeliteľne späté s iným plnením, ktoré je 
hlavným plnením a ktoré sa neuskutočňuje elektronicky, akým je napríklad 
v prípade Uber, dopravná služba.  Toto neoddeliteľné spojenie sa podľa Súdneho 
dvora vyznačuje tým, že poskytovateľ plnenia uskutočňovaného elektronickým 
spôsobom kontroluje podstatné aspekty iného plnenia vrátane výberu 
poskytovateľov tohto iného plnenia. Navyše, ako ukazuje judikatúra Súdny dvora 
EÚ, ani kumulatívne naplnenie štyroch podmienok z definície služieb informačnej 
spoločnosti nie je postačujúce, a pri službách vykazujúcich špecifická príznačné pre 
kolaboratívnu ekonomiku, je aplikovaný aj tzv. Uber test. Naše úvahy de le ferenda 
smerujú k tomu, či je možné podmienky Uber testu od seba oddeliť resp. akými 
úvahami by sa súd spravoval, pokiaľ by bola naplnená len jedna z podmienok, a či 
takýto model môže vôbec jestvovať. Máme za to, že načrtnutá analýza by 
presahovala rozsah príspevku a zaslúžila by si samostatnú podrobnú analýzu. 
Judikatúra SD EÚ vytvorila pomyselné dve množiny business modelov 
kolaboratívnej ekonomiky v oblasti dopravy. Prvú množinu reprezentuje model 
Uber, ktorý sám vytvára trh a disponuje rozhodujúcim vplyvom na podmienky za 
ktorých sú služby konečnému zákazníkovi poskytované. Druhú množinu predstavuje 
spoločnosť Star Taxi App, ktorá sa obmedzuje na spájanie vodičov taxislužieb so 
záujemcami o prepravu v rámci mesta Bukurešť, súčasne nevytvára trh mestskej 
dopravy a nedisponuje rozhodujúcim vplyvom na podmienky za ktorých sú služby 
poskytované. 
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INTRODUCTION 
 

The arbitration in consumer matters faces the same difficulties in the matter of: 
the subscription to the arbitral tribunal, the arbitrability and the public policy clause. 
In addition, it also has to face contemporary problems, including those related to the 
constant development of information technologies, and thus new technologies. At 
this point, it is necessary to define what are matters involving the consumer, so the 
term (Ryszkowski, K., Ochrona konsumenta w arbitrażu handlowym a nowe 
technologie, unpublished)"... goes far beyond the scope of the provisions explicitly 
referring to the consumer, because any situation in which one party to the civil law 
relationship is the entrepreneur (understood differently in the context of individual 
laws) [...] and the other consumer within the meaning of art. 221 of the Civil Code 
or a special provision, is a consumer matter. The provision of art. 221 of the Civil 
Code is of a general nature ... and hence it is generally used to qualify a given entity 
as a consumer, unless it is excluded by special provisions defining the concept of a 
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consumer or "identical" entity, even if otherwise named" (Gnela, B., Czy reguły 
postępowania przed sądem polubownym są przydatne w dążeniu do skutecznego 
rozstrzygania sporów konsumenckich?, ADR. Arbitraż i Mediacja, ISSN: 1898-
942X, No 1(5)/2009, p. 117). Furthermore, the difference between the position of 
the consumer and the entrepreneur as parties to the dispute should be pointed out, 
because in business the consumer is perceived as a weaker entity with less 
organizational, financial and economic potential. The trader has a professional 
position on the market, which is related to art. 355 § 2 of the Civil Code, according 
to which "due diligence of the debtor in the scope of his business activity is 
determined taking into account the professional nature of this 
activity"(Modrzejewska, M., Sądownictwo polubowne jako alternatywny sposób 
rozstrzygania sporów konsumenckich, in: Olszewski, J., Błaszczak, J. Ł., Morek, R., 
(ed.), Arbitraż i mediacja – perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. 
Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, 
Rzeszów, 2018, 612 s., ISBN: 9788379966066, p. 311). All these issues will be 
discussed in this article. 
 

1. MAIN ARTICLE  
1.1. The arbitration clause in arbitration proceedings in consumer matters 

 
In accordance with art. 3853 point 23) of the Polish Civil Code (CC), in the event 

of doubt, it is considered that prohibited contractual provisions are those which „… 
exclude the jurisdiction of Polish courts of law or submit a case to be adjudicated by 
a Polish or foreign arbitration court or by some other organ or which impose the 
examination of the case by a court of law, which is not competent as to the place 
pursuant to the statute.”. The arbitration clause in consumer contracts constituting an 
abusive clause is an example of the ineffectiveness of a provision in Polish law 
(Łaszczuk, M., Szpara, J., in: Szumański, A. (ed.), System Prawa Handlowego, 
Arbitraż Handlowy, T. 8, Warszawa 2015, 1214 s., ISBN: 978-83-255-7477-2, p. 
706). 
"So if the arbitration clause taken from the standard contract proposed to the 
consumer by the contractor constitutes a prohibited contractual provision which does 
not bind the consumer but (a contrario) is binding on his contractor in the sense that 
under such a provision the consumer could sue the contractor to arbitration court, 
but not vice versa, we would then be dealing with a special case of relative 
ineffectiveness of the arbitration clause. Such a provision would be ineffective, but 
only in relation to the defendant to the consumer arbitration court" (Tomaszewski, 
M., in: Szumański, A. (ed.), System Prawa Handlowego, Arbitraż Handlowy, T. 8, 
Warszawa 2015, 1214 s., ISBN: 978-83-255-7477-2, p. 387-388).  
So this is an example of relative inefficiency. It consists in the fact that the legal act 
affected by this sanction is ineffective only for certain persons, while it remains 
effective towards others. A certain manifestation of this construction can be seen in 
the treatment of the so-called unfair contractual terms concluded with the consumer 
(Tomaszewski, M., in: Szumański, A. (ed.), System Prawa Handlowego, Arbitraż 
Handlowy, T. 8, Warszawa 2015, 1214 s., ISBN: 978-83-255-7477-2, p. 387). In 
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accordance with art. 3851 § 1 sentence 1 CC „The terms of a contract concluded with 
a consumer which have not been individually negotiated shall not bind the consumer, 
if they shape his rights and duties in a manner contrary to good practices with gross 
violation of his interests (unfair contractual terms).”, whilst in accordance with art. 
3851 § 3 CC „ The terms shall be regarded as not having been individually negotiated 
where the consumer did not have real influence on their substance. It shall in 
particular concern the contractual terms adopted from a contract template which had 
been offered to the consumer by a contracting party”. 

By the Act of 23rd September 2016 on Out-of-Court Consumer Dispute 
Resolution, which entered into force regarding amendments to Polish Code of Civil 
Procedure (Act from 17.11.1964 the Code of Civil Procedure, Dz.U. [Journal of 
Laws] 1964, No. 43, item 269., further “CCP”) on 10th  January 2017 it was added 
to Part Five of the CCP entitled "Arbitration Court" art. 11641, art. 1194 § 3,  art. 
1206 § 2 point 3 and art. 1214 § 3 point 3. Pursuant to the justification for this Act, 
the legislator having (Ryszkowski, K., Ochrona konsumenta w arbitrażu handlowym 
a nowe technologie, unpublished) "... bearing in mind the fact that under the out-of-
court consumer dispute resolution system there will also be ADR entities that 
currently resolve disputes using the mediation or arbitration procedure regulated in 
the provisions of the Code of Civil Procedure (CCP), in order to maintain the 
coherence of the system, these procedures had to be adapted to the requirements of 
the ADR directive" (Print No. 630, Government bill on the out-of-court resolution 
of consumer disputes from 14th June 2016) [directive 2013/11/EU of the European 
Parliament and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for 
consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 
2009/22/EC (Directive on consumer ADR)]. 

According to art. 11641 CCP “§  1.  An arbitration clause covering disputes 
arising from an agreement a party to which is a consumer may only be drawn up 
after a dispute has arisen and shall be made in writing. The provision of Article 1162 
§ 2 shall not apply. 

§  2.  The arbitration clause referred to in § 1 shall also contain an indication that 
the parties have knowledge about the effects of the arbitration clause, in particular 
with regard to the legal force of a ruling of an arbitration court or of a settlement 
concluded before an arbitration court equal to a court ruling or a settlement 
concluded before a court after their approval by a court or a court declaration of their 
enforceability”. 

So in consumer matters, papers or statements exchanged by means of distance 
communication that make it possible to consolidate their content cannot be 
considered an arbitration clause, so it can be said that consumer protection does not 
take into account the development of information technology, and so new 
technologies. It should be noted that despite the introduction of art. 11641 CCP, the 
legislator did not repeal art. 3853 point 23) CC (Ryszkowski, K., Ochrona 
konsumenta w arbitrażu handlowym a nowe technologie, unpublished).  

187 
 

From 11641 CCP corresponds to art. 6 Act on Out-of-Court Consumer Dispute 
Resolution, according to which the provisions of "... the contract concluded by the 
entrepreneur with the consumer before the dispute arose, on the basis of which the 
submission of an application to initiate proceedings on the out-of-court resolution of 
consumer disputes excludes the consumer's right to bring an action before a common 
court, are ineffective". This is another example of using the institution of 
ineffectiveness as a means of consumer protection (Ryszkowski, K., Ochrona 
konsumenta w arbitrażu handlowym a nowe technologie, unpublished). 

In turn, according to art. 1194 § 3 CCP „In the case of disputes arising from an 
agreement a party to which is a consumer, the settlement of a dispute in accordance 
with the general rules of law or rules of equity shall not lead to depriving the 
consumer of the protection afforded to them by the mandatory provisions of the law 
applicable to the given relationship”. This provision is intended to protect the 
consumer by counteracting the choice of grounds for adjudication which would 
deprive the consumer of the protection afforded to him by ius cogens appropriate to 
the relationship (More about the equity in the commercial arbitration see 
Ryszkowski, K., Adjudication on principles of equity in the proceedings before the 
arbitral tribunal in the Polish law compared to other legal systems, Cadernos de 
Dereito Actual, ISSN: 2340-860X, No 12 (2019) and Ryszkowski, K., Orzekanie na 
zasadach słuszności w postępowaniu przed sądem arbitrażowym -summumius 
summa iniuria?, ADR. Arbitraż i Mediacja, ISSN: 1898-942X, No 1(13)/2011).  

According to the judgment of the ECJ of 26th October 2006 in case C-168/05 
Elisa Maria Mostaza Claro v Centro Movil Milenium SL, it appears that even if the 
consumer did not raise in the arbitral tribunal the claim that the relevant arbitration 
clause is invalid because is an abusive clause, he may invoke this invalidity in his 
complaint for setting aside the award of the arbitral tribunal (Tomaszewski, M., in: 
Szumański, A. (ed.), System Prawa Handlowego, Arbitraż Handlowy, T. 8, 
Warszawa 2015, 1214 s., ISBN: 978-83-255-7477-2, p. 330). This ruling indicates a 
pro-consumer interpretation of the provisions governing arbitration and post-
arbitration proceedings, and due to the position of the ECJ influences arbitration and 
post-arbitration proceedings in consumer matters in Poland (Ryszkowski, K., 
Ochrona konsumenta w arbitrażu handlowym a nowe technologie, unpublished). In 
this area, consumers are very well protected by Polish law. 

 
2. ARBITRABILITY IN CONSUMER MATTERS 

 
On 8th September 2019, the amendment to the arbitration proceedings entered 

into force. The amendment covered, among others art. 1157 CCP regulating the 
arbitrability(Ryszkowski, K., Ochrona konsumenta w arbitrażu handlowym a nowe 
technologie, unpublished). According to it  „Unless otherwise provided for by 
specific regulations, the parties may bring the following disputes before an 
arbitration court: 

 
1. disputes involving property rights, except maintenance cases;  
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2. disputes involving non-property rights, if they can be resolved by a court 
settlement”. 

 
In view of the current wording of art. 1157 CCP, the view that (Ryszkowski, K., 
Ochrona konsumenta w arbitrażu handlowym a nowe technologie, unpublished)., in 
„… art. 1157 CCP, a reservation has been made that disputes over property or non-
property rights - which may be the subject of a court settlement, may be submitted 
for arbitration, with the exception of maintenance cases. This reservation should be 
understood in such a way that if the dispute were subject to the resolution of a state 
court, the parties, as to the rights in dispute, could conclude a settlement, therefore 
the arbitrability is subject to the settlement of the dispute (amicable settlement)” 
(Ryszkowski, K.,  Klauzula porządku publicznego w postępowaniu przed sądem 
polubownym a zdatność arbitrażowa, ADR. Arbitraż i Mediacja, ISSN: 1898-942X, 
No 1(21)/2013, p. 77). 

It is currently only valid for non-property rights disputes. Based on art. 184 CCP 
(Ryszkowski, K., Ochrona konsumenta w arbitrażu handlowym a nowe technologie, 
unpublished) „Civil cases of a certain nature may be settled before filing a complaint. 
The court shall consider a settlement to be inadmissible if the content thereof is 
incompliant with the law or social norms, or is intended to circumvent the law”. 
Currently no longer applies art. 47941 CCP, according to which in „…legal actions 
seeking the recognition of the inadmissibility of stipulations in a standard form of 
contract, the court shall not deliver a judgment based solely on the recognition of the 
complaint. Nor shall an amicable settlement be admissible”. Aside from classifying 
consumer disputes as disputes over property rights or disputes over non-property 
rights, there is no restriction in the Polish arbitration law regarding the amicable 
settlement of consumer disputes. So at present there is amicable settlement of these 
disputes, and thus their arbitrability under Polish law. In addition, there is no specific 
provision in Polish law regarding arbitrage capacity in consumer matters, so it has 
no restrictions (Ryszkowski, K., Ochrona konsumenta w arbitrażu handlowym a 
nowe technologie, unpublished). 

A different situation occurs under US law (Ryszkowski, K., Ochrona konsumenta 
w arbitrażu handlowym a nowe technologie, unpublished). It should be noted that 
arbitrage capacity cannot always protect interchangeably public order with 
arbitrability, because in some matters, subjective criteria, sub effective (e.g. 
protecting consumers), while in other matters objective, objective criteria are used, 
although it is always about protecting the same value system - public order 
(Böckstiegel, K. H., Public Policy as a Limit to Arbitration and its Enforcement, 
“IBA Journal of Dispute Resolution” 2008, p. 5). The exclusion of arbitration due to 
both the subject and subjective premises may be of such fundamental importance 
that it becomes an element of the public order of a given state (Böckstiegel, K. H., 
Public Policy as a Limit to Arbitration and its Enforcement, “IBA Journal of Dispute 
Resolution” 2008, p. 5-6). So we can see the difference between Polish and US law 
in this matter.  
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3. PUBLIC POLICY CLAUSE IN ARBITRATION PROCEEDINGS IN 
CONSUMER MATTERS 
  

I do not share the division into public order and public interest adopted by A. J. 
Bělohlávek (Bělohlávek, A. J., Ochrona konsumenta w postępowaniu arbitrażowym, 
Warszawa, 2012, 605 s., ISBN: 978-83-255-4451-5, p.14), because in my opinion 
the public order clause is one legal institution with similar names (Ryszkowski, K., 
Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie 
polskim na tle innych systemów prawnych, Warszawa, 2019, 380 s., ISBN: 978-83-
8158-459-3, p. 13). 

The notion of public policy in arbitration often refers to consumer protection 
issues (Bělohlávek, A. J., Ochrona konsumenta w postępowaniu arbitrażowym, 
Warszawa, 2012, 605 s., ISBN: 978-83-255-4451-5, p.19) and, in judicial practice, 
consumer rights are often protected by public policy, in particular by violating the 
principle of equal rights between parties (Ryszkowski, K., Ochrona konsumenta w 
arbitrażu handlowym a nowe technologie, unpublished). 

From 10th January 2017, art. 1206 § 2 point 3 CCP is in force. In accordance with 
art. 1206 § 2 CCP  (Ryszkowski, K., Klauzula procesowego porządku publicznego 
w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych, 
Warszawa, 2019, 380 s., ISBN: 978-83-8158-459-3, p. 78) “… a judgment of an 
arbitration court shall be set aside if the court determines that: 

 
1.  the dispute cannot be settled by an arbitration court according to this Act, 
2.  a judgment of an arbitration court is contrary to the basic principles of the 

legal order of the Republic of Poland (the public order clause), 
3.  a ruling of an arbitration court deprives a consumer of the protection afforded 

to them by the mandatory provisions of the law applicable to the agreement to 
which the consumer is a party, and where the applicable law is a law selected 
by the parties - the protection afforded to the consumer by the mandatory 
provisions of the law which would be applicable should no law have been 
selected”.  

In addition, from this date, art. 1214 § 3 point 3 CCP is in force. According to art. 
1214 § 3 point 3 CCP (Ryszkowski, K., Ochrona konsumenta w arbitrażu 
handlowym a nowe technologie, unpublished) “The court shall refuse to recognize 
or confirm the enforcement of a judgment of an arbitration court or a settlement 
reached before an arbitration court if: 

 
1.  according to this Act, the dispute cannot be adjudicated by an arbitration court, 
2.  recognition of a judgment of an arbitration court or a settlement reached before 

an arbitration court would be contrary to the basic principles of the legal order 
of the Republic of Poland (the public order clause), 

3.  a ruling of an arbitration court or a settlement concluded before an arbitration 
court deprives a consumer of the protection afforded to them by the mandatory 
provisions of the law applicable to the agreement to which the consumer is a 
party, and where the applicable law is a law selected by the parties - the 



188 
 

2. disputes involving non-property rights, if they can be resolved by a court 
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protection afforded to the consumer by the mandatory provisions of the law 
which would be applicable should no law have been selected”. 

 
Thus, the Polish legislator equated the premise of protection granted to consumers 

with absolutely binding provisions of the law applicable to the contract with the 
arbitrability and the public order clause, both in cases regarding the setting aside of 
an arbitral award as well as in cases regarding recognition and enforcement of an 
arbitration award. 

The thesis of the Supreme Court judgment of 27th March 2013, V CSK 222/12 
should be pointed out, in which the Supreme Court stated that the court "(...) 
adjudicating in a case to set aside an arbitration award may not, of its own motion, 
take into account - unspecified - the basis provided for in art. 1206 § 1 point 1 CCP". 
This ruling indicates a clear distinction between the grounds put forward by the 
parties upon application and those taken into account by the ordinary court of its own 
motion. It shows, that even without citing in the complaint, only two of those 
contained in art. 1206 CCP, the conditions for setting aside an arbitral award: 
arbitrability (art. 1206 § 2 point 1 CCP) and the public policy clause (art. 1206 § 2 
point 2 CCP), and from 10th January 2017 consumer protection must also be taken 
into account (art. 1206 § 2 point 3 CCP). Of course, the party may also refer to the 
premises taken into account by the state court of its own motion  (Ryszkowski, K., 
Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie 
polskim na tle innych systemów prawnych, Warszawa, 2019, 380 s., ISBN: 978-83-
8158-459-3, p. 84). The same applies to the application of mandatory and optional 
premises in proceedings for recognition and declaration of enforceability of an 
arbitral award (including art. 1214 § 3 point 3 CCP). 

„However, it should be noted that the regulation contained in art. 1214 § 3 point 
3 CCP is from an axiological point superfluous, it is a normative allowance. A gross 
violation of consumer rights will be subject to the application of a public policy 
clause, of course if the effects of such a judgment are incompatible with public 
policy” (Ryszkowski, K., Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu 
handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych, Warszawa, 2019, 
380 s., ISBN: 978-83-8158-459-3, p. 88). The same issue is with art. 1206 § 2 point 
3 CCP. 

It seems that the intention of the legislator was that the regulations of art. 1206 § 
2 point 3 CCP and art. 1214 § 3 point 3 CCP should protect the interests of the 
consumer, even if the violation that occurs does not violate public order. In my view, 
this is an unnecessary legislative novelty, because these premises could possibly be 
included in the CCP not as obligatory, but optional (at the request of the parties). 
Both in the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration and 
the New York Convention (United Nations Convention on the Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbitral Awards), these conditions do not exist 
(Ryszkowski, K., Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu 
handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych, Warszawa, 2019, 
380 s., ISBN: 978-83-8158-459-3, p. 88) or the role of these provisions should be 
fulfilled by the public policy clause.  
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„On the international / supranational basis there are no equivalents of art. 1206 § 
2 point 3 CCP and art. 1214 § 3 point 3 CCP, because infringements of consumer 
rights, if they violate public order, are covered by the scope of the public order 
clause. A gross violation of consumer rights will be subject to the application of a 
public policy clause, of course if the effects of such a judgment are incompatible 
with public policy” (Ryszkowski, K., Klauzula procesowego porządku publicznego 
w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych, 
Warszawa, 2019, 380 s., ISBN: 978-83-8158-459-3, p. 306-307). 

„Included in art. V of the New York Convention, the reasons for refusing to 
recognize or declare the enforceability of an arbitral award were repeated by analogy 
in art. 36 Model Law UNCITRAL. Thus, all comments regarding any of these 
articles, and in particular the grounds for refusing recognition or enforceability of an 
arbitral award contained therein, also apply to the latter. This view can also be 
divided on the basis of art. 1214 CCP and art. 1215 CCP due to the similar content 
of Polish provisions in relation to UN regulations, with the exception of changes 
introduced to the CCP on 10th January 2017 (i.e. Article 1214 § 3 point 3 of the 
CCP)” (Ryszkowski, K., Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu 
handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych, Warszawa, 2019, 
380 s., ISBN: 978-83-8158-459-3, p. 232). In addition, art. 34 of the UNCITRAL 
Model Law, which regulates the conditions for setting aside an arbitration award, 
also does not include the condition of protection granted to consumers by the 
absolutely binding provisions of the law applicable to the contract, contained in Art. 
1206 § 2 point 3 CCP (Ryszkowski, K., Ochrona konsumenta w arbitrażu 
handlowym a nowe technologie, unpublished). 

„In this matter, both the current catalog of ex officio grounds for setting aside an 
arbitral award and the ex officio grounds for recognition or enforcement of an 
arbitration award require changes” (Ryszkowski, K., Klauzula procesowego 
porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych 
systemów prawnych, Warszawa, 2019, 380 s., ISBN: 978-83-8158-459-3, p. 307) in 
the Polish legal system. 

 
4. NEW TECHNOLOGIES IN ARBITRATION PROCEEDINGS IN 

CONSUMER MATERS 
 

„Information technologies support in various ways not only court settlement of 
disputes, but also (...) out-of-court amicable forms. First, by providing the parties 
with communication tools enabling synchronous (teleconference, chat) or 
asynchronous (e-mail) remote communication. (...) Secondly, legal information 
databases may play an important role in the settlement of disputes, providing 
negotiating parties with information on applicable regulations or court rulings issued 
by courts in a given jurisdiction. (...) Thirdly, computer programs called negotiation 
decision support systems (NDSS) generate prompts regarding the decisions of 
individual parties at a given stage of the negotiation process, as well as present 
important information of a different type (...). Fourth and lastly, a computer program 
may propose a comprehensive solution to the dispute between the parties by fully 
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automated allocation of individual disputed issues between the parties. (...) The 
research and practical-IT trends related to the use of new information technologies, 
especially network technologies, in alternative dispute resolution is known as Online 
Dispute Resolution (ODR) (Zienkiewicz, A., Nowe technologie informatyczne na 
tle pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w prawie Unii 
Europejskiej, Edukacja Prawnicza, ISSN: 1231-0336), 2014, No 11, p. 14). 

Online Dispute Resolution (ODR) is a form of online dispute resolution using 
ADR methods. There are many terms in the literature that describe the same 
phenomenon, including Electronic ADR (eADR), Internet Dispute Resolution 
(iDR), and Online ADR (oADR), while ODR is the most common. There are many 
categories of online dispute resolution, including online arbitration (Mania, K., ODR 
(Online Dispute Resolution) – podstawowe zagadnienia, ADR. Arbitraż i Mediacja, 
ISSN: 1898-942X, No 1(9)/2010, p. 74). 

The ODR is regulated in the following EU normative acts: 
 

- directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 
21st  May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and 
amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC 
(Directive on consumer ADR), 

- regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the 
Council of 21 May 2013 on online dispute resolution for consumer disputes 
and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC 
(Regulation on consumer ODR) (Ryszkowski, K., Ochrona konsumenta w 
arbitrażu handlowym a nowe technologie, unpublished). 

 
The issue of new technologies in arbitration is not included in the CCP. Despite 

the regulation of the ODR matter, the European Union legal acts do not contain any 
provisions regarding arbitration in consumer matters, including online arbitration. In 
addition, it should be noted that there is no regulation in European Union law 
regarding the arbitration. Apart from the issue of new technologies (Ryszkowski, K., 
Ochrona konsumenta w arbitrażu handlowym a nowe technologie, unpublished), 
Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22nd December 2000 on jurisdiction and the 
recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters has been 
replaced by Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the 
Council of 12th December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement 
of judgments in civil and commercial matters, which, in accordance with recital (12) 
and Art. 1 clause 2. lit. d) does not apply to arbitration. Furthermore, pursuant to 
recital (12) of this Regulation “This should be without prejudice to the competence 
of the courts of the Member States to decide on the recognition and enforcement of 
arbitral awards in accordance with the Convention on the Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York on 10 June 1958 (‘the 
1958 New York Convention’), which takes precedence over this Regulation”. 
Moreover, in accordance with art. 73 point 2 this regulation does not affect the 
application of the New York Convention  (Ryszkowski, K., Klauzula procesowego 
porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych 
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systemów prawnych, Warszawa, 2019, 380 s., ISBN: 978-83-8158-459-3, p. 235-
236). 

As I mentioned above, solutions from the Directive on consumer ADR were 
introduced to arbitration by the Act of 23rd September 2016 on Out-of-Court 
Consumer Dispute Resolution (Ryszkowski, K., Ochrona konsumenta w arbitrażu 
handlowym a nowe technologie, unpublished). 

 
CONCLUSION 

 
The current regulation of consumer matters in arbitration differs from the 

regulation in other types of cases, thus taking into account the specificity of cases 
involving the consumer, while not taking into account the development of new 
technologies (Ryszkowski, K., Ochrona konsumenta w arbitrażu handlowym a nowe 
technologie, unpublished). 

 It should be noted that the Act of 23rd September 2016 on Out-of-Court 
Consumer Dispute Resolution not only implements Community consumer law in 
Polish arbitration law, but also implements doctrine postulates in this respect, 
including solutions proposed through doctrine, and in particular solutions proposed 
by B. Gnela (Ryszkowski, K., Ochrona konsumenta w arbitrażu handlowym a nowe 
technologie, unpublished), according to which the court „… arbitration should 
preserve the character determined by the provisions of the Code of Civil Procedure, 
and such courts should settle consumer disputes only after they arise, on the basis of 
a contract for an arbitration agreement in writing and with individually negotiated 
content” (Gnela, B., Czy reguły postępowania przed sądem polubownym są 
przydatne w dążeniu do skutecznego rozstrzygania sporów konsumenckich?, ADR. 
Arbitraż i Mediacja, ISSN: 1898-942X, No 1(5)/2009, p. 131). 

I partly support the changes introduced in the CCP by the Act on the out-of-court 
resolution of consumer disputes, i.e. in the scope of changes introduced by art. 11641 
CCP and art. 1194 § 3 CCP, as they serve to protect the consumer in arbitration 
proceedings as the weaker party, but I do not support the changes introduced by art. 
1206 § 2 point 3 CCP and art. 1214 § 3 point 3 CCP, because in other leading legal 
systems and acts of international law they do not exist, and the role of these 
provisions is fulfilled by the public policy clause (Ryszkowski, K., Ochrona 
konsumenta w arbitrażu handlowym a nowe technologie, unpublished) and it should 
be solved in this matter in Polish law as well. 
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systemów prawnych, Warszawa, 2019, 380 s., ISBN: 978-83-8158-459-3, p. 235-
236). 
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Abstract  
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ÚVOD  
 
Ostatné desaťročia sú príznačné výrazným vývojom technológií a ich 

ingerenciou v takmer každej oblasti ľudského života. Technológie prinášajú 
spoločnosti nespochybniteľné benefity, akými sú napríklad zrýchlenie komunikácie 
či poskytovania služieb, jednoduché vyhľadávanie informácií, väčšia 
transparentnosť, ale aj zníženie byrokratickej záťaže vo vzťahu k orgánom verejnej 
správy a ostatným inštitúciám verejnej moci.   

                                                           
1  Autor je interným doktorandom na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej 
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Význam digitálnych technológií umocnila aj pandémia COVID-19, kedy sa 
takmer celý pracovný, študentský ale aj spoločenský život nútene preniesol do online 
prostredia. Množstvo podnikateľov sa nedobrovoľne ocitlo pred dôležitým 
rozhodnutím, či vo svojej činnosti (ak to bolo možné) pokračovať prostredníctvom 
digitálnych výdobytkov (napr. poskytovanie tovarov prostredníctvom e-shopov), 
alebo na pomerne dlhé obdobie svoju činnosť pozastaviť. 

Prirodzene, fenomén digitalizácie neobchádza ani oblasť práva, v rámci ktorej 
možno vidieť výrazný posun vo vzťahu ku komunikácii so súdmi a ďalšími štátnymi 
orgánmi, v možnosti elektronického podpisovania dokumentov, elektronických 
službách živnostenského registra či obchodného registra a podobne. 
V prezentovanom príspevku sa bližšie zameriavame na digitalizáciu v oblasti práva 
obchodných spoločností. Našim cieľom bolo analyzovať úroveň digitalizácie nielen 
v rámci procesu zakladania obchodných spoločností, ale aj prezentovať možnosti 
využitia digitálnych technológií v oblasti corporate governance. 

 
1. DIGITALIZÁCIA A DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA  

 
V súčasnej dobe, charakterizovanej neustálym technologickým vývojom, sa 

možno čoraz častejšie stretnúť s pojmami digitalizácia či digitálna transformácia. 
Uvedené termíny sa mnohokrát zamieňajú a používajú ako synonymá, a to napríklad 
aj v stratégiách rozvoja vypracovaných ministerstvami či ďalšími štátnymi 
inštitúciami.3  

Základnou podstatou digitalizácie (v technickom slova zmysle) je konverzia 
určitej informácie (napríklad textu, obrazu či zvuku) do binárnej sústavy. 
Digitalizácia sa však v „laickom“ ponímaní chápe omnoho širšie, a to najmä ako 
určitý prechod k využívaniu dostupných digitálnych technológií. Inými slovami, 
digitalizáciou sa všeobecne označuje akási „modernizácia“, spočívajúca napríklad 
v implementácii a využívaní výpočtovej techniky (vzdelávanie prostredníctvom 
počítačov či smartfónov). 

Podľa odbornej literatúry sa vo vzťahu k obchodným modelom podnikateľov 
digitalizáciou rozumie nachádzanie a zavádzanie nových riešení a postupov, ktoré 
sú založené na digitálnych technológiách. Digitálna transformácia je „následným 
krokom“, zaoberajúcim sa samotným procesom implementácie daných riešení ako 
aj zmenami, ktoré prinášajú.4 Z uvedeného vyplýva, že pri hlbšom skúmaní 
obsahového vymedzenia predmetných pojmov sa možno stretnúť s určitými 
diferenciačnými špecifikami. Na strane druhej zastávame názor, že vzhľadom na 
oblasť záujmu predmetného príspevku nie je striktné rozlišovanie medzi obsahovým 
vymedzením digitalizácie a digitálnej transformácie podstatné.  

                                                           
3  Pozri napríklad https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/digitalna-transformacia/strategia-

digitalnej transformacie-slovenska-2030/index.html 
4  HERBERGER, A. (ed.). Die Digitalisierung und Digitale Transformation im Kontext der 

Bewertung von Geschäftsmodellen. Eine perspektivenorientierte Analyse. Hamburg: DR. KOVAČ 
GmbH. 2020. s. V. 
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3  Pozri napríklad https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/digitalna-transformacia/strategia-

digitalnej transformacie-slovenska-2030/index.html 
4  HERBERGER, A. (ed.). Die Digitalisierung und Digitale Transformation im Kontext der 

Bewertung von Geschäftsmodellen. Eine perspektivenorientierte Analyse. Hamburg: DR. KOVAČ 
GmbH. 2020. s. V. 
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V uvedenom kontexte budeme preto v príspevku pracovať s pojmom digitalizácia 
v tom najširšom ponímaní, zahŕňajúcom implementáciu digitálnych technológií 
v životnom cykle obchodných spoločností. 

 
2. DIGITALIZÁCIA V PRÁVE OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ 

 
Prijímanie a implementácia digitálnych riešení v rôznych oblastiach predstavuje 

podľa nášho názoru prirodzený dôsledok postupného prispôsobovania sa 
technologickému vývoju. S príchodom internetu, mobilných telefónov či e-mailovej 
komunikácie sa otvoril široký priestor nových možností fungovania tradičných 
inštitútov. Uvedené tvrdenie potvrdzujú aj stále viac rezonujúce snahy 
o modernizáciu legislatívy vo vzťahu k právu obchodných spoločností. V uvedenom 
kontexte nemožno opomenúť ani činnosť EÚ, ktorá digitalizáciu považuje za jeden 
zo svojich najzásadnejších cieľov, ktorý presadzuje rôznymi dostupnými nástrojmi.  

Digitalizácia v oblasti práva obchodných spoločností je podľa nášho názoru 
parciálnou súčasťou väčšieho celku – digitalizácie priemyslu. V odbornej spisbe sa 
tento jav označuje ako Priemysel 4.0, Priemyselná revolúcia 4.0, alebo Industry 4.0 
(EN) či Industrie 4.0. Podľa Popjakovej a Mintálovej platí, že: „Štvrtá priemyselná 
revolúcia je založená na nových technológiách aplikovaných vo výrobnom procese, 
ako sú robotika, umelá inteligencia, internet vecí (IoT – z anglického Internet of 
Things), autonómne vozidlá, 3D tlač, kvantové počítače, nanotechnológie 
a ďalšie..... Priemysel 4.0 znamená digitalizáciu a zosieťovanie vnútropodnikových 
procesov.“5 

 
V uvedenom kontexte je teda digitalizácia vnímaná ako implementácia nových 

technológií vo výrobných procesoch, čím sa dosahuje ich optimalizácia, vytvorenie 
vhodnejších pracovných podmienok, lepšie využívanie zdrojov ale aj napĺňanie 
ekologických cieľov.6 

Vo vzťahu k obchodným spoločnostiam sa digitalizácia prejavuje vo viacerých 
čiastkových aspektoch. V roku 2014 vytvorila Európska komisia pracovnú skupinu 
s názvom „The Informal Company Law Expert Group (ICLEG)” - voľne preložené 
- Skupina odborníkov na korporátne právo. ICLEG vytvorila Správu o digitalizácii 
v korporačnom práve (2016), v ktorej okrem iného zadefinovala aj niekoľko oblastí 
ďalšieho záujmu, ako napríklad (i) založenie obchodných spoločností online, (ii) 
elektronizácia dokumentov, (iii) elektronizácia komunikácie medzi spoločníkmi 
a obchodnou spoločnosťou, či (iv) elektronizácia komunikácie medzi obchodnou 
spoločnosťou a štátom.7 Súčasťou predmetného dokumentu bolo aj porovnanie 
vtedy aktuálnej úrovne digitalizácie v niektorých členských štátoch EÚ. Pre 
                                                           
5  POPJAKOVÁ, D., MINTÁLOVÁ, T. Priemysel 4.0, čo mu predchádzalo a čo ho charakterizuje – 

geografické súvislosti. In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. roč. 63. 2019. č. 2/2019. s. 
184. Dostupné na webovej adrese: http://www.actageographica.sk/sk/archiv_cislo.php? 
rok=2019&vol=63&cislo=2 

6  Ibidem 
7  Bližšie pozri aj ŠULEKOVÁ, Ž. Elektronizácia v korporačnom práve. In: SUCHOŽA, J., HUSÁR, 

J., HUČKOVÁ, R. (eds.): Právo, obchod, ekonomika VI. Košice: Univerzita P. J. Šafárika 
v Košiciach. 2016. s. 553 a nasl.  
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doplnenie uvádzame, že snahy EÚ súvisiace s digitalizáciou v oblasti korporačného 
práva boli pretavené napríklad do smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/1151 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o 
používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností. 

V predmetných súvislostiach je nutné poukázať aj na Legislatívny zámer 
rekodifikácie práva obchodných spoločností publikovaný začiatkom roka 2021, 
ktorý bol pripravený pod záštitou Ministerstva spravodlivosti SR (ďalej len 
„Legislatívny zámer“). Jedným zo základných pilierov rekodifikácie podľa 
Legislatívneho zámeru je práve digitalizácia procesov v korporačnom práve. 
Legislatívny zámer definuje tri základné okruhy otázok, a to (i) elektronizácia 
procesov pri registrácii obchodných spoločností, (ii) dištančný výkon práv 
spoločníkov, (iii) financovanie obchodných spoločností prostredníctvom nových 
foriem, ako napr. crowdfunding.8 Okrem uvedených oblastí Legislatívny zámer 
obsahuje aj zmienku o potrebe zaoberať sa myšlienkou využitia umelej inteligencie 
v rámci procesov rozhodovania v obchodnej spoločnosti. Zároveň je potrebné 
podotknúť, že Legislatívny zámer predmetné myšlienky bližšie nekonkretizuje 
a v tejto oblasti predpokladá odbornú diskusiu, ktorá by mala vyústiť do konkrétneho 
legislatívneho návrhu. 

Ako sme už uviedli, v rámci digitalizácie obchodných spoločností sa možno 
venovať širokému diapazónu rôznych skutočností. Z dôvodu rozsiahlosti skúmanej 
problematiky sa v nasledujúcich riadkoch zameriame na digitalizáciu v procese 
založenia obchodných spoločností a na vybrané aspekty digitalizácie súvisiacej 
s corporate governance. 

 
2.1. Digitalizácia v procese založenia obchodných spoločností 

 
Každoročný vysoký počet niektorých novozaložených foriem obchodných 

spoločností (najmä spoločností s ručením obmedzeným) je dôkazom ich 
signifikantných výhod pri realizácii podnikateľských plánov. Z uvedeného vyplýva 
požiadavka urýchlenia, uľahčenia a zefektívnenia procesu založenia obchodných 
spoločností. Zastávame názor, že zvýšenie úrovne elektronizácie a digitalizácie 
v tejto oblasti, za súčasného vytvorenia spoľahlivých a bezpečných informačných 
systémov, je spôsobilé naplniť spomenuté ciele. 

