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PREDHOVOR 
 
 
 

V rokoch 2020 a 2021 bola tradícia konania konferencie Právo – obchod – 
ekonomika kvôli bezprecedentnej situácií spojenej so šírením ochorenia Covid-19 
mimoriadne pretrhnutá. V tomto roku nám situácia umožňuje obnoviť tradíciu 
konania našej tatranskej konferencie a po dvoch rokoch sa opätovne fyzicky stretnúť 
s tradičnými domácimi i zahraničnými účastníkmi. Zároveň sa však tešíme na 
účastníkov, ktorí na našu konferenciu zavítajú po prvýkrát (no veríme, že nie 
naposledy).  

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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Harmonizácia digitálneho zmluvného práva a nároky pri vadách 

digitálneho plnenia3 
 

Harmonisation of digital contract law and remedies for lack of 
conformity of digital content and digital services 

 
 

Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá niektorými vybranými otázkami návrhu transpozície smernice 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/771 z 20. mája 2019 o určitých 
aspektoch týkajúcich sa zmlúv o predaji tovaru, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) 
2017/2394 a smernica 2009/22/ES a zrušuje smernica 1999/44/ES a smernice 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/770 z 20. mája 2019 o určitých 
aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb 
do slovenského právneho poriadku. Návrh počíta nielen s novou rubrikou 
občianskeho zákonníka, ktorá bude riešiť osobitosti zmlúv s digitálnym plnením, ale  
výraznejším spôsobom zasiahne aj do právnej úpravy spotrebiteľskej kúpnej zmluvy. 
Príspevok sa v rámci slovenského systému implementácie uvedených smerníc 
sústredí predovšetkým na problematiku navrhovaného konceptu nesúladu 
digitálneho plnenia so zmluvou a s tým súvisiacimi otázkami prostriedkov nápravy 
a ich uplatňovaním zo strany spotrebiteľa. Zároveň poukazuje na niektoré nové 
konštrukcie, ktoré v súlade so zásadou úplnej harmonizácie, na ktorej sú obe 
smernice vybudované, musia byť inkorporované do slovenského právneho poriadku 
a z ktorých niektoré sa nestretli s úplným pochopením odbornej verejnosti. 
 
Kľúčové slová: zmluva o predaji tovaru s digitálnymi prvkami, zmluva o dodávaní 
digitálneho obsahu a digitálnych služieb, nesúlad so zmluvou, zodpovednosť za 
vady, prostriedky nápravy. 
 

Abstract 
The paper deals with some selected issues of the draft transposition of Directive 
(EU) 2019/771 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on 

                                                           
1  JUDr. Zuzana Adamová, PhD., AK Petkov&Co., Ústav práva duševného vlastníctva 

a informačných technológií Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 
2  doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD., mim. prof., Katedra občianskeho a obchodného práva 

Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 
3  Príspevok bol vypracovaný v rámci grantového projektu APVV č. APVV-20-0171 Konkurencia 

nárokov z deliktov a kvázideliktov v mimozmluvných vzťahoch a na pomedzí zmluvného 
a vecného práva. 
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certain aspects concerning contracts for the sale of goods, amending Regulation 
(EU) 2017/2394 and Directive 2009/22/EC and repealing Directive 1999/44/EC and 
Directive (EU) 2019/770 of the European Parliament and of the Council of 20 May 
2019 on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content and 
digital services into Slovak law. The proposal envisages not only a new section of 
the Civil Code that will address the specificities of contracts for the supply of digital 
content and digital services but will also have a significant impact on the regulation 
of consumer sales contracts. Within the Slovak system of implementation of 
appropriate measures as required by above-mentioned directives, the paper focuses 
in particular on the proposed concept of conformity of the digital content or digital 
service with the contract and related issues such as of remedies and their application 
by the consumers. At the same time, it points out some new constructions which, in 
accordance with the principle of full harmonisation on which both directives are 
built, must be incorporated into the Slovak legal order and some of which have not 
been fully understood by the professional public. 
 
Key words: contract for the sale of goods with digital elements, contract for the 
supply of digital content and digital services, lack of conformity with the contract, 
liability for defects, remedies. 
 
JEL Classification: K12 
 

 
ÚVOD 

 
Rovnako ako iným členským krajinám EÚ aj Slovensku vznikla v nadväznosti na 

prijatie smernice o zmluvách o predaji tovaru4 (ďalej aj SGD alebo smernica 
o predaji tovaru) a smernice o zmluvách o dodávaní digitálneho obsahu 
a digitálnych služieb5 (ďalej aj DCD alebo smernica o digitálnom obsahu) povinnosť 
transponovať tieto smernice do vnútroštátneho právneho poriadku. Ich transpozícia 
spadá na Slovensku do agendy Ministerstva hospodárstva, ktoré sa v tejto súvislosti 
rozhodlo pripraviť úplne nový široko koncipovaný zákon o ochrane spotrebiteľa 
a v nadväznosti naň novelizovať Občiansky zákonník6 a ďalšie právne predpisy. 
Plány ministerstva sa však doposiaľ nepodarilo uskutočniť a DCD ani SGD neboli 
ani viac ako rok po uplynutí transpozičnej lehoty do slovenského právneho poriadku 
implementované. 

V januári 2022 bol v rámci medzirezortného pripomienkového konania 
predstavený úplne nový zákon o ochrane spotrebiteľa, reakciou na ktorý bolo 
predloženie takmer 800 pripomienok, ktorých vyhodnotenie momentálne prebieha. 
                                                           
4  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/771 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch 

týkajúcich sa zmlúv o predaji tovaru, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2394 a smernica 
2009/22/ES a zrušuje smernica 1999/44/ES (ďalej aj SGD alebo smernica o predaji tovaru). 

5  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/770 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch 
týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb (Ú. v. L 136/1) (ďalej aj 
DCD alebo smernica o digitálnom obsahu). 

6  Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
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Nie je ale vôbec isté, či bude legislatívny proces pokračovať ešte v tomto roku, skôr 
sa javí, že v blízkej dobe nebude transpozičný deficit finálne odstránený. Z tohto 
dôvodu bude text príspevku vychádzať z analýzy predloženého návrhu novej právnej 
úpravy a jej porovnania a koexistencie s platnou právnou úpravou. 

Primárnym predmetom nášho záujmu pre účely analyzovania problematiky 
transponovania SGD a DCD bude návrh novely Občianskeho zákonníka (ďalej aj 
„NOZ“), a to najmä s ohľadom na zmeny týkajúce sa spotrebiteľskej kúpnej zmluvy 
a navrhovanú novú úpravu spotrebiteľskej zmluvy s digitálnym plnením, pričom 
osobitný dôraz bude v rámci týchto inštitútov kladený najmä na otázky týkajúce sa 
vadného plnenia, nárokov z neho vyplývajúcich a otázky uplatňovania takýchto 
nárokov.  
 
1.  K PRÁVNEJ ÚPRAVE SGD A DCD A K ICH PREMIETNUTIU DO 

VNÚTROŠTÁTNEHO PORIADKU 
 

Obe smernice (SGD i DCD) sú pomerne široko koncipované a riešia rozsiahlu 
úpravu, i keď obsahovo ide len o určité čiastkové otázky problematiky 
spotrebiteľského práva. Boli pripravované, diskutované a aj prijaté spoločne, pričom 
ich pravidlá sú v prekrývajúcich sa a súvisiacich oblastiach vzájomne prepojené. Na 
rozdiel od skorších harmonizačných aktov spotrebiteľského práva nebol zvolený 
prístup minimálnej harmonizácie v podobe voliteľného režimu, ale naopak, smernice 
obsahujú cielenú a plne harmonizovanú úroveň súboru pravidiel. Členské štáty teda 
v rámci otázok, ktoré upravujú smernice, nemôžu poskytnúť spotrebiteľom vyššiu 
(tzv. gold-plating) a samozrejme ani nižšiu úroveň ich ochrany a od smerníc sa môžu 
v harmonizovanej oblasti odchýliť iba v prípade, ak to smernice výslovne umožňujú 
(tzv. úplná/maximálna harmonizácia).7 

Pôsobnosť oboch smerníc je limitovaná na zmluvné vzťahy, ktoré vznikajú medzi 
obchodníkmi a spotrebiteľmi, pričom SGD sa obmedzuje na úpravu kúpnej zmluvy, 
ktorou sa rozumejú iba zmluvy o odplatnom prevode vlastníckeho práva k tovaru 
a DCD na úpravu zmluvy o odplatnom poskytovaní digitálneho obsahu alebo 
digitálnych služieb, avšak v oboch prípadoch iba v niektorých ich dielčích aspektoch 
(napr. súlad plnenia so zmluvou, prostriedky nápravy v prípadoch nesúladu so 
zmluvou, podmienky uplatňovania nárokov spotrebiteľa, obchodné záruky a pod.). 
Vo vzťahu ku kategórii odplatnosti a rozsahu poskytovania spotrebiteľskej ochrany 
priniesla európska úprava nový koncept, v súlade s ktorým sa za odplatné zmluvy 
považujú aj také zmluvy o poskytovaní digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, 
kde protiplnením zo strany spotrebiteľa je iba poskytnutie osobných údajov 
spotrebiteľa (výnimku tvoria tie prípady, ak obchodník osobné údaje poskytnuté 
spotrebiteľom spracováva výlučne na účely poskytovania digitálneho obsahu alebo 
digitálnej služby alebo na účely dodržania zákonných požiadaviek (čl. 3 ods. 1 
DCD). 

Pokiaľ ide o vzájomný vzťah oboch smerníc, priesečníky možno identifikovať 
najmä v prípadoch poskytovania digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb, 

                                                           
7  Čl. 4 SGD, čl. 4 DCD. 



10 
 

certain aspects concerning contracts for the sale of goods, amending Regulation 
(EU) 2017/2394 and Directive 2009/22/EC and repealing Directive 1999/44/EC and 
Directive (EU) 2019/770 of the European Parliament and of the Council of 20 May 
2019 on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content and 
digital services into Slovak law. The proposal envisages not only a new section of 
the Civil Code that will address the specificities of contracts for the supply of digital 
content and digital services but will also have a significant impact on the regulation 
of consumer sales contracts. Within the Slovak system of implementation of 
appropriate measures as required by above-mentioned directives, the paper focuses 
in particular on the proposed concept of conformity of the digital content or digital 
service with the contract and related issues such as of remedies and their application 
by the consumers. At the same time, it points out some new constructions which, in 
accordance with the principle of full harmonisation on which both directives are 
built, must be incorporated into the Slovak legal order and some of which have not 
been fully understood by the professional public. 
 
Key words: contract for the sale of goods with digital elements, contract for the 
supply of digital content and digital services, lack of conformity with the contract, 
liability for defects, remedies. 
 
JEL Classification: K12 
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rozhodlo pripraviť úplne nový široko koncipovaný zákon o ochrane spotrebiteľa 
a v nadväznosti naň novelizovať Občiansky zákonník6 a ďalšie právne predpisy. 
Plány ministerstva sa však doposiaľ nepodarilo uskutočniť a DCD ani SGD neboli 
ani viac ako rok po uplynutí transpozičnej lehoty do slovenského právneho poriadku 
implementované. 

V januári 2022 bol v rámci medzirezortného pripomienkového konania 
predstavený úplne nový zákon o ochrane spotrebiteľa, reakciou na ktorý bolo 
predloženie takmer 800 pripomienok, ktorých vyhodnotenie momentálne prebieha. 
                                                           
4  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/771 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch 

týkajúcich sa zmlúv o predaji tovaru, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2394 a smernica 
2009/22/ES a zrušuje smernica 1999/44/ES (ďalej aj SGD alebo smernica o predaji tovaru). 

5  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/770 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch 
týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb (Ú. v. L 136/1) (ďalej aj 
DCD alebo smernica o digitálnom obsahu). 

6  Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
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7  Čl. 4 SGD, čl. 4 DCD. 
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dodávaných na nejakej forme hmotného nosiča resp. v prípadoch tovarov, ktoré 
obsahujú určité digitálne prvky. 

Vo všeobecnosti platí, že problematiku jednotlivých kategórií digitálneho 
obsahu, digitálnych služieb a ich dodávania rieši DCD. Menovať možno v tomto 
kontexte najmä počítačové programy, aplikácie, video súbory, audio súbory, 
hudobné súbory, digitálne hry, elektronické knihy (e-knihy) alebo iné elektronické 
publikácie, ale aj digitálne služby, ktoré umožňujú vytváranie, spracúvanie, prístup 
alebo uchovávanie dát v digitálnej forme vrátane softvéru ako služby, napríklad 
výmenu video súborov a audio súborov alebo hostiteľské služby pre iné súbory, 
textové editory alebo hry ponúkané v prostredí kumulovaných serverových výpočtov 
(cloud computing) a sociálnych médií. 