V uvedenom kontexte pracuje Legislatívny zámer s myšlienkou zakladania 
obchodných spoločností prostredníctvom štandardizovaných formulárov (obdobný 
spôsob už zaviedli niektoré členské štáty EÚ). Zjednodušene povedané, založenie 
obchodných spoločností by tak mohlo prebiehať výlučne online, a to vyplnením 
príslušného formulára a splnením ďalších zákonom definovaných požiadaviek 
(súvisiacich napríklad so splatením vkladov či požiadavkami na elektronický 
podpis). V podmienkach SR je však táto konštrukcia zatiaľ iba v rovine úvah 

                                                           
8  Spracované podľa Legislatívneho zámeru rekodifikácie práva obchodných spoločností, 

vypracovaného Pracovnou skupinou pre rekodifikáciu práva obchodných spoločností pod záštitou 
Ministerstva spravodlivosti SR, 2021. Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-
/SK/dokumenty/LP-2020-627 
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8  Spracované podľa Legislatívneho zámeru rekodifikácie práva obchodných spoločností, 

vypracovaného Pracovnou skupinou pre rekodifikáciu práva obchodných spoločností pod záštitou 
Ministerstva spravodlivosti SR, 2021. Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-
/SK/dokumenty/LP-2020-627 
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a diskusie, avšak samotné zakomponovanie tejto oblasti do Legislatívneho zámeru 
vnímame výrazne pozitívne. 

V súčasnosti je v procese kreovania obchodných spoločností nutné rozlišovať 
dve fázy, a to (i) založenie a (ii) vznik obchodnej spoločnosti, pričom v oboch fázach 
možno nachádzať určité náznaky elektronizácie a digitalizácie. Pre analýzu 
súčasného procesu založenia a vzniku obchodných spoločností sa príkladmo 
zamierame na spoločnosť s ručením obmedzeným. 

Všeobecne možno proces kreovania spoločnosti s ručením obmedzeným rozdeliť 
do niekoľkých jednoduchých krokov:9 

 
a) príprava a podpísanie zakladateľského dokumentu, 
b) ohlásenie živnosti (prípadne získanie iného oprávnenia), 
c) podanie návrhu na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra.  

 
Možno konštatovať, že väčšinu potrebných úkonov je de lege lata možné vykonať 

prostredníctvom elektronických prostriedkov. Na druhej strane však existujú určité 
prekážky, ktoré úplnej digitalizácii tohto procesu de facto bránia. V prvom rade 
opätovne uvádzame, že v podmienkach SR doposiaľ neexistuje možnosť založenia 
obchodnej spoločnosti prostredníctvom štandardizovaných formulárov. Okrem 
uvedeného, v súvislosti s niektorými listinami (spoločenská zmluva/zakladateľská 
listina, prípadne súhlas so zriadením sídla) sa vyžaduje osvedčený podpis 
konkrétnych subjektov (zakladateľov/majiteľov nehnuteľnosti). Predmetná 
konštrukcia teda do istej miery predpokladá fyzickú ingerenciu medzi zakladateľmi 
a notárom. 

Je však nutné poznamenať, že v súčasnosti sa občanom SR vydávajú občianske 
preukazy s elektronickým čipom, umožňujúcim podpisovanie dokumentov tzv. 
kvalifikovaným elektronickým podpisom. Na overenie takéhoto podpisu je zároveň 
možné použiť časovú pečiatku, kedy takýto podpis v podmienkach SR nahrádza 
overenie podpisu notárom. Týmto spôsobom sa vytvára možnosť urýchlenia procesu 
založenia obchodnej spoločnosti, nakoľko zakladateľ nemusí svoj podpis overovať 
u notára. Zjednodušene povedané, zakladateľ môže podpísať všetky potrebné 
dokumenty svojim občianskym preukazom s využitím časovej pečiatky a môže 
podať návrh na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra. Z praktických 
skúseností môžeme uviesť, že predmetný postup bol úspešne využitý a predstavuje 
pomerne efektívny a rýchly spôsob založenia spoločnosti s ručením obmedzeným 
s jednoduchou vlastníckou a riadiacou štruktúrou. 

Z ustanovenia § 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 25/2004 Z. z. 
ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného 
registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť, vyplýva, že 
návrh na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra sa podáva elektronicky 

                                                           
9  Pre úplnosť je nutné dodať, že v procese založenia obchodnej spoločnosti je potrebné pripraviť aj 

ďalšie dokumenty, ktoré sa podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 25/2004 Z. z. ktorou 
sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, 
ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť, prikladajú k návrhu na zápis obchodnej spoločnosti do 
obchodného registra. 
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prostredníctvom elektronických formulárov. Pri predpoklade, že ide o obchodnú 
spoločnosť, ktorej predmety podnikania sú voľnými, viazanými a/alebo 
remeselnými živnosťami, je proces zápisu do obchodného registra charakterizovaný 
dvoma možnosťami: 

 
1. Pri ohlasovaní živností príslušnému okresnému úradu, živnostenskému 

odboru, možno využiť alternatívu, podľa ktorej sa spoločne s ohlásením 
živností podáva zároveň aj návrh na prvozápis obchodnej spoločnosti do 
obchodného registra. V takomto prípade je však k ohláseniu živnosti potrebné 
priložiť všetky dokumenty, ktorých priloženie sa vyžaduje pri podávaní 
návrhu na zápis do obchodného registra. 

2. Pokiaľ k využitiu prvej alternatívy nedôjde, je potrebné po doručení 
osvedčenia o živnostenskom oprávnení okresným úradom podať samostatný 
návrh na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra. 

 
Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že v určitých špecifických prípadoch je 

možné hovoriť o založení obchodnej spoločnosti plne elektronicky (napríklad 
založenie jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným, kedy zakladateľ 
podpíše všetky potrebné dokumenty kvalifikovaným elektronickým podpisom 
vrátane časovej pečiatky). Uvedená konštrukcia však nepredstavuje odzrkadlenie 
koncepcie prezentovanej v Legislatívnom zámere.  

Z hľadiska zachovania komplexného pohľadu na predmetnú problematiku 
považujeme za vhodné porovnať proces založenia a vzniku obchodnej spoločnosti 
(spoločnosti s ručením obmedzeným) v iných krajinách, z ktorých sme si vybrali 
Poľsko (ako členský štát EÚ a zároveň susediacu krajinu SR) a Srbsko (ako krajinu, 
ktorá nie je členským štátom EÚ).  

Aspekty súvisiace s problematikou obchodných spoločností sú v rámci poľského 
právneho poriadku upravené v predpise Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 
spółek handlowych.10 Pre založenie poľskej spoločnosti s ručením obmedzeným sa 
vyžaduje uzatvorenie zmluvy, ktorá musí mať formu notárskej zápisnice. Na druhej 
strane však poľský právny poriadok zároveň umožňuje uzatvorenie tejto zmluvy aj 
prostredníctvom šablóny, resp. formulára, ktorý je dostupný v tzv. poľskom 
informačnom systéme. V takomto prípade však musí byť formulár opatrený 
kvalifikovaným elektronickým podpisom. Návrh na registráciu spoločnosti sa 
podáva príslušnému súdu podľa sídla spoločnosti, a to opätovne na predpísanom 
formulári. 

Podľa dostupných informácií zverejnených Ministerstvom zahraničných vecí 
Slovenskej republiky má však založenie spoločnosti v Poľsku prostredníctvom 
internetových formulárov viacero obmedzení – v prvom rade, každá zo zúčastnených 
osôb musí mať založený účet v poľskom informačnom systéme a musí disponovať 
kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý je v Poľsku uznávaný. Navyše, 
predmetná služba je dostupná iba v poľskom jazyku.  

                                                           
10  Dostupné na webovej adrese:  

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20000941037/U/D20001037Lj.pdf 
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a diskusie, avšak samotné zakomponovanie tejto oblasti do Legislatívneho zámeru 
vnímame výrazne pozitívne. 

V súčasnosti je v procese kreovania obchodných spoločností nutné rozlišovať 
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prostredníctvom elektronických prostriedkov. Na druhej strane však existujú určité 
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9  Pre úplnosť je nutné dodať, že v procese založenia obchodnej spoločnosti je potrebné pripraviť aj 

ďalšie dokumenty, ktoré sa podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 25/2004 Z. z. ktorou 
sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, 
ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť, prikladajú k návrhu na zápis obchodnej spoločnosti do 
obchodného registra. 
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internetových formulárov viacero obmedzení – v prvom rade, každá zo zúčastnených 
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10  Dostupné na webovej adrese:  

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20000941037/U/D20001037Lj.pdf 
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Z komparatívneho hľadiska považujeme za vhodné priblížiť úpravu založenia 
obchodných spoločností aj v nečlenskom štáte EÚ.11 V uvedenom kontexte sa 
obdobne ako vo vyššie uvedených prípadoch zamierame na právnu úpravu 
spoločnosti s ručením obmedzeným, v Srbsku označovanej ako LLC. Od roku 2019 
je aj v Srbsku možné založiť spoločnosť s ručením obmedzeným prostredníctvom 
elektronických prostriedkov. Obdobne ako v prípade Poľska, aj v Srbsku sa však pre 
využitie tejto možnosti predpokladá založenie účtu v príslušnom informačnom 
systéme a dispozícia kvalifikovaným elektronickým podpisom.  

Možnosť založenia obchodných spoločností elektronickými prostriedkami 
v rôznych modifikovaných formách sa prirodzene vyskytuje aj v ďalších štátoch 
(napr. Dánsko, Francúzsko), pričom v niektorých krajinách právna úprava umožňuje 
využitie elektronických nástrojov iba pri založení niektorých konkrétnych foriem 
obchodných spoločností (napr. Španielsko). 

 
2.2. Digitalizácia a corporate governance 

 
Podľa odbornej literatúry možno pod pojmom corporate governance (správa 

a riadenie obchodných spoločností)12 rozumieť súbor vzájomne podmienených 
pravidiel, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje riadne fungovanie obchodnej 
spoločnosti.13 V rámci corporate governance je možné analyzovať množstvo 
čiastkových aspektov, akými sú napríklad práva a povinnosti spoločníkov14, 
organizačná štruktúra spoločnosti či zverejňovanie niektorých informácii 
o obchodnej spoločnosti.15 

Je zrejmé, že digitalizácia postupnými krokmi ovplyvňuje aj vyššie spomenuté 
oblasti. Za zmienku stojí najmä rozhodovacia činnosť orgánov, ako aj s tým 
súvisiaca možnosť dištančného výkonu práv spoločníkov obchodných spoločností. 
V prvom rade sa možno zamerať na možnosť prijímania rozhodnutí orgánmi 
obchodných spoločností dištančným spôsobom. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník (ďalej len „ObZ“) v ustanovení § 126, prípadne § 184 stále predpokladá 
fyzickú prítomnosť spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným, resp. 
akcionárov akciovej spoločnosti alebo ich zástupcov. Zastávame názor, že 
predmetná požiadavka nie je pri zohľadnení súčasného stavu vývoja technológií 
relevantná. Predpoklad fyzickej účasti zároveň môže predstavovať významnú 
prekážku v prípadoch podnikania osôb nachádzajúcich sa v rôznych krajinách sveta. 

                                                           
11  Pre doplnenie je nutné uviesť, že v súčasnosti je Srbsko kandidátskou krajinou EÚ. 
12  Bližšie k otázke corporate governance pozri aj SOKOL, M. Corporate Governance a základné 

povinnosti štatutárnych orgánov. In: GRANT journal: European Grant Projects, Results, Research 
& Development, Science: Peer-Reviewed Scientific Journal. Roč. 10. 2021. č. 1. s. 41-45. 

13  OVEČKOVÁ, O., CSACH, K., ŽITŇANSKÁ, L. Obchodné právo 2. Obchodné spoločnosti a 
družstvo. Bratislava: Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020. s. 224. 

14   K uvedenému pozri bližšie BUHALA, O. Zásady využitia moderných technológií v informačných 
vzťahoch medzi obchodnou spoločnosťou a jej spoločníkmi. In: SANGRETOVÁ, M. (ed). Vplyv 
moderných technológií na právo. Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice: 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 2019. s. 9 – 21. 

15  Bližšie pozri MORAVEC, T., ANDREISOVÁ, L. Obchodní společnosti pohledem Corporate 
Governance. 1. vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s. 2021. s. 114. 
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Je nutné podotknúť, že pôsobenie zahraničných osôb v štruktúrach slovenských 
obchodných spoločností nie je ojedinelé.  

Koncepčné riešenie otázky dištančného výkonu práv spoločníkov považujeme 
s ohľadom na uvedené za mimoriadne významné. Z deklarovaného dôvodu je možné 
opätovne pozitívne vnímať zakomponovanie tejto požiadavky do Legislatívneho 
zámeru, ktorý pracuje s myšlienkou umožnenia hlasovania na valnom zhromaždení 
prostredníctvom elektronických prostriedkov. Opätovne však ide iba o všeobecný 
návrh, bez bližšej konkretizácie potrebných legislatívnych zmien či prípadných 
technických riešení.  

Ďalšou dôležitou súvisiacou oblasťou je možnosť využitia digitálnych 
technológií a umelej inteligencie v rámci korporátnych rozhodovacích procesov. 
V súčasnosti sa digitálne informácie stávajú významnou komoditou, pričom 
efektívny spôsob ich spracovania a využitia môže rezultovať do zvýšenia zisku 
obchodnej spoločnosti.16 Spôsob implementácie umelej inteligencie v rámci 
rozhodovacieho procesu môže byť rôzny – od zhromažďovania relevantných dát až 
po priznanie hlasovacích práv počítačovým algoritmom.17  

Nespornou výhodou digitálnych technológií je schopnosť efektívneho zberu 
a analýzy veľkého množstva dát bez akýchkoľvek časových reštrikcií, ktoré môžu 
byť následne využité v kreovaní ďalšieho obchodného smerovania konkrétnej 
obchodnej spoločnosti. V porovnaní so schopnosťami priemerného človeka dokáže 
automatizácia tohto procesu priniesť neporovnateľne väčší objem spracovaných dát 
a elimináciu ľudských potrieb a chýb. Obchodná spoločnosť tak bude schopná 
rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na vývoj trhu, čím získa určitú konkurenčnú 
výhodu.18  

Pre ilustráciu možno uviesť, že obchodné spoločnosti prevádzkujúce e-shopy v 
súčasnosti každodenne zbierajú množstvo rôznych dát týkajúcich sa napríklad 
predajnosti produktov, pohlavia a veku svojich zákazníkov, prípadne krajín, 
z ktorých zákazníci pochádzajú. Všetky uvedené informácie sú pri predpoklade ich 
správnosti spôsobilé do veľkej miery prispôsobiť a propagovať produkty obchodnej 
spoločnosti konkrétnemu okruhu zákazníkov, čím sa dosahuje ich vyššia predajnosť. 
V uvedenej súvislosti je však nutné vysporiadať sa s ďalšími dôležitými aspektmi, 
najmä s ochranou osobných údajov. 

V kontexte vyššie uvedených úvah je taktiež nutné prihliadať na reálnu situáciu 
konkrétnej obchodnej spoločnosti. Inými slovami, potreba vytvorenia 
zodpovedajúcich informačných štruktúr (čo môže byť pre obchodnú spoločnosť 

                                                           
16  NIKISHOVA, M.I. Prospects of digital technologies application in corporate governance. 8th 

International Conference „Social Science and Humanity“ 23-29 March 2018. s 87. 
17  K problematike využitia algoritmov v rozhodovacích procesoch obchodných spoločností bližšie 

pozri: DVOŘÁKOVÁ, Z. Možnosti využití algoritmú při rozhodováni statutárních orgánu 
kapitálových společností. In: BEJČEK, J. et al. Dopady digitalizace do oblasti soukromého práva. 
Masarykova univerzita. Brno, 2019. s 25 a nasl. 

18  Nikishova vo svojej práci poukazuje na štúdiu vypracovanú Global Institute of McKinsey, podľa 
ktorej 10 % najefektívnejšie digitalizovaných obchodných spoločností produkujú dva až trikrát 
väčší výnos pre svojich spoločníkov. Bližšie pozri NIKISHOVA, M. I. Prospects of digital 
technologies application in corporate governance. 8th International Conference „Social Science and 
Humanity“ 23-29 March 2018. s 87. 
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obdobne ako vo vyššie uvedených prípadoch zamierame na právnu úpravu 
spoločnosti s ručením obmedzeným, v Srbsku označovanej ako LLC. Od roku 2019 
je aj v Srbsku možné založiť spoločnosť s ručením obmedzeným prostredníctvom 
elektronických prostriedkov. Obdobne ako v prípade Poľska, aj v Srbsku sa však pre 
využitie tejto možnosti predpokladá založenie účtu v príslušnom informačnom 
systéme a dispozícia kvalifikovaným elektronickým podpisom.  

Možnosť založenia obchodných spoločností elektronickými prostriedkami 
v rôznych modifikovaných formách sa prirodzene vyskytuje aj v ďalších štátoch 
(napr. Dánsko, Francúzsko), pričom v niektorých krajinách právna úprava umožňuje 
využitie elektronických nástrojov iba pri založení niektorých konkrétnych foriem 
obchodných spoločností (napr. Španielsko). 

 
2.2. Digitalizácia a corporate governance 

 
Podľa odbornej literatúry možno pod pojmom corporate governance (správa 

a riadenie obchodných spoločností)12 rozumieť súbor vzájomne podmienených 
pravidiel, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje riadne fungovanie obchodnej 
spoločnosti.13 V rámci corporate governance je možné analyzovať množstvo 
čiastkových aspektov, akými sú napríklad práva a povinnosti spoločníkov14, 
organizačná štruktúra spoločnosti či zverejňovanie niektorých informácii 
o obchodnej spoločnosti.15 

Je zrejmé, že digitalizácia postupnými krokmi ovplyvňuje aj vyššie spomenuté 
oblasti. Za zmienku stojí najmä rozhodovacia činnosť orgánov, ako aj s tým 
súvisiaca možnosť dištančného výkonu práv spoločníkov obchodných spoločností. 
V prvom rade sa možno zamerať na možnosť prijímania rozhodnutí orgánmi 
obchodných spoločností dištančným spôsobom. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník (ďalej len „ObZ“) v ustanovení § 126, prípadne § 184 stále predpokladá 
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11  Pre doplnenie je nutné uviesť, že v súčasnosti je Srbsko kandidátskou krajinou EÚ. 
12  Bližšie k otázke corporate governance pozri aj SOKOL, M. Corporate Governance a základné 

povinnosti štatutárnych orgánov. In: GRANT journal: European Grant Projects, Results, Research 
& Development, Science: Peer-Reviewed Scientific Journal. Roč. 10. 2021. č. 1. s. 41-45. 

13  OVEČKOVÁ, O., CSACH, K., ŽITŇANSKÁ, L. Obchodné právo 2. Obchodné spoločnosti a 
družstvo. Bratislava: Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020. s. 224. 

14   K uvedenému pozri bližšie BUHALA, O. Zásady využitia moderných technológií v informačných 
vzťahoch medzi obchodnou spoločnosťou a jej spoločníkmi. In: SANGRETOVÁ, M. (ed). Vplyv 
moderných technológií na právo. Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice: 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 2019. s. 9 – 21. 

15  Bližšie pozri MORAVEC, T., ANDREISOVÁ, L. Obchodní společnosti pohledem Corporate 
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16  NIKISHOVA, M.I. Prospects of digital technologies application in corporate governance. 8th 

International Conference „Social Science and Humanity“ 23-29 March 2018. s 87. 
17  K problematike využitia algoritmov v rozhodovacích procesoch obchodných spoločností bližšie 

pozri: DVOŘÁKOVÁ, Z. Možnosti využití algoritmú při rozhodováni statutárních orgánu 
kapitálových společností. In: BEJČEK, J. et al. Dopady digitalizace do oblasti soukromého práva. 
Masarykova univerzita. Brno, 2019. s 25 a nasl. 

18  Nikishova vo svojej práci poukazuje na štúdiu vypracovanú Global Institute of McKinsey, podľa 
ktorej 10 % najefektívnejšie digitalizovaných obchodných spoločností produkujú dva až trikrát 
väčší výnos pre svojich spoločníkov. Bližšie pozri NIKISHOVA, M. I. Prospects of digital 
technologies application in corporate governance. 8th International Conference „Social Science and 
Humanity“ 23-29 March 2018. s 87. 
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výrazným nákladom) s potenciálom ovplyvniť výsledok rozhodnutia orgánov 
s decíznymi právomocami bude rozdielna pri obchodných spoločnostiach 
zhromažďujúcich informácie pre realizáciu miliardovej investície a pri obchodnej 
spoločnosti s malým regionálnym pôsobením. Uvedené aspekty budú do veľkej 
miery ovplyvňovať vývoj digitalizácie v konkrétnych obchodných spoločnostiach.  

Vzhľadom na vyššie konkretizované výhody zastávame názor, že digitálne 
technológie a umelá inteligencia sa v blízkej budúcnosti stanú esenciálnou súčasťou 
fungovania obchodných spoločností. Zároveň vyvstáva otázka, či sa ich využívanie 
s akcentom na konkurenčný boj nestane priam nevyhnutnosťou. 

 
ZÁVER  

 
V rámci historického vývoja obchodných spoločností a súvisiacej legislatívy 

možno badať množstvo zásadných míľnikov. Prispôsobenie korporátneho práva 
digitálnemu svetu nespochybniteľne predstavuje jeden z nich, pretože postupnými 
krokmi mení naše chápanie tohto tradičného inštitútu a vytvára nový priestor pre 
realizáciu podnikateľských záujmov. Súčasný vývoj a naň naviazané legislatívne 
zmeny a zámery celkom jednoznačne smerujú k modernizácii tejto oblasti, ktorá má 
priniesť zjednodušenie a zrýchlenie súvisiacich procesov, väčšiu transparentnosť či 
menšiu byrokratickú záťaž. Predmetné ciele sú umocnené aj činnosťou EÚ, ktorá 
v záujme vytvorenia jednotného digitálneho trhu využíva rôzne nástroje na podporu 
digitálnej transformácie v členských štátoch. 

V predloženom príspevku sme venovali našu pozornosť všeobecnej 
charakteristike digitalizácie v korporátnom práve, pričom z dôvodu rozsahu 
skúmanej problematiky sme bližšie analyzovali iba niektoré parciálne aspekty, 
akými sú založenie obchodných spoločností či corporate governance. Na základe 
prezentovaných skutočností možno konštatovať, že kreovanie obchodných 
spoločností vykazuje v mnohých štátoch EÚ pomerne vysokú úroveň digitalizácie. 
Zároveň je nutné dodať, že jednotlivé štáty zachovávajú k tejto otázke mierne 
modifikovaný a rozdielny prístup, čo možno ilustrovať na prezentovanej komparácii 
právnych poriadkov Slovenskej republiky, Poľska a Srbska. Inými slovami, napriek 
skutočnosti, že v členských štátoch EÚ je možné v uvedenej súvislosti využiť 
elektronické prostriedky, tieto vykazujú určité odlišnosti, spočívajúce napríklad 
v okruhu foriem obchodných spoločností, ktoré možno založiť elektronicky, vo 
vytváraní zodpovedajúcich informačných systémov či v požiadavkách na overenie 
podpisov. Vyvstáva však otázka, akým spôsobom sa bude predmetná oblasť vyvíjať. 
Vo svetle snahy EÚ o vytvorenie jednotného digitálneho trhu je zrejmé, že určité 
dnes existujúce odlišnosti budú predmetom spoločného zjednocovania 
a koordinácie. 

Okrem kreovania obchodných spoločností sa digitalizácia postupne prejavuje aj 
v závažnejších rovinách ich fungovania, akou je napríklad proces prijímania 
obchodných rozhodnutí. V príspevku sme v prvom rade poukázali na nevyhnutnosť 
prispôsobenia slovenskej právnej úpravy možnosti dištančného hlasovania a 
rozhodovania, ktorá je odzrkadlená aj v Legislatívnom zámere. V tomto smere si 
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však dovolíme prezentovať názor, podľa ktorého mala byť daná otázka vyriešená 
oveľa skôr.  
 Ako sme načrtli, digitálne technológie nemožno v tomto smere vnímať iba ako 
prostriedok komunikácie. Ich potenciál je totiž omnoho širší a môže mať pre 
obchodnú spoločnosť signifikantnejšie následky. V uvedenom kontexte ide najmä 
o schopnosť využiť umelú inteligenciu pre spracovanie, analýzu a triedenie 
vybraných dát, na podklade ktorých následne dochádza k tvorbe obchodných 
stratégií – uvedené v súčasnosti využíva množstvo väčších obchodných spoločností. 
Daný postup umožňuje nepretržitý príjem a vyhodnotenie neporovnateľne väčšieho 
množstva dát v porovnaní s človekom. Je zrejmé, že subjekt disponujúci väčším 
množstvom informácií je spôsobilý efektívnejšie a rýchlejšie reagovať na vývoj trhu, 
čím získava cennú výhodu oproti ostatným. Zároveň je nutné dodať, že 
technologický pokrok zďaleka nedosiahol vrchol svojho potenciálu a bude sa ďalej 
rapídnym spôsobom rozvíjať. Z uvedeného dôvodu predpokladáme, že 
prispôsobenie sa digitálnym technológiám a ich implementácia v živote obchodnej 
spoločnosti bude v blízkej budúcnosti nevyhnutnosťou pre zachovanie 
konkurencieschopnosti.  
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Umělá inteligence v legislativě a justici jako ohrožení demokratické 
legitimity?2 

 
Artificial Intelligence in Legislation and Judiciary as a Threat to 

Democratic Legitimacy? 
 

 
Abstrakt 

Čím dál častěji jsou diskutovány možnosti a limity využití umělé inteligence v právu. 
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databases makes artificial intelligence an exquisite instrument for the support of 
professionals in many fields of law. However, the hypothetical possibility that 
artificial intelligence could be directly involved in decision-making either in 
particular cases (mainly in the judiciary) or in legislation is very controversial for 
various reasons. Among other technical and value-oriented questions, we need to 
ask what the implications of the influence of artificial intelligence on these decisions 
for their democratic legitimacy will be. For decades, there has been an ongoing 
debate regarding different types of constitutionalism, especially political 
constitutionalism which leaves decision-making on political questions to the widest 
extent to elected legislative bodies, and legal constitutionalism which does not trust 
the political sphere and justifies more intensive interventions of the judiciary in 
order to protect basic rights. The core of the dispute lies in the permissible intensity 
of the judicialization of politics, i.e. deciding political questions by unelected legal 
experts. In the case of the important role of artificial intelligence in similar decision-
making, it will be necessary to ask to what extent it is appropriate to leave political 
problems to un-human agents which will use decision-making processes that will be 
a black box for us. Furthermore, we will need to ask whether we do not in fact give 
the uncontrolled power to the authors of the used algorithms by involving artificial 
intelligence in the above-mentioned decision-making. In the paper, we focus on the 
consequences of the involvement of artificial intelligence in deciding political 
questions for democratic legitimacy and the concept of constitutionalism. We will 
also analyse the limits that should be set by future legal regulations in this context. 

 
Key words: artificial intelligence, democratic legitimacy, constitutionalism, political 
sphere, constitutional law, political science. 
 
JEL Classification: K10, K19, K30, K38, 033 

 
 

ÚVOD 
 

Jestliže dnes stojíme na prahu čtvrté průmyslové revoluce, která se nadto může 
vyvíjet exponenciálně namísto lineárního průběhu předchozích radikálních změn, 
sotva můžeme dohlédnout na její horizont. Jednou z nejvýznamnějších komponent 
této revoluce je umělá inteligence (dále také „UI“) (Schwab, 2016: 1-3). Zatímco 
dosud jsou úspěchy v jejím vývoji často přeceňovány a skutečné problémy spojené 
s rozvojem inteligentních systémů spíše přehlíženy (Jordan, 2019), důsledky 
rozvoje UI dost možná prostoupí všechny oblasti lidského života. Výjimkou nebude 
ani právo. 

V minulých sbornících z konference Právo, obchod, ekonomika jsme se zabývali 
specifickými otázkami umělé inteligence ve zdravotnictví (Šolc, 2019: 542-553), 
resp. jejího využití při hodnocení protiprávnosti v medicínskoprávních sporech 
(Šolc, 2020b: 272-286). Působnost UI v oblasti práva se však pravděpodobně 
nezastaví u dílčích otázek jednotlivých právních disciplín či konkrétních druhů 
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sporů. Je možné, že UI bude v průběhu času získávat čím dál větší vliv na interpretaci 
i samotnou tvorbu právních norem. 

Souběžným procesem, který se projevuje již několik desetiletí, je pokračující 
judicializace politických otázek, kdy rozhodovací činnost soudů vstupuje do oblastí, 
jež byly dříve vyhrazeny voleným zákonodárným sborům. Na tomto pozadí probíhá 
diskuse ohledně legitimity různých subjektů, které fakticky vytvářejí normy 
objektivního práva. Jakkoli totiž v českém právním řádu (a obecněji v kontinentální 
právní kultuře) nenacházíme precedenční systém, ustálená judikatura a dokonce i 
některá jednotlivá rozhodnutí vrcholných soudů mohou být považovány za (byť i) 
neformální prameny pravidel, podle kterých se život ve společnosti řídí. Na rozdíl 
od zákonodárce však složení soudů nevychází přímým způsobem z výsledků voleb, 
jejich rozhodování není předmětem veřejně sledované a otevřené debaty, a mohou 
se tak blížit určitému typu technokracie. Kritika judicializace proto směřuje k širší 
otázce, kdo a za jakých podmínek může rozhodovat o politicky relevantních 
otázkách. Ještě jinak řečeno, lze se ptát, kdo a za jakých podmínek je nadán 
demokratickou legitimitou. Tyto otázky jsou natolik stěžejní pro samotný ústavní 
základ politického a právního systému, že se odrážejí i v rozdílných formách chápání 
samotné ústavnosti a pojmu demokracie. 

Jestliže jsou ingerence soudní moci do politického rozhodování sporné, je třeba 
se ptát, jaké dopady by měl významný nárůst funkce UI při tvorbě legislativy a jejím 
autoritativním soudním výkladu. Byla by zachována současná struktura 
normotvorby, nebo bychom byli svědky zrodu nového typu technokracie, který by 
případně bylo třeba uchopit další modifikací našeho chápání ústavnosti? Za jakých 
podmínek bychom si vůbec mohli (a měli) dovolit přenechat část práce legislativy a 
soudů umělé inteligenci? 
 

1. PRÁVNÍ A POLITICKÝ KONSTITUCIONALISMUS 
 

V uplynulých desetiletích je v odborných kruzích i v široké veřejnosti často 
diskutován fenomén judicializace politiky. Tento pojem vágně označuje systém 
soudnictví, v němž převažuje soudcovský aktivismus, kdy soudci vnášejí svoji 
hodnotovou orientaci do rozhodování (Garner, 2019: 1024, 1011). Současně je 
přitom rozšiřována faktická působnost soudů, které rozhodují o otázkách dříve 
vyhrazených ostatním orgánům státní moci. Tím může docházet k porušení 
neutrality soudní moci (Ondřejková, 2017: 114) i k oslabování demokratické 
legitimity právního řádu. Řešení politické otázky, které vzešlo z rozhodnutí soudu a 
nikoliv z činnosti voleného legislativního orgánu, nemůže svoji legitimitu odvozovat 
od všeobecných svobodných voleb jako základního zdroje legitimity 
v demokratickém systému. Je proto přinejmenším nutné, aby odůvodnění takového 
rozhodnutí bylo velmi důkladné, přezkoumatelné a přesvědčivé (Ondřejková, 2017: 
106). I tehdy ovšem soudní rozhodování politických otázek přináší rizika. Příliš časté 
a příliš kontroverzní ingerence soudů do politiky mají tendenci snižovat důvěru 
veřejnosti v justici, což může být ze strany některých politiků zneužito k omezování 
nezávislosti moci soudní (Ondřejková, 2017: 108-109). Nebezpečí ovšem tkví 
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rovněž v samotné podstatě judicializace, tedy ve skutečnosti, že velmi úzká nevolená 
skupina osob rozhoduje v otázkách politické povahy. 

Za politické otázky je přitom podle našeho názoru rozumné považovat takové 
případy, ve kterých chybí dostatečná normativní vodítka, takže soudy rozhodují 
s poměrně volnou diskrecí, v níž se projevuje hodnotové nastavení rozhodujícího 
soudce a která se může blížit až volnosti, s níž klasicky rozhoduje zákonodárce (J. 
Kysela v Ondřejková, 2017: 8). Rozhodnutí učiněná soudci je však obtížnější spojit 
se základním zdrojem legitimity politické moci, kterým je od Velké francouzské 
revoluce suverenita lidu (Holländer, 2017: 60). Jistěže v konstrukci moderních ústav 
je lid pokládán za zdroj všech složek státní moci včetně moci soudní, jak je ostatně 
výslovně uvedeno mj. čl. 2 odst. 1 Ústavy České republiky: „Lid je zdrojem veškeré 
státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a 
soudní.“ Uspořádání, kdy justice odvozuje svoji legitimitu ze jmenování soudců 
volenými představiteli, resp. na základě zákonů přijatých volenými členy 
parlamentu, ovšem soudní rozhodování spojuje s vůlí lidu jen velmi nepřímým 
způsobem. Přímá ingerence soudů do rozhodování veřejných otázek, která svým 
faktickým dopadem významně přesahuje strany individuálního řízení, je z tohoto 
hlediska pochopitelně kontroverzní. Otázka, kdo může o podobných věcech 
legitimně rozhodovat, se týká samotné podstaty ústavního uspořádání státu. 
Rozdílné odpovědi na ni proto přinášejí různé verze konstitucionalismu. 

Pojem konstitucionalismus v nejobecnějším smyslu označuje teorii ústavní 
vlády, resp. vlády založené na ústavě (Garner, 2019: 390). Mezi jeho jednotlivými 
typy, s nimiž pracuje odborný diskurs, zvlášť viditelně vystupuje rozdělení mezi 
konstitucionalismem politickým a právním. Politický konstitucionalismus 
zdůrazňuje význam politického procesu, v němž jediném mohou být legitimně 
rozhodovány politické otázky. Pluralitu názorů a zájmů ve společnosti považuje 
nejen za nevyhnutelnou, ale také za přínosnou, a to do jisté míry také v rozsahu 
neshody ohledně obsahu základních práv. Konkurenční názorové pozice jsou 
respektovány a jejich konflikt je řešen legislativními orgány (Ondřejková, 2017: 98-
100). Nastíněné pojetí ústavnosti v zásadě spojuje legitimitu rozhodnutí s dodržením 
správného (politického) procesu, jehož výstupem dané rozhodnutí je. 

Právní konstitucionalismus naproti tomu nadřazuje materiální legitimitu 
procesním aspektům: základní práva a právní principy mají mít přednost před 
procedurální korektností politického rozhodování (Ondřejková, 2017: 98-100). 
Rozhodovací činnost soudů stanovuje mantinely politické sféře a bdí nad ochranou 
uvedených materiálních hodnot do té míry, že může aktivně zasahovat do sféry dříve 
vyhrazené politice. Soudcovské dotváření práva je z této perspektivy přijatelné 
v mnohem intenzivnějším rozsahu, neboť jsou to právě soudci coby odborníci na 
právo, kteří jsou nejlépe kvalifikovaní pro posouzení, zda určité řešení nepředstavuje 
nedovolený zásah do základních práv. 

Zjednodušující zkratkou je tak možné shrnout, že zatímco politický 
konstitucionalismus je založen na co nejrozsáhlejším zachování demokratické 
legitimity odvozené od vůle lidu, právní konstitucionalismus odvozuje legitimitu 
z významné části z odborné kompetence rozhodujících. Nejde o vzájemně se 
vylučující extrémy, jako spíše o odlišné pozice na škále souběžně působících zdrojů 

211 
 

legitimity. Přesto tento odlišný důraz může mít stěžejní konsekvence při hodnocení 
určitých způsobů rozhodování, jako je zmiňovaná judicializace nebo zapojení UI do 
rozhodovacích činností. 

 
2. UMĚLÁ INTELIGENCE: VIZE A LIMITY 

 
V literatuře (zejména té populární) se setkáváme s předpověďmi postupné 

automatizace prakticky všech lidských činností a hlubokých společenských dopadů, 
které taková budoucnost přinese (např. Harari, 2017: 301-349). Takové vize jsou 
jistě v současné době nevyvratitelné a mnohým čtenářům připadají logické, nutno 
ale říci, že představují zkrátka (informacemi a logikou více či méně podložené) 
spekulace. 

Umělá inteligence dnes vykazuje čím dál lepší výsledky v plnění řady velmi 
úzkých úkolů. Neexistuje však přímý způsob, jak přeměnit nadlidskou výkonnost 
v tisících specifických činnostech v obecnou inteligenci, byť na úrovni batolete 
(Topol, 2019: 92). Někteří odborníci přitom mají za to, že strojové učení se již blíží 
svým limitům (Topol, 2019: 93). V širším kontextu pak technologický rozvoj (i přes 
opačný dojem, který navozují mnohé mediální zkratky) v uplynulých desetiletích 
spíše zpomaluje (Roush, 2019). V odborné literatuře se objevuje vize nelineární 
trajektorie technologického vývoje, který bude procházet fázemi zpomalení a 
zrychlení, avšak celkově bude v nadcházejících dekádách a staletích spíše 
zpomalovat a již se nebude opakovat exploze nových technologií z poloviny 20. 
století (Grinin, Grinin, Korotayev, 2020). Technologická singularita v tomto pojetí 
neoznačuje bod, od kterého bude křivka technologického vývoje směřovat pod 
kontrolou umělé inteligence do nekonečna, ale naopak chvíli, od níž bude rychlost 
rozvoje dlouhodobě klesat (srov. rozhovor s A. Korotajevem v Technology 
Networks, 2020). 

Máme za to, že hluboké změny v právnické profesi, legislativě a společnosti 
naznačované v tomto článku nebudou techniky možné ještě po velmi dlouhou dobu 
– reálně je přitom možné, že jejich uskutečnitelnost nenastane ani ve vzdálené 
budoucnosti. Přesto je však třeba vnímat, že technický pokrok nelze s jistotou 
předvídat a je dobré se připravit na jeho různé alternativy. 
 

3. UI A SOUDCOVSKÁ NORMOTVORBA 
 

Hovořit o soudcovské normotvorbě může znít kontinentálnímu právníkovi až 
rouhačsky. Rozhodnutí obecných soudů jsou ostatně závazná pouze pro účastníky 
řízení, případně rozhodnutí vyššího soudu zavazuje soud nižší, avšak povahu obecně 
závazných právních norem nemají. Čtenář nám ale snad odpustí, pokud v tomto 
článku odhlédneme od purismu právní terminologie. Jestliže totiž vycházíme 
z širšího pojmu normy definované zkrátka jako pravidlo chování (Luby, 2002: 10), 
tedy jako něco, podle čeho člověk zpravidla jedná (Sedláček, 2012: 5), vidíme, že 
soudy normy vytvářejí. Ustálená judikatura činí z určitého výkladu pravidlo, podle 
něhož soudy rozhodují a praxe jedná. Dovolací soudy se naplňováním své funkce 
sjednocování judikatury podílejí na tvorbě těchto pravidel zvlášť přímým způsobem. 
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Netřeba pak rozvádět význam Ústavního soudu, jehož vykonatelná rozhodnutí jsou 
v rozsahu svého ratia decidendi na základě čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky 
závazná pro všechny orgány i osoby, a tedy závazná precedenčně, byť síla této 
závaznosti odvisí od druhu rozhodnutí (u nálezů je vyšší než u usnesení) a dalších 
faktorů (Mališ, 2014). 