Na druhej strane úprava SGD zahŕňa pravidlá aplikovateľné na predaj tovaru 
vrátane tovaru s digitálnymi prvkami (napr. smartfóny alebo smart hodinky), t. j. 
SGD sa uplatňuje aj na dodávky digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb, ktoré 
sú súčasťou tovaru alebo sú s ním prepojené v zmysle čl. 2 ods. 5 písm. b) SGD 
(neprítomnosť digitálneho obsahu alebo digitálnej služby by bránila tomu, aby tovar 
plnil svoje funkcie) a poskytujú sa spolu s tovarom na základe kúpnej zmluvy. SGD 
by sa teda mala uplatňovať na zmluvy o predaji tovaru vrátane tovaru s digitálnymi 
prvkami, ktorý na plnenie svojich funkcií vyžaduje digitálny obsah alebo digitálnu 
službu, a to aj v prípade, ak digitálny obsah alebo digitálnu službu poskytuje osoba 
odlišná od predávajúceho. V prípade pochybností, či je digitálny obsah alebo služba, 
ktoré sú obsiahnuté v tovare alebo sú s nim prepojené, súčasťou kúpnej zmluvy sa 
má za to, že takýto digitálny obsah alebo služba spadajú do pôsobnosti SGD 
a vzťahuje sa na ne kúpna zmluva.8  Výnimku z aplikácie SGD tvoria však také 
hmotné nosiče, ktoré slúžia výhradne ako nosiče digitálneho obsahu. V takomto 
prípade sa aplikuje DCD.9 

Problematike SGD a DCD sa na Slovensku venovala pozornosť už od čias ich 
návrhov10 a následne aj po ich schválení.11 Neprebehla však významnejšia verejná 
diskusia, ktorá by predchádzala predstaveniu nového zákona implementujúceho 
pravidlá týchto dvoch smerníc a v rámci ktorej by sa intenzívnejšie diskutovalo 
ohľadne podoby nového zákona o ochrane spotrebiteľa a súvisiacej novely 
Občianskeho zákonníka. 

Najvýraznejšími zmenami, ktoré prinášajú smernice do pripravovanej 
vnútroštátnej právnej úpravy sú zjednotenie používaných termínov v súlade s 
legislatívou EÚ, aktualizácia informačných požiadaviek pri zmluvách uzatváraných 

                                                           
8  Čl. 3 ods. 4 DCD, čl. 3 ods. 3 SGD. 
9  Čl. 3 ods. 3 DCD, čl. 3 ods. 4 písm. a) SGD. 
10  JURČOVÁ, M., NOVOTNÁ., M., ADAMOVÁ, Z., DOBROVODSKÝ, R. Kúpne zmluvy 

uzatvárané on-line a kúpa digitálneho obsahu – úvahy o novej regulácii. In: Právny obzor. 2017, 
roč. 100, č. 2, s. 143 – 161, JURČOVÁ, M., NOVOTNÁ., M. Od spoločného kúpneho práva k 
digitálnej Európe In:  Košické dni súkromného práva. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach, 2016, s. 126-138. 

11  DULAKOVÁ JAKÚBEKOVÁ, D. Predaj tovaru v obchode v kontexte s novou spotrebiteľskou 
smernicou o predaji tovaru č. 2019/701. In: Paneurópske právnické listy, 2019, roč. II, č. 2, 
dostupné on-line na https://www.paneuropskepravnickelisty.sk/index.php/dulakova-d-3/. 
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na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov obchodníka12 v súvislosti s 
digitalizáciou a nová úprava informačných povinností prevádzkovateľov online 
trhov. Zároveň návrh zákona stanovuje podmienky kompatibility a interoperability 
digitálneho obsahu alebo digitálnej služby. Novelou Občianskeho zákonníka (nový 
§ 119a) sa v reakcii na vývoj trhu a zmeny európskej spotrebiteľskej legislatívy majú 
do právneho poriadku Slovenskej republiky zaviesť definície pojmov - vec 
s digitálnymi prvkami, digitálny obsah a digitálna služba. Pri všetkých týchto 
pojmoch sú východiskom definície v DCD, ktoré však neponechávajú veľký priestor 
na legislatívnu kreativitu.  

Vecou s digitálnymi prvkami je „akákoľvek vec, ktorá obsahuje digitálny obsah 
alebo digitálnu službu alebo je s digitálnym obsahom alebo digitálnou službou 
prepojená takým spôsobom, že ich absencia by bránila tomu, aby vec plnila svoje 
funkcie“ (§ 119a ods. 1 NOZ). Príkladom takejto veci sú napríklad inteligentné 
hodinky, ktoré môžu svoje funkcie plniť iba prostredníctvom aplikácie, ktorú si 
spotrebiteľ musí nainštalovať do smartfónu. Aplikácia by potom bola prepojeným 
digitálnym prvkom (rec. 15 SGD a rec. 21 DCD). Kategória veci s digitálnymi 
prvkami v sebe teda inkorporuje bežné hmotné veci, ktoré obsahujú digitálny obsah 
alebo službu, pričom aby bolo možné považovať tovar za tovar s digitálnymi 
prvkami, musí byť splnená jedna z dvoch podmienok. Buď by absencia digitálneho 
obsahu alebo digitálnej služby spôsobila, že tovar nie je možné používať so všetkými 
vymienenými alebo očakávanými funkciami (napr. operačný systém mobilného 
telefónu; nie však už tie aplikácie, ktoré boli síce do mobilného telefónu 
nainštalované, avšak ich odinštalovanie nespôsobí stratu funkčnosti) alebo sú 
digitálny obsah alebo digitálna služba v tovare s digitálnymi prvkami poskytované s 
týmto tovarom ako jeden tovar, pričom tak ustanovuje aj kúpna zmluva.13 

Digitálnym obsahom by podľa navrhovanej (všeobecnej) definície 
novelizovaného Občianskeho zákonníka mali byť „údaje, ktoré sa vytvárajú 
a dodávajú v digitálnej forme“ (§ 119a NOZ), ako definícia digitálnej služby sa v § 
119a ods. 3 NOZ navrhuje formulácia, v rámci ktorej by digitálnou službou bola 
„služba, ktorá umožňuje vytvárať, spracúvať alebo uchovávať údaje v digitálnej 
forme alebo mať k takýmto údajom prístup, alebo ktorá umožňuje výmenu alebo 
akúkoľvek interakciu údajov v digitálnej forme, ktoré nahrávajú alebo vytvárajú 
užívatelia služby“.14 Systematické zaradenie definície pojmov veci s digitálnymi 
prvkami, digitálneho obsahu a digitálnej služby do rubriky OZ, ktorá rieši predmet 
občianskoprávnych vzťahoch samozrejme vyvoláva otázky, aké postavenie v rámci 

                                                           
12  Ide o nový pojem, ktorý má nahradiť v súčasnosti zaužívaný pojem predávajúci. 
13  Pozri dôvodovú správu k bodu 8 návrhu zákona LP/2022/39 Zákon o ochrane spotrebiteľa a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, B. Osobitná časť, s. 41. 
14  Platná právna úprava síce obsahuje definíciu digitálneho obsahu, ako aj definíciu digitálnej služby, 

výlučne však iba na účely príslušných sektorových právnych úprav. Vo vzťahu k definícii 
digitálneho obsahu v zákone č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vo vzťahu k definícii digitálnej služby 
v kontexte osobitnej úpravy kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č. 69/2018 Z. z. 
o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (medzi digitálne služby zaraďuje tri druhy služieb: online trhovisko, internetový 
vyhľadávač a cloud computing). 
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vrátane tovaru s digitálnymi prvkami (napr. smartfóny alebo smart hodinky), t. j. 
SGD sa uplatňuje aj na dodávky digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb, ktoré 
sú súčasťou tovaru alebo sú s ním prepojené v zmysle čl. 2 ods. 5 písm. b) SGD 
(neprítomnosť digitálneho obsahu alebo digitálnej služby by bránila tomu, aby tovar 
plnil svoje funkcie) a poskytujú sa spolu s tovarom na základe kúpnej zmluvy. SGD 
by sa teda mala uplatňovať na zmluvy o predaji tovaru vrátane tovaru s digitálnymi 
prvkami, ktorý na plnenie svojich funkcií vyžaduje digitálny obsah alebo digitálnu 
službu, a to aj v prípade, ak digitálny obsah alebo digitálnu službu poskytuje osoba 
odlišná od predávajúceho. V prípade pochybností, či je digitálny obsah alebo služba, 
ktoré sú obsiahnuté v tovare alebo sú s nim prepojené, súčasťou kúpnej zmluvy sa 
má za to, že takýto digitálny obsah alebo služba spadajú do pôsobnosti SGD 
a vzťahuje sa na ne kúpna zmluva.8  Výnimku z aplikácie SGD tvoria však také 
hmotné nosiče, ktoré slúžia výhradne ako nosiče digitálneho obsahu. V takomto 
prípade sa aplikuje DCD.9 

Problematike SGD a DCD sa na Slovensku venovala pozornosť už od čias ich 
návrhov10 a následne aj po ich schválení.11 Neprebehla však významnejšia verejná 
diskusia, ktorá by predchádzala predstaveniu nového zákona implementujúceho 
pravidlá týchto dvoch smerníc a v rámci ktorej by sa intenzívnejšie diskutovalo 
ohľadne podoby nového zákona o ochrane spotrebiteľa a súvisiacej novely 
Občianskeho zákonníka. 

Najvýraznejšími zmenami, ktoré prinášajú smernice do pripravovanej 
vnútroštátnej právnej úpravy sú zjednotenie používaných termínov v súlade s 
legislatívou EÚ, aktualizácia informačných požiadaviek pri zmluvách uzatváraných 

                                                           
8  Čl. 3 ods. 4 DCD, čl. 3 ods. 3 SGD. 
9  Čl. 3 ods. 3 DCD, čl. 3 ods. 4 písm. a) SGD. 
10  JURČOVÁ, M., NOVOTNÁ., M., ADAMOVÁ, Z., DOBROVODSKÝ, R. Kúpne zmluvy 

uzatvárané on-line a kúpa digitálneho obsahu – úvahy o novej regulácii. In: Právny obzor. 2017, 
roč. 100, č. 2, s. 143 – 161, JURČOVÁ, M., NOVOTNÁ., M. Od spoločného kúpneho práva k 
digitálnej Európe In:  Košické dni súkromného práva. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach, 2016, s. 126-138. 

11  DULAKOVÁ JAKÚBEKOVÁ, D. Predaj tovaru v obchode v kontexte s novou spotrebiteľskou 
smernicou o predaji tovaru č. 2019/701. In: Paneurópske právnické listy, 2019, roč. II, č. 2, 
dostupné on-line na https://www.paneuropskepravnickelisty.sk/index.php/dulakova-d-3/. 
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na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov obchodníka12 v súvislosti s 
digitalizáciou a nová úprava informačných povinností prevádzkovateľov online 
trhov. Zároveň návrh zákona stanovuje podmienky kompatibility a interoperability 
digitálneho obsahu alebo digitálnej služby. Novelou Občianskeho zákonníka (nový 
§ 119a) sa v reakcii na vývoj trhu a zmeny európskej spotrebiteľskej legislatívy majú 
do právneho poriadku Slovenskej republiky zaviesť definície pojmov - vec 
s digitálnymi prvkami, digitálny obsah a digitálna služba. Pri všetkých týchto 
pojmoch sú východiskom definície v DCD, ktoré však neponechávajú veľký priestor 
na legislatívnu kreativitu.  