Máme tedy za to, že pojem soudcovské normotvorby není nutné chápat pouze 
jako cosi závadného a nepřípustného (např. Říčka, 2012: 46), ale naproti tomu 
v nastíněném širším smyslu představuje naprosto nevyhnutelný důsledek 
rozhodovací činnosti soudů. Hranice mezi výkladem, zejména teleologickým, a 
normotvorbou je ostatně velmi úzká (Říčka, 2012: 50). Z hlediska důsledků 
soudních rozhodnutí se nadto jakýkoli výklad, který přináší nesamozřejmé 
porozumění právní normě a který je praxí akceptován, stává normou svého druhu, 
neboť se jím řídí chování osob v právních vztazích. 

Chápeme-li autoritativní výklad práva soudy tímto způsobem, dostáváme se ve 
vztahu k UI k problému přesahujícímu judicializaci politiky. Nejde již o to, zda 
soudy smějí rozhodovat o otázkách s politickým přesahem, jako spíše o to, jaký 
legitimní vliv na normotvorbu vůbec UI může mít. V principu se tak ptáme na 
stejnou otázku jako v případě začlenění UI do tvorby legislativy, o níž pojednáváme 
níže. 

Představa UI plnící roli soudce rozhodně není mezi odborníky přijímána jako 
nevyhnutelná, někteří autoři ji však nemají ani za zcela nepravděpodobnou. Např. 
oxfordská studie o budoucí automatizaci profesí odhaduje pravděpodobnost 
nahrazení soudců umělou inteligencí na 40 %, řádově výše než v případě jiných 
právníků (3,5 %), lékařů (0,4 %) nebo např. politologů (4 %) (Frey, Osborne, 2017: 
269, 270, 272). 

Již dnes se objevují první náznaky využití UI pro rozhodování sporů. Vedle 
basketbalu, kardiostimulátoru nebo burákového másla (Lindeman, 2017) se může 
Kanada pyšnit také vynálezem prvního systému UI, který mimosoudně urovnal spor. 
Jemně zjednodušeně řečeno, software Smartsettle ONE na základě informací stran 
sporu ohledně ideálního výsledku sporu a jeho nejlepší alternativy navrhne částku, 
na jejímž základě mohou strany vzájemně podávat další návrhy a protinávrhy, dokud 
se neshodnou. Světová premiéra v reálném sporu dopadla dobře – strany uzavřely 
smír za necelou hodinu (Vasdani, 2019). Obdobné systémy mohou být zjevně 
užitečné pro klienty, kteří jsou ohledně svých preferencí poměrně jistí a nepotřebují 
jejich hledání ve vzájemném dialogu. Jestliže ovšem strany sporu chtějí od mediace 
také jiný výsledek než určení konkrétní částky, zejména pokud si přejí spravit nebo 
zachovat svůj vztah, lidský mediátor je dosud nezastupitelný (Vasdani, 2019). 

Přímá rozhodovací činnost by měla být svěřena systému UI, který je vyvíjen v 
Estonsku pro řešení civilních sporů nepřevyšujících částku 7.000 EUR (Kolaříková, 
Horák, 2020: 34; Cowan, 2019). Obdobný systém se zdá být použitelný pro bagatelní 
spory, které svým nápadem zahlcují justici a obvykle nemají významnější politický 
přesah. Projeví se zde přitom asi nejvýznamnější příznivé dopady UI v justici, které 
nadto budou shodné ve všech oblastech práva od civilního po trestní: zrychlené 
řízení se sníženými náklady a zvýšení právní jistoty, že budou podobné případy 
rozhodovány podobně.  
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Objevuje se zde ale také několik zásadních problémů. Již samo zvýšení úrovně 
právní jistoty by mělo odvrácenou stranu spočívající v umenšení individuálního 
přístupu ke každému případu. V civilní rovině se proto může použití UI pro souzení 
ukázat jako významně problematické zejména v některých případech týkajících se 
osobnostních práv nebo ochrany slabší strany (typicky ve spotřebitelských sporech), 
ve kterých je od soudů přeci jen očekáváno určité hodnotové směřování. Právě 
v těchto případech, do nichž v zásadě prozařují základní práva člověka, od soudu 
obvykle očekáváme při výkladu práva spravedlnostní úvahu, která může v přijatelné 
míře překročit přímou aplikaci zákonných norem. Je v tom určitý paradox: vliv 
soudcových hodnot a názorů na politické otázky je často pokládán za nepřípustnou 
judicializaci, ale při řešení konkrétního právního problému jednotlivce často 
společnost od soudce očekává právě aplikaci práva ve světle hodnot a kvalit jako je 
empatie, soucit nebo spravedlnost v širokém smyslu (ekvita). 

Domníváme se proto, že v justici bude rozšiřování působnosti UI nejspíše 
podléhat přísnějšímu a opatrnějšímu dohledu odborné (i laické) veřejnosti, než jak 
tomu bude v legislativě. Příslib efektivity jistě bude mít výrazný pozitivní ohlas i 
v justici, na druhou stranu si je však společnost vědoma toho, že soudce potřebuje 
vedle odborné kvalifikace uplatnit také lidský náhled na situaci, která je mu 
předkládána. Případné upozaďování tohoto lidského faktoru bude jistě částí 
veřejnosti vnímáno jako symptomatické pro dehumanizační tendence algoritmizace 
společnosti. Z „umělé inteligence v taláru“ (byť přinejmenším ještě dlouhou dobu 
bude takové označení velmi přehnané) se může snadno stát symbol rizikových a 
úpadkových důsledků příliš rozsáhlého uplatňování UI. Takový proces může jen 
velmi těžko stát stranou intenzivního zájmu a kritiky médií, řady komentátorů, 
politiků a jiných osobností veřejného života. Stačí položit otázku sugestivním (ale 
dost možná výstižným způsobem) – „chcete, aby vás soudil stroj bez citu?“ – a 
většina lidí odpoví negativně. Racionalita takového intuitivního postoje může být do 
jisté míry zpochybněna, avšak budoucí politická diskuse jím bude pravděpodobně 
silně ovlivněna. 

Umělá inteligence by dále měla dostatečně detailně zaznamenávat rozhodovací 
proces. Musela by tedy překonat svoji povahu černé skříňky (black box), kdy nelze 
sledovat proces, jímž systém vytváří ze vstupů výstupy (Kolaříková, Horák, 2020: 
107; Šolc, 2019: 543). Kroky, kterými UI dospěla k výstupu, jsou obvykle nečitelné 
nejen pro její uživatele, ale vzhledem ke strojovému učení také pro samotné vývojáře 
použitých algoritmů či datové vědce. Již v současnosti je rozvíjen koncept 
vysvětlitelné UI (explainable artificial intelligence), která by uživatelům 
umožňovala chápat a interpretovat proces vytváření jejích konkrétních výstupů 
(Barredo Arrieta, Díaz-Rodríguez, Del Ser, Bennetot, Tabik a kol., 2020). Jedině 
důsledně vysvětlitelná UI – nakolik bude její dosažení u komplexního procesu 
soudního rozhodování možné vzhledem k technologickým možnostem i lidské 
kapacitě porozumět omezenému množství logických kroků – by byla schopna 
naplnit požadavek na řádné odůvodnění a přezkoumatelnost soudního rozhodování. 

Zejména v trestním právu, avšak nejen tam, by mohlo být velmi obtížné potlačení 
diskriminační rozhodování na základě nevhodně sestavených databází vstupních dat. 
Významným problémem UI v pozici soudce (a obecně jejího využití nejen v právu) 
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Netřeba pak rozvádět význam Ústavního soudu, jehož vykonatelná rozhodnutí jsou 
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také jiný výsledek než určení konkrétní částky, zejména pokud si přejí spravit nebo 
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Přímá rozhodovací činnost by měla být svěřena systému UI, který je vyvíjen v 
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řízení se sníženými náklady a zvýšení právní jistoty, že budou podobné případy 
rozhodovány podobně.  
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umožňovala chápat a interpretovat proces vytváření jejích konkrétních výstupů 
(Barredo Arrieta, Díaz-Rodríguez, Del Ser, Bennetot, Tabik a kol., 2020). Jedině 
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je přítomnost systematických chyb spočívajících ve zkreslení (bias) ve výchozích 
databázích, které mohou nepříznivě ovlivnit výstupy systému a vést 
k diskriminačním důsledkům. Zaujatost a předsudky se tak neprojevují pouze v práci 
lidí, ale vznikají také při činnosti UI (Thomas, 2018; Topol, 2019: 97-100). 
Příkladem může být americký systém predikce recidivy pachatelů trestných činů 
COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions), 
který nadhodnocuje riziko recidivy u osob tmavé pleti a podhodnocuje toto riziko u 
osob pleti světlé. Problematický může být již způsob sběru vstupních dat, kdy systém 
vychází např. ze zvýšeného policejního dohledu nad některými etniky (Kolaříková, 
Horák, 2020: 108-109). 

Teoreticky je představitelné, že by databáze byly zbaveny zkreslení a jeho 
diskriminačního či jinak nepříznivého vlivu. Komplikací ale je, že určitá hodnotová 
zaujatost je přítomna již v jazyku, který představuje významný vstup systémů UI. 
Samotná identifikace konkrétních případů zkreslení (např. sexistických či jinak 
nepřípustných obsahů) je však inherentně politickým rozhodnutím. O to silněji má 
politickou povahu rozhodování o „správném“ řešení, tedy „opravě“ těchto 
nevhodných jazykových prostředků. Související potíží je pak vhodné nastavení 
„čistícího algoritmu“ k odstranění zkreslení (Blechová, Loutocký, 2020: 332). 

Základní otázka je v tomto kontextu stejná jako v případě legislativy: kdo má 
činit toto rozhodnutí, které je svojí povahou výsostně politické? Předně je třeba 
zdůraznit, že naprosto není v kompetenci vývojářů příslušného softwaru. Jak bylo 
výše nastíněno, rozhodování o politických otázkách je v různých pojetích 
legitimizováno různým způsobem. Pro politický konstitucionalismus to je inkluzivní 
povaha volebního procesu, kdy o politice v posledku rozhodují všichni ti, kterých se 
týká (a kteří se chtějí na rozhodování podílet). Právní konstitucionalismus pak 
legitimizuje soudní zásahy do politiky zvláštní kvalifikací vybraných aktérů (tj. 
znalostí a porozuměním relevantním oblastem práva). V případě významného vlivu 
vývojářů na obsah pojmů používaných soudními systémy UI by se politické 
rozhodování dostalo do rukou části technické elity, která však k takovému 
rozhodování není nijak kvalifikována. Vývojáři by se vlastně stali privilegovanou 
skupinou se zásadním vlivem na normotvorbu, a to na základě kvalifikace v oboru 
informačních technologií, která je pro rozhodování politických otázek irelevantní. 
Důsledkem by bylo v zásadě skryté zabudování předporozumění, hodnotové 
orientace a předsudků této elitní skupiny do systému soudního rozhodování, aniž by 
k tomu byla dána jakákoli demokratická legitimita. To je jistě nepřípustný scénář, 
pokud by ovšem nedošlo k hluboké změně v pojetí normotvorby jako takové. 
 

4. UMĚLÁ INTELIGENCE A LEGISLATIVA 
 

Téma využití UI pro samotnou tvorbu právních předpisů nebývá ani v odborné 
literatuře blíže reflektováno. Potenciálně přitom významně přesahuje využití 
právních informačních systémů. Algoritmy významně podporující normotvorbu a 
zejména případné budoucí zásahy UI do samotné legislativní činnosti by mohly 
přinést zcela nové výzvy konceptu konstitucionalismu a demokracie jako takové.  
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4.1. Umělá inteligence při technickém zpracování právních předpisů 
 

Vliv UI na tvorbu zákonů nemusí rovnou spočívat v nahrazení role samotného 
zákonodárce, o němž pojednáváme níže. Zásadní roli v normotvorbě mají také 
právníci, kteří technicky zpracovávají návrhy zákonů, o nichž poté členové 
parlamentu hlasují. Tato práce je často poněkud přehlížena, což ovšem její význam 
může ještě zvyšovat, neboť není podrobena ani zdaleka tak přísné veřejné kontrole 
jako fungování zákonodárného sboru. Přesto jsou to právě odborní legislativci, kdo 
na základě politického zadání doslova píše zákony, volí vhodné formulace, 
připravuje strukturu textu zákona apod. Od práce legislativců se přímo odvíjí kvalita 
právního předpisu a jeho praktická použitelnost. Přiznejme ovšem také, že byť to 
nezapadá do ideální koncepce rozdělení moci ve státě, práce legislativců v nenulové 
míře ovlivňuje také jemné nastavení politické a hodnotové orientace předpisů. 

Výhody zvýšeného využití UI v tomto kontextu jsou zjevné a pro veřejnost 
nepochybně lákavé. Legislativci systematicky pracují s velkým množstvím dat, 
snaží se jim vtiskávat a udržovat určitou strukturu, nalézají normy pomocí analýzy 
vztahů mezi jednotlivými ustanoveními často roztroušenými v několika právních 
předpisech apod. Není divu, že při vysokém objemu práce vznikají chyby: objevují 
se přehlédnuté konflikty mezi předpisy nebo naopak mezery v právu, novelizace 
nejsou dokonale promítnuty do všech relevantních předpisů, termíny nejsou v rámci 
právního řádu (a mnohdy ani konkrétního předpisu) používány jednotně atd. 
Samotné formulace právních norem pak někdy nejsou zcela v souladu s logickými 
pravidly, případně s nimi v souladu jsou, ale pro běžného čtenáře a někdy i 
odborníka jsou velmi obtížně srozumitelné. Právě práce s rozsáhlými databázemi, 
systematizace dat a formální logika jsou přitom silnou stránkou UI. Její nasazení by 
mohlo pomoci minimalizovat uvedené problémy a významně tak přispět ke 
zkvalitnění a tolik potřebnému zpřehlednění právního řádu. 

Potenciální přínos UI pro tvorbu právních předpisů se tak podobá příslibům 
mnoha politiků. Zjednodušení právního řádu jeho zásadním zefektivněním je 
lákavou vizí. Dosažení logicky bezrozporného, maximálně účelného systému 
právních norem, které si neprotiřečí, ale naopak se takřka dokonale doplňují a 
rozvíjejí, zní z technického hlediska jako dokonalá legislativcova utopie. Uvažme 
nadto, že by takový systém byl kompatibilní s UI, která by právo aplikovala a 
vykládala. „Robotický advokát“ by v mžiku vyhodnotil data z rozsáhlé databáze 
legislativy a judikatury a jejich analýzou by dospěl k predikci rozhodnutí soudu nebo 
alespoň k nastavení vhodné strategie. Legislativa i judikatura by přitom používaly 
dokonale sjednocenou terminologii a logické vztahy, které by našeho „robotického 
advokáta“ nemátly, ale naopak mu umožňovaly rychlou a spolehlivou práci. 
Shakespearovské „první náš čin buď usmrcení všech právníků“ (Shakespeare, 1861: 
19) by bylo za dveřmi! 

Realita je samozřejmě velmi odlišná. Soudce i advokát se budou přinejmenším 
ještě dlouhou dobu občerstvovat v soudní kantýně spíše než v nabíječce baterií. O 
prvním pojednáváme výše; ke druhému řekněme jen tolik, že kreativní práce 
s právními koncepty a argumenty i definování vhodné strategie sporu a další činnosti 
advokáta svojí komplexitou významně přesahují možnosti současné UI. Přesto i 
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4. UMĚLÁ INTELIGENCE A LEGISLATIVA 
 

Téma využití UI pro samotnou tvorbu právních předpisů nebývá ani v odborné 
literatuře blíže reflektováno. Potenciálně přitom významně přesahuje využití 
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4.1. Umělá inteligence při technickém zpracování právních předpisů 
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v realističtějším výhledu je nutno uznat, že navázání pokročilých právních databází 
na technicky vybroušenou legislativu by byly pro advokátní praxi jistě přínosné. 

Riziko významného vstupu UI do technické tvorby legislativy by spočívalo 
zejména ve snížení transparentnosti této činnosti. Jedním ze znaků dnešní doby je 
pokračující outsourcing státu, tj. delegace činností, jež dosud vykonával státní 
aparát, na soukromé subjekty (Holländer, 2017: 71-76). Snižování byrokracie 
oklešťováním legislativních odborů státních orgánů by jistě mohlo přinést politické 
body: veřejnost by se sotva zajímala o to, že takové zeštíhlení by bylo ve srovnání 
s celým úředním aparátem státu jen zcela nepatrné. Tvrzení, že zbylí legislativci nyní 
mají práci ulehčenou díky novým technologiím, by však bylo jen polovinou pravdy. 
Významná část této práce by totiž byla fakticky outsourcována poskytovatelům 
příslušného softwaru. Z alespoň rámcově kontrolovatelného prostředí by tak byla 
činnost legislativců přenesena na vývojáře příslušného softwaru, tedy s největší 
pravděpodobností soukromé společnosti, na které by byla tato práce outsourcována. 
Předpokládáme, že stát by si vývoj dané UI sám nezajistil; a i kdyby tak učinil, stále 
by u jejího zrodu stáli lidé, kteří by byli za výsledky její činnosti méně odpovědní 
než současní legislativní pracovníci. 

Nasazení UI v technické tvorbě legislativy nelze považovat za projev právního 
konstitucionalismu (neboť přináší vliv aktérů, jejichž expertíza nemá s právem 
samotným příliš co do činění). Nepředstavovalo by nutně ani ohrožení politického 
konstitucionalismu, nicméně mohlo by vést k určitému naředění transparentnosti a 
odpovědnosti v přípravě zákonných textů. 
  

4.2. Umělá inteligence v roli zákonodárce 
 

Zčásti úsměvně působí výsledky průzkumu mezi obyvateli jedenácti evropských 
zemí, USA a Číny o možnosti nahrazení členů parlamentu umělou inteligencí. 
V Evropě se k této možnosti klonilo 51 % respondentů. Ve výsledcích průzkumu lze 
nicméně vysledovat určitou negativní korelaci s tradicí demokracie v hodnotách a 
kultuře dané země. V Číně se pro automatizaci práce parlamentu vyslovilo 75 % 
respondentů, v Evropě pak nejvíce kladných odpovědí přišlo ze Španělska (66 %), 
dále z Itálie (59 %) a technologiemi nadšeného Estonska (56 %). Proti myšlence 
odstranění lidských legislativců se naopak nejsilněji vyjádřili obyvatelé zemí 
považovaných za kolébky moderní demokracie, tedy 69 % Britů a 60 % Američanů. 
Nesouhlasí s ní také 56 % Nizozemců a 54 % Němců (Shead, 2021). Není 
překvapivé, že otevřenost algoritmickým zákonodárcům také zhruba negativně 
koreluje se spokojeností obyvatel s fungováním demokracie v jejich zemi a 
s důvěrou ve vládu. Zatímco v Nizozemsku a Německu se vláda těší z evropských 
zemí největší důvěře, typicky Španělé a Italové patří v Evropě k nejvíce 
nespokojeným a nejméně důvěřujícím (Wike, Simmons, Stokes, Fetterolf: 2017; 
Wike, Schumacher: 2020). 

Souhlas s automatizací zákonodárného procesu u většiny respondentů tak 
vypovídá daleko spíše o jejich protestu proti současné podobě demokracie než o 
jakkoli promyšlené preferenci umělé inteligence. Nadto uvedený výzkum 
samozřejmě není možné chápat jako zcela přesný a neomylný obraz reality. Nelze 
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však odhlédnout od toho, že jeho výsledky odpovídají příklonu části voličů v řadě 
zemí k technokratické podobě politiky. Zklamání z pociťované neschopnosti 
demokracie řešit důležité problémy občanů může vést k volání po vládě odborníků, 
kteří budou jednat promyšleněji, efektivněji a rychleji než stranicky roztříštěný 
parlamentarismus, který je považován za příslovečnou „žvanírnu“. Na druhé straně 
je na vzestupu populismus, který se většinou staví proti technokracii jako vládě 
expertů a slibuje navrátit rozhodování do rukou lidu (Reiser, Hebenstreit, 2020: 568-
577). Populismus ovšem slibuje vládu pevné ruky, která bude schopna zájmy lidu 
prosadit, a tak ve svém důsledku podobně jako technokracie směřuje proti politice 
ve smyslu všeobecné diskuse o hodnotách a rozhodnutích. Technokracie i 
populismus jsou proto pokládány za symptomy širší krize demokratické legitimity 
(Reiser, Hebenstreit, 2020: 568). V některých zemích včetně České republiky (s 
vládním hnutím ANO 2011 a jeho příslibem, že bude „řídit stát jako firmu“) pak obě 
revolty proti standardní liberální demokracii splývají v technokratický populismus 
(Reiser, Hebenstreit, 2020: 568-577). 

Řízení státu datovými a počítačovými odborníky za pomoci UI (nebo později UI 
samou) by představovalo ultimátní formu technokracie. V jistém smyslu její nejčistší 
podoba by nastala s UI schopnou zcela samostatného rozhodování, kdy by již 
nehrozilo faktické určování politických rozhodnutí netransparentní elitou odborníků 
pracujících s předmětným informačním systémem. Přesto by ani autonomní UI 
nutně neodstraňovala problém zkreslení skutečnosti, na jehož základě by mohla 
rozhodovat nesprávně či diskriminačně (srov. výše). Pokud by se ovšem ukázala být 
vysoce funkční, efektivní a objektivní, znamenala by možná to největší možné 
naplnění snu řady lidí o osvícené racionální vládě povznesené nad malicherné boje 
elit o moc. Této UI, která autonomně a centralizovaně řídí stát, budeme v tomto 
článku říkat UI leviathanovského typu – neboť by účelem její existence bylo 
prostřednictvím centralizace zamezit chaosu podobně, jak to měl učinit stát podle 
klasického díla Thomase Hobbese (Hobbes, 2009). 

Nemůžeme dosud vědět, zda tato představa bude kdy v budoucnosti technicky 
naplnitelná. Dost možná by se stala realizovatelnou až s nástupem silné UI 
disponující porozuměním odpovídajícím lidské mysli (Masarykova univerzita) – a 
není přitom jisté, zda je silné porozumění vůbec dosažitelné. I kdyby silná UI nebyla 
pro spravování státu nezbytná, stále by bylo nutné naplnit celou řadu podmínek. 
„Vládnoucí“ UI by přinejmenším musela být skutečně nezávislá na lidském vlivu 
(mj. včetně získávání vstupů pro své rozhodování) a současně dostatečně spolehlivá 
na to, aby tato nezávislost mohla být udržitelná. Netřeba zmiňovat, že by dále musela 
být především nesrovnatelně komplexnější, než jsou současné systémy UI. Řízení 
společnosti v podobě realizace moci zákonodárné (a případně i výkonné) je svojí 
povahou pravým opakem extrémně specifických a úzce definovaných oblastí, 
v nichž dnes UI činí nejviditelnější pokroky. 

Bylo by rovněž nutné, aby UI dokázala efektivně nalézat nové a nečekané 
souvislosti v nesmírně rozsáhlých databázích, pokud by měla překonat svoji aktuální 
neschopnost reagovat na zcela nové situace. Příznačnou ilustrací dnešního stavu UI 
je její velmi omezené využití při pandemii onemocnění covid-19. Zatímco algoritmy 
UI jsou svými vývojáři učeny za pomoci rozsáhlých databází tříděných dat, v případě 
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nového onemocnění spolehlivá data zkrátka chyběla (Shead, 2020; Mariano Jr., Wu, 
Muneene, 2021). Aby UI vůbec mohla mít potenciál autonomně řešit komplexní 
úkoly ve světě, který se čas od času velmi rychle mění, musela by se naučit mnohem 
lépe sama získávat a třídit data a zpracovávat je kreativním způsobem. 

Jakákoli předpověď v této oblasti není ničím než (více či méně podloženou) 
spekulací a pojmy pracující s jistotou jako „určitě“ nebo „nikdy“ zde nelze používat. 
Přesto máme za nepochybné, že svěřením zákonodárné moci umělé inteligenci by 
došlo ke zrušení politické sféry jako arény, v níž se střetávají protichůdné zájmy a 
názory. Politický konstitucionalismus by byl nadobro pohřben. Právnímu 
konstitucionalismu by takový systém mohl být paradoxně bližší než nepřímá vláda 
odborníků na informatiku, neboť sama UI by pravděpodobně měla silnější 
kompetenci v právní oblasti. Je však otázkou, zda lze předmětné uspořádání stále 
považovat za právní konstitucionalismus nebo spíše za zvláštní druh technokracie 
založené na co nejefektivnějším dosahování předem stanového cíle. 

Zde se dostáváme k největšímu problému celé koncepce zákonodárné UI. 
V principu totiž nelze vyloučit, že UI by jednou mohla být schopna i v komplexních 
společenských otázkách relativně úspěšně dosahovat vymezeného cíle. 
Problematická jistě může být otázka, jak má být v tomto úsilí limitována a jak 
zajistit, že své limity bude dodržovat a nezačne se chovat diktátorky či přímo 
totalitárně. Největší potíž ale spočívá v tom, kdo a jak má vymezit sledovaný cíl. 

 
4.2.1. Materiální vymezení cíle umělé inteligence? 

 
Je možné argumentovat tím, že UI bude v politicky relevantních otázkách 

sledovat předem stanovený směr. Pravděpodobným příkladem takového směru by 
mohla být co nejširší realizace lidských práv a co nejvyšší úroveň jejich ochrany. 
Konkrétní obsah lidských práv je nicméně notoricky kontroverzní. Společnost se 
mnohdy neshoduje na tom, jaký rozsah má to které základní právo mít, zda má být 
vymezeno čistě negativně nebo i pozitivně apod. Ostatně v moderním právně 
filosofickém myšlení nalezneme i tvrdou kritiku ideje lidských práv z hlediska 
absence jejich zdůvodnění. Např. Robert Alexy dochází k výstižnému závěru, že 
lidská práva vůbec nejsou možná bez metafyzického základu (Holländer, 2017: 66-
67). Takový metafyzický základ, z principu neprokazatelný a nevyvratitelný, nelze 
poznat technickými prostředky. Může být přijat toliko na základě společenského 
konsensu, který lze v postmoderním pluralitním světě jen stěží očekávat. 

Nemusíme hned zastávat radikálně pozitivistické pozice a pokoušet se o derogaci 
nezadatelnosti a nepromlčitelnosti lidských práv. Existence objektivního práva 
ostatně předpokládá určitou úroveň společenské shody. Jejím obsahem může být 
např. vedle materiálního jádra ústavy také existence a základní atributy lidských 
práv. Jde však o to, že toto zcela bazální zadání nepostačuje k tomu, aby z něj mohl 
být odvozen konkrétní obsah lidských práv nebo aby mohlo být na jeho základě 
rozhodnuto, zda mají práva také pozitivní rozměr a zavazují stát k aktivnímu jednání, 
zda má být do lidskoprávního katalogu zařazeno nějaké nové právo atd. Taková 
rozhodnutí by snad bylo možné dovodit ryze logickým způsobem z dostatečně 
vydefinovaného (metafyzického) zdůvodnění lidských práv, které však chybí. 
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Společnost složená z fragmentarizovaných (světo)názorů a zájmů je sotva schopna 
jednoznačně zformulovat účel objektivního práva (Holländer, 2017: 76), který by 
mohl sloužit UI jako výchozí vstup. Obsah a rozsah jednotlivých lidských práv, jako 
i forma jejich ochrany, se tak rodí z diskuse v politické aréně. Pokud ale dojde 
k zániku nebo významnému oslabení politické sféry, je třeba za ni najít náhradu. 

 
4.2.2. Proces definování cíle: tři modely leviathanské umělé inteligence 

 
Moderní demokracie je založena na procedurálních pravidlech, z nichž může 

vzejít jakékoli rozhodnutí, které nevybočuje ze stanoveného ústavního rámce 
(přesněji řečeno neodporuje materiálnímu jádru ústavy a základním právům 
jednotlivců). Cíl politického snažení je v těchto mezích určován výsledky voleb. 
Umělá inteligence leviathanovského typu (srov. výše) by z hlediska definice svých 
cílů mohla v zásadě fungovat např. jedním z následujících způsobů: 

 
1. Cíl správy státu by byl předem a „navždy“ vymezen. Výhodou by bylo 

zejména to, že by jej UI neměla být schopna v budoucnu měnit či modifikovat 
proti vůli lidí. Zjevným nebezpečím by bylo, že pokud by přeci jen ke změně 
cíle došlo, mohl by být ze strany lidí obtížně změnitelný. Zejména se ale 
definování takového cíle zdá být nemožným. Má-li být zachována 
demokratická legitimita rozhodování leviathanovské UI (jakkoli už to může 
být v závislosti na parametrech jejího fungování oxymóron), musel by být na 
základním cíli politiky ve spravované společnosti konsensus. Jeho dosažení je 
velmi nepravděpodobné, a to i pokud by šlo o cíl velmi obecný.  
Můžeme si například představit, že tímto cílem bude utilitaristická 
maximalizace blaha pro co nejvyšší počet [lidí] (Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, 2014). Jak ale bude definováno samotné blaho? A jak bude 
sledováno? V oblasti sci-fi si můžeme představit situaci, kdy budou mít 
všichni lidé implantován přístroj skenující mozkovou aktivitu a sledující 
hladinu relevantních chemických látek, shromažďující objektivní data o jejich 
pocitech a komunikující se zákonodárnou UI. Reálnější by mohlo být 
sledování jiných znaků, nejspíše spočívajících v určitých vzorcích chování, 
které korelují se změnami v pocitu štěstí. Alternativně by mohla UI zkrátka 
využívat pravidelná dotazníková šetření.  
I když ovšem odhlédneme od těchto spíše divokých představ, samotné 
vymezení cíle politiky jako maximalizace blaha pro co nejvíce lidí je 
politickým rozhodnutím. Zdaleka ne všichni lidé s ním budou souhlasit. 
Mnozí mají např. za to, že distribuce blaha ve společnosti má odpovídat spíše 
zásluhám jednotlivců o společnost, resp. různě definovanému úspěchu.  
Konečně by bylo zásadním problémem nastavení hranic, které UI při své cestě 
za maximalizací blaha nebude smět překročit. S otázkou, jak v rámci 
utilitaristického cíle jednání zabránit např. obětování menšiny ve prospěch 
většiny, si neví bezpečně rady ani sám filosofický směr utilitarismu (byť se o 
nalezení odpovědi pokouší např. ve formě utilitarismu pravidel; Stanford 
Encyclopedia of Philosophy, 2019).  
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Pokud by se podařilo pravomoc a působnost leviathanovské UI smysluplně 
limitovat, byl by tím vytvořen ústavní rámec její činnosti. 
Konstitucionalismus by tak byl zachován, avšak již definitivně nikoli 
v podobě politické. Zatímco by se uvedený politický systém blížil právnímu 
konstitucionalismu, s ohledem na zvýšený význam fakticity (tedy vlivu 
empirických poznatků na rozhodování UI) by si nejspíše zasloužil zcela nový 
koncept, který by snad mohl být nazvaný sociologickým či empirickým 
konstitucionalismem. 
Občané by pravděpodobně brzy poznali úskalí takového politického systému. 
Zanedlouho by se nevyhnutelně prakticky každý setkal s rozhodnutím 
leviathanovské UI, s nímž by silně nesouhlasil. V tu chvíli by nastoupilo 
uvědomění, že na její rozhodnutí mohou mít lidé jen velmi slabý, pokud vůbec 
nějaký, vliv. Čistá technokracie zbavená populismu by byla až příliš zjevně 
nedemokratická. 

 
2. Cíl správy státu je průběžně aktualizován v digitálních „volbách“. Mohlo by 

se tak dít periodicky, nebo např. v situaci, kdy by dostatečný počet občanů 
svojí digitální „peticí“ takové hlasování vyvolal. Snížilo by se tak nebezpečí 
diktátorského zaměření UI, případně rozporu jejího cíle s měnícími se 
hodnotami společnostmi. Prakticky neřešitelný problém dosažení konsensu 
ohledně cíle politiky by však byl s každou další volbou opakován. 
Ani ve vztahu k této variantě nepovažujeme za přiléhavé hovořit o politickém 
konstitucionalismu, neboť stanovení cíle politiky by sice teoreticky odráželo 
převažující hodnotové nastavení společenské většiny, ale konkrétní 
vyvažování zájmů ve společnosti by stále probíhalo ryze technokraticky. 

 
3. Cíl správy státu by byl zadán způsobem podle bodu 1) nebo 2), avšak s tím, 

že vymezené politické otázky by byly rozhodovány všelidovým hlasováním. 
Výsledky tohoto hlasování by mohly být pro UI závazné, či by představovaly 
jeden ze vstupů jejího rozhodování (byly by tedy „poradním hlasem“). V této 
podobě by se politický systém založený na leviathanské UI paradoxně velmi 
přiblížil přímé demokracii.  
Před jednotlivými hlasováními by nepochybně probíhaly lobbistické kampaně 
a ve hře by zůstával politický marketing. Jakkoli tyto termíny nebývají 
veřejností vnímány příliš pozitivně, znamenaly by přežití politické sféry jako 
prostoru pro diskursivní střetávání rozdílných zájmů a názorů. Politický 
konstitucionalismus by se tak udržel, avšak v omezené míře. Není totiž 
realisticky myslitelné, že by se prostředky přímé demokracie rozhodovaly 
veškeré politické otázky, a rozhodování leviathanské UI o zbylých 
problémech by postrádalo demokratickou legitimitu, jež je dnes odvozena od 
všeobecných voleb.  
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4.2.3. Parlament umělých inteligencí 
  

Možnost, která by zachovala politický konstitucionalismus, by spočívala 
v systému co nejvíce připomínajícím současný parlamentarismus. Pokud opustíme 
ideu leviathanské UI, můžeme si představit model, kde budou v politické soutěži 
usilovat o hlasy voličů vzájemně nezávislé systémy UI. Na základě výsledku 
periodických všeobecných voleb by pak jednotlivé UI měly přidělen počet hlasů 
(zhruba odpovídajících současným mandátům) pro rozhodování v následujícím 
volebním období. Každá UI by měla program, o jehož naplnění by usilovala, a 
případně rovněž i obecný cíl nebo cíle, k nimž by směřovala a jež by představovaly 
její ideologickou orientaci (např. zvyšování osobní svobody nebo naopak 
socioekonomické rovnosti). 

Za předpokladu rozvoje UI skutečně schopné plnit takto komplexní úkoly by 
problematické bylo opět především definování jednotlivých cílů a programu. 
Zatímco reálné politické strany dynamicky vznikají, mění se, slučují, rozpadají a 
zanikají, systémy UI, které by je nahradily, by zřejmě byly stabilnější. UI by tak 
mohla přispět k zachování jisté formy parlamentarismu a snížení jeho chyb, které 
voliči často vnímají nejvíce negativně, jako je politické kupčení, přeběhlictví, 
sledování osobních zájmů politiků apod. Na druhé straně je to právě dynamika 
politických stran, která umožňuje reflektovat měnící se preference voličů. Systém 
několika pevně daných systémů UI by mohl konzervovat ty štěpící linie ve 
společnosti, které už nejsou aktuální, případně by mohl zachovávat jejich neaktuální 
chápání (např. koncept pravice a levice v politice prochází v dějinách významným 
vývojem). Otázkou by také byla schopnost systémů UI dostatečně odrážet nové či 
dočasné štěpící linie (vzpomeňme např. na významnou štěpící linii ohledně přístupu 
k imigrantům a v jisté návaznosti na to k Evropské unii, která byla stěžejní např. 
v českých parlamentních volbách v roce 2017, nebo štěpící linii ohledně 
epidemiologických opatření při koronavirové krizi na začátku 20. let). 

Systémy UI by měly být schopny analyzovat nálady voličů. Držitel Nobelovy 
ceny za literaturu Kazuo Ishiguro připomíná, že až bude UI schopna napsat román, 
který přiměje čtenáře smát se a plakat a pohlédnout na svět novýma očima, pak již 
bude nadána tak silnou empatií a porozuměním lidským emocím, že bude moci také 
identifikovat frustrace a další nálady ve společnosti a vést na jejich základě 
politickou kampaň (Knight, 2021). V kontextu popisovaného modelu si můžeme 
představit, že by taková kampaň probíhala ve prospěch samotného systému UI 
nahrazujícího politickou stranu. 

Současně by ovšem předmětné systémy UI měly být schopny rozdělit se (ať již 
na nové „politické strany“ nebo na relevantní frakce), pokud se voličská základna na 
základě některé štěpící linie rozpadne. Tím se sice vrací jistá nestabilita a 
rozdrobenost stranického systému, která stojí za částí krize demokratické legitimity 
na začátku 21. století (srov. výše), avšak je zachována živá diskursivní povaha 
politické sféry. Za nešťastné bychom považovali vytvoření pouze dvou systémů UI 
(např. podle pravolevé ekonomické osy), které by časem vedly k přísnému rozdělení 
společnosti do dvou táborů tak, jak je vidět např. v americkém bipartismu demokratů 
a republikánů (Dimock, Wike: 2020). Více pluralistická společnost, v níž politický 
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empirických poznatků na rozhodování UI) by si nejspíše zasloužil zcela nový 
koncept, který by snad mohl být nazvaný sociologickým či empirickým 
konstitucionalismem. 
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prostoru pro diskursivní střetávání rozdílných zájmů a názorů. Politický 
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boj probíhá na několika frontách a nikoli okolo jedné zákopové linie, v sobě nachází 
více shody. Zdánlivě paradoxně tak fragmentarizace napomáhá soudržnosti, neboť 
lidé nalézají v řadě otázek soulad i s těmi, se kterými jinak nesouhlasí, namísto 
vytváření dvou soudržných a vzájemně neslučitelných názorových systémů 
(Buchtík, Eichler, Kopečný, Smejkalová, Uhrová, 2021: 11; Šolc, 2020a: 187). 
Nedochází přitom k extrémní polarizaci společnosti a k redukci komplexních 
politických otázek na dobro a zlo, jak se tomu v bipartismu může snadno dít. 

 
ZÁVĚR  

 
Demokratická legitimita politického rozhodování v očích veřejnosti klesá. 