Vecou s digitálnymi prvkami je „akákoľvek vec, ktorá obsahuje digitálny obsah 
alebo digitálnu službu alebo je s digitálnym obsahom alebo digitálnou službou 
prepojená takým spôsobom, že ich absencia by bránila tomu, aby vec plnila svoje 
funkcie“ (§ 119a ods. 1 NOZ). Príkladom takejto veci sú napríklad inteligentné 
hodinky, ktoré môžu svoje funkcie plniť iba prostredníctvom aplikácie, ktorú si 
spotrebiteľ musí nainštalovať do smartfónu. Aplikácia by potom bola prepojeným 
digitálnym prvkom (rec. 15 SGD a rec. 21 DCD). Kategória veci s digitálnymi 
prvkami v sebe teda inkorporuje bežné hmotné veci, ktoré obsahujú digitálny obsah 
alebo službu, pričom aby bolo možné považovať tovar za tovar s digitálnymi 
prvkami, musí byť splnená jedna z dvoch podmienok. Buď by absencia digitálneho 
obsahu alebo digitálnej služby spôsobila, že tovar nie je možné používať so všetkými 
vymienenými alebo očakávanými funkciami (napr. operačný systém mobilného 
telefónu; nie však už tie aplikácie, ktoré boli síce do mobilného telefónu 
nainštalované, avšak ich odinštalovanie nespôsobí stratu funkčnosti) alebo sú 
digitálny obsah alebo digitálna služba v tovare s digitálnymi prvkami poskytované s 
týmto tovarom ako jeden tovar, pričom tak ustanovuje aj kúpna zmluva.13 

Digitálnym obsahom by podľa navrhovanej (všeobecnej) definície 
novelizovaného Občianskeho zákonníka mali byť „údaje, ktoré sa vytvárajú 
a dodávajú v digitálnej forme“ (§ 119a NOZ), ako definícia digitálnej služby sa v § 
119a ods. 3 NOZ navrhuje formulácia, v rámci ktorej by digitálnou službou bola 
„služba, ktorá umožňuje vytvárať, spracúvať alebo uchovávať údaje v digitálnej 
forme alebo mať k takýmto údajom prístup, alebo ktorá umožňuje výmenu alebo 
akúkoľvek interakciu údajov v digitálnej forme, ktoré nahrávajú alebo vytvárajú 
užívatelia služby“.14 Systematické zaradenie definície pojmov veci s digitálnymi 
prvkami, digitálneho obsahu a digitálnej služby do rubriky OZ, ktorá rieši predmet 
občianskoprávnych vzťahoch samozrejme vyvoláva otázky, aké postavenie v rámci 

                                                           
12  Ide o nový pojem, ktorý má nahradiť v súčasnosti zaužívaný pojem predávajúci. 
13  Pozri dôvodovú správu k bodu 8 návrhu zákona LP/2022/39 Zákon o ochrane spotrebiteľa a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, B. Osobitná časť, s. 41. 
14  Platná právna úprava síce obsahuje definíciu digitálneho obsahu, ako aj definíciu digitálnej služby, 

výlučne však iba na účely príslušných sektorových právnych úprav. Vo vzťahu k definícii 
digitálneho obsahu v zákone č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vo vzťahu k definícii digitálnej služby 
v kontexte osobitnej úpravy kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č. 69/2018 Z. z. 
o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (medzi digitálne služby zaraďuje tri druhy služieb: online trhovisko, internetový 
vyhľadávač a cloud computing). 
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tejto kategórie budú uvedené inštitúty zastávať. V závislosti od prístupu právnych 
poriadkov jednotlivých členských štátov, môže byť táto otázka (najmä vo vzťahu 
k digitálnemu obsahu) riešená odlišne. V niektorých právnych poriadkoch môže byť 
digitálny obsah považovaný za vec v právnom zmysle, v iných za inú majetkovú 
hodnotu príp. môže byť vytvorená samostatná kategória v rámci predmetov 
občianskoprávnych vzťahov. Vzhľadom k navrhovanej definícii digitálneho obsahu 
v NOZ ako „údajov“ a úzke chápanie kategórie veci v slovenskom právnom 
prostredí, možno vylúčiť ich podradenie pod kategóriu vecí, čo berúc do úvahy 
rôznorodý charakter údajov v digitálnej forme a ich povahu (môže ísť o prejavy 
osobnej povahy, osobné údaje vrátane biometrických údajov alebo o autorské diela15 
ako hudba, počítačový program alebo videohra) je rozumným riešením. Ako 
najvhodnejšia kategória sa javí byť v slovenskej doktríne v tomto kontexte kategória 
inej majetkovej hodnoty. Vo vzťahu ku kategorizácii veci s digitálnymi prvkami 
bude do kategórie veci patriť príslušný hmotný predmet, ktorý aj bude predmetom 
vlastníckeho práva, avšak obsiahnutý alebo prepojený digitálny obsah alebo služba 
digitálneho obsahu budú predmetom obligačných práv obdobne, ako je tomu 
v prípade autorských diel na hmotnom nosiči.16 

V navrhovanej právnej úprave sa rieši aj ďalšia nová terminológia. V súvislosti 
so zodpovednosťou obchodníka za vadu, ktorá bola spôsobená „nesprávnym 
prepojením digitálneho plnenia so zložkami digitálneho prostredia spotrebiteľa 
alebo začlenením digitálneho plnenia do zložiek digitálneho prostredia 
spotrebiteľa“ (§ 852h ods. 3 NOZ) sa zavádza pojem integrácia. Anglický pojem 
„update“ sa v návrhu prekladá ako „aktualizácia“ (napr. § 617 NOZ). Ďalším novým 
pojmom je digitálne prostredie, ktorým sa rozumie „hardvér, softvér a akékoľvek 
sieťové pripojenie používané spotrebiteľom na prístup alebo užívanie digitálneho 
plnenia“ (§ 852h ods. 4 NOZ). V Občianskom zákonníku sa počíta aj s pojmami 
kompatibilita, interoperabilita a funkčnosť. Kompatibilitou sa rozumie schopnosť 
veci alebo digitálneho plnenia fungovať s hardvérom alebo softvérom, s ktorými sa 
vec rovnakého druhu bežne používa, bez potreby zmeny predanej veci, hardvéru 
alebo softvéru [§ 616 písm. d) NOZ]. Interoperabilita je schopnosť predanej veci 
alebo digitálneho plnenia fungovať s hardvérom alebo softvérom odlišnými od tých, 
s ktorými sa vec rovnakého druhu bežne používa [§ 616 písm. d) NOZ]. Funkčnosť 
zase znamená, že predaná vec sa vyznačuje v zmluve vymedzenou schopnosťou 
plniť funkcie s ohľadom na svoj účel [§ 616 písm. c) NOZ]. 

Do Občianskeho zákonníka by sa mal zaviesť aj pojem „trvanlivý nosič“, čo však 
nepovažujeme za úplne vhodný preklad pojmu „durable medium“. Ako vhodnejší 
by sme považovali pojem „trvácny nosič“. 

Navrhovanou novelou Občianskeho zákonníka sa, ako už bolo uvedené, mení 
právna úprava spotrebiteľskej kúpnej zmluvy (§ 612 NOZ) a zavádza sa úplne nová 
úprava spotrebiteľskej zmluvy s digitálnym plnením (§ 852a a nasl. NOZ). 
Spotrebiteľskou kúpnou zmluvou je kúpna zmluva uzavretá medzi obchodníkom ako 
predávajúcim a spotrebiteľom ako kupujúcim, ak je predmetom kúpy akákoľvek 

                                                           
15  Porovnaj LIMBERGOVÁ, Z. Směrnice o digitálním obsahu a jejich implementace v právním řádu 

ČR. In: Revue pro právo a technologie, 2022, roč. 13, č. 25,  s. 248. 
16  Ibidem, s. 254. 
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hnuteľná vec, vrátane veci s digitálnymi prvkami (§ 119a ods. 1 NOZ), vody, plynu 
alebo elektriny predávaných v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, a to 
aj v prípade, ak sa má vec ešte len vyrobiť alebo vyhotoviť, okrem iného aj podľa 
špecifikácií kupujúceho. Podľa § 612 ods. 2 NOZ v prípade pochybností platí, že 
„predmetom spotrebiteľskej kúpnej zmluvy o kúpe veci s digitálnymi prvkami je aj 
dodanie digitálneho obsahu alebo poskytnutie digitálnej služby“. 

Zmluvou s digitálnym plnením má byť „každá spotrebiteľská zmluva, na základe 
ktorej obchodník dodáva alebo sa zaväzuje dodať digitálny obsah alebo poskytnúť 
digitálnu službu (digitálne plnenie), a spotrebiteľ platí alebo sa zaväzuje zaplatiť 
cenu, vrátane digitálne vyjadrenej hodnoty, alebo poskytuje alebo sa zaväzuje 
poskytnúť obchodníkovi svoje osobné údaje, a to aj v prípade, ak sa digitálne plnenie 
vyvíja podľa špecifikácií spotrebiteľa“ (§ 852a ods. 1 NOZ). Digitálne vyjadrenou 
hodnotou sa rozumejú napríklad elektronické poukážky, elektronické kupóny alebo 
virtuálne meny. V týchto prípadoch teda nejde o digitálny obsah ani digitálnu službu, 
ale len za digitálne vyjadrenie hodnoty, ktorého účelom je realizácia platby (cf. rec. 
23 DCD). Podľa § 852a ods. 2 NOZ sa za zmluvu s digitálnym plnením nemá 
považovať „zmluva, na základe ktorej obchodník dodáva alebo sa zaväzuje dodať 
digitálny obsah alebo poskytnúť digitálnu službu a spotrebiteľ poskytne alebo sa 
zaviaže poskytnúť len osobné údaje, ktoré obchodník spracúva výlučne na účely 
poskytnutia digitálneho plnenia alebo splnenia zákonnej povinnosti“. 

Jednou zo základných transpozičných otázok týkajúcich sa osobnej pôsobnosti 
smerníc a v nadväznosti na to i vnútroštátnej úpravy je, na aké subjekty sa má 
vzťahovať navrhovaná právna úprava, najmä či ide len o vzťahy subjektov, ktoré sú 
vo vzťahu B2C, alebo aj iné. Podľa čl. 3 ods. 1 DCD rovnako ako podľa čl. 3 ods. 1 
SGD sa smernice aplikujú len vtedy, ak obchodník dodáva alebo sa zaväzuje dodať 
digitálny obsah spotrebiteľovi alebo ak bola kúpna zmluva uzatvorená medzi 
spotrebiteľom a predávajúcim. Pojem „spotrebiteľ“ je vymedzený v čl. 2 ods. 6 DCD 
a čl. 2 ods. 2 SGD ako „každá fyzická osoba, ktorá v súvislosti so zmluvami, na ktoré 
sa vzťahuje táto smernica, koná na účely, ktoré nepatria do jej obchodnej, 
podnikateľskej, remeselnej alebo profesijnej činnosti“. Z tejto definície vyplýva, že 
spotrebiteľom môže byť len fyzická osoba a táto fyzická osoba nesmie konať na 
účely súvisiace s jej podnikateľskou alebo profesijnou činnosťou.  

Táto definícia generuje určité problémy najmä vo vzťahu k zmluvám so 
zmiešaným účelom (napr. nákup antivírusového programu pre počítač, ktorý je 
využívaný tak pre výkon profesie ako aj pre súkromné účely).17 Podľa recitálu 17 
DCD majú členské štáty naďalej možnosť v prípade takýchto zmlúv so zmiešaným 
účelom, kedy účel zmluvy spadá čiastočne do rámca obchodnej činnosti osoby 
a čiastočne mimo neho určiť, či sa bude na takéto zmluvy vzťahovať ochranný 
spotrebiteľský režim (za podmienky, že obchodný účel nie je prevládajúcim) a či 
takáto osoba bude považovaná za spotrebiteľa a za akých podmienok. Obdobne SGD 
umožňuje, aby členské štáty rozšírili vnútroštátnou úpravou ochranu poskytovanú 
spotrebiteľom aj na fyzické a právnické osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi za 

                                                           
17  Pozri bližšie LOOS, M. B. M. The (proposed) transposition of the Digital Content Directive in The 

Netherlands. In: Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic 
Commerce Law, Vol. 12, č. 2, 2021, s. 235 a nasl. 
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digitálneho obsahu budú predmetom obligačných práv obdobne, ako je tomu 
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alebo začlenením digitálneho plnenia do zložiek digitálneho prostredia 
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veci alebo digitálneho plnenia fungovať s hardvérom alebo softvérom, s ktorými sa 
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15  Porovnaj LIMBERGOVÁ, Z. Směrnice o digitálním obsahu a jejich implementace v právním řádu 

ČR. In: Revue pro právo a technologie, 2022, roč. 13, č. 25,  s. 248. 
16  Ibidem, s. 254. 
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ktorej obchodník dodáva alebo sa zaväzuje dodať digitálny obsah alebo poskytnúť 
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17  Pozri bližšie LOOS, M. B. M. The (proposed) transposition of the Digital Content Directive in The 

Netherlands. In: Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic 
Commerce Law, Vol. 12, č. 2, 2021, s. 235 a nasl. 
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predpokladu, že účel uzatváranej kúpnej zmluvy spadá čiastočne do rámca 
a čiastočne mimo rámec obchodnej činnosti daného subjektu, pokiaľ je obchodný 
účel v kontexte zmluvy iba okrajový (bod 22 recitálu SGD). 

Slovenská republika na túto možnosť danú oboma smernicami v samotnom 
návrhu zákona nereflektovala (na rozdiel napr. od Českej republiky, ktorá právnu 
úpravu zmlúv o poskytovaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb rozšírila na 
akékoľvek takéto zmluvy, t. j. aj nespotrebiteľského charakteru, ak ostane zachovaná 
podmienka ich odplatnosti a užívania pre vlastnú potrebu)18 a nezmieňuje sa o nej 
ani dôvodová správa. Otázne je, či takéto rozšírenie režimu ochrany bude možné v 
budúcnosti uskutočniť súdnou cestou v rámci vypĺňania medzier v zákone, alebo 
naopak chýbajúca explicitná zákonná úprava takejto možnosti ukazuje skôr na zámer 
zákonodarcu podriadiť takéto zmluvy so zmiešaným účelom nespotrebiteľskému 
režimu, pričom by sa vychádzalo z navrhovanej základnej definície (§ 2 písm. a) 
návrhu nového zákona o ochrane spotrebiteľa), kde spotrebiteľom je fyzická osoba, 
ktorá pri obchodnej praktike alebo v súvislosti so zmluvou nekoná v rámci 
podnikateľskej činnosti, povolania alebo zamestnania. Ak by účel zmluvy čo i len 
čiastočne smeroval ku konaniu v rámci podnikateľskej činnosti, povolania alebo 
zamestnania, nespadali by takéto zmluvy pod režim spotrebiteľských zmlúv.  
 
2. VADY PREDANEJ VECI - SÚLAD TOVARU A SÚLAD DIGITÁLNEHO 

PLNENIA SO ZMLUVOU 
 

Ako bolo uvedené vyššie, základom transponovanej úpravy smerníc SGD a DCD 
vo vzťahu k civilnoprávnej spotrebiteľskej agende v slovenskom právnom poriadku 
je novelizácia spotrebiteľskej kúpnej zmluvy v Občianskom zákonníku a zavedenie 
novej spotrebiteľskej zmluvy o digitálnom plnení v Občianskom zákonníku. 
V rámci existujúcej úpravy spotrebiteľskej kúpnej zmluvy sú zmenami dotknuté 
najmä ustanovenia o zodpovednosti za vady.19 Kým v súčasnosti platný stav štiepi 
právnu úpravu zodpovednosti za vady a konkrétneho postupu uplatňovania vád 
(reklamačné konanie) medzi Občiansky zákonník a zákon č. 250/2007 Z. z o ochrane 
spotrebiteľa, v rámci novej právnej úpravy sa navrhuje, ako uvádza dôvodová správa 
„z dôvodu zjednodušenia, konsolidácie a zosúladenia úpravy zodpovednosti za vady 
tovarov, digitálnych služieb a digitálneho obsahu s právom EÚ, aby bola ponechaná 
len úprava v Občianskom zákonníku...“.  

                                                           
18  Pozri navrhovaný § 2389a českého OZ Vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, Sněmovní tisk č. 994. 
19  Pozri dôvodovú správu k návrhu zákona LP/2022/39 Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov „Všeobecná časť“, s. 3. Dostupné na https://www.slov-lex.sk. 
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Navrhovaná právna úprava vychádza pri identifikácii vád z konceptu faktických 
a právnych20  vád veci21, a na to nadväzujúci koncept subjektívneho a objektívneho 
štandardu konformity – súladu tovaru a digitálneho plnenia s dohodnutými 
požiadavkami a všeobecnými požiadavkami. Zároveň platí, že pri dodávaných 
veciach s digitálnymi prvkami musia spĺňať štandard súladu tiež digitálny obsah 
a digitálna služba bez ohľadu na to, či ich dodáva alebo poskytuje predávajúci alebo 
iná osoba. 

Koncept štandardu konformity bol do navrhovanej úpravy prevzatý zo smerníc 
DCD aj SGD, ktoré rozlišujú subjektívne a objektívne požiadavky na súlad. Táto 
terminológia by sa mala v navrhovanej právnej úprave prejaviť v podobe regulácie 
súladu so všeobecnými (objektívnymi) požiadavkami na jednej strane 
a dohodnutými (subjektívnymi) požiadavkami na strane druhej. Východiskom 
navrhovanej úpravy je, že vec ako aj digitálne plnenie musí byť v súlade tak so 
subjektívnym štandardom (dohodnutými požiadavkami), ako aj s objektívnym 
štandardom (všeobecnými požiadavkami). 

Predávaná vec je v súlade so všeobecnými požiadavkami, ak „je vhodná na všetky 
účely, na ktoré sa vec rovnakého druhu bežne používa s prihliadnutím najmä na 
právne predpisy, technické normy alebo na kódexy správania platné pre príslušné 
odvetvie, ak zodpovedá opisu a kvalite vzorky alebo modelu, ktoré predávajúci 
sprístupnil kupujúcemu pred uzavretím zmluvy, je dodaná s príslušenstvom, obalom 
a návodmi, vrátane návodu na montáž a inštaláciu, ktoré môže kupujúci dôvodne 
očakávať, a je dodaná v množstve, kvalite a s vlastnosťami, vrátane funkčnosti, 
kompatibility, bezpečnosti a schopnosti zachovať si pri bežnom používaní svoju 
funkčnosť a výkonnosť (životnosť), aké sú bežné pre vec rovnakého druhu a aké môže 
kupujúci dôvodne očakávať vzhľadom na povahu predanej veci a s prihliadnutím na 
akékoľvek verejné vyhlásenie predávajúceho alebo inej osoby v reťazci dodávok, 
vrátane výrobcu22, alebo v ich mene, a to najmä pri propagácii veci alebo na jej 
označení.“23 

Digitálne plnenie je v súlade so všeobecnými požiadavkami, ak „je vhodné na 
účely, na ktoré sa digitálny obsah rovnakého druhu bežne používa s prihliadnutím 
najmä na právne predpisy, technické normy alebo na kódexy správania platné pre 

                                                           
20  Súlad veci (vrátane veci s digitálnymi prvkami) aj súlad digitálneho plnenia sa vzťahuje tak na 

vecné ako aj právne vady. Obmedzenia vyplývajúce z porušenia práv tretej strany, predovšetkým 
práv duševného vlastníctva, by totiž mohli zabrániť použitiu tovaru alebo digitálneho plnenia v 
súlade so zmluvou alebo takéto použitie obmedziť. Z recitálu 35 SGD a recitálu 54 DCD, ako aj z 
článkov 9 SGD a 10 DCD vyplýva, že členské štáty EÚ majú z uvedeného dôvodu povinnosť 
zabezpečiť, aby mal spotrebiteľ v takýchto prípadoch nárok na prostriedky nápravy z dôvodu 
nesúladu, pokiaľ vnútroštátne právo nestanovuje v takýchto prípadoch neplatnosť zmluvy alebo jej 
zrušenie. 

21  § 618 NOZ „Predaná vec má vady, ak nie je v súlade s požiadavkami podľa § 615 alebo ak jej 
používanie znemožňujú alebo obmedzujú práva tretej osoby, vrátane práv duševného vlastníctva.“ 
§ 852g NOZ „Digitálne plnenie má vady, ak nie je v súlade s požiadavkami podľa § 852d alebo ak 
jeho užívanie znemožňujú alebo obmedzujú práva tretej osoby, vrátane práv duševného vlastníctva. 

22  Za výrobcu sa považuje zhotoviteľ veci, dovozca veci na trh Európskej únie z tretej krajiny alebo 
iná osoba, ktorá sa označuje za výrobcu tým, že na vec umiestni svoje meno, ochrannú známku 
alebo iné rozlišujúce označenie. 

23  § 617 NOZ. 



16 
 

predpokladu, že účel uzatváranej kúpnej zmluvy spadá čiastočne do rámca 
a čiastočne mimo rámec obchodnej činnosti daného subjektu, pokiaľ je obchodný 
účel v kontexte zmluvy iba okrajový (bod 22 recitálu SGD). 

Slovenská republika na túto možnosť danú oboma smernicami v samotnom 
návrhu zákona nereflektovala (na rozdiel napr. od Českej republiky, ktorá právnu 
úpravu zmlúv o poskytovaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb rozšírila na 
akékoľvek takéto zmluvy, t. j. aj nespotrebiteľského charakteru, ak ostane zachovaná 
podmienka ich odplatnosti a užívania pre vlastnú potrebu)18 a nezmieňuje sa o nej 
ani dôvodová správa. Otázne je, či takéto rozšírenie režimu ochrany bude možné v 
budúcnosti uskutočniť súdnou cestou v rámci vypĺňania medzier v zákone, alebo 
naopak chýbajúca explicitná zákonná úprava takejto možnosti ukazuje skôr na zámer 
zákonodarcu podriadiť takéto zmluvy so zmiešaným účelom nespotrebiteľskému 
režimu, pričom by sa vychádzalo z navrhovanej základnej definície (§ 2 písm. a) 
návrhu nového zákona o ochrane spotrebiteľa), kde spotrebiteľom je fyzická osoba, 
ktorá pri obchodnej praktike alebo v súvislosti so zmluvou nekoná v rámci 
podnikateľskej činnosti, povolania alebo zamestnania. Ak by účel zmluvy čo i len 
čiastočne smeroval ku konaniu v rámci podnikateľskej činnosti, povolania alebo 
zamestnania, nespadali by takéto zmluvy pod režim spotrebiteľských zmlúv.  
 
2. VADY PREDANEJ VECI - SÚLAD TOVARU A SÚLAD DIGITÁLNEHO 

PLNENIA SO ZMLUVOU 
 

Ako bolo uvedené vyššie, základom transponovanej úpravy smerníc SGD a DCD 
vo vzťahu k civilnoprávnej spotrebiteľskej agende v slovenskom právnom poriadku 
je novelizácia spotrebiteľskej kúpnej zmluvy v Občianskom zákonníku a zavedenie 
novej spotrebiteľskej zmluvy o digitálnom plnení v Občianskom zákonníku. 
V rámci existujúcej úpravy spotrebiteľskej kúpnej zmluvy sú zmenami dotknuté 
najmä ustanovenia o zodpovednosti za vady.19 Kým v súčasnosti platný stav štiepi 
právnu úpravu zodpovednosti za vady a konkrétneho postupu uplatňovania vád 
(reklamačné konanie) medzi Občiansky zákonník a zákon č. 250/2007 Z. z o ochrane 
spotrebiteľa, v rámci novej právnej úpravy sa navrhuje, ako uvádza dôvodová správa 
„z dôvodu zjednodušenia, konsolidácie a zosúladenia úpravy zodpovednosti za vady 
tovarov, digitálnych služieb a digitálneho obsahu s právom EÚ, aby bola ponechaná 
len úprava v Občianskom zákonníku...“.  

                                                           
18  Pozri navrhovaný § 2389a českého OZ Vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, Sněmovní tisk č. 994. 
19  Pozri dôvodovú správu k návrhu zákona LP/2022/39 Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov „Všeobecná časť“, s. 3. Dostupné na https://www.slov-lex.sk. 

17 
 

Navrhovaná právna úprava vychádza pri identifikácii vád z konceptu faktických 
a právnych20  vád veci21, a na to nadväzujúci koncept subjektívneho a objektívneho 
štandardu konformity – súladu tovaru a digitálneho plnenia s dohodnutými 
požiadavkami a všeobecnými požiadavkami. Zároveň platí, že pri dodávaných 
veciach s digitálnymi prvkami musia spĺňať štandard súladu tiež digitálny obsah 
a digitálna služba bez ohľadu na to, či ich dodáva alebo poskytuje predávajúci alebo 
iná osoba. 

Koncept štandardu konformity bol do navrhovanej úpravy prevzatý zo smerníc 
DCD aj SGD, ktoré rozlišujú subjektívne a objektívne požiadavky na súlad. Táto 
terminológia by sa mala v navrhovanej právnej úprave prejaviť v podobe regulácie 
súladu so všeobecnými (objektívnymi) požiadavkami na jednej strane 
a dohodnutými (subjektívnymi) požiadavkami na strane druhej. Východiskom 
navrhovanej úpravy je, že vec ako aj digitálne plnenie musí byť v súlade tak so 
subjektívnym štandardom (dohodnutými požiadavkami), ako aj s objektívnym 
štandardom (všeobecnými požiadavkami). 