Hypertrofie psaného práva, které je nadto neustále měněno, vede ke ztrátě 
způsobilosti společnosti právu rozumět a prakticky jej aplikovat (Holländer, 2017: 
76). V postmoderním světě, kde stát na jedné straně přenáší část své suverenity na 
nadnárodní celky a na druhé straně začasté posiluje místní samosprávu, se mnozí 
občané cítí být zbaveni jakéhokoli vlivu na politiku. V logice politické soutěže není 
překvapivé, že se o hlasy těchto voličů ucházejí subjekty slibující návrat přehledného 
světa a vrácení (byť třeba jen iluzorně) ukradeného hlasu v politické diskusi. 

Paradoxem současné doby je, že k odcizení politiky od občanů svým dílem 
přispívá i soudní ochrana základních práv, která je ovšem současně velmi důležitým 
korektivem případné svévole politiků a společenské většiny. Na otázku, kdo smí 
legitimně rozhodovat v otázkách politické povahy, odpovídají odlišně různé druhy 
konstitucionalismu. Zatímco politický konstitucionalismus nachází legitimitu pro 
rozhodování v politických procesech, právní konstitucionalismus je vstřícnější vůči 
ingerenci soudů a legitimitu zčásti odvozuje od odborné právní kompetence 
rozhodujících osob. 

Využití UI pro soudní rozhodování by mohlo vést ke zrychlení soudního řízení a 
zvýšení právní jistoty, jehož odvrácenou stranou by nicméně mohl být méně 
individualizovaný přístup ke každému případu. Bylo by přitom nutné identifikovat a 
modifikovat vstupy systému UI, které mohou vést k diskriminačnímu rozhodování, 
jako i vhodně nastavit rozhodovací algoritmus. To je však otázkou ryze politickou, 
neboť zahrnuje např. označení sexistických či jinak politicky nekorektních vstupů. 
Odstraňování zkreslení hrozícího diskriminací a nespravedlivým rozhodováním by 
nutně odráželo určité hodnotové nastavení, a bylo by třeba dosáhnout společenské 
shody alespoň na tom, kdo má toto nastavení definovat. 

Při technické tvorbě právních předpisů (která dnes typicky probíhá na 
legislativních odborech ministerstev) by se mohly rozvinout silné stránky UI 
spočívající v práci s daty a logickými vztahy. Je ovšem třeba mít na paměti, že také 
činnost legislativního aparátu vnáší do předpisů určitou míru hodnot a osobního 
náhledu osob, které předpisy píší. Významné zapojení UI, jež by nadto bylo nejspíše 
spojeno s outsourcingem vývoje a správy této UI mimo stát, by mohlo vést ke snížení 
transparentnosti a odpovědnosti v procesu normotvorby. Příliš silný (a prakticky 
nekontrolovaný) vliv vývojářů UI na principiální podobu právních předpisů by nebyl 
projevem právního konstitucionalismu zkrátka proto, že vývojáři nemají potřebné 
právní kompetence. Nemuselo by přitom nutně dojít k oslabení politického 
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konstitucionalismu, avšak rizika plynoucí z netransparentní tvorby norem by bylo 
třeba pojmenovat a řešit. 

Dosud zcela v říši sci-fi je UI, která by autonomně plnila úlohu zákonodárce. 
Pokud se taková možnost stane v budoucnu technicky uskutečnitelnou, zásadní 
principiální problém bude spočívat především ve vymezení cílů, o jejichž naplnění 
bude UI usilovat. Můžeme přitom uvažovat několik typů zákonodárné UI, stejně jako 
několik způsobů vymezení jejích cílů. Umělá inteligence „leviathanského“ typu, 
která by byla jediným a autonomním zákonodárným subjektem, by představovala 
nejzazší možnou formu technokracie. Pro nezanedbatelnou část veřejnosti by 
s ohledem na krizi demokratické legitimity mohlo být takové řešení lákavé. Nalezení 
dostatečné shody veřejnosti na cíli, který má leviathanská UI při své správě věcí 
veřejných sledovat, se však zdá být nemožné (ať už by tento cíl byl pravidelně 
revidován, či nikoli). I kdyby se to podařilo, je třeba mít na paměti, že leviathanská 
UI by znamenala zrušení politického konstitucionalismu. Protože by tento typ UI 
zřejmě nevycházel jen z právní expertízy, ale z analýzy rozsáhlých komplexních dat, 
pravděpodobně by bylo vhodné hovořit o zcela novém druhu konstitucionalismu, 
jehož přídomek by mohl znít např. sociologický či empirický. Politická sféra by byla 
zčásti zachována, pokud by se o důležitých otázkách konala referenda, většinu 
rozhodnutí by však stále činila samotná leviathanská UI. Demokratický deficit 
takového uspořádání by se dle našeho názoru brzy ukázal být příliš zjevným na to, 
aby mohla být udržena případná podpora leviathanské UI ze strany veřejnosti. 

Alternativou by mohlo být opuštění leviathanského typu UI a jeho nahrazení 
jakýmsi „parlamentem umělých inteligencí“, kde by mezi sebou o hlasy voličů 
v periodických volbách zápasily konkurenční systémy UI, které by měly v každém 
volebním období přidělen určitý počet hlasů. Takováto simulace politických stran 
by zachovala politický konstitucionalismus ve větším rozsahu a současně by mohla 
částečně řešit některé problémy parlamentarismu (např. přílišnou stranickou 
rozdrobenost). Na druhou stranu by jednotlivé UI musely být schopné dostatečně 
flexibilně a dynamicky reagovat na měnící se hodnoty, voličské nálady a štěpící linie 
ve společnosti. 

Přes uvedená rizika lze konstatovat, že UI, která by dostála příslibu zefektivnit 
tvorbu i aplikaci právních norem, by mohla významně pomoci se zachováním 
demokratické legitimity (post)moderního státu. Ve výsledku by pak přispěla 
k přežití politické sféry jako prostoru otevřeného diskursu rozdílných zájmů a 
názorů, který je v současnosti napadán ze strany populistických i technokratických 
politiků. Politický i právní konstitucionalismus coby vzájemně se doplňující přístupy 
k přijímání a limitaci politických rozhodnutí by mohly být tímto způsobem díky 
působení UI chráněny před pokusy o jejich nahrazení vládou pevné ruky, ať již 
založené na domnělém hlasu lidu, nebo na čistě expertním posouzení společenských 
problémů. 

Podobně jako UI v medicíně může podle Erica Topola zbavit lékaře řady 
rutinních, méně zajímavých povinností a vrátit jej plněji do vztahu s pacientem3 
(Topol, 2019: 309-310), také právní řád může být díky přiměřenému využití 
algoritmů učiněn lidštějším. Snadnější přístup k přehlednějším informacím o 
                                                           
3  K významu vztahu lékař-pacient a některým jeho aktuálním problémům srov. např. Salač, 2019. 
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způsobilosti společnosti právu rozumět a prakticky jej aplikovat (Holländer, 2017: 
76). V postmoderním světě, kde stát na jedné straně přenáší část své suverenity na 
nadnárodní celky a na druhé straně začasté posiluje místní samosprávu, se mnozí 
občané cítí být zbaveni jakéhokoli vlivu na politiku. V logice politické soutěže není 
překvapivé, že se o hlasy těchto voličů ucházejí subjekty slibující návrat přehledného 
světa a vrácení (byť třeba jen iluzorně) ukradeného hlasu v politické diskusi. 

Paradoxem současné doby je, že k odcizení politiky od občanů svým dílem 
přispívá i soudní ochrana základních práv, která je ovšem současně velmi důležitým 
korektivem případné svévole politiků a společenské většiny. Na otázku, kdo smí 
legitimně rozhodovat v otázkách politické povahy, odpovídají odlišně různé druhy 
konstitucionalismu. Zatímco politický konstitucionalismus nachází legitimitu pro 
rozhodování v politických procesech, právní konstitucionalismus je vstřícnější vůči 
ingerenci soudů a legitimitu zčásti odvozuje od odborné právní kompetence 
rozhodujících osob. 

Využití UI pro soudní rozhodování by mohlo vést ke zrychlení soudního řízení a 
zvýšení právní jistoty, jehož odvrácenou stranou by nicméně mohl být méně 
individualizovaný přístup ke každému případu. Bylo by přitom nutné identifikovat a 
modifikovat vstupy systému UI, které mohou vést k diskriminačnímu rozhodování, 
jako i vhodně nastavit rozhodovací algoritmus. To je však otázkou ryze politickou, 
neboť zahrnuje např. označení sexistických či jinak politicky nekorektních vstupů. 
Odstraňování zkreslení hrozícího diskriminací a nespravedlivým rozhodováním by 
nutně odráželo určité hodnotové nastavení, a bylo by třeba dosáhnout společenské 
shody alespoň na tom, kdo má toto nastavení definovat. 

Při technické tvorbě právních předpisů (která dnes typicky probíhá na 
legislativních odborech ministerstev) by se mohly rozvinout silné stránky UI 
spočívající v práci s daty a logickými vztahy. Je ovšem třeba mít na paměti, že také 
činnost legislativního aparátu vnáší do předpisů určitou míru hodnot a osobního 
náhledu osob, které předpisy píší. Významné zapojení UI, jež by nadto bylo nejspíše 
spojeno s outsourcingem vývoje a správy této UI mimo stát, by mohlo vést ke snížení 
transparentnosti a odpovědnosti v procesu normotvorby. Příliš silný (a prakticky 
nekontrolovaný) vliv vývojářů UI na principiální podobu právních předpisů by nebyl 
projevem právního konstitucionalismu zkrátka proto, že vývojáři nemají potřebné 
právní kompetence. Nemuselo by přitom nutně dojít k oslabení politického 
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konstitucionalismu, avšak rizika plynoucí z netransparentní tvorby norem by bylo 
třeba pojmenovat a řešit. 

Dosud zcela v říši sci-fi je UI, která by autonomně plnila úlohu zákonodárce. 
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nejzazší možnou formu technokracie. Pro nezanedbatelnou část veřejnosti by 
s ohledem na krizi demokratické legitimity mohlo být takové řešení lákavé. Nalezení 
dostatečné shody veřejnosti na cíli, který má leviathanská UI při své správě věcí 
veřejných sledovat, se však zdá být nemožné (ať už by tento cíl byl pravidelně 
revidován, či nikoli). I kdyby se to podařilo, je třeba mít na paměti, že leviathanská 
UI by znamenala zrušení politického konstitucionalismu. Protože by tento typ UI 
zřejmě nevycházel jen z právní expertízy, ale z analýzy rozsáhlých komplexních dat, 
pravděpodobně by bylo vhodné hovořit o zcela novém druhu konstitucionalismu, 
jehož přídomek by mohl znít např. sociologický či empirický. Politická sféra by byla 
zčásti zachována, pokud by se o důležitých otázkách konala referenda, většinu 
rozhodnutí by však stále činila samotná leviathanská UI. Demokratický deficit 
takového uspořádání by se dle našeho názoru brzy ukázal být příliš zjevným na to, 
aby mohla být udržena případná podpora leviathanské UI ze strany veřejnosti. 

Alternativou by mohlo být opuštění leviathanského typu UI a jeho nahrazení 
jakýmsi „parlamentem umělých inteligencí“, kde by mezi sebou o hlasy voličů 
v periodických volbách zápasily konkurenční systémy UI, které by měly v každém 
volebním období přidělen určitý počet hlasů. Takováto simulace politických stran 
by zachovala politický konstitucionalismus ve větším rozsahu a současně by mohla 
částečně řešit některé problémy parlamentarismu (např. přílišnou stranickou 
rozdrobenost). Na druhou stranu by jednotlivé UI musely být schopné dostatečně 
flexibilně a dynamicky reagovat na měnící se hodnoty, voličské nálady a štěpící linie 
ve společnosti. 

Přes uvedená rizika lze konstatovat, že UI, která by dostála příslibu zefektivnit 
tvorbu i aplikaci právních norem, by mohla významně pomoci se zachováním 
demokratické legitimity (post)moderního státu. Ve výsledku by pak přispěla 
k přežití politické sféry jako prostoru otevřeného diskursu rozdílných zájmů a 
názorů, který je v současnosti napadán ze strany populistických i technokratických 
politiků. Politický i právní konstitucionalismus coby vzájemně se doplňující přístupy 
k přijímání a limitaci politických rozhodnutí by mohly být tímto způsobem díky 
působení UI chráněny před pokusy o jejich nahrazení vládou pevné ruky, ať již 
založené na domnělém hlasu lidu, nebo na čistě expertním posouzení společenských 
problémů. 

Podobně jako UI v medicíně může podle Erica Topola zbavit lékaře řady 
rutinních, méně zajímavých povinností a vrátit jej plněji do vztahu s pacientem3 
(Topol, 2019: 309-310), také právní řád může být díky přiměřenému využití 
algoritmů učiněn lidštějším. Snadnější přístup k přehlednějším informacím o 
                                                           
3  K významu vztahu lékař-pacient a některým jeho aktuálním problémům srov. např. Salač, 2019. 
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platném právu, judikatuře a nejvýznamnějších právních názorech jistě právníky o 
práci nepřipraví. Vytvoří však vzdělanější veřejnost, která spolu s lepší schopností 
bránit svá práva zároveň získá větší důvěru v právo a právní instituce. Je však třeba 
velmi dbát o to, aby se algoritmizace nedostala za hranu, kde by naopak vedla 
k dehumanizaci. 

Potřebujeme UI, která bude lidem pomáhat v tvorbě, výkladu a aplikaci práva, 
nikoli UI, která bude právo tvořit, vykládat a aplikovat za lidi. V takovém případě 
již nebude fakticky vládnout demos, ale úzká technická elita – a jednou možná 
software sám. 
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Abstrakt 
Súčasná sociálna a ekonomická kríza vyvolaná neutíchajúcou pandémiou poznačila 
aj podnikateľské prostredie. Tradičné podnikanie sa začalo v mnohých oblastiach 
presúvať najmä do online priestoru. Prudký nárast tzv. IT spoločností a online 
obchodov a s tým spojená potreba získania rýchleho a flexibilného kapitálu je tiež 
obdobím, kedy v praxi tradičná voľba založenia spoločnosti s ručením obmedzeným 
alebo akciovej spoločnosti, môže byť vhodne alternovaná práve založením 
jednoduchej spoločnosti na akcie. Výrazne nižšie nároky v zmysle zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na personálny 
základ a základné imanie pri založení a vzniku, no i benevolentnejšia úprava v rámci 
ustanovení o vnútorných orgánoch, či otázka konkurencie členov štatutárneho 
orgánu, by mohli podstatne zvyšovať atraktívnosť tohto druhu obchodnej 
spoločnosti.  
 
Kľúčové slová: jednoduchá spoločnosť na akcie, podnikanie, Obchodný zákonník, 
spoločnosť. 
 

Abstract 
The current social and economic crisis, triggered by an unrelenting pandemic, has 
also affected the business environment. Traditional business has started to shift in 
many areas, especially to the online space. The rapid growth of so-called IT 
companies and online stores and the associated need to raise quick and flexible 
capital is also a time when, in practice, the traditional choice of setting up a limited 
liability company or a joint stock company may be conveniently alternative to just 
setting up a simple joint stock company. Significantly lower requirements under Act 
No. 513/1991 Coll. of the Commercial Code, as amended, for the personnel and 
share capital at incorporation and formation, as well as a more benevolent 
regulation under the provisions on internal bodies, or the issue of competition 
between members of the statutory body, could substantially increase the 
attractiveness of this type of company.  
 
Key words: simple joint stock company, business, Commercial Code, company.  
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JEL Classification: K22 
 
 

ÚVOD 
 

Jednoduchá spoločnosť na akcie, ako osobitný druh obchodnej spoločnosti, je 
súčasťou Obchodného zákonníka pomerne krátke obdobie. V porovnaní s akciovými 
spoločnosťami, či spoločnosťami s ručením obmedzeným, ktoré požívajú dlhoročnú 
tradíciu ako v slovenskom právnom poriadku, tak v zahraničných úpravách, je 
jednoduchá spoločnosť na akcie relatívne inovatívnou entitou. Od účinnosti novely, 
ktorá túto formu obchodnej spoločnosti uviedla do slovenskej praxe ubehlo zopár 
rokov, no v rámci podnikateľského prostredia sa počas prvých rokov nekonal žiadny 
,,boom” zakladania tzv. j.s.a. Podnikatelia sa trvalo pridŕžali tradičných foriem 
obchodných spoločností a na založenie jednoduchej spoločnosti na akcie sa odhodlal 
len pomerne nízky počet zakladateľov v porovnaní s ostatnými formami 
kapitálových obchodných spoločností. V roku 2020 však celú spoločnosť vrátane 
podnikateľského prostredia zasiahla udalosť vis maior a životy nás všetkých sa 
otriasli v základoch. Odhliadnuc od strát na zdraví a životoch jednotlivcov, 
spoločnosť utrpela aj po ekonomickej stránke. Napriek tomu, že množstvo 
podnikateľských sfér sa ocitlo v kríze, v krajnom prípade až v krachu, objavili alebo 
posilnili sa aj odvetvia, ktoré práve tzv. koronakríza takpovediac ,,vystrelila” do 
profitujúcich čísiel a dynamického rozvoja. Práve takýmto odvetvím sa ukázala 
napríklad oblasť IT technológií, tvorba aplikácií, online obchodov, či vedenie 
komunikačných platforiem, ale aj tvorba technológií, či vývoj pomôcok v oblasti 
zdravotníctva. Mnoho zakladateľov práve takýchto spoločností tvoria mladí 
inovátori, ktorí však nedisponujú bohatou kapitálovou základňou, no ich nápad má 
vysokú trhovú hodnotu a rastový potenciál. Práve pre takéto osoby je v rámci 
slovenskej právnej úpravy vhodné  uvažovať o založení jednoduchej spoločnosti na 
akcie. Povedomie o využití a existencií takéhoto druhu obchodnej spoločnosti je 
však v rámci slovenskej spoločnosti stále veľmi nízke. Zámerom tohto príspevku je 
preto priniesť čitateľovi ucelený pohľad na problematiku j.s.a. a najmä na jej vhodné 
využitie v rámci obdobia tzv. koronakrízy na základe použitia hypotézy, že práve 
jednoduchá spoločnosť na akcie predstavuje vhodnú formu obchodnej spoločnosti 
pre začínajúcich podnikateľov v oblasti ,,start up”. Cieľom príspevku je zároveň 
predstaviť úvahy autorov na úrovni de lege ferenda v oblasti úpravy jednoduchej 
spoločnosti na akcie, ktoré by mohli posilniť atraktívnosť tohto druhu obchodnej 
spoločnosti a zároveň vyplniť isté medzery v úprave, ktoré ako relatívne novej forme 
obchodnej spoločnosti môžu v rámci Obchodného zákonníka absentovať. Pri tvorbe 
príspevku bude použitých viacero vedeckých metód a to najmä všeobecné teoretické 
vedecké metódy (opisná metóda, metóda analýzy, komparácie, dedukcie a 
všeobecná porovnávacia metóda). 

Autori sa téme obchodných spoločností venujú aktívne počas svojho celého 
štúdia i praxe. Autorka úspešne obhájila titul LL.M. záverečnou prácou na tému 
Postavenie predstavenstva v jednoduchej spoločnosti na akcie.   
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1. CHARAKTERISTIKA A ŠPECIFIKÁ JEDNODUCHEJ 
SPOLOČNOSTI NA AKCIE V ZMYSLE OBCHODNÉHO 
ZÁKONNÍKA 

 
Dňa 1.januára 2017 nadobudla účinnosť novela zákona č.513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka, ktorou sa do taxatívneho výpočtu obchodných spoločností, 
ktoré je možné podľa slovenského práva založiť, zaradila aj jednoduchá spoločnosť 
na akcie. Ako nám už z označenia tejto spoločnosti vyplýva, táto spoločnosť zároveň 
rozšírila výpočet kapitálových obchodných spoločností. Zo základnej charakteristiky 
jednoduchej spoločnosti na akcie možno pozorovať, že ide o akýsi špecifický 
prienik, resp. hybridný typ spoločnosti, ktorý vykazuje určité vlastnosti inšpirované, 
alebo prebrané zo spoločnosti s ručením obmedzeným a isté prvky typické pre 
,,klasické” akciové spoločnosti. Hoci nás samotný názov môže na to občas nabádať, 
nemožno si jednoduchú spoločnosť na akcie v žiadnom prípade zamieňať, resp. ju 
subsumovať pod úpravu akciovej spoločnosti. Ako už bolo vyššie spomenuté, ide o 
absolútne autonómny, Obchodným zákonníkom samostatne definovaný a 
plnohodnotný typ obchodnej spoločnosti. V prospech uľahčenia odlíšenia 
jednoduchej spoločnosti na akcie a akciovej spoločnosti zvolil zákonodarca práve 
predmetný názov, na rozdiel od pôvodne skloňovaného názvu ,,jednoduchá akciová 
spoločnosť”. Takýto názov by bez pochýb vzbudzoval vo vyššej miere dojem, že ide 
v prípade j.s.a. resp. teoreticky -  j.a.s., len o akúsi ,,odnož” akciovej spoločnosti. 

Unikátnosť tejto spoločnosti môžeme nájsť aj v medzinárodnom rozmere. 
Jurisdikcia žiadneho okolitého, ani iného štátu Európskej únie, nepozná obdobný typ 
obchodnej spoločnosti. Zahraničné právne úpravy sa zväčša pridŕžajú klasického 
modelu delenia obchodných spoločností a v kontexte spoločností, ktoré operujú s 
akciami, resp. cennými papiermi, ako s jednotkami základného imania, zostávajú 
verné tradičnej akciovej spoločnosti. 

Právna úprava jednoduchej spoločnosti na akcie je obsiahnutá, ako už bolo 
spomenuté, v § 220h až 220zl Obchodného zákonníka. Pri prvom pohľade na túto 
úpravu sa môže po obsahovej stránke javiť ako veľmi stručná. Dané je však 
spôsobené tým, že hoci ide o samostatnú formu obchodnej spoločnosti, Obchodný 
zákonník zaviedol subsidiárnu aplikáciu ustanovení o akciovej spoločnosti aj na 
problematiku jednoduchej spoločnosti na akcie. 

Za záväzky jednoduchej spoločnosti na akcie, rovnako ako pri akciovej 
spoločnosti, ručí táto spoločnosť celým svojím majetkom, pričom akcionári za 
záväzky spoločnosti neručia vôbec. Takáto koncepcia je typická pre kapitálovú 
obchodnú spoločnosť a jednoduchá spoločnosť na akcie sa jej plne pridržiava. J.s.a. 
môže byť na rozdiel od akciovej spoločnosti, založená aj jedinou osobou a to aj 
fyzickou. V kontexte komparácie s akciovou spoločnosťou, jednoduchá spoločnosť 
na akcie nemôže byť založená na základe verejnej ponuky cenných papierov, t.j. na 
základe výzvy na upisovanie akcií. Sukcesívne zakladanie spoločnosti  je teda v 
prípade j.s.a. vylúčené. Taktiež j.s.a. nedisponuje možnosťou zvyšovania základného 
imania formou upísania nových akcií na základe verejnej výzvy. 3  
                                                           
3  Toto ustanovenie je prejavom súkromného charakteru jednoduchej spoločnosti na akcie a jeho 

zakotvenie bolo nevyhnutné aj z dôvodu, aby sa na ňu povinne nevzťahovali obmedzenia a príkazy, 
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Isté špecifiká obsahuje aj právna úprava orgánov spoločnosti. Okrem notoricky 
známeho kreovania dozornej rady len na báze fakultatívnosti, je dôležité spomenúť 
aj úpravu predstavenstva. Obchodný zákonník k právnej úprave predstavenstva j.s.a. 
pristupuje taktiež relatívne benevolentnejšie, čo sa prejavuje napríklad v možnosti, 
aby stanovi určili, že funkčné obdobie členov predstavenstva je neobmedzené, 
prípadne v ustanoveniach o konkurencií obsiahnutých v § 220zd. Členovia 
predstavenstva sú v zmysle predmetného paragrafu povinní spoločnosti len písomne 
oznamovať svoje aktivity vykazujúce charakter konkurenčného správania, narozdiel 
od § 196, ktorý členom predstavenstva akciovej spoločnosti ukladá zákaz 
konkurencie, ktorého porušenie má za následok sankcie založené § 65 ods. 2 
Obchodného zákonníka. 

Isté obmedzenia zakladá Obchodný zákonník aj v oblasti úpravy fúzií, akvizícií i 
v otázke zmeny právnej formy jednoduchej spoločnosti na akcie. Zákon totiž 
pripúšťa len model zlúčenia jednoduchej spoločnosti na akcie s akciovou 
spoločnosťou, pričom jednoduchá spoločnosť na akcie zaniká a jej imanie prechádza 
na akciovú spoločnosť. V otázke zmeny právnej formy Obchodný zákonník pripúšťa 
len jeden možný variant a to premenu jednoduchej spoločnosti na akcie na akciovú 
spoločnosť.  
 

1.1.  Právna úprava akcií a vedľajšie dojednania k akcionárskej zmluve 
 

Špecificky, resp. rozdielne v porovnaní s akciovou spoločnosťou, upravuje 
Obchodný zákonník otázku podoby akcií, ktoré môže jednoduchá spoločnosť na 
akcie vydávať. Jednoduchá spoločnosť na akcie môže vydávať len akcie vo forme 
zaknihovaného cenného papiera a tieto akcie musia znieť na meno, nie na doručiteľa. 
Všetky akcie vydané spoločnosťou musia byť evidované Centrálnym depozitárom 
cenných papierov. Pri otázke práv spojených s vydanými cennými papiermi 
jednoduchou spoločnosťou na akcie je úprava o čosi voľnejšia. Rovnako ako akciová 
spoločnosť, aj jednoduchá spoločnosť na akcie môže vydávať jednak kmeňové akcie 
alebo má možnosť vydávať akcie s ktorými sú spojené osobitné práva. 

Tieto osobitné práva akcionárov si môžu sami akcionári dohodnúť v tzv. 
akcionárskej zmluve, pričom jednotlivé práva môžu spočívať najmä v práve pridať 
sa k prevodu akcií,  práve požadovať prevod akcií alebo práve požadovať 
nadobudnutie akcií. Pri práve pridať sa k prevodu akcií a práve požadovať prevod 
akcií zákon ustanovuje možnosť registrácie týchto práv v osobitnom registri, ktorý 
vedie Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. (ďalej len ,,NCDCP”). 
Táto registrácia je kľúčovou z jedného dôvodu a to, že práva takto registrované 
nepodliehajú premlčaniu. Takéto právo môže byť zavedené do spomenutého registra 
na základe predloženia notárskej zápisnice o dohode akcionárov a vecnom obsahu 
predmetného práva. 

Pozrime sa však, čo je v skutočnosti obsahom týchto jednotlivých, vyššie 
spomenutých práv, ktoré môžu zvyšovať atraktívnosť j.s.a.  Právo pridať sa k 

                                                           
ktoré vyplývajú z tzv. kapitálovej smernice 2012/30/EÚ. V prípade záujmu o navýšenie kapitálu 
prostredníctvom verejnej výzvy na upisovanie akcií (tzv. IPO), musí predtým j.s.a. zmeniť̌ právnu 
formu na akciovú spoločnosť̌, alebo sa do akciovej spoločnosti zlúčiť̌. 
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prevodu, v praxi označované aj anglickým názvom tag along, je právom, ktoré dáva 
akcionárovi možnosť, resp. oprávňuje ho previesť svoje akcie spolu s akciami iného 
akcionára. Tag-along právo možno jednoducho vymedziť̌ ako právo, ktoré 
oprávnenému umožňuje participovať na obchode (spočívajúceho v predaji účasti v 
spoločnosti) za rovnakú cenu, ako je cena účasti povinného. (Bienz, Walz, 2010). 
Uvedenému vymedzeniu zodpovedá aj zákonná úprava predmetného práva v § 220x 
ods. 1 a 2 OBZ, ktorá znie nasledujúco: „Právo pridať sa k prevodu akcií oprávňuje 
akcionára (oprávnený) previesť svoje akcie zároveň s akciami iného akcionára 
(povinný). Právu pridať sa k prevodu akcií zodpovedá povinnosť povinného, ktorý 
sa zaviazal, že pri prevode svojich akcií na základe zmluvy umožní zároveň previesť 
akcie oprávneného na tretiu osobu za rovnakých podmienok.” Zákonná konštrukcia 
tag along práva vyzerá nasledujúco. Oprávnený akcionár je oprávnený spolu s 
povinným akcionárom realizovať predaj svojich akcií v prospech tretej osoby, a to 
za rovnakých obchodných podmienok, za akých realizuje predaj akcií tretej osobe 
povinný akcionár. Dôležité je v súvislosti s úpravou tag along práva poukázať aj na 
osobitnú informačnú povinnosť, ktorá je predmetom úpravy § 220x ods. 4 OBZ a v 
zmysle ktorej je povinný akcionár pred prevodom svojich akcií povinný informovať 
tretiu osobu (nadobúdateľa) o existencii a podmienkach výkonu tag-along práva. Ide 
o ustanovenie, ktoré má napomáhať realizácií tohto práva (zmienená informačná 
povinnosť plní účel predovšetkým v prípade neregistrovaného tag along práva v j. s. 
a., resp. zmluvného tag-along práva v prípade iných kapitálových spoločností. V 
uvedených prípadoch je tag along právo dojednané medzi akcionármi mimo 
povinnej publicity). Dôsledkom porušenia predmetnej informačnej povinnosti bude 
len vznik deliktuálnej zodpovednosti. (Janáč, 2020).  

Právo požadovať prevod akcií, inak nazývané aj právo drag along, oprávňuje 
akcionára jednoduchej spoločnosti na akcie požadovať od iného akcionára, aby spolu 
s prevodom akcií oprávneného previedol na tretiu osobu svoje akcie. Povinný 
akcionár sa v taktomto prípade zaviaže, že súčasne s prevodom akcií oprávneného 
akcionára prevedie svoje akcie na tretiu osobu za takých istých podmienok. Toto 
právo slúži najmä na ochranu majoritných akcionárov pri prevode ich akcií. 
Predávajúcemu akcionárovi totiž dáva možnosť zatraktívniť predaj svojich 
väčšinových akcií spôsobom pridruženia aj menšinových akcií. Kupujúci takým 
spôsobom získa výhodnejšiu, resp. atraktívnejšiu majetkovú účasť v danej 
spoločnosti. V prípade, že ide o právo registrované v NCDCP, vyžaduje sa aj 
notárske osvedčenie podmienok naplnenia práva drag along a zároveň zloženie 
kúpnej ceny pre povinného akcionára do notárskej úschovy alebo otvorenie 
bankového akreditívu. 

Tretím, vyššie spomenutým právom, je právo požadovať nadobudnutie akcií, 
alebo inak nazývané shootout právo. Kľúčový faktor tohto práva spočíva v oprávnení 
určiť cenu jednej akcie a požadovať od iného povinného akcionára prevedenie akcie 
práve za túto cenu. Oprávneným akcionárom je v tejto situácií ten akcionár, ktorý 
ako prvý doručí svoj návrh s určením ceny za akciu inému akcionárovi. Neprijatie 
návrhu v dohodnutej lehote spôsobuje, že oprávnený akcionár má právo požadovať 
odkúpenie svojich akcií za podminok uvedených v jeho návrhu. Právo shootout, 
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narozdiel od tag along a drag along, môže byť podľa súčasnej platnej legislatívy 
dohodnuté len ako právo neregistrované. Jeho evidencia v NCDCP je teda vylúčená. 

Čo však v prípade plurality vedľajších dojednaní a iných práv? Za účelom 
zabezpečenia nevyhnutnej jednoznačnosti právnych vzťahov, ako aj zabráneniu 
vzniku kolízií pri nakladaní s akciami zákonodarca obmedzil možnosť dohodnúť vo 
vzťahu k jednej akcii viacero práv rovnakého druhu (odsek 6). Uvedené znamená, 
že s jednou akciou jednoduchej spoločnosti na akcie môže byť spojené len jedno 
predkupné právo, jedno právo pridať sa k prevodu, jedno právo požadovať prevod a 
jedno právo požadovať nadobudnutie akcií. Sankcia za porušenie predmetného 
zákazu je zákonom výslovne ustanovená absolútna neplatnosť tej časti akcionárskej 
zmluvy, na základe ktorej by inak vzniklo právo porušujúce tento zákaz plurality 
práv rovnakého druhu. (Ovečková, 2017) 
 

2.  ZÁKLADNÉ IMANIE JEDNODUCHEJ SPOLOČNOSTI NA AKCIE 
VÝHODA ALEBO RIZIKO? 

 
Jedným z najčastejších argumentov ,,hrajúcich” v prospech jednoduchej 

spoločnosti na akcie, v kontexte spoločností disponujúcich nízkym počiatočným 
kapitálovým vybavením, je rozhodne zákonom stanovená výška minimálneho 
základného imania. Právne v dnešnej dobe, kde sa vytrácajú istoty a mnoho 
podnikateľských odvetví pociťuje odliv finančných zásob môže byť znížená suma 
základného imania motivačná. Obchodný zákonník túto výšku pri j.s.a. stanovuje na 
1 Euro. Relatívne neštandardná zákonná požiadavka ak porovnáme minimálne 
základné imanie iných obchodných spoločností, hoc aj nie čisto kapitálových.4 V 
prípade, že jednoduchá spoločnosť na akcie reálne v praxi využije túto 
benevolentnosť zákona a stanoví svoje základné imanie vo výške 1 Euro, toto 
základné imanie môže byť rozdelené na desať akcií s menovitou hodnotou 10 
Eurocentov. Pri pohľade na štandardné vnímanie základného imania z pohľadu 
teórie obchodného práva znie takáto hodnota relatívne absurdne. Význam 
základného imania ako istého počiatočného kapitálu i garančná funkcia základného 
imania sa pri hodnote 1 Euro v praxi vytrácajú. Je otázne, či zákonodarca natoľko 
dôveroval istému zdravému úsudku podnikateľov, alebo sa spoliehal na tzv. 
neviditeľnú ruku trhu a začal sa orientovať na základné imanie len ako na účtovnú 
veličinu. 

Z pohľadu ekonomického však výdavky pri zakladaní spoločnosti základným 
imaním nekončia. Osoba plánujúca založenie hoc aj ,,1 eurovej” jednoduchej 
spoločnosti na akcie nesmie opomenúť aj hotové výdavky, ktoré sa pohybujú medzi 
spoločnosťou s ručením obmedzeným a akciovou spoločnosťou. Takýmto 
výdavkom je napríklad súdny poplatok vo výške 150 Eur. Pri zakladaní jednoduchej 
spoločnosti na akcie je tiež zákonná požiadavka na vyhotovenie zakladateľského 
dokumentu vo forme notárskej zápisnice (narozdiel od spoločnosti s ručením 
obmedzeným). Zakladateľ musí taktiež rátať aj s poplatkami za registráciou emisie 
v NCDCP (napr. pridelenie kódu ISIN v hodnote 130 Eur pre každý druh akcie, 
                                                           
4  napr. minimálna výška vkladu komanditistu pri zakladaní komanditnej spoločnosti v hodnote 250 

Eur, t.j. de facto výška minimálneho základného imania.  
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prevodu, v praxi označované aj anglickým názvom tag along, je právom, ktoré dáva 
akcionárovi možnosť, resp. oprávňuje ho previesť svoje akcie spolu s akciami iného 
akcionára. Tag-along právo možno jednoducho vymedziť̌ ako právo, ktoré 
oprávnenému umožňuje participovať na obchode (spočívajúceho v predaji účasti v 
spoločnosti) za rovnakú cenu, ako je cena účasti povinného. (Bienz, Walz, 2010). 
Uvedenému vymedzeniu zodpovedá aj zákonná úprava predmetného práva v § 220x 
ods. 1 a 2 OBZ, ktorá znie nasledujúco: „Právo pridať sa k prevodu akcií oprávňuje 
akcionára (oprávnený) previesť svoje akcie zároveň s akciami iného akcionára 
(povinný). Právu pridať sa k prevodu akcií zodpovedá povinnosť povinného, ktorý 
sa zaviazal, že pri prevode svojich akcií na základe zmluvy umožní zároveň previesť 
akcie oprávneného na tretiu osobu za rovnakých podmienok.” Zákonná konštrukcia 
tag along práva vyzerá nasledujúco. Oprávnený akcionár je oprávnený spolu s 
povinným akcionárom realizovať predaj svojich akcií v prospech tretej osoby, a to 
za rovnakých obchodných podmienok, za akých realizuje predaj akcií tretej osobe 
povinný akcionár. Dôležité je v súvislosti s úpravou tag along práva poukázať aj na 
osobitnú informačnú povinnosť, ktorá je predmetom úpravy § 220x ods. 4 OBZ a v 
zmysle ktorej je povinný akcionár pred prevodom svojich akcií povinný informovať 
tretiu osobu (nadobúdateľa) o existencii a podmienkach výkonu tag-along práva. Ide 
o ustanovenie, ktoré má napomáhať realizácií tohto práva (zmienená informačná 
povinnosť plní účel predovšetkým v prípade neregistrovaného tag along práva v j. s. 
a., resp. zmluvného tag-along práva v prípade iných kapitálových spoločností. V 
uvedených prípadoch je tag along právo dojednané medzi akcionármi mimo 
povinnej publicity). Dôsledkom porušenia predmetnej informačnej povinnosti bude 
len vznik deliktuálnej zodpovednosti. (Janáč, 2020).  

Právo požadovať prevod akcií, inak nazývané aj právo drag along, oprávňuje 
akcionára jednoduchej spoločnosti na akcie požadovať od iného akcionára, aby spolu 
s prevodom akcií oprávneného previedol na tretiu osobu svoje akcie. Povinný 
akcionár sa v taktomto prípade zaviaže, že súčasne s prevodom akcií oprávneného 
akcionára prevedie svoje akcie na tretiu osobu za takých istých podmienok. Toto 
právo slúži najmä na ochranu majoritných akcionárov pri prevode ich akcií. 
Predávajúcemu akcionárovi totiž dáva možnosť zatraktívniť predaj svojich 
väčšinových akcií spôsobom pridruženia aj menšinových akcií. Kupujúci takým 
spôsobom získa výhodnejšiu, resp. atraktívnejšiu majetkovú účasť v danej 
spoločnosti. V prípade, že ide o právo registrované v NCDCP, vyžaduje sa aj 
notárske osvedčenie podmienok naplnenia práva drag along a zároveň zloženie 
kúpnej ceny pre povinného akcionára do notárskej úschovy alebo otvorenie 
bankového akreditívu. 