Predávaná vec je v súlade so všeobecnými požiadavkami, ak „je vhodná na všetky 
účely, na ktoré sa vec rovnakého druhu bežne používa s prihliadnutím najmä na 
právne predpisy, technické normy alebo na kódexy správania platné pre príslušné 
odvetvie, ak zodpovedá opisu a kvalite vzorky alebo modelu, ktoré predávajúci 
sprístupnil kupujúcemu pred uzavretím zmluvy, je dodaná s príslušenstvom, obalom 
a návodmi, vrátane návodu na montáž a inštaláciu, ktoré môže kupujúci dôvodne 
očakávať, a je dodaná v množstve, kvalite a s vlastnosťami, vrátane funkčnosti, 
kompatibility, bezpečnosti a schopnosti zachovať si pri bežnom používaní svoju 
funkčnosť a výkonnosť (životnosť), aké sú bežné pre vec rovnakého druhu a aké môže 
kupujúci dôvodne očakávať vzhľadom na povahu predanej veci a s prihliadnutím na 
akékoľvek verejné vyhlásenie predávajúceho alebo inej osoby v reťazci dodávok, 
vrátane výrobcu22, alebo v ich mene, a to najmä pri propagácii veci alebo na jej 
označení.“23 

Digitálne plnenie je v súlade so všeobecnými požiadavkami, ak „je vhodné na 
účely, na ktoré sa digitálny obsah rovnakého druhu bežne používa s prihliadnutím 
najmä na právne predpisy, technické normy alebo na kódexy správania platné pre 

                                                           
20  Súlad veci (vrátane veci s digitálnymi prvkami) aj súlad digitálneho plnenia sa vzťahuje tak na 

vecné ako aj právne vady. Obmedzenia vyplývajúce z porušenia práv tretej strany, predovšetkým 
práv duševného vlastníctva, by totiž mohli zabrániť použitiu tovaru alebo digitálneho plnenia v 
súlade so zmluvou alebo takéto použitie obmedziť. Z recitálu 35 SGD a recitálu 54 DCD, ako aj z 
článkov 9 SGD a 10 DCD vyplýva, že členské štáty EÚ majú z uvedeného dôvodu povinnosť 
zabezpečiť, aby mal spotrebiteľ v takýchto prípadoch nárok na prostriedky nápravy z dôvodu 
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23  § 617 NOZ. 
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príslušné odvetvie, ak zodpovedá skúšobnej verzii alebo ukážke digitálneho plnenia, 
ktorú obchodník sprístupnil spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy, ak je dodané s 
príslušenstvom a návodmi, ktoré môže spotrebiteľ dôvodne očakávať a ak je dodané 
v množstve, má vlastnosti a výkon, vrátane funkčnosti, kompatibility, prístupnosti, 
kontinuity a bezpečnosti, aké sú bežné pre digitálne plnenie rovnakého druhu a aké 
môže spotrebiteľ dôvodne očakávať vzhľadom na povahu digitálneho plnenia 
a s prihliadnutím na akékoľvek verejné vyhlásenie obchodníka alebo inej osoby 
v reťazi dodávok alebo v ich mene, a to najmä pri propagácii digitálneho plnenia 
alebo na jeho označení.“24 

Všeobecnou požiadavkou na súlad predanej veci ako aj na súlad digitálneho 
plnenia je i splnenie informačnej povinnosti predávajúceho/obchodníka, v rámci 
ktorej musí upovedomiť spotrebiteľa o aktualizáciách, vrátane bezpečnostných 
aktualizácií ako aj splnenie povinnosti dodať spotrebiteľovi aktualizácie, ktoré sú 
potrebné na zachovanie súladu digitálneho plnenia s požiadavkami (§ 617 ods. 3 
NOZ a § 852f ods. 4 NOZ pre zmluvy s digitálnym plnením). 

Požiadavka súladu so všeobecnými podmienkami sa však neaplikuje absolútne, 
existujú aj prípady, kedy táto požiadavka nemusí byť splnená. Vec (vrátane veci 
s digitálnymi prvkami) nemusí byť v súlade so všeobecnými požiadavkami, ak 
predávajúci pri uzavretí zmluvy výslovne oboznámil kupujúceho, že určitá vlastnosť 
veci nezodpovedá všeobecným požiadavkám, a kupujúci s nesúladom výslovne 
a osobitne súhlasil (§ 615 ods. 2 NOZ). Obdobne to platí aj pri dodaní digitálneho 
plnenia (§ 852d ods. 2 NOZ), kedy digitálne plnenie nemusí byť v súlade so 
všeobecnými požiadavkami, ak obchodník pri uzavretí zmluvy výslovne oboznámil 
spotrebiteľa, že určitá vlastnosť digitálneho plnenia nezodpovedá všeobecným 
požiadavkám, a spotrebiteľ s nesúladom výslovne a osobitne súhlasil. 

Pokiaľ ide o splnenie požiadavky súladu s dohodnutými požiadavkami (§ 616 
NOZ pre spotrebiteľské kúpne zmluvy, § 852e NOZ pre zmluvy s digitálnym 
plnením), z dohodnutých požiadaviek možno menovať napríklad požiadavky na 
funkčnosť, kompatibilitu a operabilitu, či požiadavku, že predaná vec je vhodná na 
konkrétny účel, s ktorým spotrebiteľ oboznámil obchodníka najneskôr pri uzavretí 
zmluvy a s ktorým obchodník súhlasil a pod. Špecifickou dohodnutou požiadavkou, 
ktorá sa bude bežne vyskytovať v prípade veci s digitálnymi prvkami resp. v prípade 
digitálneho plnenia je požiadavka na dodanie aktualizácií vymedzených v zmluve [§ 
616 písm. h) NOZ, § 852e písm. f) NOZ]. Spotrebiteľ musí byť tiež upovedomený 
o aktualizáciách, vrátane bezpečnostných aktualizácií a musia mu byť dodané 
aktualizácie, ktoré sú potrebné na zachovanie súladu predanej veci alebo digitálneho 
plnenia (§ 617 ods. 3 NOZ, § 852f ods. 4 NOZ). 

S informačnou povinnosťou predávajúceho/obchodníka o aktualizáciách a s 
jeho povinnosťou dodať aktualizácie, ktoré sú potrebné na zachovania súladu 
predanej veci úzko súvisia určité výnimky zo zodpovednosti, ktoré sa uplatňujú tak 
v prípade predaja veci, ako aj v prípadoch dodania digitálneho plnenia. Uvedená 
informačná povinnosť vrátane povinnosti dodať aktualizácie zaťažuje obchodníka 
resp. predávajúceho aj vtedy, ak samotné aktualizácie vydáva osoba odlišná od 
predávajúceho/obchodníka. Ak je aj po riadnom splnení povinností zo strany 
                                                           
24  § 852f ods. 1 NOZ. 
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obchodníka/predávajúceho týkajúce sa aktualizácii spotrebiteľ pasívny, predávajúci 
resp. obchodník nebude zodpovedať za týmto vzniknuté vady. 

Akú dlhú dobu musí predaná vec spĺňať požiadavku súladu? Ak ide 
o jednorazové dodanie digitálneho plnenia v rámci spotrebiteľskej kúpnej zmluvy, 
je to doba, počas ktorej môže kupujúci dôvodne očakávať, že predaná vec bude 
spĺňať dohodnuté (subjektívne) a všeobecné (objektívne) požiadavky 
s prihliadnutím na druh a účel veci a digitálnych prvkov, povahu a okolnosti 
uzavretia zmluvy. Ak sa ale dodáva digitálne plnenie nepretržite počas dohodnutej 
doby, predaná vec musí byť v súlade počas dohodnutej doby, najmenej však dva 
roky od dodania veci s digitálnymi prvkami. 

Doba, v rámci ktorej musí byť v súlade digitálne plnenie v rámci zmluvy, na 
základe ktorej obchodník dodáva alebo sa zaväzuje dodať digitálny obsah alebo 
poskytnúť digitálnu službu, opäť závisí od toho, či sa dodáva jednorazovo, ako súbor 
jednotlivých plnení alebo nepretržite. V prvých dvoch prípadoch je to doba, počas 
ktorej môže spotrebiteľ dôvodne očakávať, že digitálne plnenie bude spĺňať 
požiadavky na súlad s prihliadnutím na druh a účel digitálneho plnenia a na povahu 
a okolnosti uzavretia zmluvy (§ 852f ods. 5 NOZ). Ak sa má ale digitálne plnenie 
podľa zmluvy dodávať nepretržite počas dohodnutej doby, je to počas takto 
dohodnutej doby (§ 852f ods. 6 NOZ). 

Naviazanie trvania súladu digitálneho plnenia na dôvodné očakávania 
spotrebiteľa je relatívne neurčitým konceptom, kde dôvodné očakávania spotrebiteľa 
predstavujú abstraktný pojem, naplnenie ktorého obsahom bude závisieť od 
mnohých faktorov, najmä od povahy poskytovaného digitálneho plnenia (je rozdiel 
či pôjde o film, hru, software na editáciu fotiek či dátové úložisko) a spôsobu jeho 
poskytovania, pričom dôvodné očakávania spotrebiteľov môžu byť odlišné 
i vzhľadom na jednotlivé trhy členských štátov, na rýchlo sa vyvíjajúcu inovatívnu 
povahu trhov, rozdielne licenčné zvyklosti a podmienky a pod.25 Z tohto dôvodu 
získa tento koncept konkrétnejšie aplikovateľné rysy pravdepodobne až 
v nadväznosti na súdnu rozhodovaciu prax. 
 
3.  ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO/OBCHODNÍKA, ZÁKONNÁ A 

SPOTREBITEĽSKÁ ZÁRUKA 
 

Pri určení pravidiel zodpovednosti predávajúceho resp. obchodníka za vady 
plnenia sa tieto pravidlá môžu líšiť v závislosti od toho, či ide o jednorazové plnenie, 
súbor jednorazových plnení alebo o nepretržité plnenie. 

Pokiaľ ide o predaj tovaru (spotrebiteľskú kúpnu zmluvu), vychádzalo sa pri 
transpozícii z článku 10 SGD, podľa ktorého predávajúci vo vzťahu k spotrebiteľovi 
zodpovedá za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania tovaru a ktorý sa 
prejaví do dvoch rokov od jeho dodania, pričom uvedené pravidlo bolo pretavené do 
základného ustanovenia § 619 ods. 1 NOZ, podľa ktorého predávajúci zodpovedá za 
akúkoľvek vadu, ktorú má predaná vec v čase jej dodania a ktorá sa prejaví do dvoch 
rokov od dodania. To sa týka aj tovaru s digitálnymi prvkami. Ak sa v prípade tovaru 
                                                           
25  SCHULZE, R., STAUDENMAYER, D. EU Digital Law: Article-by-Article Commentary. Baden, 

Baden: Nomos, 2020, s. 144. 
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príslušné odvetvie, ak zodpovedá skúšobnej verzii alebo ukážke digitálneho plnenia, 
ktorú obchodník sprístupnil spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy, ak je dodané s 
príslušenstvom a návodmi, ktoré môže spotrebiteľ dôvodne očakávať a ak je dodané 
v množstve, má vlastnosti a výkon, vrátane funkčnosti, kompatibility, prístupnosti, 
kontinuity a bezpečnosti, aké sú bežné pre digitálne plnenie rovnakého druhu a aké 
môže spotrebiteľ dôvodne očakávať vzhľadom na povahu digitálneho plnenia 
a s prihliadnutím na akékoľvek verejné vyhlásenie obchodníka alebo inej osoby 
v reťazi dodávok alebo v ich mene, a to najmä pri propagácii digitálneho plnenia 
alebo na jeho označení.“24 

Všeobecnou požiadavkou na súlad predanej veci ako aj na súlad digitálneho 
plnenia je i splnenie informačnej povinnosti predávajúceho/obchodníka, v rámci 
ktorej musí upovedomiť spotrebiteľa o aktualizáciách, vrátane bezpečnostných 
aktualizácií ako aj splnenie povinnosti dodať spotrebiteľovi aktualizácie, ktoré sú 
potrebné na zachovanie súladu digitálneho plnenia s požiadavkami (§ 617 ods. 3 
NOZ a § 852f ods. 4 NOZ pre zmluvy s digitálnym plnením). 

Požiadavka súladu so všeobecnými podmienkami sa však neaplikuje absolútne, 
existujú aj prípady, kedy táto požiadavka nemusí byť splnená. Vec (vrátane veci 
s digitálnymi prvkami) nemusí byť v súlade so všeobecnými požiadavkami, ak 
predávajúci pri uzavretí zmluvy výslovne oboznámil kupujúceho, že určitá vlastnosť 
veci nezodpovedá všeobecným požiadavkám, a kupujúci s nesúladom výslovne 
a osobitne súhlasil (§ 615 ods. 2 NOZ). Obdobne to platí aj pri dodaní digitálneho 
plnenia (§ 852d ods. 2 NOZ), kedy digitálne plnenie nemusí byť v súlade so 
všeobecnými požiadavkami, ak obchodník pri uzavretí zmluvy výslovne oboznámil 
spotrebiteľa, že určitá vlastnosť digitálneho plnenia nezodpovedá všeobecným 
požiadavkám, a spotrebiteľ s nesúladom výslovne a osobitne súhlasil. 

Pokiaľ ide o splnenie požiadavky súladu s dohodnutými požiadavkami (§ 616 
NOZ pre spotrebiteľské kúpne zmluvy, § 852e NOZ pre zmluvy s digitálnym 
plnením), z dohodnutých požiadaviek možno menovať napríklad požiadavky na 
funkčnosť, kompatibilitu a operabilitu, či požiadavku, že predaná vec je vhodná na 
konkrétny účel, s ktorým spotrebiteľ oboznámil obchodníka najneskôr pri uzavretí 
zmluvy a s ktorým obchodník súhlasil a pod. Špecifickou dohodnutou požiadavkou, 
ktorá sa bude bežne vyskytovať v prípade veci s digitálnymi prvkami resp. v prípade 
digitálneho plnenia je požiadavka na dodanie aktualizácií vymedzených v zmluve [§ 
616 písm. h) NOZ, § 852e písm. f) NOZ]. Spotrebiteľ musí byť tiež upovedomený 
o aktualizáciách, vrátane bezpečnostných aktualizácií a musia mu byť dodané 
aktualizácie, ktoré sú potrebné na zachovanie súladu predanej veci alebo digitálneho 
plnenia (§ 617 ods. 3 NOZ, § 852f ods. 4 NOZ). 

S informačnou povinnosťou predávajúceho/obchodníka o aktualizáciách a s 
jeho povinnosťou dodať aktualizácie, ktoré sú potrebné na zachovania súladu 
predanej veci úzko súvisia určité výnimky zo zodpovednosti, ktoré sa uplatňujú tak 
v prípade predaja veci, ako aj v prípadoch dodania digitálneho plnenia. Uvedená 
informačná povinnosť vrátane povinnosti dodať aktualizácie zaťažuje obchodníka 
resp. predávajúceho aj vtedy, ak samotné aktualizácie vydáva osoba odlišná od 
predávajúceho/obchodníka. Ak je aj po riadnom splnení povinností zo strany 
                                                           
24  § 852f ods. 1 NOZ. 
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obchodníka/predávajúceho týkajúce sa aktualizácii spotrebiteľ pasívny, predávajúci 
resp. obchodník nebude zodpovedať za týmto vzniknuté vady. 

Akú dlhú dobu musí predaná vec spĺňať požiadavku súladu? Ak ide 
o jednorazové dodanie digitálneho plnenia v rámci spotrebiteľskej kúpnej zmluvy, 
je to doba, počas ktorej môže kupujúci dôvodne očakávať, že predaná vec bude 
spĺňať dohodnuté (subjektívne) a všeobecné (objektívne) požiadavky 
s prihliadnutím na druh a účel veci a digitálnych prvkov, povahu a okolnosti 
uzavretia zmluvy. Ak sa ale dodáva digitálne plnenie nepretržite počas dohodnutej 
doby, predaná vec musí byť v súlade počas dohodnutej doby, najmenej však dva 
roky od dodania veci s digitálnymi prvkami. 

Doba, v rámci ktorej musí byť v súlade digitálne plnenie v rámci zmluvy, na 
základe ktorej obchodník dodáva alebo sa zaväzuje dodať digitálny obsah alebo 
poskytnúť digitálnu službu, opäť závisí od toho, či sa dodáva jednorazovo, ako súbor 
jednotlivých plnení alebo nepretržite. V prvých dvoch prípadoch je to doba, počas 
ktorej môže spotrebiteľ dôvodne očakávať, že digitálne plnenie bude spĺňať 
požiadavky na súlad s prihliadnutím na druh a účel digitálneho plnenia a na povahu 
a okolnosti uzavretia zmluvy (§ 852f ods. 5 NOZ). Ak sa má ale digitálne plnenie 
podľa zmluvy dodávať nepretržite počas dohodnutej doby, je to počas takto 
dohodnutej doby (§ 852f ods. 6 NOZ). 

Naviazanie trvania súladu digitálneho plnenia na dôvodné očakávania 
spotrebiteľa je relatívne neurčitým konceptom, kde dôvodné očakávania spotrebiteľa 
predstavujú abstraktný pojem, naplnenie ktorého obsahom bude závisieť od 
mnohých faktorov, najmä od povahy poskytovaného digitálneho plnenia (je rozdiel 
či pôjde o film, hru, software na editáciu fotiek či dátové úložisko) a spôsobu jeho 
poskytovania, pričom dôvodné očakávania spotrebiteľov môžu byť odlišné 
i vzhľadom na jednotlivé trhy členských štátov, na rýchlo sa vyvíjajúcu inovatívnu 
povahu trhov, rozdielne licenčné zvyklosti a podmienky a pod.25 Z tohto dôvodu 
získa tento koncept konkrétnejšie aplikovateľné rysy pravdepodobne až 
v nadväznosti na súdnu rozhodovaciu prax. 
 
3.  ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO/OBCHODNÍKA, ZÁKONNÁ A 

SPOTREBITEĽSKÁ ZÁRUKA 
 

Pri určení pravidiel zodpovednosti predávajúceho resp. obchodníka za vady 
plnenia sa tieto pravidlá môžu líšiť v závislosti od toho, či ide o jednorazové plnenie, 
súbor jednorazových plnení alebo o nepretržité plnenie. 

Pokiaľ ide o predaj tovaru (spotrebiteľskú kúpnu zmluvu), vychádzalo sa pri 
transpozícii z článku 10 SGD, podľa ktorého predávajúci vo vzťahu k spotrebiteľovi 
zodpovedá za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania tovaru a ktorý sa 
prejaví do dvoch rokov od jeho dodania, pričom uvedené pravidlo bolo pretavené do 
základného ustanovenia § 619 ods. 1 NOZ, podľa ktorého predávajúci zodpovedá za 
akúkoľvek vadu, ktorú má predaná vec v čase jej dodania a ktorá sa prejaví do dvoch 
rokov od dodania. To sa týka aj tovaru s digitálnymi prvkami. Ak sa v prípade tovaru 
                                                           
25  SCHULZE, R., STAUDENMAYER, D. EU Digital Law: Article-by-Article Commentary. Baden, 

Baden: Nomos, 2020, s. 144. 
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s digitálnymi prvkami v kúpnej zmluve stanovuje nepretržité dodávanie digitálneho 
obsahu alebo digitálnej služby počas určitej doby, predávajúci je zodpovedný aj za 
každý nesúlad digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ku ktorému dôjde alebo 
ktorý sa prejaví do dvoch rokov od dodania tovaru s digitálnymi prvkami. Smernica 
tiež upravuje, že ak sa v zmluve stanovuje nepretržité dodávanie počas viac ako 
dvoch rokov, predávajúci nesie zodpovednosť za akýkoľvek nesúlad digitálneho 
obsahu alebo digitálnej služby, ku ktorému dôjde alebo ktorý sa prejaví počas doby, 
počas ktorej sa podľa kúpnej zmluvy má dodávať digitálny obsah alebo digitálna 
služba. 

Uvedená úniová úprava sa navrhuje transponovať do § 619 ods. 2 NOZ tak, že 
ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi prvkami, pri ktorej sa má digitálny obsah 
dodávať alebo digitálna služba poskytovať nepretržite počas dohodnutej doby, 
predávajúci zodpovedá za každú vadu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, 
ktorá sa vyskytne alebo prejaví počas celej dohodnutej doby, najmenej však počas 
dvoch rokov od dodania veci s digitálnymi prvkami. 

V prípade spotrebiteľskej zmluvy s digitálnym plnením sa tiež rozlišuje, či ide 
o zmluvu na jednorazové plnenie, zmluvu na jednorazové opakované plnenie alebo 
o zmluvu na kontinuálne poskytovanie digitálneho plnenia (či už uzavretú na dobu 
určitú alebo neurčitú). Ako sa uvádza v recitáli 56 DCD digitálny obsah alebo 
digitálne služby „sa spotrebiteľom môžu dodávať ako jediné dodanie, napríklad ak 
si spotrebitelia stiahnu e-knihu a uložia si ju na svojom osobnom zariadení. Podobne 
môže dodanie pozostávať zo série takýchto jednotlivých dodaní, napríklad ak 
spotrebitelia dostanú odkaz na stiahnutie novej e-knihy každý týždeň. Rozlišujúcim 
prvkom tejto kategórie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby je skutočnosť, že 
spotrebitelia potom majú možnosť prístupu k digitálnemu obsahu alebo digitálnej 
službe a ich využívania po neobmedzenú dobu. V takýchto prípadoch by sa súlad 
digitálneho obsahu alebo digitálnej služby mal posudzovať v čase dodania, a preto 
by mal byť obchodník zodpovedný len za nesúlad, ktorý existuje v čase jediného 
dodania alebo každého jednotlivého dodania. V záujme zabezpečenia právnej istoty 
by obchodníci a spotrebitelia mali mať možnosť spoľahnúť sa na harmonizované 
minimálne obdobie, počas ktorého by mal byť obchodník zodpovedný za nesúlad. 
Pokiaľ ide o zmluvy, v ktorých sa stanovuje jediné dodanie alebo súbor jednotlivých 
dodaní digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby obchodníci niesli zodpovednosť počas obdobia nie kratšieho ako dva roky odo 
dňa dodania, ak je obchodník podľa ich príslušného vnútroštátneho práva 
zodpovedný len za akýkoľvek nesúlad, ktorý sa prejaví počas obdobia po dodaní“. 

 
Podľa § 852h NOZ týkajúceho sa transponovanej úpravy spotrebiteľských zmlúv 

s digitálnym plnením, obchodník zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorú má digitálne 
plnenie v čase jeho dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od jeho dodania, ak 
ide o digitálne plnenie, ktoré sa dodáva jednorazovo alebo ako súbor jednotlivých 
plnení (ods. 1). Ak ale ide o digitálne plnenie, ktoré sa dodáva nepretržite počas 
dohodnutej doby, obchodník zodpovedá za každú vadu digitálneho plnenia, ktorá sa 
prejaví počas tejto dohodnutej doby (ods. 2).  
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V navrhovanej právnej úprave sa vo vzťahu k zodpovednosti za vady osobitne 
upravujú otázky spojené s nesprávnou inštaláciou digitálneho obsahu alebo 
digitálnej služby. 

Predávajúci  podľa § 619 ods. 4 NOZ zodpovedá za vadu, ktorá bola spôsobená 
nesprávnou montážou alebo inštaláciou veci, digitálneho obsahu alebo digitálnej 
služby, ak  

 
a) bola montáž alebo inštalácia súčasťou kúpnej zmluvy a bola vykonaná 

predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť, alebo 
b) montáž alebo inštaláciu, ktorú mal vykonať kupujúci, vykonal kupujúci 

nesprávne v dôsledku nedostatkov návodu na montáž alebo inštaláciu, ktorý 
mu poskytol predávajúci alebo dodávateľ digitálneho obsahu alebo digitálnej 
služby. 

 
Na druhej strane, predávajúci nezodpovedá za vadu veci s digitálnymi prvkami, 

ktorá bola spôsobená výlučne nenainštalovaním aktualizácie, ak si kupujúci 
aktualizáciu nenainštaloval v primeranej lehote po jej dodaní a 
  

a) predávajúci oboznámil kupujúceho o dostupnosti aktualizácie a následkoch 
jej nenainštalovania, a 

b) nenainštalovanie alebo nesprávna inštalácia aktualizácie kupujúcim neboli 
spôsobené nedostatkami v poskytnutom návode na inštaláciu. 

 
Obdobnú úpravu možno nájsť v návrhu novely Občianskeho zákonníka aj 

v kontexte vád digitálneho plnenia v rámci spotrebiteľských zmlúv s digitálnym 
plnením. Podľa § 852g má digitálne plnenie vady, ak nie je v súlade s dohodnutými 
(subjektívnymi) alebo všeobecnými (objektívnymi) požiadavkami, alebo ak jeho 
užívanie znemožňujú alebo obmedzujú práva tretej osoby, vrátane práv duševného 
vlastníctva. Podľa § 852h ods. 5 NOZ však obchodník nezodpovedá za vadu 
digitálneho plnenia, ktorá bola spôsobená výlučne nenainštalovaním aktualizácie 
podľa § 852f ods. 4, ak si spotrebiteľ aktualizáciu nenainštaloval v primeranej lehote 
po jej dodaní a 

  
a) obchodník oboznámil spotrebiteľa o dostupnosti aktualizácie a následkoch jej 

nenainštalovania, a 
b) nenainštalovanie alebo nesprávna inštalácia spotrebiteľom neboli spôsobené 

nedostatkami v poskytnutom návode na inštaláciu. 
 