Tretím, vyššie spomenutým právom, je právo požadovať nadobudnutie akcií, 
alebo inak nazývané shootout právo. Kľúčový faktor tohto práva spočíva v oprávnení 
určiť cenu jednej akcie a požadovať od iného povinného akcionára prevedenie akcie 
práve za túto cenu. Oprávneným akcionárom je v tejto situácií ten akcionár, ktorý 
ako prvý doručí svoj návrh s určením ceny za akciu inému akcionárovi. Neprijatie 
návrhu v dohodnutej lehote spôsobuje, že oprávnený akcionár má právo požadovať 
odkúpenie svojich akcií za podminok uvedených v jeho návrhu. Právo shootout, 
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narozdiel od tag along a drag along, môže byť podľa súčasnej platnej legislatívy 
dohodnuté len ako právo neregistrované. Jeho evidencia v NCDCP je teda vylúčená. 

Čo však v prípade plurality vedľajších dojednaní a iných práv? Za účelom 
zabezpečenia nevyhnutnej jednoznačnosti právnych vzťahov, ako aj zabráneniu 
vzniku kolízií pri nakladaní s akciami zákonodarca obmedzil možnosť dohodnúť vo 
vzťahu k jednej akcii viacero práv rovnakého druhu (odsek 6). Uvedené znamená, 
že s jednou akciou jednoduchej spoločnosti na akcie môže byť spojené len jedno 
predkupné právo, jedno právo pridať sa k prevodu, jedno právo požadovať prevod a 
jedno právo požadovať nadobudnutie akcií. Sankcia za porušenie predmetného 
zákazu je zákonom výslovne ustanovená absolútna neplatnosť tej časti akcionárskej 
zmluvy, na základe ktorej by inak vzniklo právo porušujúce tento zákaz plurality 
práv rovnakého druhu. (Ovečková, 2017) 
 

2.  ZÁKLADNÉ IMANIE JEDNODUCHEJ SPOLOČNOSTI NA AKCIE 
VÝHODA ALEBO RIZIKO? 

 
Jedným z najčastejších argumentov ,,hrajúcich” v prospech jednoduchej 

spoločnosti na akcie, v kontexte spoločností disponujúcich nízkym počiatočným 
kapitálovým vybavením, je rozhodne zákonom stanovená výška minimálneho 
základného imania. Právne v dnešnej dobe, kde sa vytrácajú istoty a mnoho 
podnikateľských odvetví pociťuje odliv finančných zásob môže byť znížená suma 
základného imania motivačná. Obchodný zákonník túto výšku pri j.s.a. stanovuje na 
1 Euro. Relatívne neštandardná zákonná požiadavka ak porovnáme minimálne 
základné imanie iných obchodných spoločností, hoc aj nie čisto kapitálových.4 V 
prípade, že jednoduchá spoločnosť na akcie reálne v praxi využije túto 
benevolentnosť zákona a stanoví svoje základné imanie vo výške 1 Euro, toto 
základné imanie môže byť rozdelené na desať akcií s menovitou hodnotou 10 
Eurocentov. Pri pohľade na štandardné vnímanie základného imania z pohľadu 
teórie obchodného práva znie takáto hodnota relatívne absurdne. Význam 
základného imania ako istého počiatočného kapitálu i garančná funkcia základného 
imania sa pri hodnote 1 Euro v praxi vytrácajú. Je otázne, či zákonodarca natoľko 
dôveroval istému zdravému úsudku podnikateľov, alebo sa spoliehal na tzv. 
neviditeľnú ruku trhu a začal sa orientovať na základné imanie len ako na účtovnú 
veličinu. 

Z pohľadu ekonomického však výdavky pri zakladaní spoločnosti základným 
imaním nekončia. Osoba plánujúca založenie hoc aj ,,1 eurovej” jednoduchej 
spoločnosti na akcie nesmie opomenúť aj hotové výdavky, ktoré sa pohybujú medzi 
spoločnosťou s ručením obmedzeným a akciovou spoločnosťou. Takýmto 
výdavkom je napríklad súdny poplatok vo výške 150 Eur. Pri zakladaní jednoduchej 
spoločnosti na akcie je tiež zákonná požiadavka na vyhotovenie zakladateľského 
dokumentu vo forme notárskej zápisnice (narozdiel od spoločnosti s ručením 
obmedzeným). Zakladateľ musí taktiež rátať aj s poplatkami za registráciou emisie 
v NCDCP (napr. pridelenie kódu ISIN v hodnote 130 Eur pre každý druh akcie, 
                                                           
4  napr. minimálna výška vkladu komanditistu pri zakladaní komanditnej spoločnosti v hodnote 250 

Eur, t.j. de facto výška minimálneho základného imania.  
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pridelenie kódu LEI v hodnote 70 Eur, každé vydanie nových akcií v hodnote 150 
Eur atď.) 

Otáznym je aj odsek 4 § 220t, ktorý zakladá požiadavku upísania celého 
základného imania pred vznikom spoločnosti. Vzhľadom na to, že odsek 3 vylučuje 
sukcesívne založenie jednoduchej spoločnosti na akcie, javí sa odsek 4 nadbytočne. 
Komentár k Obchodnému zákonníku však zároveň uvádza, že na druhej strane, 
zohľadňujúc veľmi nízky prah minimálnej výšky základného imania a v záujme 
zjednodušenia úpravy vzniku jednoduchej spoločnosti, je primeraná a odôvodnená 
zákonná požiadavka úplného splatenia všetkých vkladov pred vznikom spoločnosti. 
(Ovečková, 2017) 

V súvislosti s výškou základného imania, ktorá je nastavená bezprecedentne 
nízko, mnoho autorov apeluje na účinnú ochranu veriteľov (najmä pred zásahmi 
akcionárov do majetku j.s.a.). Právna úprava jednoduchej spoločnosti na akcie 
neobsahuje žiadne špecifické ustanovenia, ktoré by kompenzovali ochranu 
veriteľov. Dané spôsobil aj fakt, že pred zavedením jednoduchej spoločnosti na akcie 
do Obchodného zákonníka, boli novelou č. 87/2015 Z. z. (s účinnosťou od 1. januára 
2016) do Obchodného zákonníka doplnené iné ochranné mechanizmy, ktoré sa v 
plnom rozsahu aplikujú aj na jednoduchú spoločnosť na akcie. Ide najmä o úpravu 
zákazu vrátenia vkladov v zmysle § 67j a § 67k, no aj právna úprava spoločnosti v 
kríze podľa § 67a a nasl. 5 

V praxi je tiež diskutabilný fakt, že na rozdiel od spoločnosti s ručením 
obmedzeným, zakladateľa jednoduchej spoločnosti na akcie neobmedzuje ani 
skutočnosť, že táto osoba figuruje v zozname daňových dlžníkov v zmysle 
relevantných daňových predpisov, ani v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne. Pri 
zápise j.s.a. do Obchodného registra totiž sud z úradnej povinnosti neskúma, či 
zakladateľ v takomto zozname vedený je alebo nie je. 

Možno teda konštatovať, že vzhľadom na relatívne novú úpravu a nízky počet 
jednoduchých spoločností na akcie zapísaných v Obchodnom registri (ďalej len 
,,ORSR”), len čas ukáže, či sa takáto zákonná podmienka základného imania v praxi 
osvedčí ako výhoda, alebo či prinesie aj problémy práve v podobe nízkej garančnej 
funkcie a zvýšeného rizika pre veriteľov. Zároveň možno uvažovať o takejto 
absurdne nízkej výške základného imania aj ako o faktore potencionálne znižujúcom 
istú atraktívnosť, resp. serióznosť spoločnosti. V tradičnom podnikateľskom 
priestore v praxi je výška základného imania zapísaná v ORSR ešte stále vnímaná aj 
ako otázka solventnosti obchodnej spoločnosti a môže byť pre budúcich veriteľov 
diskutabilná až odstrašujúca. 

 
2.1.  Právna úprava rezervného fondu j.s.a. 

 
Otázka rezervného fondu jednoduchej spoločnosti na akcie je Obchodným 

zákonníkom upravená obdobne ako pri akciovej spoločnosti. Rezervný fond j.s.a sa 

                                                           
5  V súvislosti s ustanoveniami o spoločnosti v kríze je nevyhnuté pri zakladaní jednoduchej 

spoločnosti na akcie s nízkym základným imaním brať do úvahy aj fakt, že takáto spoločnosť bude 
v dôsledku tohto imania ihneď po svojom vzniku spoločnosťou v kríze a bude sa na ňu plne 
vzťahovať režim zákazu vrátenia plnení nahrádzajúcich vlastné zdroje.  
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obligatórne vytvára vo výške 10% hodnoty základného imania, pričom v zmysle § 
217 Obchodného zákonníka sa vyžaduje jeho vytvorenie pri vzniku spoločnosti. 
Spoločnosť je tiež povinná každoročne fond dopĺňať o stanovami určenú sumu, 
najmenej však vo výške 10 % z hodnoty čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej 
závierke. Túto povinnosť má jednoduchá spoločnosť na akcie až do dosiahnutia 
výšky 20 % základného imania, resp. do dosiahnutia výšky fondu určenej v 
stanovách. Nerešpektovanie ustanovení Obchodného zákonníka o tvorbe a dopĺňaní 
rezervného fondu sú dôvodom na zrušenie spoločnosti v zmysle § 68 ods. 6 písm. d) 
Obchodného zákonníka.  

V praxi tu však vyvstáva obdobná otázka ako pri samotnom základnom imaní - 
je, teoreticky, hodnota 10 % z 1 Eura, t.j. 10 Eurocentov vôbec možné nazývať 
rezervným fondom v zmysle tradičného chápania rezervného fondu ako finančnej 
rezervy, ktorá má slúžiť na krytie prípadných strát?  
 

3.  START UP FENOMÉN 
 

Primárnym zámerom zákonodarcu, ako to vyplýva z Dôvodovej správy, prečo sa 
rozhodol pre zavedenie takejto osobitnej formy obchodnej spoločnosti bola najmä 
snaha o uľahčenie podnikateľskej činnosti v oblasti novovznikajúcich, inovatívnych 
projektov, ktoré začínajú ,,od nuly”, no majú vysoký obchodný potenciál. Ako 
uvádza Dôvodová správa k predmetnej novele Obchodného zákonníka, spoločnosť 
s ručením obmedzeným aj akciová spoločnosť majú určité nevýhody z pohľadu 
,,start up” spoločností. V prípade s.r.o. je to komplikovanejšia možnosť flexibilného 
nastavenia externých aj interných vzťahov spoločnosti a efektívneho využívania vo 
svete bežných nástrojov, ktoré umožňujú nastavenie a naplánovanie vstupu kapitálu 
do spoločnosti a jeho výstupu zo spoločnosti, ako aj možnosť efektívne motivovať 
zamestnancov podielom vo firme, vyplývajúcej zo zákonnej požiadavky na 
minimálnu výšku vkladu spoločníka. V prípade akciovej spoločnosti je to až do 
pokročilého štádia ich životného cyklu nákladná predpísaná výška základného 
imania a taktiež zvýšené nároky na zabezpečenie fungovania spoločnosti v súvislosti 
s obchodovaním akcií na burze cenných papierov.  

Účelom návrhu zákona bolo zároveň priniesť komplexné riešenie pre rizikové 
investovanie do takýchto obchodných spoločností. V rámci jazyka dnešnej doby sa 
označujú takéto spoločnosti ako ,,start up”. V kontexte tohto príspevku si však 
dovolíme konštatovať, že označenie start up ešte nie je možné automaticky spájať s 
pojmom spoločnosť. Pod pojmom start up preferujeme chápanie počiatočného štádia 
podnikateľského zámeru - prvotný projekt.  

Bez ohľadu na úvahy o označeniach, jednoduchá spoločnosť na akcie by 
jednoducho v zmysle legislatívneho zámeru novely z roku 2017 mala slúžiť na 
realizáciu činnosti malých a stredných spoločností v akomkoľvek odvetví 
podnikania. Z ekonomického pohľadu možno konštatovať, že jej zmysel 
nachádzame všade tam, kde je zmysluplná podnikateľská vízia, no chýba kapitál. Pre 
ilustráciu príkladu z praxe, častokrát sa mladí IT odborníci rozhodnú vytvoriť 
aplikáciu, prípadne obdobný produkt, resp. projekt, no ich finančná základňa 
nepostačuje na prvotné založenie a už vôbec nie rozbehnutie, či uvedenie takejto 
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pridelenie kódu LEI v hodnote 70 Eur, každé vydanie nových akcií v hodnote 150 
Eur atď.) 

Otáznym je aj odsek 4 § 220t, ktorý zakladá požiadavku upísania celého 
základného imania pred vznikom spoločnosti. Vzhľadom na to, že odsek 3 vylučuje 
sukcesívne založenie jednoduchej spoločnosti na akcie, javí sa odsek 4 nadbytočne. 
Komentár k Obchodnému zákonníku však zároveň uvádza, že na druhej strane, 
zohľadňujúc veľmi nízky prah minimálnej výšky základného imania a v záujme 
zjednodušenia úpravy vzniku jednoduchej spoločnosti, je primeraná a odôvodnená 
zákonná požiadavka úplného splatenia všetkých vkladov pred vznikom spoločnosti. 
(Ovečková, 2017) 

V súvislosti s výškou základného imania, ktorá je nastavená bezprecedentne 
nízko, mnoho autorov apeluje na účinnú ochranu veriteľov (najmä pred zásahmi 
akcionárov do majetku j.s.a.). Právna úprava jednoduchej spoločnosti na akcie 
neobsahuje žiadne špecifické ustanovenia, ktoré by kompenzovali ochranu 
veriteľov. Dané spôsobil aj fakt, že pred zavedením jednoduchej spoločnosti na akcie 
do Obchodného zákonníka, boli novelou č. 87/2015 Z. z. (s účinnosťou od 1. januára 
2016) do Obchodného zákonníka doplnené iné ochranné mechanizmy, ktoré sa v 
plnom rozsahu aplikujú aj na jednoduchú spoločnosť na akcie. Ide najmä o úpravu 
zákazu vrátenia vkladov v zmysle § 67j a § 67k, no aj právna úprava spoločnosti v 
kríze podľa § 67a a nasl. 5 

V praxi je tiež diskutabilný fakt, že na rozdiel od spoločnosti s ručením 
obmedzeným, zakladateľa jednoduchej spoločnosti na akcie neobmedzuje ani 
skutočnosť, že táto osoba figuruje v zozname daňových dlžníkov v zmysle 
relevantných daňových predpisov, ani v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne. Pri 
zápise j.s.a. do Obchodného registra totiž sud z úradnej povinnosti neskúma, či 
zakladateľ v takomto zozname vedený je alebo nie je. 

Možno teda konštatovať, že vzhľadom na relatívne novú úpravu a nízky počet 
jednoduchých spoločností na akcie zapísaných v Obchodnom registri (ďalej len 
,,ORSR”), len čas ukáže, či sa takáto zákonná podmienka základného imania v praxi 
osvedčí ako výhoda, alebo či prinesie aj problémy práve v podobe nízkej garančnej 
funkcie a zvýšeného rizika pre veriteľov. Zároveň možno uvažovať o takejto 
absurdne nízkej výške základného imania aj ako o faktore potencionálne znižujúcom 
istú atraktívnosť, resp. serióznosť spoločnosti. V tradičnom podnikateľskom 
priestore v praxi je výška základného imania zapísaná v ORSR ešte stále vnímaná aj 
ako otázka solventnosti obchodnej spoločnosti a môže byť pre budúcich veriteľov 
diskutabilná až odstrašujúca. 

 
2.1.  Právna úprava rezervného fondu j.s.a. 

 
Otázka rezervného fondu jednoduchej spoločnosti na akcie je Obchodným 

zákonníkom upravená obdobne ako pri akciovej spoločnosti. Rezervný fond j.s.a sa 

                                                           
5  V súvislosti s ustanoveniami o spoločnosti v kríze je nevyhnuté pri zakladaní jednoduchej 

spoločnosti na akcie s nízkym základným imaním brať do úvahy aj fakt, že takáto spoločnosť bude 
v dôsledku tohto imania ihneď po svojom vzniku spoločnosťou v kríze a bude sa na ňu plne 
vzťahovať režim zákazu vrátenia plnení nahrádzajúcich vlastné zdroje.  
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obligatórne vytvára vo výške 10% hodnoty základného imania, pričom v zmysle § 
217 Obchodného zákonníka sa vyžaduje jeho vytvorenie pri vzniku spoločnosti. 
Spoločnosť je tiež povinná každoročne fond dopĺňať o stanovami určenú sumu, 
najmenej však vo výške 10 % z hodnoty čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej 
závierke. Túto povinnosť má jednoduchá spoločnosť na akcie až do dosiahnutia 
výšky 20 % základného imania, resp. do dosiahnutia výšky fondu určenej v 
stanovách. Nerešpektovanie ustanovení Obchodného zákonníka o tvorbe a dopĺňaní 
rezervného fondu sú dôvodom na zrušenie spoločnosti v zmysle § 68 ods. 6 písm. d) 
Obchodného zákonníka.  

V praxi tu však vyvstáva obdobná otázka ako pri samotnom základnom imaní - 
je, teoreticky, hodnota 10 % z 1 Eura, t.j. 10 Eurocentov vôbec možné nazývať 
rezervným fondom v zmysle tradičného chápania rezervného fondu ako finančnej 
rezervy, ktorá má slúžiť na krytie prípadných strát?  
 

3.  START UP FENOMÉN 
 

Primárnym zámerom zákonodarcu, ako to vyplýva z Dôvodovej správy, prečo sa 
rozhodol pre zavedenie takejto osobitnej formy obchodnej spoločnosti bola najmä 
snaha o uľahčenie podnikateľskej činnosti v oblasti novovznikajúcich, inovatívnych 
projektov, ktoré začínajú ,,od nuly”, no majú vysoký obchodný potenciál. Ako 
uvádza Dôvodová správa k predmetnej novele Obchodného zákonníka, spoločnosť 
s ručením obmedzeným aj akciová spoločnosť majú určité nevýhody z pohľadu 
,,start up” spoločností. V prípade s.r.o. je to komplikovanejšia možnosť flexibilného 
nastavenia externých aj interných vzťahov spoločnosti a efektívneho využívania vo 
svete bežných nástrojov, ktoré umožňujú nastavenie a naplánovanie vstupu kapitálu 
do spoločnosti a jeho výstupu zo spoločnosti, ako aj možnosť efektívne motivovať 
zamestnancov podielom vo firme, vyplývajúcej zo zákonnej požiadavky na 
minimálnu výšku vkladu spoločníka. V prípade akciovej spoločnosti je to až do 
pokročilého štádia ich životného cyklu nákladná predpísaná výška základného 
imania a taktiež zvýšené nároky na zabezpečenie fungovania spoločnosti v súvislosti 
s obchodovaním akcií na burze cenných papierov.  

Účelom návrhu zákona bolo zároveň priniesť komplexné riešenie pre rizikové 
investovanie do takýchto obchodných spoločností. V rámci jazyka dnešnej doby sa 
označujú takéto spoločnosti ako ,,start up”. V kontexte tohto príspevku si však 
dovolíme konštatovať, že označenie start up ešte nie je možné automaticky spájať s 
pojmom spoločnosť. Pod pojmom start up preferujeme chápanie počiatočného štádia 
podnikateľského zámeru - prvotný projekt.  

Bez ohľadu na úvahy o označeniach, jednoduchá spoločnosť na akcie by 
jednoducho v zmysle legislatívneho zámeru novely z roku 2017 mala slúžiť na 
realizáciu činnosti malých a stredných spoločností v akomkoľvek odvetví 
podnikania. Z ekonomického pohľadu možno konštatovať, že jej zmysel 
nachádzame všade tam, kde je zmysluplná podnikateľská vízia, no chýba kapitál. Pre 
ilustráciu príkladu z praxe, častokrát sa mladí IT odborníci rozhodnú vytvoriť 
aplikáciu, prípadne obdobný produkt, resp. projekt, no ich finančná základňa 
nepostačuje na prvotné založenie a už vôbec nie rozbehnutie, či uvedenie takejto 
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aplikácie do praxe. Okrem základného imania, ktoré predstavuje napríklad pri 
akciovej spoločnosti relatívne vysokú sumu, by takýto mladí inovátori potrebovali 
financie na marketingovú kampaň, na medializáciu, na právne úkony, technologické 
vybavenie a mnoho iných výdavkov. Úverové financovanie ja pre takéto osoby často 
nedostupné, prípadne nevýhodné. Práve jednoduchá spoločnosť na akcie umožňuje 
nadobudnutie externého kapitálu vstupom investora do spoločnosti, za čo mu bude 
ako protihodnota, poskytnutý podiel v tejto spoločnosti. 

Môžeme taktiež konštatovať, že v prospech založenia jednoduchej spoločnosti na 
akcie v oblasti takéhoto inovatívneho ,,start up” podnikania, svedčí hneď niekoľko 
faktorov, resp. špecifík, ktoré poskytuje práve j.s.a. Ako bolo spomínané v skorších 
častiach príspevku, nízka kapitálová náročnosť pri zakladaní takejto spoločnosti je 
určite faktorom, ktorý dokáže zavážiť v počiatočných podnikateľských fázach. Pre 
,,start up” spoločnosti je pohodlná aj flexibilita spoločníkov a ich možnosť vstupu, 
prípadne výstupu, do a z spoločnosti prostredníctvom prevodu akcií, teda kúpou 
alebo predajom. S jednoduchou spoločnosťou na akcie je spojená aj celková 
flexibilita úpravy vnútorných vzťahov akcionárov, ktorý majú možnosť si v 
akcionárskej zmluve dohodnúť práva uvedené v skorších častiach príspevku t.j. 
právo tag along, drag along alebo shootout. Taktiež možnosť vydávať rôzne druhy 
akcií nesúce osobitné práva môžu byť motiváciou podnikateľov v dynamicky sa 
rozvíjajúcej a meniacej sa podnikateľskej sfére. Fakultatívne kreovanie dozornej 
rady taktiež dáva akcionárom možnosť sa slobodne rozhodnúť, či v existencií tohto 
orgánu vidia aj reálnu pridanú hodnotu pre vnútorné fungovanie spoločnosti, alebo 
či by bola pre nich len formalitou tak, ako tomu je vo väčšine akciových spoločností 
v praxi. Táto fakultatívnosť však nevylučuje ani prípadnú aplikáciu § 194 ods. 1, 
teda kreovanie tzv. silnej dozornej rady, ktorá disponuje právomocou voliť a 
odvolávať členov predstavenstva jednoduchej spoločnosti na akcie. Uľahčením 
,,života” j.s.a. je tiež absencia povinnosti vyhotovenia notárskej zápisnice o priebehu 
valného zhromaždenia vzhľadom na to, že zákon vyžaduje len úradné overenie 
podpisu predsedu valného zhromaždenia.  

Pre komplexné zhodnotenie, treba však podotknúť, že každý zakladateľ by mal 
brať do úvahy aj iné objektívne faktory ako napríklad skoršie uvedený fakt, že 1- 
eurové základné imanie neznamená automaticky nízke náklady na založenie takejto 
spoločnosti. Každý zakladateľ, budúci akcionár, tiež musí brať do úvahy to, že jeho 
účasť v spoločnosti nebude anonymná. Každá fyzická i právnická osoba totiž môže 
požiadať depozitár o vyhotovenie výpisu z registra akcionárov jednoduchej 
spoločnosti na akcie. Takýto výpis, vyhotovený pre osobu inú ako akcionára t.j. pre 
verejnosť, obsahuje údaje o všetkých akcionároch predmetnej jednoduchej 
spoločnosti na akcie. Mená akcionárov sú však uvedené bez rodných čísiel a 
dátumov narodenia fyzických osôb. 

 
4.  TENDENCIE VÝVOJA JEDNODUCHÝCH SPOLOČNOSTÍ NA 

AKCIE V PRAXI 
  

Prijatie právnej úpravy zakotvujúcej jednoduchú spoločnosť na akcie ako právnej 
formy kapitálovej spoločnosti s výrazne vyššou mierou flexibility úpravy 
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vnútorných pomerov a súčasne zásadne nižšími požiadavkami na kapitálovú 
vybavenosť je potrebné vnímať ako určitý kompromis. Tento kompromis, ako 
legislatívna odpoveď na potrebu praxe nájsť právnu formu, ktorá umožní 
alternatívne (tzv. venture capital) financovanie, zohľadňuje, že komplexná 
novelizácia či rekodifikácia korporačného práva (napr. po vzore českého zákona o 
obchodních korporacích), ktorá by priniesla vyššiu mieru dispozitívnosti a flexibility 
do celého práva obchodných spoločností, je úloha, ktorá si vyžaduje viacročnú 
prípravu a konsenzus. Na druhej strane, požiadavky na uľahčenie vstupu investorov 
do slovenských spoločností a zvýšenie ich atraktívnosti však bolo potrebné riešiť čo 
najrýchlejšie. (Ovečková, 2017) 

Od predmetnej novely, ktorou bola inkorporovaná jednoduchá spoločnosť na 
akcie do právnej úpravy Obchodného zákonníka, čoskoro uplynie päť rokov. 
Vzhľadom na fakt, že pri jej zavedení do slovenského právneho poriadku sa 
zákonodarca neinšpiroval európskou legislatívou, no priniesol vlastný inovatívny 
element, nemáme ani možnosť adekvátne komparovať, či sa toto rozhodnutie stalo 
populárnych v rámci podnikateľského prostredia. Čísla nám však ukazujú, že 
jednoduché spoločnosti na akcie pribúdajú. Počas roka 2017 bolo do ORSR 
zapísaných 55 jednoduchých spoločností na akcie z celkového počtu 20 848 
novovzniknutých obchodných spoločností. V roku 2020 ich bolo 82 a počas roka 
2021 (ku dňu 16.8.2021) sa počet novozapísaných j.s.a. rovná počtu 59. Celkový 
počet jednoduchých spoločností na akcie, ktoré boli od predmetnej novely zapísané 
do ORSR činí 318 spoločností. (Finstat, 2021) Viac než konkrétne čísla je, z nášho 
pohľadu, zaujímavé najmä porovnanie s množstvom iných zapísaných spoločností a 
to najmä s akciovými spoločnosťami. Zatiaľ čo od roku 2017 má vznik akciových 
spoločností klesajúcu tendenciu, počet jednoduchých spoločností na akcie naopak 
pribúda. Môžeme sa opodstatnene domnievať, že  pokles počtu vznikajúcich 
akciových spoločností a nárast počtu vznikajúcich jednoduchých spoločností na 
akcie  je spôsobený práve tým, že jednoduché spoločnosti na akcie ,,preberajú” 
podnikateľov. Mnoho podnikateľov práve počas obdobia pretrvávajúcej koronakrízi 
očividne hľadalo inovatívne cesty a moderný, flexibilný prístup. V prospech nášho 
tvrdenia pôsobí aj fakt, že práve počas roku 2020, ktorý bol koronakrízou tvrdo 
zasiahnutý, vzniklo najviac jednoduchých spoločností na akcie od jej zavedenia do 
Obchodného zákonníka. Hoci je všeobecne uvádzané, že z právneho hľadiska je  
jednoduchá spoločnosť na akcie istým hybridom medzi spoločnosťou s ručením 
obmedzeným a akciovou spoločnosťou, v praxi sa j.s.a. začína javiť skôr ako 
alternatíva k akciovej spoločnosti, než k spoločnosti s ručením obmedzeným. Je 
známe, že tradícia investovania na kapitálových trhoch, resp. na trhoch cenných 
papierov a navyšovanie kapitálu spoločností formou verejnej ponuky cenných 
papierov je v slovenskom prostredí na mimoriadne nízkej úrovni. Polovica storočia 
zastaveného trhového hospodárstva a následné obdobie kupónových privatizácií 
zdegenerovalo vnímanie a pôvodnú, všeobecne a svetovo uplatňovanú prapodstatu 
akciovej spoločnosti. Inak povedané, drvivá väčšina slovenských akciových 
spoločností by pokojne mohla byť spoločnosťami s ručením obmedzeným. Je to však 
práve oblasť inovatívnych podnikateľov novej generácie, ktorí vykazujú záujem o 
zakladanie jednoduchej spoločnosti na akcie z toho dôvodu, že rozumejú podstate 
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aplikácie do praxe. Okrem základného imania, ktoré predstavuje napríklad pri 
akciovej spoločnosti relatívne vysokú sumu, by takýto mladí inovátori potrebovali 
financie na marketingovú kampaň, na medializáciu, na právne úkony, technologické 
vybavenie a mnoho iných výdavkov. Úverové financovanie ja pre takéto osoby často 
nedostupné, prípadne nevýhodné. Práve jednoduchá spoločnosť na akcie umožňuje 
nadobudnutie externého kapitálu vstupom investora do spoločnosti, za čo mu bude 
ako protihodnota, poskytnutý podiel v tejto spoločnosti. 

Môžeme taktiež konštatovať, že v prospech založenia jednoduchej spoločnosti na 
akcie v oblasti takéhoto inovatívneho ,,start up” podnikania, svedčí hneď niekoľko 
faktorov, resp. špecifík, ktoré poskytuje práve j.s.a. Ako bolo spomínané v skorších 
častiach príspevku, nízka kapitálová náročnosť pri zakladaní takejto spoločnosti je 
určite faktorom, ktorý dokáže zavážiť v počiatočných podnikateľských fázach. Pre 
,,start up” spoločnosti je pohodlná aj flexibilita spoločníkov a ich možnosť vstupu, 
prípadne výstupu, do a z spoločnosti prostredníctvom prevodu akcií, teda kúpou 
alebo predajom. S jednoduchou spoločnosťou na akcie je spojená aj celková 
flexibilita úpravy vnútorných vzťahov akcionárov, ktorý majú možnosť si v 
akcionárskej zmluve dohodnúť práva uvedené v skorších častiach príspevku t.j. 
právo tag along, drag along alebo shootout. Taktiež možnosť vydávať rôzne druhy 
akcií nesúce osobitné práva môžu byť motiváciou podnikateľov v dynamicky sa 
rozvíjajúcej a meniacej sa podnikateľskej sfére. Fakultatívne kreovanie dozornej 
rady taktiež dáva akcionárom možnosť sa slobodne rozhodnúť, či v existencií tohto 
orgánu vidia aj reálnu pridanú hodnotu pre vnútorné fungovanie spoločnosti, alebo 
či by bola pre nich len formalitou tak, ako tomu je vo väčšine akciových spoločností 
v praxi. Táto fakultatívnosť však nevylučuje ani prípadnú aplikáciu § 194 ods. 1, 
teda kreovanie tzv. silnej dozornej rady, ktorá disponuje právomocou voliť a 
odvolávať členov predstavenstva jednoduchej spoločnosti na akcie. Uľahčením 
,,života” j.s.a. je tiež absencia povinnosti vyhotovenia notárskej zápisnice o priebehu 
valného zhromaždenia vzhľadom na to, že zákon vyžaduje len úradné overenie 
podpisu predsedu valného zhromaždenia.  

Pre komplexné zhodnotenie, treba však podotknúť, že každý zakladateľ by mal 
brať do úvahy aj iné objektívne faktory ako napríklad skoršie uvedený fakt, že 1- 
eurové základné imanie neznamená automaticky nízke náklady na založenie takejto 
spoločnosti. Každý zakladateľ, budúci akcionár, tiež musí brať do úvahy to, že jeho 
účasť v spoločnosti nebude anonymná. Každá fyzická i právnická osoba totiž môže 
požiadať depozitár o vyhotovenie výpisu z registra akcionárov jednoduchej 
spoločnosti na akcie. Takýto výpis, vyhotovený pre osobu inú ako akcionára t.j. pre 
verejnosť, obsahuje údaje o všetkých akcionároch predmetnej jednoduchej 
spoločnosti na akcie. Mená akcionárov sú však uvedené bez rodných čísiel a 
dátumov narodenia fyzických osôb. 

 
4.  TENDENCIE VÝVOJA JEDNODUCHÝCH SPOLOČNOSTÍ NA 

AKCIE V PRAXI 
  

Prijatie právnej úpravy zakotvujúcej jednoduchú spoločnosť na akcie ako právnej 
formy kapitálovej spoločnosti s výrazne vyššou mierou flexibility úpravy 
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vnútorných pomerov a súčasne zásadne nižšími požiadavkami na kapitálovú 
vybavenosť je potrebné vnímať ako určitý kompromis. Tento kompromis, ako 
legislatívna odpoveď na potrebu praxe nájsť právnu formu, ktorá umožní 
alternatívne (tzv. venture capital) financovanie, zohľadňuje, že komplexná 
novelizácia či rekodifikácia korporačného práva (napr. po vzore českého zákona o 
obchodních korporacích), ktorá by priniesla vyššiu mieru dispozitívnosti a flexibility 
do celého práva obchodných spoločností, je úloha, ktorá si vyžaduje viacročnú 
prípravu a konsenzus. Na druhej strane, požiadavky na uľahčenie vstupu investorov 
do slovenských spoločností a zvýšenie ich atraktívnosti však bolo potrebné riešiť čo 
najrýchlejšie. (Ovečková, 2017) 

Od predmetnej novely, ktorou bola inkorporovaná jednoduchá spoločnosť na 
akcie do právnej úpravy Obchodného zákonníka, čoskoro uplynie päť rokov. 
Vzhľadom na fakt, že pri jej zavedení do slovenského právneho poriadku sa 
zákonodarca neinšpiroval európskou legislatívou, no priniesol vlastný inovatívny 
element, nemáme ani možnosť adekvátne komparovať, či sa toto rozhodnutie stalo 
populárnych v rámci podnikateľského prostredia. Čísla nám však ukazujú, že 
jednoduché spoločnosti na akcie pribúdajú. Počas roka 2017 bolo do ORSR 
zapísaných 55 jednoduchých spoločností na akcie z celkového počtu 20 848 
novovzniknutých obchodných spoločností. V roku 2020 ich bolo 82 a počas roka 
2021 (ku dňu 16.8.2021) sa počet novozapísaných j.s.a. rovná počtu 59. Celkový 
počet jednoduchých spoločností na akcie, ktoré boli od predmetnej novely zapísané 
do ORSR činí 318 spoločností. (Finstat, 2021) Viac než konkrétne čísla je, z nášho 
pohľadu, zaujímavé najmä porovnanie s množstvom iných zapísaných spoločností a 
to najmä s akciovými spoločnosťami. Zatiaľ čo od roku 2017 má vznik akciových 
spoločností klesajúcu tendenciu, počet jednoduchých spoločností na akcie naopak 
pribúda. Môžeme sa opodstatnene domnievať, že  pokles počtu vznikajúcich 
akciových spoločností a nárast počtu vznikajúcich jednoduchých spoločností na 
akcie  je spôsobený práve tým, že jednoduché spoločnosti na akcie ,,preberajú” 
podnikateľov. Mnoho podnikateľov práve počas obdobia pretrvávajúcej koronakrízi 
očividne hľadalo inovatívne cesty a moderný, flexibilný prístup. V prospech nášho 
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akciovej spoločnosti, sú si vedomí devíz, ktoré akciová spoločnosť poskytuje, no 
zároveň sa chcú vyhnúť niektorým tradičným rigidným a komplikovaným 
ustanoveniam, ktoré sa na a.s. vzťahujú, no majú záujem o ,,zjednodušenú” podobu. 

Problémom Slovenska je aj krátka história inovatívneho podnikania. V 
rozvinutých ekosystémoch je bežné, že úspešní podnikatelia investujú časť svojho 
kapitálu do nových nádejných projektov a pomáhajú mladým podnikateľom nielen 
finančne, ale aj svojimi skúsenosťami a obchodnými kontaktmi. Na Slovensku táto 
recyklácia kapitálu a know-how zatiaľ funguje slabo. Úspešní podnikatelia zväčša 
investujú radšej napríklad do realít. (Lupták, 2018) Vzhľadom na uvedené môže teda 
byť do budúcnosti jednoduchá spoločnosť na akcie motiváciou a vhodnou voľbou 
nie len pre zakladateľov, no i pre investorov. Zastávame názor, že z pohľadu 
investora môže byť zaujímavejší i výhodnejší nákup akcií rozvíjajúcej sa 
jednoduchej spoločnosti na akcie, než by bola jeho pozícia napríklad ako tichého 
spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným.  
 

5.  ÚVAHY DE LEGE FERENDA 
  

Jednoduchá spoločnosť na akcie, ako nový element slovenského obchodného 
práva, rozhodne predstavuje inovatívny prístup nášho zákonodarcu. Táto forma 
obchodnej spoločnosti je prvým slovenským výtvorom bez transpozície európskej 
predlohy. Napriek francúzskej inšpirácií, môžeme konštatovať, že vzhľadom na 
osobitnú úpravu so skoršie uvedenými špecifikami, je jednoduchá spoločnosť na 
akcie slovenským výtvorom. Nemáme v úmysle ju nazývať ,,experimentom”, 
pretože úmyslom zákonodarcu nebolo nič skúšať, či testovať, no priniesť do praxe 
plnohodnotnú formu obchodnej spoločnosti, ktorá je pokrokovou reakciou na 
aktuálne potreby trhu a podnikateľského prostredia. Každý nový prvok však v 
počiatočných fázach prechádza aj štádiom, kde sa nedostatky, či medzery začnú 
vynárať až v priebehu uvedenia do praxe. Možno teda konštatovať, že je prirodzené 
a zrejme aj očakávané, že právna úprava jednoduchej spoločnosti na akcie sa bude v 
priebehu nasledujúcich rokov postupne novelizovať a zdokonaľovať. 

Vzhľadom na cieľovú skupinu podnikateľov, pre ktorých je jednoduchá 
spoločnosť na akcie vhodná, je možné predpokladať expanziu na zahraničné trhy, 
resp. úmysel zrealizovať medzinárodné fúzie a akvizície. Osobitný charakter j.s.a. 
však môže v kontakte so zahraničnou entitou spôsobiť nezrovnalosti. Obchodný 
zákonník nám v § 220zi a nasl. z časti upravuje otázku splynutia a zlúčenia, kde dáva 
priestor jedinému modelu a to zlúčeniu jednoduchej spoločnosti na akcie s akciovou 
spoločnosťou za podmienky, že dôjde k zániku j.s.a. a jej celé imanie prejde na 
akciovú spoločnosť. Možno sa však zamyslieť nad tým, či by nebolo vhodné 
umožniť aj zlúčenie a splynutie so Societas Europaea/európskou spoločnosťou za 
obdobnej podmienky, prípadne vhodne zakomponovať do Obchodného zákonníka 
osobitnú úpravu medzinárodného zlúčenia a splynutia jednoduchej spoločnosti na 
akcie. 

Zastávame názor, že pri narastajúcom počte jednoduchých spoločností na akcie 
sa dá taktiež predpokladať, že nastanú aj situácie, kde bude pozícia veriteľa ohrozená 
v dôsledku požiadavky len minimálneho základného imania. Hoci, ako bolo v 
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predošlých častiach príspevku spomenuté, Obchodný zákonník ponúka veriteľom 
ochranu cez inštitúty vzťahujúce sa prierezovo na všetky obchodné spoločnosti, 
avšak j.s.a. a jej kapitálový charakter by mohli byť podporené aj osobitnou právnou 
úpravou ochrany veriteľov. V čase diskutovanej koronakrízy, kedy je imanie 
mnohých obchodných spoločností nestabilné, sa nemožno spoliehať na to, že formu 
j.s.a. budú využívať len napríklad spomenuté, prosperujúce ,,start-upy”. 
  

ZÁVER 
 

Zámerom nášho príspevku, ktorého ústrednou témou bola problematika 
jednoduchej spoločnosti na akcie v kontexte prebiehajúcej krízy spôsobenej 
pandémiou koronavírusu, bolo poskytnúť čitateľovi ucelený pohľad na danú 
problematiku z hľadiska právneho i podnikateľského. Príspevok sa v jednotlivých 
častiach venoval najmä najvýraznejším charakteristickým črtám jednoduchej 
spoločnosti na akcie, ktoré ju robia špecifickou v komparácií so spoločnosťou s 
ručením obmedzeným a akciovou spoločnosťou. Príspevok tiež analyzoval 
problematiku zákonom stanovenej nízkej hodnoty základného imania. Nasledujúce 
časti textu sa venovali najmä téme využitia jednoduchej spoločnosti na akcie tzv. 
,,start up” spoločnosťami, najmä v oblasti IT technológií, ktoré práve počas obdobia 
krízy, resp. pandémie zaznamenali vysoký nárast svojich ziskov a dynamický rozvoj. 
Ako bolo stanovené v úvode príspevku, cieľ bol naplnený najmä poskytnutím úvah 
na úrovni de lege ferenda v oblasti právnej úpravy jednoduchej spoločnosti na akcie 
v rámci Obchodného zákonníka. Hypotéza stanovená v úvode príspevku bola 
potvrdená.  

Téma krízy spôsobenej pandémiou a jej dopadu na celú oblasť podnikania, či už 
z pohľadu obchodného práva alebo aj pohľadu ekonomického, je témou ktorá si 
zaslúži vysokú mieru pozornosti a sme presvedčení, že tak ako pandémia zmenila 
mnoho iných oblastí ľudských životov a fungovania, tak zanechá stopy aj v oblasti 
požiadaviek aktuálnej normotvorby. Veríme, že napriek všetkým nevyčíslitelným 
škodám na ľudských životoch i ekonomike celého sveta i jednotlivcov, bude pre 
ľudstvo i veľkým ponaučením a skúsenosti, ktoré nám priniesla budú, okrem iného, 
viesť aj k skvalitneniu právnych predpisov v oblasti obchodného práva a inováciám 
v podnikateľskej sfére, na ktoré bude legislatíva vedieť aktívne a efektívne reagovať.  
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Umelá inteligencia a duševné vlastníctvo 

Artificial intelligence and intellectual property 

 
Abstrakt 

Autor v článku rozoberá aktuálne otázky ochrany duševného vlastníctva súvisiace 
s umelou inteligenciou, ktoré je potrebné riešiť nie iba v Slovenskej republike ale 
v celej Európskej únii. Ide o pomerne rozsiahlu oblasť ktorá neustále prináša nové 
výzvy na riešenie problémov.   Pri spracovaní a formulovaní problémov vychádzal 
autor predovšetkým z dokumentov, ktoré sa prijali na rôznych európskych 
inštitúciách. Ide o smernice a nariadenia ktoré už platia v celej EÚ, ako aj 
o dokumenty, ktoré formulujú problémy, ktoré je potrebné v súvislosti 
s narastajúcim vplyvom umelej inteligencie riešiť. Rozoberá ako problematiku 
autorského práva ako aj práva priemyselného vlastníctva. Na základe týchto 
dokumentov sa budú formulovať aj záväzné normy EÚ. V oblasti autorského práva 
poukazuje najmä na problematiku  tvorby diel za pomoci umelej inteligencie,  
vrátane tvorby diel na základe  prekladu z iného jazyka,  a prezentuje svoj názor na 
jej riešenie.  V súčasnosti je tvorba diel závislá najmú na počítačových programoch. 
Autor poukazuje na potrebu poskytnúť počítačovým programom aj ochranu 
patentovú, ktorá sa zatiaľ rozvinula hlavne v americkom prostredí. 
 
Kľúčové slová: umelá inteligencia , duševné vlastníctvo, autorské právo, počítačové 
programy. 
 

Abstract 
In the article, the author discusses current issues of intellectual property protection 
related to artificial intelligence, which need to be addressed not only in the Slovak 
Republic but throughout the European Union. This is a relatively large area that 
constantly brings new challenges to solve problems. The author based his 
elaboration and formulation of the problems mainly on documents adopted at 
various European institutions. These are directives and regulations that already 
apply throughout the EU, as well as documents that formulate the problems that 
need to be addressed in relation to the growing influence of artificial intelligence. 
The author discusses both the issue of copyright and industrial property rights. 
Binding EU standards will also be formulated on the basis of these documents. In 
the field of copyright, he points out the issue of creating works with the help of 
artificial intelligence, including the creation of works based on translation from 
another language, and presents his opinion on its solution. At present, the creation 
of works depends mainly on computer programs. The author points out the need to 
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Umelá inteligencia a duševné vlastníctvo 

Artificial intelligence and intellectual property 

 
Abstrakt 

Autor v článku rozoberá aktuálne otázky ochrany duševného vlastníctva súvisiace 
s umelou inteligenciou, ktoré je potrebné riešiť nie iba v Slovenskej republike ale 
v celej Európskej únii. Ide o pomerne rozsiahlu oblasť ktorá neustále prináša nové 
výzvy na riešenie problémov.   Pri spracovaní a formulovaní problémov vychádzal 
autor predovšetkým z dokumentov, ktoré sa prijali na rôznych európskych 
inštitúciách. Ide o smernice a nariadenia ktoré už platia v celej EÚ, ako aj 
o dokumenty, ktoré formulujú problémy, ktoré je potrebné v súvislosti 
s narastajúcim vplyvom umelej inteligencie riešiť. Rozoberá ako problematiku 
autorského práva ako aj práva priemyselného vlastníctva. Na základe týchto 
dokumentov sa budú formulovať aj záväzné normy EÚ. V oblasti autorského práva 
poukazuje najmä na problematiku  tvorby diel za pomoci umelej inteligencie,  
vrátane tvorby diel na základe  prekladu z iného jazyka,  a prezentuje svoj názor na 
jej riešenie.  V súčasnosti je tvorba diel závislá najmú na počítačových programoch. 
Autor poukazuje na potrebu poskytnúť počítačovým programom aj ochranu 
patentovú, ktorá sa zatiaľ rozvinula hlavne v americkom prostredí. 
 
Kľúčové slová: umelá inteligencia , duševné vlastníctvo, autorské právo, počítačové 
programy. 
 

Abstract 
In the article, the author discusses current issues of intellectual property protection 
related to artificial intelligence, which need to be addressed not only in the Slovak 
Republic but throughout the European Union. This is a relatively large area that 
constantly brings new challenges to solve problems. The author based his 
elaboration and formulation of the problems mainly on documents adopted at 
various European institutions. These are directives and regulations that already 
apply throughout the EU, as well as documents that formulate the problems that 
need to be addressed in relation to the growing influence of artificial intelligence. 
The author discusses both the issue of copyright and industrial property rights. 
Binding EU standards will also be formulated on the basis of these documents. In 
the field of copyright, he points out the issue of creating works with the help of 
artificial intelligence, including the creation of works based on translation from 
another language, and presents his opinion on its solution. At present, the creation 
of works depends mainly on computer programs. The author points out the need to 
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provide computer programs with patent protection, which has so far developed 
mainly in the American environment. 
 
Key words: artificial intelligence , intellectual property, copyright, computer 
programs. 
 
JEL Classification: K15, K24 
 

 
ÚVOD 

 
Čoraz viac nás v bežnom živote obklopujú počítače, roboty, nové smart 

technológie a rôzne inteligentné systémy. Umelá inteligencia alebo umelý intelekt 
(angl. artificial intelligence, skr. AI) je ponímaná ako simulovanie inteligentného 
riešenia problémov strojom. 

Umelou inteligenciou sa  označujú systémy nebo stroje, ktoré napodobňujú 
ľudskú inteligenciu na plnenie úloh a môžu sa iteratívne vylepšovať na základe 
zhromaždených informácii. Umelá inteligencia sa prejavuje v rôznych podobách. 
Cieľom umelej inteligencie nie je  nahradiť ľudí. Jej účelom je významne zvýšiť 
schopnosti a užitočnosť človeka.1 
Umelá inteligencia zasahuje temer do všetkých oblastí nášho života, vrátane rôznych  
právnických profesii. Využívajú ju nielen advokáti, ale aj sudcovia, či prokurátori.  

Umelá inteligencia je inteligencia, ktorá je vytváraná strojmi namiesto ľudí 
a zvierat. Hovorovo je pojem „umelá inteligencia“ používaný, keď stroje 
napodobňujú „kognitívne“ funkcie a správanie, ktoré si ľudia asociujú s ľudským 
správaním, ako je učenie a riešenie problémov.2 

Odvetvie alebo odbor umelej inteligencie bol založený na myšlienke, ktorá tvrdí, 
že ľudská inteligencia môže byť tak precízne popísaná, že je možné vytvoriť stroj, 
ktorý ju napodobní. Táto myšlienka vyvoláva veľmi ostrú diskusiu ohľadne etiky, 
povahy ľudskej mysle, nebezpečenstva, ktoré predstavuje umelá inteligencia a v 
neposlednom rade ohľadne filozofie, ktorá stojí za umelou inteligenciou, respektíve 
stojí proti nej. V 21. storočí zaznamenala umelá inteligencia veľké znovuzrodenie 
a AI technológie sa stali neoddeliteľnou súčasťou technologického priemyslu, kde 
pomáhajú riešiť problémy a výzvy najmä zo sveta počítačových vied.3 

Umelá inteligencia sú v podstate počítačové programy, ktoré využívajú znalosti 
z okolia a na ich základe sa rozhodujú a vykonávajú ďalšie úkony, s cieľom 
simulovať ľudskú inteligenciu. K tomuto boli vytvorené rôzne nástroje, ako napr. 
počítačové videnie alebo strojové učenie, ktoré dovoľujú získavať tieto informácie z 
okolia. Za týmito nástrojmi sa často skrývajú matematické operácie, ktoré 
premieňajú tieto informácie na informácie, ktoré dokáže počítač spracovať.   

                                                           
1  K tomu bližšie : https://www.oracle.com/cz/artificial-intelligence/what-is-ai/ 
2  https://casopis.fit.cvut.cz/technologie/umela-inteligencia-ako-funguje-preco-dobre-sa-nu- 

zaujimat/- Tomáš Patro 
3  tamtiež 
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K tejto charakteristike iba dodávame, že je potrebné súhlasiť s tým, že  umelá 
inteligencia je schopná  napodobniť ľudskú činnosť pomocou rôznych zaradení, ale 
nemôže ju vo všetkých oblastiach plne nahradiť. Toľko na úvod pre lepšiu 
nadväznosť na právne aspekty umelej inteligencie   a osobitne na aspekty práva 
duševného vlastníctva. 
 

1.  AKTIVITY EU V OBLASTI UMELEJ INTELIGENCIE 
A DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 

 
Na úvod sa žiada poznámka, že takmer  vo všetkých dokumentoch, ktoré sa 

v poslednom období prijali na úrovni EÚ, a ktorých sa zmienime ďalej, sa 
v súvislosti s umelou inteligenciou zdôrazňuje potreba  posúdenia  všetkých práv 
duševného vlastníctva a že z hľadiska  vývoja umelej inteligencie to musí byť 
prioritou v tejto oblasti práva EÚ. Je potrebné podporiť priaznivé prostredie pre 
tvorivosť a inovácie prostredníctvom odmeňovania tvorcov.  

Je potrebné počítať s tým, že stratégie ochrany duševného vlastníctva sa budú s 
rozvojom umelej inteligencie neustále vyvíjať a bude potrebné vziať do úvahy 
otázky, ako je prispôsobenie sa tomuto meniacemu sa prostrediu, pomocou pružných 
autorských práv, patentovej ochrany, ochranných známok alebo ochrany dizajnov, 
alebo dokonca pravidiel obchodného tajomstva, a zvážiť, aké riešenie poskytne 
inovátorom čo najsilnejšiu a najrozsiahlejšiu ochranu duševného vlastníctva, zaručí 
právnu istotu a podporí nové investície do súkromných podnikov, univerzít, malých 
a stredných podnikov a klastrov (zoskupenie osôb a firiem na báze ekonomickej a 
vedeckej spolupráce na tvorbe inovácii )  s využitím verejno-súkromnej spolupráce 
na podporu výskumu a vývoja.  
 

1.1. Uznesenie Európskeho parlamentu  pre oblasť robotiky  
 
Význam umelej inteligencie a naliehavosť  skúmania aj jej  právnych aspektov 

potvrdzuje aj prijaté Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. februára 2017 s 
odporúčaniami pre Komisiu k normám občianskeho práva v oblasti robotiky 
(2015/2103(INL)) uverejnené (2018/C 252/25).  

V úvode tohto dokumentu (bod B) sa konštatuje, že  ľudstvo stojí na prahu éry, 
keď čoraz sofistikovanejšie roboty, softvérové roboty (tzv. boty), androidi a ďalšie 
formy umelej inteligencie, sú zdá sa pripravené rozpútať novú priemyselnú 
revolúciu, ktorá sa pravdepodobne dotkne všetkých vrstiev spoločnosti, je nanajvýš 
dôležité, aby zákonodarca zvážil jej právne a etické dôsledky a vplyvy bez toho, aby 
bola obmedzená inovácia.  V bode P dokumentu sa naliehavosť problematiky 
zvýrazňuje tým, že v konečnom dôsledku existuje možnosť, že z dlhodobého 
hľadiska by umelá inteligencia mohla prekonať ľudskú intelektuálnu kapacitu.   

V časti AD sú formulované perspektívne aj problémy týkajúce sa prípadnej 
občianskoprávnej zodpovednosti. Vychádza sa pochopiteľne z platnej právnej 
úpravy. Podľa súčasného právneho rámca roboty nie sú zodpovedné za vlastnú 
činnosť alebo nečinnosť, v dôsledku ktorej vznikla tretím stranám škoda. Existujúce 
pravidlá zodpovednosti sa vzťahujú na prípady, kedy príčinu činnosti alebo 
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nečinnosti robota možno vysledovať späť ku konkrétnemu ľudskému prvku, ako 
napríklad výrobcovi, prevádzkovateľovi, vlastníkovi alebo používateľovi, a kedy 
tento prvok mohol predvídať škodlivú činnosť robota a zabrániť jej. A navyše, za 
činnosť alebo nečinnosť robotov by mohli byť objektívne zodpovední výrobcovia, 
prevádzkovatelia, vlastníci alebo používatelia. 

V súčasnom platnom Občianskom zákonníku (zákon č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov- v texte aj „OZ“) môžeme aplikovať zodpovednosť za škodu 
spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktoré 
sa pri plnení záväzku použili. Ide o absolútnu objektívnu zodpovednosť, ktorej sa 
nemožno zbaviť (§ 421a OZ). Takáto zodpovednosť sa vzťahuje aj na poskytovanie 
zdravotníckych, sociálnych, veterinárnych a iných biologických služieb.   

Obdobnú úpravu má aj  občanský zákoník České republiky (zákon č. 89/2012 Sb. 
ve znění podějších předpisů – v texte aj „ČOZ“), ktorý v §  2936  uvádza : „Kdo je 
povinen někomu něco plnit a použije při tom vadnou věc, nahradí škodu způobenou 
vadou věci. To platí i v případě poskytnutí zdravotnických, sociálních, veterinárních 
a jiných biologických služeb“.  
A v § 2937 ČOZ sa uvádza : „Způsobí-li škodu věc sama od sebe, nahradí škodu ten, 
kdo nad věcí měl mít dohled; nelze-li takovou osobu jinak určit, platí, že jí je vlastník 
věci. Kdo prokáže, že náležitý dohled nezanedbal, zprostí se povinnosti k náhradě.“ 

Nakoniec je potrebné si uvedomiť, že čoraz častejšie sa v medicíne využívajú 
rôzne prístroje riadené počítačmi. Mnohé prístroje sa využívajú pri diagnostike 
chorôb ako aj pri zásahoch do tela človeka. 

V prílohe tohto dokumentu (Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. februára 
2017 s odporúčaniami pre Komisiu k normám občianskeho práva v oblasti robotiky 
(2015/2103(INL)) uverejnené (2018/C 252/25),  kde u formulované odporúčania pre 
Európsku komisiu,  pod názvom „Interoperabilita, prístup ku kódu a práva 
duševného vlastníctva“ sa uvádza, že mala by sa zaručiť interoperabilita 
autonómnych robotov pripojených na sieť, ktoré navzájom komunikujú. Prístup k 
zdrojovému kódu, vstupné údaje a údaje o konštrukcii by mali byť v prípade potreby 
k dispozícii na účely vyšetrovania nehôd a škôd spôsobených inteligentnými 
robotmi, ako aj s cieľom zabezpečiť ich ďalšiu prevádzku, dostupnosť, spoľahlivosť, 
ochranu a bezpečnosť. 

Ide o (zatiaľ) veľmi zhruba naznačenú líniu ďalšieho možného vývoja právnej 
úpravy duševného vlastníctva vo vzťahu k umelej inteligencii. 

Pokiaľ ide o použitý pojem  „interoperabilita“ je to schopnosť rôznych 
systémov vzájomne funkčne spolupracovať, poskytovať si služby, dosiahnuť 
vzájomnú súčinnosť.  Tento termín sa používa predovšetkým  pre spoluprácu na 
technickej úrovni.  
  

1.2. Biela kniha o umelej inteligencii 
 

V tejto súvislosti Európska komisia, začiatkom  roku 2020, zverejnila stratégiu 
zameranú na dáta a umelú inteligenciu. Okrem iného sa navrhuje  vytvorenie 
jednotného trhu z dátami a na zabezpečenie rozvoja umelej inteligencie zameranej 
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na  človeka. V Bielej knihe o umelej inteligencii4 sa navrhuje spoločný  prístup EÚ 
k regulácii umelej inteligencie a zabezpečenia právnej istoty pre firmy a aj 
spotrebiteľov. 

V Bielej knihe sa uvažuje o režime dobrovoľnom a režime  regulovanom. 
Regulácia by sa mala vzťahovať len na vysoko rizikové sektory a na prípady použitia 
umelej inteligencie s možným ohrozením na životoch či základných ľudských práv.  
V tejto súvislosti  sa Komisia dotkla aj  veľmi citlivej oblasti a to  zhromažďovania  
a využívania biometrických údajov za účelom identifikácie osôb na diaľku, čo je 
samozrejme rizikové, a kde sa  môže v ďalšom vývoji počítať s nesúhlasom, 
nakoľko to môže byť v rozpore s ochranou  základných ľudských práv. Nakoniec 
pravidlá EÚ týkajúce sa ochrany osobných údajov vlastne zakazujú zhromažďovanie 
a spracovanie biometrických údajov, za účelom identifikácie  fyzickej osoby.5    

Biometrickú identifikáciu na diaľku možno použiť len z dôvodu dôležitého 
verejného záujmu, musí  rešpektovať predpisy EÚ resp. členských štátov EÚ a ich 
použitie musí byť riadne odôvodnené a musí byť primerané a musí byť dodržané 
záruky proti zneužitiu.6 

Medzi najnovšie aktivity  patrí  príprava uznesenia pre EP ktorý navrhuje  výbor 
pre právne veci Európskeho parlamentu a to k  právam duševného vlastníctva v 
súvislosti s rozvojom technológií umelej inteligencie (2020/2015(INI))7 

Najčastejšie sa umelá inteligencia aplikuje v troch oblastiach umenia a to v 
hudbe, literatúre  a výtvarnom umení. 

Je pripravený návrh Nariadenia EP a Rady, ktorým sa stanovujú harmonizované 
pravidlá v oblasti umelej inteligencie (Akt o umelej inteligencii) a mienia sa niektoré 
legislatívne akty únie. V článku 70 (Dôvernosť) sa navrhuje zakotviť, že príslušné 
vnútroštátne orgány a notifikované osoby, ktoré sa zúčastňujú na uplatňovaní tohto  
nariadenia, musia dodržiavať dôvernosť informácií a údajov získaných pri 
vykonávaní svojich  úloh a činností takým spôsobom, aby chránili najmä práva 
duševného vlastníctva a dôverné obchodné informácie alebo obchodné  tajomstvo 
fyzickej alebo právnickej osoby vrátane zdrojového kódu,  pred ich neoprávneným 
získaním, využitím a sprístupnením. 
 

2.  DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO A UMELÁ INTELIGENCIA 
 

Už sme vyššie uviedli súvislosti medzi umelou inteligenciou a právom duševného 
vlastníctva. Dôležité je posúdiť najmä vplyv a dôsledky technológií umelej 
inteligencie a súvisiacich technológií v rámci súčasného platného systému 
patentového práva, ochrannej známky a ochrany dizajnu, autorských práv a 

                                                           
4  BIELA KNIHA  o umelej inteligencii – európsky prístup k excelentnosti a dôvere ( Brusel 19. 2. 

2020COM (2020) 65final).   
5   Pozri NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 

2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a 
agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 
a rozhodnutie č. 1247/2002/ES 

6  https://advokatnidenik.cz/2020/05/22/ccbe-upozornila-na-uskali-iniciativ-evropske-komise-v- 
oblasti-umele-inteligence/ 

7  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_SK.html 
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nečinnosti robota možno vysledovať späť ku konkrétnemu ľudskému prvku, ako 
napríklad výrobcovi, prevádzkovateľovi, vlastníkovi alebo používateľovi, a kedy 
tento prvok mohol predvídať škodlivú činnosť robota a zabrániť jej. A navyše, za 
činnosť alebo nečinnosť robotov by mohli byť objektívne zodpovední výrobcovia, 
prevádzkovatelia, vlastníci alebo používatelia. 

V súčasnom platnom Občianskom zákonníku (zákon č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov- v texte aj „OZ“) môžeme aplikovať zodpovednosť za škodu 
spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktoré 
sa pri plnení záväzku použili. Ide o absolútnu objektívnu zodpovednosť, ktorej sa 
nemožno zbaviť (§ 421a OZ). Takáto zodpovednosť sa vzťahuje aj na poskytovanie 
zdravotníckych, sociálnych, veterinárnych a iných biologických služieb.   

Obdobnú úpravu má aj  občanský zákoník České republiky (zákon č. 89/2012 Sb. 
ve znění podějších předpisů – v texte aj „ČOZ“), ktorý v §  2936  uvádza : „Kdo je 
povinen někomu něco plnit a použije při tom vadnou věc, nahradí škodu způobenou 
vadou věci. To platí i v případě poskytnutí zdravotnických, sociálních, veterinárních 
a jiných biologických služeb“.  
A v § 2937 ČOZ sa uvádza : „Způsobí-li škodu věc sama od sebe, nahradí škodu ten, 
kdo nad věcí měl mít dohled; nelze-li takovou osobu jinak určit, platí, že jí je vlastník 
věci. Kdo prokáže, že náležitý dohled nezanedbal, zprostí se povinnosti k náhradě.“ 

Nakoniec je potrebné si uvedomiť, že čoraz častejšie sa v medicíne využívajú 
rôzne prístroje riadené počítačmi. Mnohé prístroje sa využívajú pri diagnostike 
chorôb ako aj pri zásahoch do tela človeka. 

V prílohe tohto dokumentu (Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. februára 
2017 s odporúčaniami pre Komisiu k normám občianskeho práva v oblasti robotiky 
(2015/2103(INL)) uverejnené (2018/C 252/25),  kde u formulované odporúčania pre 
Európsku komisiu,  pod názvom „Interoperabilita, prístup ku kódu a práva 
duševného vlastníctva“ sa uvádza, že mala by sa zaručiť interoperabilita 
autonómnych robotov pripojených na sieť, ktoré navzájom komunikujú. Prístup k 
zdrojovému kódu, vstupné údaje a údaje o konštrukcii by mali byť v prípade potreby 
k dispozícii na účely vyšetrovania nehôd a škôd spôsobených inteligentnými 
robotmi, ako aj s cieľom zabezpečiť ich ďalšiu prevádzku, dostupnosť, spoľahlivosť, 
ochranu a bezpečnosť. 

Ide o (zatiaľ) veľmi zhruba naznačenú líniu ďalšieho možného vývoja právnej 
úpravy duševného vlastníctva vo vzťahu k umelej inteligencii. 

Pokiaľ ide o použitý pojem  „interoperabilita“ je to schopnosť rôznych 
systémov vzájomne funkčne spolupracovať, poskytovať si služby, dosiahnuť 
vzájomnú súčinnosť.  Tento termín sa používa predovšetkým  pre spoluprácu na 
technickej úrovni.  
  

1.2. Biela kniha o umelej inteligencii 
 

V tejto súvislosti Európska komisia, začiatkom  roku 2020, zverejnila stratégiu 
zameranú na dáta a umelú inteligenciu. Okrem iného sa navrhuje  vytvorenie 
jednotného trhu z dátami a na zabezpečenie rozvoja umelej inteligencie zameranej 
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na  človeka. V Bielej knihe o umelej inteligencii4 sa navrhuje spoločný  prístup EÚ 
k regulácii umelej inteligencie a zabezpečenia právnej istoty pre firmy a aj 
spotrebiteľov. 

V Bielej knihe sa uvažuje o režime dobrovoľnom a režime  regulovanom. 
Regulácia by sa mala vzťahovať len na vysoko rizikové sektory a na prípady použitia 
umelej inteligencie s možným ohrozením na životoch či základných ľudských práv.  
V tejto súvislosti  sa Komisia dotkla aj  veľmi citlivej oblasti a to  zhromažďovania  
a využívania biometrických údajov za účelom identifikácie osôb na diaľku, čo je 
samozrejme rizikové, a kde sa  môže v ďalšom vývoji počítať s nesúhlasom, 
nakoľko to môže byť v rozpore s ochranou  základných ľudských práv. Nakoniec 
pravidlá EÚ týkajúce sa ochrany osobných údajov vlastne zakazujú zhromažďovanie 
a spracovanie biometrických údajov, za účelom identifikácie  fyzickej osoby.5    

Biometrickú identifikáciu na diaľku možno použiť len z dôvodu dôležitého 
verejného záujmu, musí  rešpektovať predpisy EÚ resp. členských štátov EÚ a ich 
použitie musí byť riadne odôvodnené a musí byť primerané a musí byť dodržané 
záruky proti zneužitiu.6 

Medzi najnovšie aktivity  patrí  príprava uznesenia pre EP ktorý navrhuje  výbor 
pre právne veci Európskeho parlamentu a to k  právam duševného vlastníctva v 
súvislosti s rozvojom technológií umelej inteligencie (2020/2015(INI))7 

Najčastejšie sa umelá inteligencia aplikuje v troch oblastiach umenia a to v 
hudbe, literatúre  a výtvarnom umení. 

Je pripravený návrh Nariadenia EP a Rady, ktorým sa stanovujú harmonizované 
pravidlá v oblasti umelej inteligencie (Akt o umelej inteligencii) a mienia sa niektoré 
legislatívne akty únie. V článku 70 (Dôvernosť) sa navrhuje zakotviť, že príslušné 
vnútroštátne orgány a notifikované osoby, ktoré sa zúčastňujú na uplatňovaní tohto  
nariadenia, musia dodržiavať dôvernosť informácií a údajov získaných pri 
vykonávaní svojich  úloh a činností takým spôsobom, aby chránili najmä práva 
duševného vlastníctva a dôverné obchodné informácie alebo obchodné  tajomstvo 
fyzickej alebo právnickej osoby vrátane zdrojového kódu,  pred ich neoprávneným 
získaním, využitím a sprístupnením. 
 

2.  DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO A UMELÁ INTELIGENCIA 
 

Už sme vyššie uviedli súvislosti medzi umelou inteligenciou a právom duševného 
vlastníctva. Dôležité je posúdiť najmä vplyv a dôsledky technológií umelej 
inteligencie a súvisiacich technológií v rámci súčasného platného systému 
patentového práva, ochrannej známky a ochrany dizajnu, autorských práv a 

                                                           
4  BIELA KNIHA  o umelej inteligencii – európsky prístup k excelentnosti a dôvere ( Brusel 19. 2. 

2020COM (2020) 65final).   
5   Pozri NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 

2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a 
agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 
a rozhodnutie č. 1247/2002/ES 

6  https://advokatnidenik.cz/2020/05/22/ccbe-upozornila-na-uskali-iniciativ-evropske-komise-v- 
oblasti-umele-inteligence/ 

7  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_SK.html 
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súvisiacich práv vrátane uplatniteľnosti právnej ochrany databáz a počítačových 
programov a ochrany nesprístupneného know-how a obchodných informácií 
(„obchodného tajomstva“) pred ich neoprávneným získaním, využitím 
a sprístupnením. Je dôležité skúmať uplatňovanie práv duševného vlastníctva vo 
vzťahu k technológiám umelej inteligencie, skúmať úroveň právnej úpravy 
a možnosti jej zmien.  
 

2.1. Tvorba autorských  diel pomocou umelej inteligencie  
 

V súvislosti s tvorbou autorských diel  sa umelá inteligencia najviac využíva pri  
preklade autorských diel. Preklad do iného jazyka je autorskoprávne chránený, 
nakoľko sa predpokladá pri  tejto činnosti vlastná tvorivá duševná činnosť.     

Jedným zo spôsobov autorskoprávneho použitia diela je aj spracovanie diela 
v zmysle § 8 Autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z.z. v znení neskorších 
predpisov – v texte aj „AZ“). 

Spracovaním diela vzniká nové dielo, ak spĺňa pojmové znaky diela ktoré sú 
vymedzené v  § 3 ods. 1. Spracovaním diela je aj  preklad alebo iná úprava diela. 
Práva autora k pôvodnému dielu, ktoré je predmetom spracovania, zostávajú 
zachované. Môže ísť o preklad diela vedeckého alebo aj iného literárneho  diela. 

Obdobne je to upravené aj v Autorskom zákone Českej republiky  V zmysle § 2 
ods. 4 zákona č. 121/2000 Sb o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským  ve znění pozdějších předpisů ( v texze aj AZ ČR).  Předmětem práva 
autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu 
díla do jiného jazyka. Tím není dotčeno právo autora zpracovaného nebo 
přeloženého díla. 

V súčasnosti už existuje viacero systémov ( rôznej kvality a úrovne) – 
počítačových programov, na základe ktorých je možné prekladať slová, vety alebo 
aj celé texty. Ide o otázku, či  vytvorené preklady na základe počítačového programu 
spĺňajú znaky autorského diela, a teda či sú chránené autorským právom. Hovoríme 
o tzv. strojovom preklade.8 

Strojový preklad (angl. machine translation) je proces automatického prekladu 
z jedného prirodzeného jazyka do iného za  pomoci počítača. Strojový preklad je už 
dlhú dobu dôležitou úlohou spracovania prirodzeného jazyka a umelej inteligencie, 
stále však nebol úplne uspokojivo vyriešený.9  

Dnes sú dostupné mnohé systémy, ktorých výstupy nie sú  dokonalé, ale na druhej 
strane je dostatočne vyhovujúci pro použitie v mnohých oblastiach, kde pomáha 
pomerne rýchle ľudským prekladateľom. Avšak takýto preklad má viacero 
nedostatkov a nepresností. Preto sa môže používať najmä ta, kde ide o orientáciu 
v texte a o prvotné pochopenie textu, ktorý sa prekladá. Pochopiteľné v niektorých 
profesiách sto nestačí. Spomeňme najmä súdne preklady, kde záleží na každej vete 
a hlavne aby sa nestratil podstatný  význam textu dôležitý pre právne posúdenie a 
závery.  

                                                           
8  K tomu aj BAĆÁROVÁ  IN :VOJČÍK, Peter et al. Právo duševného vlastníctva. 2. vyd. Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2014. s. 120 
9  https://cs.wikipedia.org/wiki/Strojový -překlad 
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V súvislosti s prekladmi je potrebné odlíšiť strojový preklad od prekladu, ktorý 
je podporovaný počítačom. Je teda zrejmé , že umelá inteligencia  generuje určité 
výtvory. 

Tvorba a využívanie  umelej  inteligencie v umeleckej  tvorbe okrem iných 
vzbudzuje otázku, či sú takéto diela  chránené autorským právom a ak áno, kto je ich 
autorom. Uvedené výtvory môžu na prvý pohľad vyzerať ako diela  vytvorené 
človekom.  

V tejto súvislosti je dôležité rozlišovať medzi výtvormi ľudskej činnosti, ktoré 
boli vytvorené s pomocou umelej inteligencie a výtvormi, ktoré samostatne 
vygenerovala umelá inteligencia.  

Autorské právo je  upravené aj  na medzinárodnej úrovni, upravuje ho  Bernský  
dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel z roku  1886, pričom bol naposledy 
revidovaný v roku 197110. Z preambuly vyplýva, že účelom je chrániť práva autorov 
k ich dielam. V tejto súvislosti a najmä s ohľadom na  umelú inteligenciu sa kladie 
otázka kto môže byť autorom. Z poňatia úpravy medzinárodnej, európskej, ale aj 
Slovenskej podľa nášho názoru vyplýva, že ním môže byť iba človek. Rovnako 
problematiku autorstva vnímajú aj zahraniční autori ako napr. podľa  Ricketsona  
jednoznačne –Bernský dohovor vyžaduje, aby autorom bol  človek.11   

Autorské právo na  úrovni EÚ  v oblasti pojmových znakov diel je konkrétnejšie 
upravené v smernici upravujúcej otázky ochrany fotografií12, počítačových 
programov13  a databáz14. Okrem týchto boli prijaté aj ďalšie smernice. V smernici, 
ktorá sa týka fotografii sa zdôrazňuje, že autorskoprávna ochrana sa poskytuje 
fotografiám ktoré sú pôvodné v tom, že sú autorovým vlastným duševným 
výtvorom. Zo znenia  smernice  tak  možno vyvodiť, že autorom  diel môže byť iba 
fyzická osoba – človek. Rovnako niektoré práva k autorským dielam  smrťou 
zanikajú alebo prechádzajú na dedičov. A o „smrti“ umelej inteligencie nemožno  
hovoriť. Autorom nemôže byť ani právnická osoba. Právnická osoba môže byť iba 
nositeľom majetkových autorských práv. 

Autorskoprávna ochrana sa poskytuje na diela, ktoré spĺňajú pojmové znaky 
autorského diela . K základným patrí ten pojmový znak, že  musí ísť o dielo, ktoré 
je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora. V prípade technického prekladu,  
autorskoprávnu ochranu možno uplatniť na počítačový program, na základe ktorého 
sa preklad slov, či viet vykonáva. 

V tejto súvislosti stojí za zmienku to, že Európsky parlament vo svojom 
doporučení pre Komisiu používa pojem „elektronická osoba“ ako vhodnú alternatívu 
pre  riešenie otázok zodpovednosti umelej inteligencie.  

Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby sa v dlhodobom výhľade vytvoril 
osobitný právny status robota, aby aspoň tie  najzložitejšie  autonómne roboty mali 
                                                           
10  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 133/1980 Zb. 
11  RICKETSON, S.  : People or Machines: The Berne Convention andthe Changing Concept of 

Authorship.  Columbia Journal of Law & Arts, roč. 1991, č. 1. 
12  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES zo dňa 12.12. 2006 o době ochrany 

autorského práva a určitých práv s ním súvisiacich  (Kodifikované znenie).  
13  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES zo dňa 23. 4. 2009 o právnej ochrane 

počítačových programov (kodifikované znenie). 
14  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES  zo dňa  11. 3.1996 o právnej ochrane databáz 
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súvisiacich práv vrátane uplatniteľnosti právnej ochrany databáz a počítačových 
programov a ochrany nesprístupneného know-how a obchodných informácií 
(„obchodného tajomstva“) pred ich neoprávneným získaním, využitím 
a sprístupnením. Je dôležité skúmať uplatňovanie práv duševného vlastníctva vo 
vzťahu k technológiám umelej inteligencie, skúmať úroveň právnej úpravy 
a možnosti jej zmien.  
 

2.1. Tvorba autorských  diel pomocou umelej inteligencie  
 

V súvislosti s tvorbou autorských diel  sa umelá inteligencia najviac využíva pri  
preklade autorských diel. Preklad do iného jazyka je autorskoprávne chránený, 
nakoľko sa predpokladá pri  tejto činnosti vlastná tvorivá duševná činnosť.     

Jedným zo spôsobov autorskoprávneho použitia diela je aj spracovanie diela 
v zmysle § 8 Autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z.z. v znení neskorších 
predpisov – v texte aj „AZ“). 

Spracovaním diela vzniká nové dielo, ak spĺňa pojmové znaky diela ktoré sú 
vymedzené v  § 3 ods. 1. Spracovaním diela je aj  preklad alebo iná úprava diela. 
Práva autora k pôvodnému dielu, ktoré je predmetom spracovania, zostávajú 
zachované. Môže ísť o preklad diela vedeckého alebo aj iného literárneho  diela. 

Obdobne je to upravené aj v Autorskom zákone Českej republiky  V zmysle § 2 
ods. 4 zákona č. 121/2000 Sb o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
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a hlavne aby sa nestratil podstatný  význam textu dôležitý pre právne posúdenie a 
závery.  

                                                           
8  K tomu aj BAĆÁROVÁ  IN :VOJČÍK, Peter et al. Právo duševného vlastníctva. 2. vyd. Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2014. s. 120 
9  https://cs.wikipedia.org/wiki/Strojový -překlad 
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V súvislosti s prekladmi je potrebné odlíšiť strojový preklad od prekladu, ktorý 
je podporovaný počítačom. Je teda zrejmé , že umelá inteligencia  generuje určité 
výtvory. 
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vzbudzuje otázku, či sú takéto diela  chránené autorským právom a ak áno, kto je ich 
autorom. Uvedené výtvory môžu na prvý pohľad vyzerať ako diela  vytvorené 
človekom.  

V tejto súvislosti je dôležité rozlišovať medzi výtvormi ľudskej činnosti, ktoré 
boli vytvorené s pomocou umelej inteligencie a výtvormi, ktoré samostatne 
vygenerovala umelá inteligencia.  
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problematiku autorstva vnímajú aj zahraniční autori ako napr. podľa  Ricketsona  
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fotografiám ktoré sú pôvodné v tom, že sú autorovým vlastným duševným 
výtvorom. Zo znenia  smernice  tak  možno vyvodiť, že autorom  diel môže byť iba 
fyzická osoba – človek. Rovnako niektoré práva k autorským dielam  smrťou 
zanikajú alebo prechádzajú na dedičov. A o „smrti“ umelej inteligencie nemožno  
hovoriť. Autorom nemôže byť ani právnická osoba. Právnická osoba môže byť iba 
nositeľom majetkových autorských práv. 