Návrh novelizovanej úpravy OZ reaguje vo vzťahu k zodpovednosti za vady aj 

na v praxi sa pomerne často vyskytujúci jav, že obchodník dodáva digitálne plnenie, 
ale spotrebiteľ za to neplatí cenu, ale poskytuje obchodníkovi svoje osobné údaje,26 

                                                           
26  Podľa článku 4 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119/1) 
sú osobnými údajmi akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej 
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s digitálnymi prvkami v kúpnej zmluve stanovuje nepretržité dodávanie digitálneho 
obsahu alebo digitálnej služby počas určitej doby, predávajúci je zodpovedný aj za 
každý nesúlad digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ku ktorému dôjde alebo 
ktorý sa prejaví do dvoch rokov od dodania tovaru s digitálnymi prvkami. Smernica 
tiež upravuje, že ak sa v zmluve stanovuje nepretržité dodávanie počas viac ako 
dvoch rokov, predávajúci nesie zodpovednosť za akýkoľvek nesúlad digitálneho 
obsahu alebo digitálnej služby, ku ktorému dôjde alebo ktorý sa prejaví počas doby, 
počas ktorej sa podľa kúpnej zmluvy má dodávať digitálny obsah alebo digitálna 
služba. 

Uvedená úniová úprava sa navrhuje transponovať do § 619 ods. 2 NOZ tak, že 
ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi prvkami, pri ktorej sa má digitálny obsah 
dodávať alebo digitálna služba poskytovať nepretržite počas dohodnutej doby, 
predávajúci zodpovedá za každú vadu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, 
ktorá sa vyskytne alebo prejaví počas celej dohodnutej doby, najmenej však počas 
dvoch rokov od dodania veci s digitálnymi prvkami. 

V prípade spotrebiteľskej zmluvy s digitálnym plnením sa tiež rozlišuje, či ide 
o zmluvu na jednorazové plnenie, zmluvu na jednorazové opakované plnenie alebo 
o zmluvu na kontinuálne poskytovanie digitálneho plnenia (či už uzavretú na dobu 
určitú alebo neurčitú). Ako sa uvádza v recitáli 56 DCD digitálny obsah alebo 
digitálne služby „sa spotrebiteľom môžu dodávať ako jediné dodanie, napríklad ak 
si spotrebitelia stiahnu e-knihu a uložia si ju na svojom osobnom zariadení. Podobne 
môže dodanie pozostávať zo série takýchto jednotlivých dodaní, napríklad ak 
spotrebitelia dostanú odkaz na stiahnutie novej e-knihy každý týždeň. Rozlišujúcim 
prvkom tejto kategórie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby je skutočnosť, že 
spotrebitelia potom majú možnosť prístupu k digitálnemu obsahu alebo digitálnej 
službe a ich využívania po neobmedzenú dobu. V takýchto prípadoch by sa súlad 
digitálneho obsahu alebo digitálnej služby mal posudzovať v čase dodania, a preto 
by mal byť obchodník zodpovedný len za nesúlad, ktorý existuje v čase jediného 
dodania alebo každého jednotlivého dodania. V záujme zabezpečenia právnej istoty 
by obchodníci a spotrebitelia mali mať možnosť spoľahnúť sa na harmonizované 
minimálne obdobie, počas ktorého by mal byť obchodník zodpovedný za nesúlad. 
Pokiaľ ide o zmluvy, v ktorých sa stanovuje jediné dodanie alebo súbor jednotlivých 
dodaní digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby obchodníci niesli zodpovednosť počas obdobia nie kratšieho ako dva roky odo 
dňa dodania, ak je obchodník podľa ich príslušného vnútroštátneho práva 
zodpovedný len za akýkoľvek nesúlad, ktorý sa prejaví počas obdobia po dodaní“. 

 
Podľa § 852h NOZ týkajúceho sa transponovanej úpravy spotrebiteľských zmlúv 

s digitálnym plnením, obchodník zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorú má digitálne 
plnenie v čase jeho dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od jeho dodania, ak 
ide o digitálne plnenie, ktoré sa dodáva jednorazovo alebo ako súbor jednotlivých 
plnení (ods. 1). Ak ale ide o digitálne plnenie, ktoré sa dodáva nepretržite počas 
dohodnutej doby, obchodník zodpovedá za každú vadu digitálneho plnenia, ktorá sa 
prejaví počas tejto dohodnutej doby (ods. 2).  
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V navrhovanej právnej úprave sa vo vzťahu k zodpovednosti za vady osobitne 
upravujú otázky spojené s nesprávnou inštaláciou digitálneho obsahu alebo 
digitálnej služby. 

Predávajúci  podľa § 619 ods. 4 NOZ zodpovedá za vadu, ktorá bola spôsobená 
nesprávnou montážou alebo inštaláciou veci, digitálneho obsahu alebo digitálnej 
služby, ak  

 
a) bola montáž alebo inštalácia súčasťou kúpnej zmluvy a bola vykonaná 

predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť, alebo 
b) montáž alebo inštaláciu, ktorú mal vykonať kupujúci, vykonal kupujúci 

nesprávne v dôsledku nedostatkov návodu na montáž alebo inštaláciu, ktorý 
mu poskytol predávajúci alebo dodávateľ digitálneho obsahu alebo digitálnej 
služby. 

 
Na druhej strane, predávajúci nezodpovedá za vadu veci s digitálnymi prvkami, 

ktorá bola spôsobená výlučne nenainštalovaním aktualizácie, ak si kupujúci 
aktualizáciu nenainštaloval v primeranej lehote po jej dodaní a 
  

a) predávajúci oboznámil kupujúceho o dostupnosti aktualizácie a následkoch 
jej nenainštalovania, a 

b) nenainštalovanie alebo nesprávna inštalácia aktualizácie kupujúcim neboli 
spôsobené nedostatkami v poskytnutom návode na inštaláciu. 

 
Obdobnú úpravu možno nájsť v návrhu novely Občianskeho zákonníka aj 

v kontexte vád digitálneho plnenia v rámci spotrebiteľských zmlúv s digitálnym 
plnením. Podľa § 852g má digitálne plnenie vady, ak nie je v súlade s dohodnutými 
(subjektívnymi) alebo všeobecnými (objektívnymi) požiadavkami, alebo ak jeho 
užívanie znemožňujú alebo obmedzujú práva tretej osoby, vrátane práv duševného 
vlastníctva. Podľa § 852h ods. 5 NOZ však obchodník nezodpovedá za vadu 
digitálneho plnenia, ktorá bola spôsobená výlučne nenainštalovaním aktualizácie 
podľa § 852f ods. 4, ak si spotrebiteľ aktualizáciu nenainštaloval v primeranej lehote 
po jej dodaní a 

  
a) obchodník oboznámil spotrebiteľa o dostupnosti aktualizácie a následkoch jej 

nenainštalovania, a 
b) nenainštalovanie alebo nesprávna inštalácia spotrebiteľom neboli spôsobené 

nedostatkami v poskytnutom návode na inštaláciu. 
 
Návrh novelizovanej úpravy OZ reaguje vo vzťahu k zodpovednosti za vady aj 

na v praxi sa pomerne často vyskytujúci jav, že obchodník dodáva digitálne plnenie, 
ale spotrebiteľ za to neplatí cenu, ale poskytuje obchodníkovi svoje osobné údaje,26 

                                                           
26  Podľa článku 4 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119/1) 
sú osobnými údajmi akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej 
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pričom garancia zvýhodneného spotrebiteľského postavenia aj v prípadoch 
osobných údajov ako protihodnoty za dodané digitálne plnenie sa vzťahuje aj na 
prípady, ak sa digitálne plnenie vyvíja podľa špecifikácií spotrebiteľa (napr. na 
základe zmluvy o dielo). Osobitná úprava týkajúca sa spotrebiteľských zmlúv 
s digitálnym plnením, kedy sú protiplnením osobné údaje27 sa však nedotýka 
všeobecných zmluvných inštitútov ako sú vznik, trvanie alebo platnosť takýchto 
zmlúv. Osobitosti úpravy možno identifikovať práve vo vzťahu k nárokom zo 
zodpovednosti za vady, ako bude bližšie rozobraté v ďalšom texte. 

Nad rámec zákonnej zodpovednosti za vady sú v článku 17 SGD regulované i tzv. 
obchodné záruky, pričom platí, že každá obchodná záruka je pre poskytovateľa 
záruky záväzná za podmienok stanovených v záručnom liste a v rámci súvisiacej 
reklamy dostupnej v čase uzavretia zmluvy alebo pred jej uzavretím. Keď výrobca 
ponúkne spotrebiteľovi obchodnú záruku týkajúcu sa životnosti určitého tovaru 
počas určitého obdobia, výrobca je zodpovedný priamo voči spotrebiteľovi počas 
celej doby obchodnej záruky na životnosť na účely opravy alebo výmeny tovaru. 
Výrobca môže v záručnom liste ponúknuť spotrebiteľovi aj výhodnejšie podmienky 
týkajúce sa životnosti. Článok 17 ods. 4 SGD následne upravuje, že členské štáty 
môžu stanoviť pravidlá týkajúce sa iných aspektov obchodných záruk, ktoré 
neupravuje tento článok, vrátane pravidiel týkajúcich sa jazyka alebo jazykov, v 
ktorých sa záručný list má poskytnúť spotrebiteľovi.  

Na tento koncept upravený smernicou nadväzuje navrhovaná právna úprava 
ustanovením nazvaným Spotrebiteľská záruka (§ 626 NOZ). V zmysle tohto 
ustanovenia sa výrobca alebo predávajúci (poskytovateľ záruky) môžu zaviazať 
vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, vymeniť alebo opraviť predanú vec alebo zabezpečiť 
jej údržbu aj nad rozsah práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady. Kupujúci má 
v takomto prípade právo požadovať od poskytovateľa záruky „plnenie zo 
spotrebiteľskej záruky za podmienok uvedených v záručnom liste alebo v súvisiacej 
reklame“. 

Takýto prístup vyplýva aj z platnej právnej úpravy, keďže podľa § 496 ods. 1 OZ 
sa „za dohodu o vlastnostiach, účele a akosti pri spotrebiteľských zmluvách považuje 
také plnenie, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhoduje s popisom 
poskytnutým dodávateľom, výrobcom alebo jeho zástupcom v akejkoľvek verejne 
prístupnej forme, najmä reklamou, propagáciou a označením tovaru“. Ako uvádza 

                                                           
fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo 
nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, 
online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, 
fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej 
osoby. 

27  Za zmluvu s digitálnym plnením sa nemá považovať taká zmluva, na základe ktorej obchodník 
dodáva alebo sa zaväzuje dodať digitálne plnenie a spotrebiteľ poskytne alebo sa zaviaže poskytnúť 
len osobné údaje, ktoré obchodník spracúva výlučne na účely poskytnutia digitálneho plnenia alebo 
splnenia zákonnej povinnosti. 
Osobitné ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách s digitálnym plnením sa nemajú vzťahovať ani 
na takú zmluvu, ktorej predmetom je softvér, ktorý obchodník bezodplatne ponúka v rámci 
bezplatnej licencie s otvoreným zdrojovým kódom, ak obchodník spracúva osobné údaje 
spotrebiteľa výlučne na účely zvýšenia bezpečnosti, kompatibility alebo interoperability tohto 
softvéru [§ 852a ods. 3 písm. f) NOZ]. 

23 
 

aj Jurčová, nielen dohodou strán, ale aj jednostranným vyhlásením, či dokonca, 
vyhlásením v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah 
záruky ustanovenej v Občianskom zákonníku.28 Navrhovaná právna úprava potom 
ešte spresňuje, že ak sú podmienky spotrebiteľskej záruky v súvisiacej reklame pre 
kupujúceho priaznivejšie ako podmienky podľa záručného listu, platia podmienky 
uvedené v reklame. To neplatí, ak poskytovateľ záruky pred uzavretím zmluvy 
s kupujúcim súvisiacu reklamu zosúladil so záručným listom rovnakým alebo 
obdobným spôsobom, akým bola reklama uskutočnená. 

Podľa odseku 2 ustanovenia § 496 OZ, ak výrobca ponúkne spotrebiteľskú 
záruku na životnosť veci, kupujúci má počas trvania spotrebiteľskej záruky voči 
výrobcovi práva na odstránenie vady, ak výrobca neposkytol v spotrebiteľskej 
záruke na životnosť výhodnejšie podmienky. Čo sa týka životnosti výrobkov, na 
Slovensku nemáme osobitnú právnu úpravu, ktorá by riešila životnosť výrobkov, ale 
v niektorých právnych predpisoch možno identifikovať odkazy týkajúce sa tohto 
aspektu.29  

Osobitne je tiež riešená jazyková otázka záručného listu. Podľa § 626 ods. 3 NOZ, 
poskytovateľ záruky poskytne kupujúcemu záručný list na trvanlivom nosiči 
najneskôr v čase dodania veci v štátnom jazyku alebo so súhlasom spotrebiteľa 
v inom jazyku. Poskytovateľ záruky v záručnom liste jasným a zrozumiteľným 
spôsobom uvedie náležitosti podľa § 502 ods. 3 a poučenie, že kupujúci má voči 
predávajúcemu práva zo zodpovednosti za vady podľa § 621, ktoré nie sú 
spotrebiteľskou zárukou dotknuté. 