Autorskoprávna ochrana sa poskytuje na diela, ktoré spĺňajú pojmové znaky 
autorského diela . K základným patrí ten pojmový znak, že  musí ísť o dielo, ktoré 
je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora. V prípade technického prekladu,  
autorskoprávnu ochranu možno uplatniť na počítačový program, na základe ktorého 
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V tejto súvislosti stojí za zmienku to, že Európsky parlament vo svojom 
doporučení pre Komisiu používa pojem „elektronická osoba“ ako vhodnú alternatívu 
pre  riešenie otázok zodpovednosti umelej inteligencie.  

Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby sa v dlhodobom výhľade vytvoril 
osobitný právny status robota, aby aspoň tie  najzložitejšie  autonómne roboty mali 
                                                           
10  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 133/1980 Zb. 
11  RICKETSON, S.  : People or Machines: The Berne Convention andthe Changing Concept of 

Authorship.  Columbia Journal of Law & Arts, roč. 1991, č. 1. 
12  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES zo dňa 12.12. 2006 o době ochrany 

autorského práva a určitých práv s ním súvisiacich  (Kodifikované znenie).  
13  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES zo dňa 23. 4. 2009 o právnej ochrane 

počítačových programov (kodifikované znenie). 
14  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES  zo dňa  11. 3.1996 o právnej ochrane databáz 
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status elektronickej osoby zodpovednej za náhradu spôsobenej škody, pričom 
elektronická osoba by mohla byť využívaná aj v prípadoch, kedy roboty robia  
autonómne rozhodnutia alebo iným spôsobom samostatne interagujú  s tretími 
stranami.15  

Najčastejšie sa stretávame s prípadmi tvorby rôznych diel pomocou  strojov, 
robotov a to na základe počítačového programu implementovaného do príslušného 
stroja, ktorý potom vykonáva úkony na základe tohto programu. 
Počítačové programy môžeme v súčasnosti  tak u nás ako aj v celej EÚ chrániť 
autorskoprávne. Podľa § 87 AZ  Počítačový program, ktorým je súbor príkazov a 
inštrukcií vyjadrených v akejkoľvek forme použitých priamo alebo nepriamo v 
počítači alebo v podobnom technickom zariadení, je chránený podľa tohto zákona, 
ak je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora. Príkazy a inštrukcie môžu byť 
napísané alebo vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. Súčasťou 
počítačového programu je aj podkladový materiál použitý na jeho vytvorenie. 
Myšlienky a princípy, na ktorých je založený prvok počítačového programu, vrátane 
tých, ktoré sú podkladom jeho rozhrania, nie sú chránené podľa tohto zákona. 

Stále viac sa však hovorí o možnostiach patentovej ochrany počítačových 
programov, ktorú poznajú v amerických krajinách. V rámci  Európy prevláda 
autorskoprávna ochrana. Na osobitosti autorskoprávnej ochrany poukazuje aj 
Szattler Eduard ktorý nevylučuje a možnosť sobitnej „sui generis“ ochrany. 
Poukazuje na skutočnosť, že hraničným problémom autorskoprávnej ochrany 
jednoznačne zostáva prvok spoločenskej užitočnosti, teda chrániť program  takým 
konkrétnym spôsobom , ktorý nám nie len dovoľuje  jeho pojmové vymedzenie ale 
ktorý je pre spoločnosť „dobrý“, ktorý prináša rovnovážny stav do vzťahov  
nositeľov práva k programom a ich používateľov. Treba dbať o to aby  sa vytvoril 
priestor pre motiváciu tvorby a zároveň dopyt po šírení jej výsledkov v prospech 
používateľov.16 

Výsledkom činnosti stroja riadeného počítačom môžu byť diela, je však otázne, 
či ide o diela autorskoprávne chrániteľné a v tejto súvislosti  aj o autorstvo takýchto 
diel. 

Na záver tejto časti by bolo vhodné uviesť závery k akým v tejto súvislosti 
dospela medzinárodná organizácia pre ochranu priemyselného vastníctva (AIPPI)  
a ktoré formulovala v Rezolúcii k umelej inteligencii v roku 2019 17: 

 
1. Je potrebná harmonizácia týkajúca sa ochrany diel generovaných AI 
2. Diela generované AI by mali byť chránené autorským právom iba vtedy, ak 

existuje ľudský zásah do tvorby diela a za predpokladu, že sú splnené 
podmienky ochrany. Diela generované AI by nemali byť chránené AP bez 
zásahu človeka.  

                                                           
15  Odstavec 59 písm. f) uznesenia Európskeho parlamentu zo dňa 16. 2. 2017 obsahujúceho 

odporúčanie Komisii o občianskoprávnych pravidlách pre robotiku./ EUR-Lex[online]. 2017, 
2018/C 252/25 /. 

16  Szattler Eduard IN :VOJČÍK, Peter et al. Právo duševného vlastníctva. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 
2014. s. 122 

17   https://aippi.org/wp-content/uploads/2020/05/Resolution_Copyright_in_artificially_generated_ 
works_English.pdf 

249 
 

3. Originalita (ako je interpretovaná národnými zákonmi) vytvoreného diela 
vyplývajúca z ľudského zásahu by mala byť podmienkou ochrany autorským 
právom. 

4. V prípade skutočnej ochrany autorských práv na dielo vytvorené AI by mal 
byť režim ochrany totožný s inými dielami chránenými AP.  

5. Diela vytvorené v oblasti umelej ochrany môžu byť oprávnené na ochranu 
prostredníctvom súvisiaceho práva, a to aj v prípade, že neexistuje ľudský 
zásah. U diel generovaných umelou inteligenciou by nemalo byť vylúčené, 
aby existujúcu ochranu získali. Súvisiace práva na základe toho, že sú 
generované AI by mali získať ochranu, pokiaľ spĺňajú požadované kritériá na 
získanie ochrany. Keďže AI sa stále vyvíja, je príliš skoro na to, aby AIPPI 
zaujal stanovisko k otázke, či diela vytvorené v oblasti umelej ochrany, na 
ktoré sa nevzťahuje takáto existujúca ochrana, by mali byť oprávnené na 
výlučnú ochranu práv ako súvisiace právo. 

 
2.2. Umelecké  výtvarné  diela - a umelá inteligencia 

 
Aj v prípade umeleckých diel dochádza k tomu, že sú vytvorené robotom. Robot 

riadený počítačovým programom môže vytvoriť dielo výtvarného umenia, pričom 
takýchto rovnakých a zhodných diel môže vytvoriť viacero. Tu chýba prvok 
jedinečnosti diela, pričom na tomto nič nemení ani to, že by sa určitým úkonom, 
počítačom naprogramovaným mohla dosiahnuť aj obmena diela, napr. farieb  
prípadne aj tvarov. Tu však znova platí možnosť „vyrobenia“ viacerých úplne 
zhodných diel. Tu je však zaujímavé to, že umelá inteligencia môže vytvoriť nový 
a jedinečný obraz.  

Autor počítačového programu pomocou ktorého sa vytvorilo dielo nemôže byť 
súčasne autorom, v tomto prípade autorského diela. Podľa nášho názoru ide o tzv.  
„technické diela“ teda diela vytvorené za pomoci techniky, pričom takéto diela sa 
môžu opakovane vytvárať v rovnakej forme (bez zmeny). Možno že v tejto súvislosti 
sa bude v budúcnosti a autorskoprávnych predpisoch používať nový pojem 
„technický autor“.  Účelom takejto úpravy,  podľa nášho názoru  bude hlavne 
poskytnúť ochranu voči neoprávneným používateľom, či rozširovateľom 
technických diel. Môže to určitým spôsobom uľahčiť napr. uplatnenie právnych 
prostriedkov nekalej súťaže. 

Aj v prípade diel výtvarného umenie chránených autorským právom je 
základným atribútom vytvorenia  diel výtvarného umenia  jeho jedinečnosť, to 
znamená originálnosť a neopakovateľnosť.  
 

2.3. Databázy a umelá inteligencia 
 

Medzi osobitné predmety ochrany, ktoré zakotvuje Autorský zákon patria  
databázy. Pre tieto je typické, že sa tvoria, dopĺňajú alebo menia prostredníctvom  
prístrojov umelej inteligencie. Autorský zákon okrem autorskoprávnej ochrany 
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15  Odstavec 59 písm. f) uznesenia Európskeho parlamentu zo dňa 16. 2. 2017 obsahujúceho 

odporúčanie Komisii o občianskoprávnych pravidlách pre robotiku./ EUR-Lex[online]. 2017, 
2018/C 252/25 /. 

16  Szattler Eduard IN :VOJČÍK, Peter et al. Právo duševného vlastníctva. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 
2014. s. 122 

17   https://aippi.org/wp-content/uploads/2020/05/Resolution_Copyright_in_artificially_generated_ 
works_English.pdf 
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autorských diel zaviedol aj osobitú „sui generis“ ochranu pre databázy.18  Touto sa 
má zabezpečiť ochrana podstatnej investície (finančnej a vo forme ľudských zdrojov, 
úsilia a energie) vynaloženej na získanie, overenie alebo sprístupnenie obsahu 
databázy, ako aj to aby tvorca databázy mohol zakázať nedovolenú extrakciu a/alebo 
reutilizáciu jej obsahu.  
 V zmysle § 130 AZ :“ Databázou je súbor navzájom nezávislých diel, údajov alebo 
iných navzájom nezávislých materiálov systematicky alebo metodicky 
usporiadaných a jednotlivo prístupných elektronickými alebo inými prostriedkami 
bez ohľadu na formu jeho vyjadrenia“. Databázu môžu tvoriť ako diela autorské tak 
aj neautorské. Okrem diel môžu byť predmetom databáz a rôzne údaje, či materiály. 

Táto smernica chráni súbory, niekedy nazývané kompiláciami diel, údajov alebo 
ďalších materiálov, ktoré sú usporiadané, uložené do pamäte a prístupné pomocou 
prostriedkov, ktoré zahŕňajú elektronické, elektromagnetické alebo elektrooptické 
procesy alebo analogické procesy. 

Zneužitím alebo neoprávneným použitím databáz môže dôjsť aj k plagiátorstvu, 
ktoré môžeme veľmi stručne vymedziť ako  prisvojenie si výsledkov práce iného. 

Výhradné majetkové práva k databáze má ich zhotoviteľ, prípadne objednávateľ. 
Mnohé databázy sú sprístupnené verejnosti (verejné databázy), ktorá ich môže 
využívať. V zmysle § 138 AZ používateľ databázy, ku ktorej bol umožnený prístup 
verejnosti, ju nesmie používať v rozpore s bežným využitím databázy a nesmie 
neprimerane zasahovať do právom chránených záujmov zhotoviteľa databázy. 
Okrem toho platí, že používateľ databázy, ku ktorej bol umožnený prístup verejnosti, 
nesmie spôsobiť ujmu nositeľom práv k jednotlivým súčastiam databázy. V prípade, 
ak je súčasťou databázy dielo autorské, tak sa na neho okrem osobitného práva 
k databáze, ktorého je súčasťou, vzťahuje aj ochrana autorskoprávna. 

Napokon, vzhľadom na zásadnú úlohu údajov a ich výber pri vývoji technológií 
umelej inteligencie vznikajú rôzne otázky týkajúce sa prístupnosti takýchto údajov, 
najmä závislosti od údajov, účinkov zablokovania, dominantného postavenia 
niektorých podnikov a vo všeobecnosti nedostatočného toku údajov. Preto bude 
dôležité podporovať výmenu údajov vytvorených v Európskej únii s cieľom 
stimulovať inovácie v oblasti umelej inteligencie. Z krátkodobého hľadiska toto 
úsilie bude zahŕňať transpozíciu smernice o otvorených údajoch a presadzovanie 
využívania licenčných zmlúv na podporu výmeny priemyselných údajov. V 
strednodobom horizonte má budúci návrh Komisie o všeobecnom legislatívnom 
rámci pre riadenie spoločného európskeho dátového priestoru kľúčový význam, 
najmä pokiaľ ide o prístup k citlivým databázam ako je to v prípade oblasti zdravia.  
 

2.4. Dizajny a umelá inteligencia 
 

Osobitnými predmetmi priemyselno-právnej ochrany sú dizajny, pričom je 
všeobecne známe, že podkladom pre ochranu určitého tvaru výrobku je návrh - 
autorské dielo. V mnohých oblastiach dizajnérstva sa však využíva počítač, pre 

                                                           
18  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz 

(Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 15; Ú.v. ES L 77, 27.3.1996). 
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spracovanie návrhov najmä pokiaľ ide o technické a ergometrické požiadavky na 
tvar nových výrobkov. Tie sú však následne zahrnuté do konečného výsledku návrhu 
nového tvaru výrobku, ktorý sa má chrániť zapísaným dizajnom na príslušnom 
(príslušných) patentovom úrade. Tvorba nového tvaru výrobku, ktorá je v určitých 
etapách  využíva aj počítačovú techniku,  ktorá  je ale aj výsledkom tvorivej duševnej 
činnosti autora nebráni tomu, aby sa jej tvorcovi priznali autorské práva. Treba to 
vnímať tak, že určité požiadavky na tvar výrobku môžu byť ovplyvnené počítačom, 
pričom jeho konečné vyobrazenie je výsledkom tvorivej práce autora. V praxi tak vo 
väčšine prípadov pôjde o tvorbu dizajnov na základe zmluvy, takže majetkové práva 
k takémuto dielu má zamestnávateľ, resp. ten subjekt, ktorý si vytvorenie dizajnu 
objednal na základe zmluvy.    

Vzhľadom na skutočnosť že najmä dizajny sa vytvárajú v rámci pracovno-
právnych vzťahov tak vytvorený počítačový program bude mať povahu 
zamestnaneckého diela a bude ho môcť použiť zamestnávateľ v zmysle § 90 
Autorského zákona  a právo vykonávať majetkové práva k dielu a okrem iného aj 
v zmysle § 90 ods. 6 na  dokončenie diela, zmenu diela alebo iný zásah do diela. 
 

2.5. Ochranné známky, logá a dizajny ako autorské diela  a umelá 
ineligencia 

 
Ochranné známky slúžia na označovanie výrobkov a služieb s cieľom ich odlíšiť 

od výrobkov a služieb iných výrobcov či poskytovateľov a sú zapísané v registri 
ochranných známok, ktorý vedie Úrad priemyselného vlastníctva SR. Logo je 
označenie, ktoré na rozdiel od ochrannej známky nie je zapísané v žiadnom registri, 
čo však neznamená, že jeho majiteľ nemá práva na jeho ochranu.  Ochranná známka 
ako aj logo  môžu byť aj autorským dielom, ak spĺňajú znaky autorského diela 
uvedené v Autorskom zákone. 

Ako je všeobecne známe, právne predpisy upravujúce ochranné známky 
neupravujú tvorbu ochranných známok, a teda ani ochranu ich tvorcov. Inak 
povedané ochrannou známkou môže byť ako sme vyššie uviedli, dielo chránené 
autorským právom alebo aj také návrhy,   ktoré nie sú autorskými dielami. Môžu to 
byť určité (bežné ) slová alebo aj strojom- počítačom počítačovou grafikou 
vytvorené návrhy. 

Logom v tejto súvislosti nazývame také označenie, ktoré nie je zapísané ako 
ochranná známka, pričom môže spĺňať všetky náležitosti pre zápis do registra 
ochranných známok. 

Dizajnom – resp. zapísaným dizajnom v registri, ktorý takisto vedie Úrad 
priemyselného vlastníctva SR, sa chráni vonkajšia úprava výrobku. 

Poukazujme na tieto súvislosti medzi autorskoprávnou a priemyselno-právnou 
ochranou hlavne z dôvodu, že vytvorenie ochrannej známky, loga alebo dizajnu sa 
môže uskutočniť aj pomocou technického zariadenia ovládaného počítačovým 
programom. To znamená, že tu by platilo, to čo sme uviedli vyššie, o tvorbe 
autorských diel pomocou umelej inteligencie. 

Pri tvorbe ochranných známok, loga alebo dizajnov však môže byť nastať aj iná 
situácia.  Môže dôjsť ku kombinácii, a to tak, že časť diela (podklad) sa vytvorí na 
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autorských diel zaviedol aj osobitú „sui generis“ ochranu pre databázy.18  Touto sa 
má zabezpečiť ochrana podstatnej investície (finančnej a vo forme ľudských zdrojov, 
úsilia a energie) vynaloženej na získanie, overenie alebo sprístupnenie obsahu 
databázy, ako aj to aby tvorca databázy mohol zakázať nedovolenú extrakciu a/alebo 
reutilizáciu jej obsahu.  
 V zmysle § 130 AZ :“ Databázou je súbor navzájom nezávislých diel, údajov alebo 
iných navzájom nezávislých materiálov systematicky alebo metodicky 
usporiadaných a jednotlivo prístupných elektronickými alebo inými prostriedkami 
bez ohľadu na formu jeho vyjadrenia“. Databázu môžu tvoriť ako diela autorské tak 
aj neautorské. Okrem diel môžu byť predmetom databáz a rôzne údaje, či materiály. 

Táto smernica chráni súbory, niekedy nazývané kompiláciami diel, údajov alebo 
ďalších materiálov, ktoré sú usporiadané, uložené do pamäte a prístupné pomocou 
prostriedkov, ktoré zahŕňajú elektronické, elektromagnetické alebo elektrooptické 
procesy alebo analogické procesy. 

Zneužitím alebo neoprávneným použitím databáz môže dôjsť aj k plagiátorstvu, 
ktoré môžeme veľmi stručne vymedziť ako  prisvojenie si výsledkov práce iného. 

Výhradné majetkové práva k databáze má ich zhotoviteľ, prípadne objednávateľ. 
Mnohé databázy sú sprístupnené verejnosti (verejné databázy), ktorá ich môže 
využívať. V zmysle § 138 AZ používateľ databázy, ku ktorej bol umožnený prístup 
verejnosti, ju nesmie používať v rozpore s bežným využitím databázy a nesmie 
neprimerane zasahovať do právom chránených záujmov zhotoviteľa databázy. 
Okrem toho platí, že používateľ databázy, ku ktorej bol umožnený prístup verejnosti, 
nesmie spôsobiť ujmu nositeľom práv k jednotlivým súčastiam databázy. V prípade, 
ak je súčasťou databázy dielo autorské, tak sa na neho okrem osobitného práva 
k databáze, ktorého je súčasťou, vzťahuje aj ochrana autorskoprávna. 

Napokon, vzhľadom na zásadnú úlohu údajov a ich výber pri vývoji technológií 
umelej inteligencie vznikajú rôzne otázky týkajúce sa prístupnosti takýchto údajov, 
najmä závislosti od údajov, účinkov zablokovania, dominantného postavenia 
niektorých podnikov a vo všeobecnosti nedostatočného toku údajov. Preto bude 
dôležité podporovať výmenu údajov vytvorených v Európskej únii s cieľom 
stimulovať inovácie v oblasti umelej inteligencie. Z krátkodobého hľadiska toto 
úsilie bude zahŕňať transpozíciu smernice o otvorených údajoch a presadzovanie 
využívania licenčných zmlúv na podporu výmeny priemyselných údajov. V 
strednodobom horizonte má budúci návrh Komisie o všeobecnom legislatívnom 
rámci pre riadenie spoločného európskeho dátového priestoru kľúčový význam, 
najmä pokiaľ ide o prístup k citlivým databázam ako je to v prípade oblasti zdravia.  
 

2.4. Dizajny a umelá inteligencia 
 

Osobitnými predmetmi priemyselno-právnej ochrany sú dizajny, pričom je 
všeobecne známe, že podkladom pre ochranu určitého tvaru výrobku je návrh - 
autorské dielo. V mnohých oblastiach dizajnérstva sa však využíva počítač, pre 

                                                           
18  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz 
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spracovanie návrhov najmä pokiaľ ide o technické a ergometrické požiadavky na 
tvar nových výrobkov. Tie sú však následne zahrnuté do konečného výsledku návrhu 
nového tvaru výrobku, ktorý sa má chrániť zapísaným dizajnom na príslušnom 
(príslušných) patentovom úrade. Tvorba nového tvaru výrobku, ktorá je v určitých 
etapách  využíva aj počítačovú techniku,  ktorá  je ale aj výsledkom tvorivej duševnej 
činnosti autora nebráni tomu, aby sa jej tvorcovi priznali autorské práva. Treba to 
vnímať tak, že určité požiadavky na tvar výrobku môžu byť ovplyvnené počítačom, 
pričom jeho konečné vyobrazenie je výsledkom tvorivej práce autora. V praxi tak vo 
väčšine prípadov pôjde o tvorbu dizajnov na základe zmluvy, takže majetkové práva 
k takémuto dielu má zamestnávateľ, resp. ten subjekt, ktorý si vytvorenie dizajnu 
objednal na základe zmluvy.    

Vzhľadom na skutočnosť že najmä dizajny sa vytvárajú v rámci pracovno-
právnych vzťahov tak vytvorený počítačový program bude mať povahu 
zamestnaneckého diela a bude ho môcť použiť zamestnávateľ v zmysle § 90 
Autorského zákona  a právo vykonávať majetkové práva k dielu a okrem iného aj 
v zmysle § 90 ods. 6 na  dokončenie diela, zmenu diela alebo iný zásah do diela. 
 

2.5. Ochranné známky, logá a dizajny ako autorské diela  a umelá 
ineligencia 

 
Ochranné známky slúžia na označovanie výrobkov a služieb s cieľom ich odlíšiť 

od výrobkov a služieb iných výrobcov či poskytovateľov a sú zapísané v registri 
ochranných známok, ktorý vedie Úrad priemyselného vlastníctva SR. Logo je 
označenie, ktoré na rozdiel od ochrannej známky nie je zapísané v žiadnom registri, 
čo však neznamená, že jeho majiteľ nemá práva na jeho ochranu.  Ochranná známka 
ako aj logo  môžu byť aj autorským dielom, ak spĺňajú znaky autorského diela 
uvedené v Autorskom zákone. 

Ako je všeobecne známe, právne predpisy upravujúce ochranné známky 
neupravujú tvorbu ochranných známok, a teda ani ochranu ich tvorcov. Inak 
povedané ochrannou známkou môže byť ako sme vyššie uviedli, dielo chránené 
autorským právom alebo aj také návrhy,   ktoré nie sú autorskými dielami. Môžu to 
byť určité (bežné ) slová alebo aj strojom- počítačom počítačovou grafikou 
vytvorené návrhy. 

Logom v tejto súvislosti nazývame také označenie, ktoré nie je zapísané ako 
ochranná známka, pričom môže spĺňať všetky náležitosti pre zápis do registra 
ochranných známok. 

Dizajnom – resp. zapísaným dizajnom v registri, ktorý takisto vedie Úrad 
priemyselného vlastníctva SR, sa chráni vonkajšia úprava výrobku. 

Poukazujme na tieto súvislosti medzi autorskoprávnou a priemyselno-právnou 
ochranou hlavne z dôvodu, že vytvorenie ochrannej známky, loga alebo dizajnu sa 
môže uskutočniť aj pomocou technického zariadenia ovládaného počítačovým 
programom. To znamená, že tu by platilo, to čo sme uviedli vyššie, o tvorbe 
autorských diel pomocou umelej inteligencie. 

Pri tvorbe ochranných známok, loga alebo dizajnov však môže byť nastať aj iná 
situácia.  Môže dôjsť ku kombinácii, a to tak, že časť diela (podklad) sa vytvorí na 
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základe umelej inteligencie, čo možno dosiahnuť napr. „naprogramovaním“ 
prostredníctvom počítača a súčasne sa časť diela, resp. jeho úprava či dotvorenie  sa 
zrealizuje na základe  tvorivej duševnej činnosti autora. Prostredníctvom počítača sa 
môžu vytvoriť určité tvary, obrysy,  ktoré musia zohľadniť napr. ergonomické 
požiadavky, či technické požiadavky, požiadavky  na priestorové zobrazenie. Sme 
toho názoru, že ak sa vytvoria podklady  pre vytvorenie diela ktoré následne sa 
tvorivým vkladom autora upravia, dotvoria, tak, že sa vytvorí jedinečné dielo, ktoré 
už nebude možné len umelou inteligenciou a opakovane vytvoriť,  pôjde o dielo ku 
ktorému treba priznať autorské právo autorovi ako ku každému inému autorskému 
dielu. Inak povedané technické dielo bolo podkladom a usmernením pre autorskú 
tvorbu. V praxi najčastejšie sa takýto spôsob torby diel vyskytuje  v dizajnérskom 
priemysle. 
 

2.6. Patentová ochrana a umelá inteligencia 
 
Patentom sa chráni technické  riešenie (technický problém). Patenty sa udeľujú  

na vynálezy zo všetkých oblastí techniky. V zmysle § 5 ods.3 zákona č. 435/2001 
Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (patentový zákon) sú počítačové programy vylúčené 
z patentovej ochrany. Ako sme už vyššie uviedli umelá inteligencia je stavaná 
predovšetkým na počítačových programoch. Takže  umelá inteligencia a súvisiace 
technológie sú založené najmä na tvorbe a vykonávaní počítačových programov, 
ktoré samy osebe podliehajú osobitnému režimu ochrany autorských práv, podľa 
ktorého sa môže chrániť iba vyjadrenie počítačového programu, nie však nápady, 
metódy a zásady, na ktorých sa zakladá akýkoľvek jeho prvok. 

A preto v  súvislosti s rozvojom umelej inteligencie je potrebné preskúmať a  
posúdiť patentové právo so zreteľom na vývoj umelej inteligencie. Patent chráni 
technické vynálezy, t. j. produkty, ktoré poskytujú nové technické riešenie daného 
technického problému. Hoci sú teda algoritmy, matematické metódy a počítačové 
programy samy osebe nepatentovateľné, môžu byť zahrnuté do technického 
vynálezu, ktorý môže byť patentovateľný. Pre vytváranie európskej umelej 
inteligencie je veľmi dôležité, aby hospodárske subjekty, najmä európske startupy, 
boli o tejto možnosti informované. 

V návrhu uznesenia pre EP k právam duševného vlastníctva, ktorý uvádzame 
vyššie, v súvislosti s rozvojom technológií umelej inteligencii sa v článku G 
konštatuje :  „keďže umelá inteligencia a súvisiace technológie sú založené na 
výpočtových modeloch a algoritmoch, ktoré sa v zmysle Európskeho patentového 
dohovoru považujú za matematické metódy a teda nie sú samy osebe patentovateľné 
a keďže matematické metódy a počítačové programy sa môžu chrániť patentmi 
podľa článku 52 ods. 3 Európskeho patentového dohovoru19 vtedy, keď sa používajú 
ako súčasť systému umelej inteligencie, ktorá prispieva k vytvoreniu ďalšieho technického 
účinku,  tak  vplyv takejto potenciálnej patentovej ochrany by sa mal dôkladne posúdiť“. 

                                                           
19  Oznámenie  MZV SR – vyhláška č. 47/2008 Z.z. o dohovore o udeľovaní Európsky patentov 

(Európsky patentový dohovor 
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Je teda už aktuálne nastolená  požiadavka  skúmať možnosť a význam získavania 
patentov na softvér alebo algoritmy pre obchodné spoločnosti, či malé a stredné 
podniky aby mali možnosť zabezpečiť si ochranu vytvorených  inovácií. Súčasne je 
však potrené riešiť aj otázky transparentnosti, ktoré si vyžaduje dôveryhodná umelá 
inteligencia, ako aj dostupnosti algoritmov využívaných na verejné účely. 

Záverom by sme chceli uviesť, že rozvíjajúci sa technický fenomén- umelá 
inteligencia súvisí s celou oblasťou práva duševného vlastníctva a tak možno 
očakávať, že sa na úrovni  EÚ prijmú viaceré novelizácie doterajších  právnych 
predpisov upravujúcich duševné vlastníctvo  a nemožno vylúčiť ani prijatie úplne 
nových smerníc či nariadení. Okrem iného možno dôvodne očakávať, že bude snaha 
poskytnúť ochranu počítačovým programom aj patentovým právom. 
 Autorským právom  sa môže chrániť iba vyjadrenie počítačového programu, nie 
však nápady, metódy a zásady, na ktorých sú budované jeho prvky.  

Bude potrebné prijať úpravu, ktorá bude regulovať prístup  a využívanie rôznych 
údajov (mimo osobných údajov). Pôjde  aj o interoperabilitu údajov, ktorá 
obmedzuje účinky zablokovania. zásadnú úlohu pri stanovovaní základných zásad 
pre vývoj, zavádzanie a používanie umelej inteligencie bez toho, aby brzdila jej 
pokrok alebo zabraňovala hospodárskej súťaži.  Pri úprave celej  dátovej stratégie 
bude potrebné dbať na to, aby sa  zabezpečila rovnováha medzi podporou toku 
údajov, širším prístupom k nim a ich výmenou na jednej strane a ochranou práv 
duševného vlastníctva a obchodných tajomstiev na strane druhej. 
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priemysle. 
 

2.6. Patentová ochrana a umelá inteligencia 
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(Európsky patentový dohovor 
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Abstrakt 
V tomto príspevku bola analyzovaná najnovšia právna úprava týkajúca sa možnosti 
vykonávania hlasovacieho práva s využitím prostriedkov priamej diaľkovej 
komunikácie na valnom zhromaždení spoločností a družstva. Možnosť hlasovať 
pomocou prostriedkov diaľkovej komunikácie u týchto právnických osôb bola v 
poľskom práve vynútená externým faktorom, ktorýmbola pandémia koronavírusu 
SARS-CoV-2. Vzhľadom na to, že zavedené ustanovenia môžu teraz v praxi vyvolať 
množstvo pochybností, bola v tomto článku venovaná osobitná pozornosť 
podmienkam výkonu hlasovacieho práva týmto spôsobom. 
 
Kľúčové slová: elektronické hlasovanie, prostriedky priamej diaľkovej komunikácie, 
valné zhromaždenie, prijatie uznesení, koronavírus SARS-CoV-2. 
 

Abstract 
The latest regulations regarding the possibility of exercising voting rights with the 
use of means to directly communicate over distance in general meeting of company 
and cooperative were analysed in this paper. The possibility of voting using remote 
communication means in these legal entities were essentially forced in Polish law by 
an external factor, such as the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic. Due to the fact 
that the introduced provisions may now raise a number of doubts in practice, special 
attention in this article has been devoted to the conditions for exercising the voting 
right in this way. 
 
Key words: electronic voting, means to directly communicate over distance, general 
meeting, adoption of resolutions, coronavirus SARS-CoV-2. 
 
JEL Classification: K22   

                                                           
1  Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-
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ÚVOD 
 

Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 si vynútila významné zmeny 
v ustanoveniach poľského Zákonníka obchodných spoločností2 ako aj Zákona o 
družstvách3týkajúcich sa nových technických možností v oblasti prijímania uznesení 
najvyšším orgánom kapitálovej spoločnosti a družstva. Je potrebné zdôrazniť, že 
pojem „najvyšší orgán“ vo vzťahu k valnému zhromaždeniu akciovej spoločnosti 
alebo zhromaždeniu spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným4je v poľskej 
doktríne kritizovaný (Szumański 2015, Rdn 17, s. 496, Legalis PL). Na druhej strane, 
so zreteľom na družstvo poľský zákonodarca expressis verbis určuje, že valné 
zhromaždenie je najvyšším orgánom družstva5. Bez ohľadu na názory vyjadrené v 
poľskej literatúre týkajúce sa kvalifikácie najvyššieho orgánu kapitálovej 
spoločnosti, na účely tohto článku sa predpokladá, že valné zhromaždenie akciovej 
spoločnosti, zhromaždenie spoločníkov s. r. o., valné zhromaždenie jednoduchej 
akciovej spoločnosti a valné zhromaždenie družstva budú považované za tzv. 
najvyšší orgán. 

Dôležitý vplyv na dlho očakávanú novelu umožňujúcu používanie elektronických 
komunikačných prostriedkov pri prijímaní uznesení v poľských spoločnostiach a 
družstvách mal v zásade vonkajší faktor. Možnosť hlasovať pri použití 
elektronických komunikačných prostriedkov v súčasnej podobe bola zavedená na 
základe dvoch právnych aktov: 1) zákona zo dňa 31.3.2020 ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon o špeciálnych riešeniach týkajúcich sa predchádzania, pôsobenia a zvládania 
COVID-19, iných nákazlivých chorôb a nimi spôsobených  krízových situácií 
a o doplnení ďalších zákonov6 a 2) zákona zo dňa 16.4.2020 o špeciálnych 
nástrojoch podpory vo vzťahu k šíreniu vírusu SARS-CoV-27. Nesmieme však 
zabudnúť, že v prípade poľskej akciovej spoločnosti už od 3.8.2009 platilo 
ustanovenie čl. 4065 KSH umožňujúce zúčastňovanie akcionárov na valnom 
zhromaždení pri použití elektronických komunikačných prostriedkov. Toto 
ustanovenie bolo následkom implementácie Smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2007/36/ES zo dňa 11.7.2007 o výkone určitých práv akcionárov spoločností 
registrovaných na regulovanom trhu (OJ EU L 184, s. 17). Na okraj je potrebné 
poznamenať, že poľský zákonodarca už vtedy rozšíril možnosť účasti na valnom 
zhromaždení prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie na súkromné 
akciové spoločnosti.  

                                                           
2  Ustawa z dnia 15.9.2000 r. Kodek spółek handlowych, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, 2320 ze zm.), 

ďalej ako: KSH 
3  Ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1982, Nr 30, poz. 210 ze zm.), ďalej ako: 

PrSpółdz. 
4  V prípade poľskej spoločnosti s ručením obmedzeným poľský zákonodarca používa pojem 

zhromaždenie spoločníkov. 
5  Doslova: Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni. 
6  Ustawa z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) 

7  Ustawa z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695) 
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7  Ustawa z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695) 
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Ako to bolo zdôraznené v odôvodnení návrhu zákona z 31.3.2020 novelizujúceho 
Zákonník obchodných spoločností, motívom pre zavedenie možnosti hlasovania pri 
použití prostriedkov diaľkovej komunikácie bolo umožnenie konania orgánov 
spoločností, ktorých členovia alebo spoločníci môžu byť umiestnení do karantény 
(Uzasadnienie do projektu ustawy, s. 82). Zákonodarca vidiac podobné 
znevýhodnenia vo vzťahu k hlasovaniu členmi družstva zaviedol zákonom zo dňa 
16.4.2020 takmer analogickú úpravu v oblasti hlasovania s využitím prostriedkov 
priamej diaľkovej komunikácie na valnom zhromaždení družstva. 

Ustanovenia Zákonníka obchodných spoločností a Zákona o družstvách – za 
určitých podmienok - súčasne umožňujú prijatie uznesenia nazhromaždení 
spoločníkov alebo na valnom zhromaždení, a to buď úplne s využitím prostriedkov 
priamej diaľkovej komunikácie, alebo na základe tzv. miešaného hlasovania, kde je 
iba časť hlasov odovzdaných pomocou prostriedkov priamej diaľkovej komunikácie. 
Prijímanie uznesení v najvyšších orgánoch spoločností a družstiev s využitím 
prostriedkov diaľkovej komunikácie môže v praxi vzbudzovať pochybnosti o 
zásadách výkonu hlasovacích práv alebo o technickom spôsobe ich prijímania. Berúc 
do úvahy vyššie uvedené, cieľom tohto článku je priblížiť tieto problémy. 

 
1.  PROSTRIEDKY PRIAMEJ DIAĽKOVEJ KOMUNIKÁCIE A 

PROSTRIEDKY ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCIE  
 

Ustanovenia čl. 2341 § 1 KSH (s. r. o.), čl. 30092 § 1 KSH (jednoduchá spoločnosť 
na akcie) a 4065 KSH (akciová spoločnosť) uvádzajú, že je možné zúčastňovať sa na 
zhromaždení spoločníkov alebo na valnom zhromaždení aj pri využití prostriedkov 
elektronickej komunikácie, ibaže spoločenská zmluva, zmluva jednoduchej 
spoločností na akcie alebo stanovy akciovej spoločnosti určujú inak. V prípade 
valného zhromaždenia družstva zákonodarca ustanovuje, že dozorná rada alebo 
predstavenstvo družstva môže nariadiť prijatie konkrétneho uznesenia valným 
zhromaždením s využitím prostriedkov priamej diaľkovej komunikácie(čl. 36 § 9 
PrSpółdz). Nakoľko v prípade kapitálových spoločností je použitie prostriedkov 
elektronickej komunikácie možné ipso iure, v prípade družstva iniciátorom 
hlasovania pri využití prostriedkov priamej diaľkovej komunikácie môže byť 
v zásade iba štatutárny orgán alebo dozorný orgán. 

Dôležité je poznamenať, že vo vzťahu k najvyšším orgánom kapitálových 
spoločností zákonodarca používa pojem „prostriedky elektronickej komunikácie” 
(poľ. środki komunikacji elektronicznej). Namiesto toho, v prípade družstva hovorí 
už o „prostriedkach priamej diaľkovej komunikácie“ (poľ. środki bezpośredniej 
komunikacji na odległość).  

Hoci poľský zákonodarca zaviedol v čl. 2341 § 1 a 2, 30092 § 1 a 2 aj 4065 § 1 a 2 
KSH formuláciu „prostriedky elektronickej komunikácie“, tento pojem nebol 
zadefinovaný v slovníku pojmov a termínov umiestneným v čl. 4 KSH. Podobne je 
to v prípade pojmu „prostriedky priamej diaľkovej komunikácie“. V ustanoveniach 
Zákona o družstvách chýba zákonná definícia tohto pojmu. Márne je tiež hľadať 
vyššie spomenutú definíciu v zákonoch zavedených s cieľom predchádzania 
a zvládania COVID-19. Zdá sa, že s pomocou pri definovaní „prostriedkov 
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elektronickej komunikácie“ aj „prostriedkov priamej diaľkovej komunikácie“ 
prichádza zákonná definícia použitá v čl. 2 bod 5 zákonu zo dňa 18.7.2002 
o poskytovaní elektronických služieb8, podľa ktorej prostriedkami elektronickej 
komunikácie sú technické riešenia vrátane zariadení IKT a softvérových nástrojov s 
nimi spolupracujúcich, ktoré umožňujú individuálnu komunikáciu na diaľku 
pomocou prenosu údajov medzi systémami IKT, najmä elektronickou poštou. 

V súčasnosti v rámci poľských zákonov neexistuje vzorový zoznam spôsobov 
priamej diaľkovej komunikácie. Zdá sa teda, že sloboda v rozsahu možných 
spôsobov hlasovania pri použití prostriedkov priamej diaľkovej komunikácie 
v orgánoch družstva bude v podstate obmedzená do takýchto foriem hlasovania, 
ktoré umožnia identifikovať hlasujúcich členov daného orgánu družstva a zaistia 
bezpečnosť elektronickej komunikácie medzi nimi a ostatnými členmi tohto orgánu. 
Okrem toho, výber vhodného komunikačného prostriedku by nemal nad rámec 
obvyklých opatrení sťažovať spôsob hlasovania ostatných členov družstva. 

Treba poznamenať, že dôležitou vlastnosťou používania elektronického režimu 
počas hlasovania je jeho priamosť (poľ. bezpośredniość). V odbornej literatúre sa 
uvádza, že  pojem priamosť by mal byť interpretovaný tak, že prejav vôle ohľadne 
odovzdania hlasu by mal  byť okamžite predložený osobe, ktorá predsedá schôdzi 
daného orgánu (predsedovi zhromaždenia spoločníkov alebo valného zhromaždenia) 
(Zbiegień-Turzańska2020, Komentár - čl. 35 PrSpółdz, Rdn27, Legalis PL). Podľa 
môjho názoru „priamosť“ nie je možné stotožňovať s možnosťou komunikácie v 
reálnom čase (inak: Oplustil 2010, Kapitola „4.2. Kworum i kwestia udziału w 
posiedzeniu z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość”). Je to spôsobené dvoma dôvodmi. Po prvé, zákonodarca, tak v prípade 
úpravy nachádzajúcej sa v Zákone o družstvách, ako aj v Zákonníku obchodných 
spoločností, hovorí o prostriedkoch „priamej“ komunikácie na diaľku a o 
prostriedkoch elektronickej komunikácie, a nie o prostriedkoch komunikácie v 
reálnom čase. Priamosť teda bude znamenať použitie prostriedkov diaľkovej 
komunikácie bez sprostredkovania iných osôb. Po druhé, odlišné chápanie tohto 
pojmu by už znamenalo umiestnenie hlasovania elektronickou poštou mimo rámec 
možných spôsobov priamej diaľkovej komunikácie. To isté by platilo aj pre možné 
technické zdržania pri hlasovaní počas digitálnej komunikácie. V dôsledku toho je 
potrebné predpokladať, že okamžité doručenie správy môže, ale nemusí byť jedným 
z prvkov priamosti. Dôležitým prvkom správneho hlasovania elektronickými 
prostriedkami namiesto toho bude doručenie prejavu vôle člena orgánu 
predsedajúcemu schôdzi okamžite, t.j. v čo najkratšom čase. Časový rámec by  mal 
byť uvedený v oznámení o hlasovaní.  

Vo svetle vyššie uvedeného sa žiada  poznamenať, že používanie pojmu 
„prostriedky elektronickej komunikácie“ v prípade najvyššieho orgánu v kapitálovej 
spoločnosti ako aj „ prostriedky priamej diaľkovej komunikácie“ v prípade družstva 
je nepotrebný a zbytočný zákrok zákonodarcu. Teleologické úvahy budú v podstate 
viesť k záveru, že definícia použitá v zákone o poskytovaní elektronických služieb 
sa môže analogiae legis aplikovať pri pokuse o definovanie spôsobov priamej 
                                                           
8  Ustawa z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 

ze zm.) 
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Zákona o družstvách chýba zákonná definícia tohto pojmu. Márne je tiež hľadať 
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Treba poznamenať, že dôležitou vlastnosťou používania elektronického režimu 
počas hlasovania je jeho priamosť (poľ. bezpośredniość). V odbornej literatúre sa 
uvádza, že  pojem priamosť by mal byť interpretovaný tak, že prejav vôle ohľadne 
odovzdania hlasu by mal  byť okamžite predložený osobe, ktorá predsedá schôdzi 
daného orgánu (predsedovi zhromaždenia spoločníkov alebo valného zhromaždenia) 
(Zbiegień-Turzańska2020, Komentár - čl. 35 PrSpółdz, Rdn27, Legalis PL). Podľa 
môjho názoru „priamosť“ nie je možné stotožňovať s možnosťou komunikácie v 
reálnom čase (inak: Oplustil 2010, Kapitola „4.2. Kworum i kwestia udziału w 
posiedzeniu z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość”). Je to spôsobené dvoma dôvodmi. Po prvé, zákonodarca, tak v prípade 
úpravy nachádzajúcej sa v Zákone o družstvách, ako aj v Zákonníku obchodných 
spoločností, hovorí o prostriedkoch „priamej“ komunikácie na diaľku a o 
prostriedkoch elektronickej komunikácie, a nie o prostriedkoch komunikácie v 
reálnom čase. Priamosť teda bude znamenať použitie prostriedkov diaľkovej 
komunikácie bez sprostredkovania iných osôb. Po druhé, odlišné chápanie tohto 
pojmu by už znamenalo umiestnenie hlasovania elektronickou poštou mimo rámec 
možných spôsobov priamej diaľkovej komunikácie. To isté by platilo aj pre možné 
technické zdržania pri hlasovaní počas digitálnej komunikácie. V dôsledku toho je 
potrebné predpokladať, že okamžité doručenie správy môže, ale nemusí byť jedným 
z prvkov priamosti. Dôležitým prvkom správneho hlasovania elektronickými 
prostriedkami namiesto toho bude doručenie prejavu vôle člena orgánu 
predsedajúcemu schôdzi okamžite, t.j. v čo najkratšom čase. Časový rámec by  mal 
byť uvedený v oznámení o hlasovaní.  

Vo svetle vyššie uvedeného sa žiada  poznamenať, že používanie pojmu 
„prostriedky elektronickej komunikácie“ v prípade najvyššieho orgánu v kapitálovej 
spoločnosti ako aj „ prostriedky priamej diaľkovej komunikácie“ v prípade družstva 
je nepotrebný a zbytočný zákrok zákonodarcu. Teleologické úvahy budú v podstate 
viesť k záveru, že definícia použitá v zákone o poskytovaní elektronických služieb 
sa môže analogiae legis aplikovať pri pokuse o definovanie spôsobov priamej 
                                                           
8  Ustawa z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 

ze zm.) 
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diaľkovej komunikácie, ktorú zákonodarca spomenul v čl. 36 § 9 – 11PrSpółdz. V 
dôsledku toho by sa pod pojem prostriedky priamej diaľkovej komunikácie, ktoré je 
možné použiť pri hlasovaní v orgánoch družstiev, mali rozumieť také technické 
alebo informačné prostriedky a s nimi spojené softvérové nástroje, ktoré umožňujú 
individuálnu komunikáciu na diaľku prostredníctvom odosielania, prenosu a 
prijímania údajov medzi systémami IKT pomocou káblov, rádiových vĺn, optických 
prostriedkov alebo iných elektromagnetických prostriedkov 

 
2.  MOŽNOSŤ VYKONÁVANIA HLASOVIACIEHO PRÁVA PRI 

POUŽITÍ PROSTRIEDKOV ELEKTRONICKEJ DIAĽKOVEJ 
KOMUNIKÁCIE V NAJVYŠŠÍCH ORGÁNOCH SPOLOČNOSTÍ 
A DRUŽSTIEV  

 
Novela vykonaná na základe zákona zo dňa 16.4.2020 upravila iba elektronický 

postup prijímania uznesení v družstvách, pričom mimo rozsahu jej pôsobnosti bola 
ponechaná otázka účasti na valnom zhromaždení (schôdzi zástupcov9) s využitím 
prostriedkov priamej diaľkovej komunikácie (Zbiegień-Turzańska 2020, Komentár 
- čl. 36PrSpółdz, Rdn40, Legalis PL). Zákonodarca totiž v prípade družstva hovorí 
iba o možnosti prijatia konkrétneho uznesenia valným zhromaždením s využitím 
prostriedkov priamej diaľkovej komunikácie. Naproti tomu, pokiaľ ide o spoločnosť 
s ručením obmedzeným, jednoduchú spoločnosť na akcie alebo akciovú spoločnosť, 
zákonodarca už predvídal, že účasť na zhromaždení spoločníkov alebo valnom 
zhromaždení obsahuje najmä vykonávanie hlasovacieho práva osobne alebo 
splnomocencom  pred alebo v priebehu zasadnutia zhromaždenia spoločníkov alebo 
valného zhromaždenia. Navyše, vo vzťahu ku kapitálovým spoločnostiam 
zákonodarca uviedol, že účasť všetkých osôb zúčastňujúcich sa na zhromaždení 
spoločníkov alebo valnom zhromaždenísa môže týkať obojsmernej komunikácie 
v reálnom čase, v rámci ktorej sa zúčastnení môžu vyjadrovať v priebehu zasadnutia 
zhromaždenia, aj keďsa nachádzajú v inom mieste ako mieste zasadnutia tohto 
zhromaždenia. 

Spôsob formulácie ustanovení vzťahujúcich sa na prijatie uznesenia najvyšším 
orgánom, ktorý bol prijatý v poľskom zákone o družstvách, sa napriek jeho 
novelizácií žiada považovať za nedostatočný. Chýba totiž úprava, ktorá by expressis 
verbis určovala možnosť nielen vykonávania hlasovacieho práva, ale aj – podľa 
vzoru regulácie upravenej v Zákonníku obchodných spoločností (čl. 2341, čl. 30092 
a 4065 KSH)  – účasti pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie na 
zasadnutí najvyššieho orgánu družstva. Prevádzka bytových družstiev v Poľsku už 
dlho pozná možnosť hlasovania pomocou elektronických komunikačných 
prostriedkov. V súčasnej dobe je na poľskom trhu k dispozícii viac ako tucet 
programov, ktoré uľahčujú prístup členom bytových družstiev pri uplatňovaní ich 
hlasovacích práv na valných zhromaždeniach. Berúc pritom do úvahy, že 

                                                           
9  Poľ. zebranie przedstawicieli. Poľský zákonodarca predvída možnosť zastupenia valného 

zhromaždenia družstva schôdzou zástupcov členov tohto družstva (čl. 59 PrSpółdz). Nie je to avšak 
možné v prípade bytového družstva. 
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ustanovenia zákona o bytových družstvách10 neobsahujú v tejto veci akúkoľvek inú 
špeciálnu úpravu a podľa čl. 1 ods. 7 SpółdzMieszplatia ustanovenia zákona o 
družstvách, je potrebné súhlasiť, že prax už dávno predbehla platné ustanovenia 
zavedené v tomto poslednom uvedenom zákone. 

Preto by sa žiadalo vychádzať zo záveru, že v prípade kapitálových spoločností a 
družstiev je možné odovzdať hlas pomocou elektronických komunikačných 
prostriedkov (prostriedkov priamej diaľkovej komunikácie), a to pred zasadnutím 
najvyššieho orgánu, ako aj počas neho. 

 
3.  SPÔSOBY VYKONÁVANIA HLASOVACIEHO PRÁVA 

 
Výkonávanie hlasovacieho práva spoločníkom (akcionárom) a členom družstva 

alebo ich zástupcami prostredníctvom elektronickej komunikácie pred alebo počas 
zasadnutia najvyššieho orgánu kapitálovej spoločnosti a družstva spočíva v prenose 
alebo uložení a prenose súboru údajov usporiadaných v konkrétnej štruktúre, ktorý 
je prejavom vôle spoločníka (akcionára) alebo člena družstva, ktorý koná osobne 
alebo prostredníctvom splnomocnenca. Zákonodarca v tomto režime stanovil dve 
dočasné možnosti hlasovania. Hlas je možné odovzdať buď v priebehu zasadnutia, 
alebo aj pred ním. V prípade priameho hlasovania sa súbor údajov predstavujúcich 
prejav vôle priamo prenesie na miesto zasadnutia. Namiesto toho v prípade možnosti 
odovzdania hlasu pred zasadnutím  najvyššieho orgánu, vyššie uvedený prejav vôle 
by mal  byť  uložený vopred na vhodnom nosiči aodovzdaný týmto spôsobom, aby 
mohol byť zohľadnený pri sčítaní hlasov počas schôdze. Druhá možnosť znamená 
potrebu informovať osobu oprávnenú vykonávať hlasovacie práva v tomto režime o 
programe a obsahu jednotlivých uznesení, o ktorých sa následne bude hlasovať. 

Žiada sa podotknúť, že možnosť výkonu hlasovacích práv pomocou 
elektronických komunikačných prostriedkov by mala byť presne definovaná nielen 
na úrovni spoločenskej zmluvy alebo stanov, ale mala by byť uvedená aj priamo v 
pozvánke na zasadnutie daného orgánu. Treba totiž vychádzať z toho, že 
spoločenská zmluva alebo stanovy môžu poskytovať možnosť hlasovania na diaľku, 
a to buď iba počas zasadnutia, alebo iba pred zasadnutím, alebo v priebehu 
zasadnutia, ako aj pred ním. Navyše, v rámci zmluvných ustanovení alebo 
ustanovení stanov môže byť aj vyjadrený presný výpočet vecí a záležitostí, v ktorých 
je možné hlasovať v tomto režime vylučujúc pritom iné záležitosti. 

Napriek tomu, že elektronické hlasovanie do istej miery pripomína písomné 
hlasovanie o uznesení v spoločnosti s ručením obmedzeným (čl.  227 § 2 KSH), 
žiada sa podčiarknuť, že sa sa nejedná o totožný spôsob výkonu hlasovacieho práva. 
V prípade písomného hlasovania zákonodarca predvídal totiž dva postupy ohľadne 
prijatia uznesenia (viac:Pinior, 2019, s. 214). Prvý, kde všetci spoločníci spoločnosti 
s ručením obmedzeným dávajú písomný súhlas s konkrétnym rozhodnutím. 
V dôsledku toho je uznesenie s navrhovaným obsahom jednomyseľne prijaté. Druhý 
postup predpokladá možnosť vyjadrenia súhlasu s písomným hlasovaním všetkými 
spoločníkmi, pričom uznesenie bude prijaté väčšinou vyžadovanou zákonom alebo 
                                                           
10  Ustawa z 15.12.2000 r. – Spółdzielnie Mieszkaniowe (Dz. U. z 2001, Nr 4, poz. 27 ze zm.), ďalej 

ako: SpółdzMieszk 
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diaľkovej komunikácie, ktorú zákonodarca spomenul v čl. 36 § 9 – 11PrSpółdz. V 
dôsledku toho by sa pod pojem prostriedky priamej diaľkovej komunikácie, ktoré je 
možné použiť pri hlasovaní v orgánoch družstiev, mali rozumieť také technické 
alebo informačné prostriedky a s nimi spojené softvérové nástroje, ktoré umožňujú 
individuálnu komunikáciu na diaľku prostredníctvom odosielania, prenosu a 
prijímania údajov medzi systémami IKT pomocou káblov, rádiových vĺn, optických 
prostriedkov alebo iných elektromagnetických prostriedkov 

 
2.  MOŽNOSŤ VYKONÁVANIA HLASOVIACIEHO PRÁVA PRI 

POUŽITÍ PROSTRIEDKOV ELEKTRONICKEJ DIAĽKOVEJ 
KOMUNIKÁCIE V NAJVYŠŠÍCH ORGÁNOCH SPOLOČNOSTÍ 
A DRUŽSTIEV  

 
Novela vykonaná na základe zákona zo dňa 16.4.2020 upravila iba elektronický 

postup prijímania uznesení v družstvách, pričom mimo rozsahu jej pôsobnosti bola 
ponechaná otázka účasti na valnom zhromaždení (schôdzi zástupcov9) s využitím 
prostriedkov priamej diaľkovej komunikácie (Zbiegień-Turzańska 2020, Komentár 
- čl. 36PrSpółdz, Rdn40, Legalis PL). Zákonodarca totiž v prípade družstva hovorí 
iba o možnosti prijatia konkrétneho uznesenia valným zhromaždením s využitím 
prostriedkov priamej diaľkovej komunikácie. Naproti tomu, pokiaľ ide o spoločnosť 
s ručením obmedzeným, jednoduchú spoločnosť na akcie alebo akciovú spoločnosť, 
zákonodarca už predvídal, že účasť na zhromaždení spoločníkov alebo valnom 
zhromaždení obsahuje najmä vykonávanie hlasovacieho práva osobne alebo 
splnomocencom  pred alebo v priebehu zasadnutia zhromaždenia spoločníkov alebo 
valného zhromaždenia. Navyše, vo vzťahu ku kapitálovým spoločnostiam 
zákonodarca uviedol, že účasť všetkých osôb zúčastňujúcich sa na zhromaždení 
spoločníkov alebo valnom zhromaždenísa môže týkať obojsmernej komunikácie 
v reálnom čase, v rámci ktorej sa zúčastnení môžu vyjadrovať v priebehu zasadnutia 
zhromaždenia, aj keďsa nachádzajú v inom mieste ako mieste zasadnutia tohto 
zhromaždenia. 

Spôsob formulácie ustanovení vzťahujúcich sa na prijatie uznesenia najvyšším 
orgánom, ktorý bol prijatý v poľskom zákone o družstvách, sa napriek jeho 
novelizácií žiada považovať za nedostatočný. Chýba totiž úprava, ktorá by expressis 
verbis určovala možnosť nielen vykonávania hlasovacieho práva, ale aj – podľa 
vzoru regulácie upravenej v Zákonníku obchodných spoločností (čl. 2341, čl. 30092 
a 4065 KSH)  – účasti pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie na 
zasadnutí najvyššieho orgánu družstva. Prevádzka bytových družstiev v Poľsku už 
dlho pozná možnosť hlasovania pomocou elektronických komunikačných 
prostriedkov. V súčasnej dobe je na poľskom trhu k dispozícii viac ako tucet 
programov, ktoré uľahčujú prístup členom bytových družstiev pri uplatňovaní ich 
hlasovacích práv na valných zhromaždeniach. Berúc pritom do úvahy, že 

                                                           
9  Poľ. zebranie przedstawicieli. Poľský zákonodarca predvída možnosť zastupenia valného 

zhromaždenia družstva schôdzou zástupcov členov tohto družstva (čl. 59 PrSpółdz). Nie je to avšak 
možné v prípade bytového družstva. 
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ustanovenia zákona o bytových družstvách10 neobsahujú v tejto veci akúkoľvek inú 
špeciálnu úpravu a podľa čl. 1 ods. 7 SpółdzMieszplatia ustanovenia zákona o 
družstvách, je potrebné súhlasiť, že prax už dávno predbehla platné ustanovenia 
zavedené v tomto poslednom uvedenom zákone. 

Preto by sa žiadalo vychádzať zo záveru, že v prípade kapitálových spoločností a 
družstiev je možné odovzdať hlas pomocou elektronických komunikačných 
prostriedkov (prostriedkov priamej diaľkovej komunikácie), a to pred zasadnutím 
najvyššieho orgánu, ako aj počas neho. 

 
3.  SPÔSOBY VYKONÁVANIA HLASOVACIEHO PRÁVA 

 
Výkonávanie hlasovacieho práva spoločníkom (akcionárom) a členom družstva 

alebo ich zástupcami prostredníctvom elektronickej komunikácie pred alebo počas 
zasadnutia najvyššieho orgánu kapitálovej spoločnosti a družstva spočíva v prenose 
alebo uložení a prenose súboru údajov usporiadaných v konkrétnej štruktúre, ktorý 
je prejavom vôle spoločníka (akcionára) alebo člena družstva, ktorý koná osobne 
alebo prostredníctvom splnomocnenca. Zákonodarca v tomto režime stanovil dve 
dočasné možnosti hlasovania. Hlas je možné odovzdať buď v priebehu zasadnutia, 
alebo aj pred ním. V prípade priameho hlasovania sa súbor údajov predstavujúcich 
prejav vôle priamo prenesie na miesto zasadnutia. Namiesto toho v prípade možnosti 
odovzdania hlasu pred zasadnutím  najvyššieho orgánu, vyššie uvedený prejav vôle 
by mal  byť  uložený vopred na vhodnom nosiči aodovzdaný týmto spôsobom, aby 
mohol byť zohľadnený pri sčítaní hlasov počas schôdze. Druhá možnosť znamená 
potrebu informovať osobu oprávnenú vykonávať hlasovacie práva v tomto režime o 
programe a obsahu jednotlivých uznesení, o ktorých sa následne bude hlasovať. 

Žiada sa podotknúť, že možnosť výkonu hlasovacích práv pomocou 
elektronických komunikačných prostriedkov by mala byť presne definovaná nielen 
na úrovni spoločenskej zmluvy alebo stanov, ale mala by byť uvedená aj priamo v 
pozvánke na zasadnutie daného orgánu. Treba totiž vychádzať z toho, že 
spoločenská zmluva alebo stanovy môžu poskytovať možnosť hlasovania na diaľku, 
a to buď iba počas zasadnutia, alebo iba pred zasadnutím, alebo v priebehu 
zasadnutia, ako aj pred ním. Navyše, v rámci zmluvných ustanovení alebo 
ustanovení stanov môže byť aj vyjadrený presný výpočet vecí a záležitostí, v ktorých 
je možné hlasovať v tomto režime vylučujúc pritom iné záležitosti. 

Napriek tomu, že elektronické hlasovanie do istej miery pripomína písomné 
hlasovanie o uznesení v spoločnosti s ručením obmedzeným (čl.  227 § 2 KSH), 
žiada sa podčiarknuť, že sa sa nejedná o totožný spôsob výkonu hlasovacieho práva. 
V prípade písomného hlasovania zákonodarca predvídal totiž dva postupy ohľadne 
prijatia uznesenia (viac:Pinior, 2019, s. 214). Prvý, kde všetci spoločníci spoločnosti 
s ručením obmedzeným dávajú písomný súhlas s konkrétnym rozhodnutím. 
V dôsledku toho je uznesenie s navrhovaným obsahom jednomyseľne prijaté. Druhý 
postup predpokladá možnosť vyjadrenia súhlasu s písomným hlasovaním všetkými 
spoločníkmi, pričom uznesenie bude prijaté väčšinou vyžadovanou zákonom alebo 
                                                           
10  Ustawa z 15.12.2000 r. – Spółdzielnie Mieszkaniowe (Dz. U. z 2001, Nr 4, poz. 27 ze zm.), ďalej 

ako: SpółdzMieszk 
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spoločenskou zmluvou. V oboch prípadoch písomného hlasovania sa nekoná žiadne 
formálne zasadnutie (valného) zhromaždenia spoločníkov. Na druhej strane, 
uplatňovanie hlasovacieho práva pomocou elektronických komunikačných 
prostriedkov vždy znamená nutnosť usporiadať zasadnutie (schôdzu) najvyššieho 
orgánu. Toto expressis verbis vyplýva z ustanovení čl. 2341 § 1 (s.r.o.), čl. 30092 § 1 
bod 3 (j.s.a.), 4065 § 1KSH (a.s.) aj 36 § 9 PrSpółdz. Týka sa to aj situácie, keby 
všetci spoločníci (akcionári, členovia) alebo ich splnomocnenci hlasovali pred 
zasadnutím najvyššieho orgánu. V takomto prípade na zasadnutí orgánu bude 
dochádzať iba k splneniu technických aj poriadkových opatrení, t.j. medzi iným: 
spísania zápisnice a priloženia zoznamu tých spoločníkov (akcionárov) alebo členov, 
ktorí hlasovali pomocou elektronických komunikačných prostriedkov. V súvislosti 
s tým je potrebné súhlasiť, že sa prejav vôle, ktorého účinkom je odovzdanie hlasu, 
môže uskutočniť buď pred alebo v priebehu zasadnutia najvyššieho orgánu. 
  

4.  PODMIENKY VYKONÁVANIA HLASOVACIEHO PRÁVA 
 

Účinné prijatie uznesenia daným orgánom závisí nielen od správneho vykonania 
hlasovacieho aktu osobami oprávnenými hlasovať, ale aj od splnenia rady 
formálnych a technických požiadaviek a podmienok. Aby bolo vôbec možné hovoriť 
o účinnom hlasovacom akte, je potrebné mať na pamäti, že hlasovanie by malo byť 
postúpené predsedovi zasadnutia (schôdze) tak, aby hlas spočítal a potom určil, či 
boli splnené formálne a materiálne predpoklady pre prijatie uznesenia o danom 
obsahu (Zbiegień-Turzańska 2020b, Rdn 12, s. 205-206, Legalis PL). Nevyvoláva 
však pochybnosti, že pravidelne prijaté uznesenie musí byť v konečnom dôsledku 
zapísané aj do zápisnice riadnym spôsobom. 

Berúc vyššie uvedené do úvahy a vzhľadom na veľmi lakonické znenie 
ustanovení Zákonníka obchodných spoločností a Zákona o družstvách 
v analyzovanej otázke, je potrebné predpokladať, že možnosť vykonávania 
hlasovacieho práva pri použití prostriedkov elektronickej komunikácie v najvyšších 
orgánoch kapitálových spoločnostía prostriedkov priamej diaľkovej komunikácie 
v najvyšších orgánoch družstiev by mala byť precízne predpísaná nielen na úrovni 
spoločenskej zmluvy alebo stanov, ale by aj  mala byť určená priamo v pozvánke na 
zasadnutie daného orgánu alebo v oznámení  o elektronickom hlasovaní. Okrem toho 
môže byť táto otázka spresnená rokovacími poriadkami, ktoré upravujú fungovanie 
zhromaždení spoločníkov alebo valných zhromaždení. Ako  bolo uvedené vyššie, 
spoločenská zmluva alebo stanovy môžu predvídať možnosť vykonávania 
hlasovacieho práva na diaľku alebo iba na zasadnutí daného orgánu alebo iba pred 
zasadnutím, alebo zároveň v priebehu, ako aj pred zasadnutím daného orgánu. 
Navyše, je potrebné pripustiť možnosť uvedenia podrobnéhozoznamu skutočností, 
o ktorých bude možné hlasovať v tomto režime. 

V prípade spoločností s ručením obmedzeným poľský zákonodarca stanovuje, že 
pokiaľ sa má  účasť na zhromaždení spoločníkov uskutočniť pri použití prostriedkov 
elektronickej komunikácie, tak v pozvánke je potrebné uviesť informáciu o spôsobe 
zúčastňovania sa na tomto zhromaždení, vyjadrovania sa k jeho priebehu, 
vykonávania hlasovacieho práva ako aj možnosti vzniesť námietku proti uzneseniu 
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alebo uzneseniam. Podľa čl. 4022 bod 2 pís. e, f, g KSH, pozvánka na valné 
zhromaždenie musí obsahovať informáciu o: možnosti a spôsobe zúčastňovania sa 
na valnom zhromaždení pri použití prostriedkov elektronickej komunikácie, spôsobe 
vyjadrovania sa v priebehu valného zhromaždenia pri použití prostriedkov 
elektronickej komunikácie ako aj spôsobe vykonávania hlasovacieho práva pri 
použití prostriedkov elektronickej komunikácie.  

Vo vzťahu k družstvu zákonodarca iba predvída, že v prípade pozvánky 
na zasadnutie valného zhromaždenia (čl. 40 PrSpółdz) a schôdze zástupcov (čl. 37 § 
3 PrSpółdz) je potrebné informovať všetkých členov družstva  o: čase, mieste 
a poriadku zasadnutia. Je potrebné poznamenať, že pokiaľ ide o ktorýkoľvek z 
orgánov družstva, zákonodarca neuložil oznamujúcej strane povinnosť uviesť v 
pozvánke technické podrobnosti ohľadne hlasovania s využitím prostriedkov 
priamej diaľkovej komunikácie. Zdá sa, že podobne ako v prípade riešenia prijatého 
v súvislosti s oznámeniami o zhromaždení spoločníkov v spoločnosti s ručením 
obmedzeným (čl. 238 § 3 KSH) a o valnom zhromaždení verejnej akciovej 
spoločnosti (čl. 4022 bod 2 pís. f. KSH), oznámenie o zasadnutí daného orgánu alebo 
oznámenie o možnosti hlasovania pri použití prostriedkov priamej diaľkovej 
komunikácie by malo  obsahovať informáciu o spôsoboch vykonávania 
hlasovacieho práva. Navyše, napriek tomu že zákonodarca ponechal možnosť určiť 
konkrétne technológie z dôvodu zásady technologickej neutrality zákona (Zbiegień-
Turzańska 2020a, Komentár - čl. 36 PrSpółdz, Rdn38, Legalis PL; porov. Horwath, 
2007, s. 54; Pabis, 2016, s. 271; Opalski, 2009, s. 13), v rámci návrhu de lege ferenda 
je potrebné zvážiť nevyhnutnosť zavedenia do KSH ako aj Zákona o družstvách, 
ustanovenia o povinnosti povinného informovánia v pozvánke na zasadnutie daného 
orgánu alebo v oznámení o možnosti hlasovania pomocou elektronických 
prostriedkov alebo prostriedkov priamej diaľkovej komunikácie,o technických 
detailoch použitia elektronických komunikačných prostriedkov za účelom 
hlasovania. 

Malo by sa predpokladať, že odovzdanie hlasu pomocou elektronických 
komunikačných prostriedkov (prostriedkov priamej diaľkovej komunikácie) možno 
spájať so súčasným sledovaním zasadnutia daného orgánu. Takýto postup bude 
umožňovaťčlenovi priebežne monitorovanie priebehuzasadnutia a v dôsledku toho 
môže ovplyvniť hlasovanie „za“ alebo „proti“ danému uzneseniu. Z technického 
hľadiska môže mať sledovanie zhromaždenia daného družstva formu 
telekonferencie alebo videokonferencie. Prenos zasadnutia je možné vysielať 
prostredníctvom internetovej alebo mimointernetovej komunikácie (napr. satelitná 
komunikácia, GPRS, systém EDI). Pri používaní internetovej komunikácie je 
sekundárnym problémom voľba spôsobu prenosu údajov (napr. používanie 
technológie ISDN, ISDL, ADSL, HDSL atď.). Je potrebné si uvedomiť, že samotný 
výber spôsobu prenosu údajov by sa mal vykonať s prihliadnutím na najvyššie 
možné štandardy zabezpečenia (šifrovanie prenosu údajov), aby sa minimalizovala 
možná ingerencia tretích strán v priebeh zasadnutia. 

Treba podčiarknuť, že  v účinnom právnom stave by malo byť dovolené 
vysielanie rokovania orgánu v reálnom čase s možnosťou súčasného hlasovania. Na 
druhej strane by mali byť technické detaily používania elektronických 
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spoločenskou zmluvou. V oboch prípadoch písomného hlasovania sa nekoná žiadne 
formálne zasadnutie (valného) zhromaždenia spoločníkov. Na druhej strane, 
uplatňovanie hlasovacieho práva pomocou elektronických komunikačných 
prostriedkov vždy znamená nutnosť usporiadať zasadnutie (schôdzu) najvyššieho 
orgánu. Toto expressis verbis vyplýva z ustanovení čl. 2341 § 1 (s.r.o.), čl. 30092 § 1 
bod 3 (j.s.a.), 4065 § 1KSH (a.s.) aj 36 § 9 PrSpółdz. Týka sa to aj situácie, keby 
všetci spoločníci (akcionári, členovia) alebo ich splnomocnenci hlasovali pred 
zasadnutím najvyššieho orgánu. V takomto prípade na zasadnutí orgánu bude 
dochádzať iba k splneniu technických aj poriadkových opatrení, t.j. medzi iným: 
spísania zápisnice a priloženia zoznamu tých spoločníkov (akcionárov) alebo členov, 
ktorí hlasovali pomocou elektronických komunikačných prostriedkov. V súvislosti 
s tým je potrebné súhlasiť, že sa prejav vôle, ktorého účinkom je odovzdanie hlasu, 
môže uskutočniť buď pred alebo v priebehu zasadnutia najvyššieho orgánu. 
  

4.  PODMIENKY VYKONÁVANIA HLASOVACIEHO PRÁVA 
 

Účinné prijatie uznesenia daným orgánom závisí nielen od správneho vykonania 
hlasovacieho aktu osobami oprávnenými hlasovať, ale aj od splnenia rady 
formálnych a technických požiadaviek a podmienok. Aby bolo vôbec možné hovoriť 
o účinnom hlasovacom akte, je potrebné mať na pamäti, že hlasovanie by malo byť 
postúpené predsedovi zasadnutia (schôdze) tak, aby hlas spočítal a potom určil, či 
boli splnené formálne a materiálne predpoklady pre prijatie uznesenia o danom 
obsahu (Zbiegień-Turzańska 2020b, Rdn 12, s. 205-206, Legalis PL). Nevyvoláva 
však pochybnosti, že pravidelne prijaté uznesenie musí byť v konečnom dôsledku 
zapísané aj do zápisnice riadnym spôsobom. 

Berúc vyššie uvedené do úvahy a vzhľadom na veľmi lakonické znenie 
ustanovení Zákonníka obchodných spoločností a Zákona o družstvách 
v analyzovanej otázke, je potrebné predpokladať, že možnosť vykonávania 
hlasovacieho práva pri použití prostriedkov elektronickej komunikácie v najvyšších 
orgánoch kapitálových spoločnostía prostriedkov priamej diaľkovej komunikácie 
v najvyšších orgánoch družstiev by mala byť precízne predpísaná nielen na úrovni 
spoločenskej zmluvy alebo stanov, ale by aj  mala byť určená priamo v pozvánke na 
zasadnutie daného orgánu alebo v oznámení  o elektronickom hlasovaní. Okrem toho 
môže byť táto otázka spresnená rokovacími poriadkami, ktoré upravujú fungovanie 
zhromaždení spoločníkov alebo valných zhromaždení. Ako  bolo uvedené vyššie, 
spoločenská zmluva alebo stanovy môžu predvídať možnosť vykonávania 
hlasovacieho práva na diaľku alebo iba na zasadnutí daného orgánu alebo iba pred 
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komunikačných prostriedkov spoločníkmi spoločnosti s ručením 
obmedzeným, akcionármi jednoduchej spoločnosti na akcie alebo akciovej 
spoločnosti, ako aj prostriedkov priamej diaľkovej komunikácie členmi družstva za 
účelom odovzdania hlasu určené, ako to bolo vyššie uvedené buď v spoločenskej 
zmluve, stanovách alebo v rokovacím poriadku a prípadne bližšie špecifikované 
v pozvánke na zasadnutie daného orgánu. 

Berúc do uváhy možnosť hlasovania na diaľku pred zasadnutím zhromaždenia 
spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným, ako aj pred zasadnutím valného 
zhromaždenia družstva, je potrebné sa prikloniť k názoru doktríny, ktorý bol 
vyslovený s ohľadom na analogický režim v akciovej spoločnosti, a to že je potrebné 
určiť časové obmedzenia vo veci odovzdania hlasu do momentu zasadnutia 
najvyššieho orgánu (Pabis 2016, s. 278). Podľa môjho názoru, informácie o takýchto 
obmedzeniach by mali byť obsiahnuté priamo v pozvánke na zasadnutie 
zhromaždenia spoločníkov alebo valného zhromaždenia. Zdá sa, že aby sa predišlo 
prípadným sporom o hlasovaní, vyššie uvedená otázka by mala byť upravená vopred 
na úrovni spoločenskej zmluvy alebo stanov, resp. v rokovacím poriadku 
najvyššieho orgánu. 

V prípade kapitálových spoločností je potrebné venovať pozornosť ešte jednému 
aspektu výkonu hlasovacieho práva. Vo vzťahu k spoločnosti s ručením 
obmedzeným hlasovacie právo vo všeobecnosti súvisí so skutočnosťou, že spoločník 
je držiteľom obchodných podielov, zatiaľ čo v prípade akciovej spoločnosti a 
jednoduchej akciovej spoločnosti-s držbou akcií. Za výnimočných okolností ju môže 
vykonávať záložca za predpokladu, že spoločenská zmluva (čl. 187 § 2 KSH) alebo 
zmluva j.s.a. alebo stanovy akciovej spoločnosti v tom nebránia (čl. 30023 § 2 a 340 
§ 2 KSH). Na okraj je potrebné poznamenať, že pokiaľ ide o obchodné podiely alebo 
akcie, ktoré zahrňuje spoluvlastníctvo, hlasovacie práva by mal vykonávať spoločný 
zástupca na to určený. Malo by sa predpokladať, že bez toho, aby spoluvlastníci 
určili akéhokoľvek zástupcu, nie je možné zúčastniť sa na najvyššom orgáne 
spoločnosti, a teda ani vykonávať hlasovacie práva (taktiež: Pinior 2019, s. 104; 
Rozsudok Najvyššieho súdu Poľskej republiky z 4.1.2007, III CSK 238/07; 
Rozsudok Apelačného súdu v Katoviciach z 28.3.2018, V AGa 33/18). 

Zdá sa, že všetky vyššie uvedené poznámky zostávajú v zásade platné v prípade 
výkonu hlasovacích práv s využitím elektronických komunikačných prostriedkov, 
avšak spôsob úpravy ustanovenia čl. 2341 § 1 a 2, čl. 30092 § 1 a 2 aj 4065§ 1 a 2KSH 
považujeme za nešťastný, a preto by sa tu mal uprednostniť teleologický (logický) 
výklad. Jazyková interpretácia týchto ustanovení by viedla k záveru, že hlasovacie 
právo pri použití prostriedkov elektronickej komunikácie by sa mohlo uskutočniť 
iba spoločníkom (akcionárom) alebo jeho splnomocnencom, a záložca bol by 
obmedzený iba k sledovaniu zasadnutia bez možnosti odovzdania hlasu, hoci by to 
dovoľovala spoločenská zmluva alebo nebránili stanovy alebo zmluva j.s.a.  

 
ZÁVER  

 
Pandémia spôsobená koronavírusom SARS-CoV-2 prinútila poľského 
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pri použití prostriedkov elektronickej komunikácie v najvyšších orgánoch 
kapitálových spoločností ako aj zaviesť očakávanú úpravu vzťahujúcu sa na 
možnosť využitia prostriedkov elektronickej komunikácie pri hlasovaní vo veci 
uznesení, ktoré prijíma najvyšší orgán družstva. Zdá sa, že súčasná úprava je avšak 
na mnohých miestach nepresná. Nepresnosť sa týka predovšetkým chýbajúceho 
zoznamu prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré by bolo možné použiť na 
hlasovanie, alebo neupravenia formálnych a technických požiadaviek 
navykonavánie hlasovacieho práva týmto spôsobom. Výhrady môže vzbudiť aj 
skutočnosť, že zákon používa vo vzťahu ku kapitálovým spoločnostiam pojem 
„elektronický komunikačný prostriedok“ a v prípade družstva pojem „prostriedok 
priamej diaľkovej komunikácie“. Vyššie uvedené problémy a možné riešenia neistôt 
pri interpretácii vznikajúcich v tejto záležitosti boli uvedené v tomto príspevku. 
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