Napriek tomu, že obe smernice harmonizujú primárne oblasť spotrebiteľského 
práva, upravujú aj pravidlá, ktoré zasahujú do vzťahov v rámci dodávateľského 
reťazca. Čl. 18 SGD priznáva predávajúcemu právo regresu (v slovenskom preklade 
smernice ako právo na nápravu, ang. right of redress), ktoré spočíva v tom, že ak je 
predávajúci zodpovedný voči spotrebiteľovi za nesúlad spôsobený konaním alebo 
opomenutím osoby v predchádzajúcich článkoch reťazca transakcií, vrátane 
opomenutia poskytnúť aktualizácie pre tovar s digitálnymi prvkami, predávajúci má 
právo uplatniť nárok na nápravu voči zodpovednej osobe alebo osobám v reťazci 
transakcií. Osoba, voči ktorej sa predávajúci môže domáhať nápravných opatrení, 
ako aj príslušné opatrenia a podmienky výkonu, sa určia vo vnútroštátnom práve. 

 
Predmetný článok by sa mal transponovať do § 625 NOZ, označeného ako 

Náhrada nákladov predávajúceho. Podľa tohto ustanovenia, ak je vada, za ktorú 
zodpovedá predávajúci, dôsledkom konania alebo opomenutia inej osoby v reťazci 
dodávok, vrátane opomenutia dodať aktualizácie pre vec s digitálnymi prvkami, 
predávajúci má voči tejto osobe právo na náhradu účelne vynaložených nákladov, 
ktoré mu vznikli v dôsledku vytknutia vady a uplatnenia práva zo zodpovednosti za 

                                                           
28  JURČOVÁ, M. Spotrebiteľské právo. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 206. 
29  Napr. nariadenie vlády č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, zákon č. 529/2010 Z. 

z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne) v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 55/2018 o poskytovaní informácií o technickom predpise 
a o prekážkach voľného pohybu tovaru v znení neskorších predpisov. 
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pričom garancia zvýhodneného spotrebiteľského postavenia aj v prípadoch 
osobných údajov ako protihodnoty za dodané digitálne plnenie sa vzťahuje aj na 
prípady, ak sa digitálne plnenie vyvíja podľa špecifikácií spotrebiteľa (napr. na 
základe zmluvy o dielo). Osobitná úprava týkajúca sa spotrebiteľských zmlúv 
s digitálnym plnením, kedy sú protiplnením osobné údaje27 sa však nedotýka 
všeobecných zmluvných inštitútov ako sú vznik, trvanie alebo platnosť takýchto 
zmlúv. Osobitosti úpravy možno identifikovať práve vo vzťahu k nárokom zo 
zodpovednosti za vady, ako bude bližšie rozobraté v ďalšom texte. 

Nad rámec zákonnej zodpovednosti za vady sú v článku 17 SGD regulované i tzv. 
obchodné záruky, pričom platí, že každá obchodná záruka je pre poskytovateľa 
záruky záväzná za podmienok stanovených v záručnom liste a v rámci súvisiacej 
reklamy dostupnej v čase uzavretia zmluvy alebo pred jej uzavretím. Keď výrobca 
ponúkne spotrebiteľovi obchodnú záruku týkajúcu sa životnosti určitého tovaru 
počas určitého obdobia, výrobca je zodpovedný priamo voči spotrebiteľovi počas 
celej doby obchodnej záruky na životnosť na účely opravy alebo výmeny tovaru. 
Výrobca môže v záručnom liste ponúknuť spotrebiteľovi aj výhodnejšie podmienky 
týkajúce sa životnosti. Článok 17 ods. 4 SGD následne upravuje, že členské štáty 
môžu stanoviť pravidlá týkajúce sa iných aspektov obchodných záruk, ktoré 
neupravuje tento článok, vrátane pravidiel týkajúcich sa jazyka alebo jazykov, v 
ktorých sa záručný list má poskytnúť spotrebiteľovi.  

Na tento koncept upravený smernicou nadväzuje navrhovaná právna úprava 
ustanovením nazvaným Spotrebiteľská záruka (§ 626 NOZ). V zmysle tohto 
ustanovenia sa výrobca alebo predávajúci (poskytovateľ záruky) môžu zaviazať 
vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, vymeniť alebo opraviť predanú vec alebo zabezpečiť 
jej údržbu aj nad rozsah práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady. Kupujúci má 
v takomto prípade právo požadovať od poskytovateľa záruky „plnenie zo 
spotrebiteľskej záruky za podmienok uvedených v záručnom liste alebo v súvisiacej 
reklame“. 

Takýto prístup vyplýva aj z platnej právnej úpravy, keďže podľa § 496 ods. 1 OZ 
sa „za dohodu o vlastnostiach, účele a akosti pri spotrebiteľských zmluvách považuje 
také plnenie, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhoduje s popisom 
poskytnutým dodávateľom, výrobcom alebo jeho zástupcom v akejkoľvek verejne 
prístupnej forme, najmä reklamou, propagáciou a označením tovaru“. Ako uvádza 

                                                           
fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo 
nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, 
online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, 
fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej 
osoby. 

27  Za zmluvu s digitálnym plnením sa nemá považovať taká zmluva, na základe ktorej obchodník 
dodáva alebo sa zaväzuje dodať digitálne plnenie a spotrebiteľ poskytne alebo sa zaviaže poskytnúť 
len osobné údaje, ktoré obchodník spracúva výlučne na účely poskytnutia digitálneho plnenia alebo 
splnenia zákonnej povinnosti. 
Osobitné ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách s digitálnym plnením sa nemajú vzťahovať ani 
na takú zmluvu, ktorej predmetom je softvér, ktorý obchodník bezodplatne ponúka v rámci 
bezplatnej licencie s otvoreným zdrojovým kódom, ak obchodník spracúva osobné údaje 
spotrebiteľa výlučne na účely zvýšenia bezpečnosti, kompatibility alebo interoperability tohto 
softvéru [§ 852a ods. 3 písm. f) NOZ]. 
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aj Jurčová, nielen dohodou strán, ale aj jednostranným vyhlásením, či dokonca, 
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28  JURČOVÁ, M. Spotrebiteľské právo. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 206. 
29  Napr. nariadenie vlády č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, zákon č. 529/2010 Z. 

z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne) v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 55/2018 o poskytovaní informácií o technickom predpise 
a o prekážkach voľného pohybu tovaru v znení neskorších predpisov. 
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vady kupujúcim. Obdobne by sa mal transponovať aj článok 20 SGD do § 852n NOZ 
vo vzťahu k dodávaniu digitálneho plnenia. 
 
4.  PROSTRIEDKY NÁPRAVY VADNÉHO PLNENIA 

  
Ak má predaná vec alebo digitálne plnenie vady (t. j. nie je v súlade 

s dohodnutými a všeobecnými požiadavkami alebo ak jeho užívanie znemožňujú 
alebo obmedzujú práva tretej osoby), spotrebiteľ má k dispozícii diapazón 
prostriedkov nápravy, ktoré vyplývajú zo zodpovednosti predávajúceho resp. 
obchodníka za vady a ktoré môže v prípade faktických či právnych vád uplatniť.  

Podľa navrhovaného znenia novely OZ sa už nevyžaduje bezodkladné vytknutie 
vady, ktoré naopak vyžaduje aktuálne platný § 599 OZ, ale postačí, ak kupujúci vadu 
veci vrátane veci s digitálnymi prvkami vytkne u predávajúceho do uplynutia 24 
mesiacov od prevzatia veci. Takúto zmenu môžu obchodníci vnímať pomerne 
negatívne, keďže ešte viac zvýhodňuje postavenie spotrebiteľa pri uplatňovaní 
nárokov zo zodpovednosti za vady. V prípade spotrebiteľskej kúpnej zmluvy 
v zmysle navrhovaného § 621 ods. 3 NOZ platí, že kupujúci môže uplatňovať práva 
zo zodpovednosti za vady, len ak vytkol vadu najneskôr do dvoch mesiacov od 
uplynutia doby, počas ktorej predávajúci zodpovedá za vady predanej veci. Kupujúci 
môže vadu vytknúť osobne alebo na diaľku využitím prostriedkov diaľkovej 
komunikácie. Vo všeobecnosti sa vady vytýkajú u predávajúceho, u ktorého bola vec 
kúpená. Vadu je však možné vytknúť aj u inej osoby určenej predávajúcim, o ktorej 
predávajúci informoval kupujúceho pred uzavretím zmluvy alebo pred odoslaním 
objednávky. Osobne môže kupujúci vadu vytknúť v ktorejkoľvek prevádzkarni 
predávajúceho alebo u inej osoby určenej predávajúcim.30 

Podľa navrhovanej právnej úpravy by povinnosť vytknutia vady však nemala 
platiť vôbec pri spotrebiteľskej zmluve o digitálnom plnení, kde pri nárokoch z 
poskytnutia vadného digitálneho plnenia nebude podmienkou ich úspešného 
uplatňovania to, aby bola vada vytknutá dodávateľovi. Ide tu o zásadnú zmenu oproti 
systému zodpovednosti za vady, ktorý platí v slovenskom práve v súčasnosti a ktorý 
vyžaduje, že vadu je potrebné vždy vytknúť. Dôvodom pre takéto riešenie vo vzťahu 
k zmluvám o digitálnom plnení je požiadavka úplnej transpozície DCD. Ide však 
zároveň o zmenu, ktorá je vnímaná veľmi citlivo, nakoľko vytknutie vady 
dodávateľovi ako predpoklad uplatňovania práva zo zodpovednosti za vady, je 
dlhodobo zakotvené v našom právnom poriadku. 

Nároky zo zodpovednosti za vady (§ 508 NOZ) je potrebné uplatniť na súde vo 
všeobecnej premlčacej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa, keď nadobúdať vytkol 
vadu u scudziteľa. V prípade, že NOZ priznáva nadobúdateľovi právo uplatňovať 
práva zo zodpovednosti za vady aj bez toho, aby vadu vytkol, premlčacia lehota 
začína plynúť odo dňa plnenia. Ak však ide o nepretržité plnenie, premlčacia lehota 
plynie odo dňa prejavenia vady a neuplynie skôr, ako za dva mesiace po tom, čo sa 
s plnením prestalo.  

                                                           
30  Dôvodová správa k § 621 a § 622 návrhu zákona LP/2022/39 Zákon o ochrane spotrebiteľa a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov B. Osobitná časť, s. 46 a nasl. 
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Konkrétne nároky kupujúceho pri vadách veci alebo spotrebiteľa pri vadách 
digitálneho plnenia sú zakotvené v § 621 NOZ a § 852j NOZ. Konkrétne ide o  

 
- právo na odstránenie vady (§ 623 a 852k NOZ), 
- právo na primeranú zľavu z ceny (§ 624 a 852l NOZ) alebo 
- právo od zmluvy odstúpiť (§ 624 a 852m NOZ). 

 
Okrem týchto primárnych nárokov, ktoré sledujú nápravu vadného plnenia, sú 

spotrebiteľovi priznané aj sekundárne nároky, ktoré smerujú k uspokojeniu 
súvisiacich plnení, konkrétne právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré vznikli 
v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady, právo na náhradu 
nemajetkovej ujmy (tzv. právo na primerané finančné zadosťučinenie) a právo na 
náhradu škody spôsobenej vadným plnením.31 

Ako sa uvádza aj v dôvodovej správe, odstránenie vady je často najmenej 
invazívnym riešením pre obchodníka aj spotrebiteľa. Spotrebiteľ má po vytknutí 
vady právo na to, aby bola vada veci alebo digitálneho plnenia odstránená bezplatne 
a bez toho, aby mu toto odstránenie spôsobovalo závažné ťažkosti. V prípade, že 
odstránenie vady nie je možné alebo ak by si takáto oprava vyžadovala neprimerané 
náklady, obchodníkovi je priznané právo odmietnuť odstránenie takejto vady. 

Zľava z ceny už predstavuje vyšší stupeň vo vzťahu k odstráneniu vady. 
V prípade zľavy z ceny ako prostriedku nápravy sa vychádza z rozdielu medzi 
hodnotou digitálneho obsahu alebo digitálnej služby s vadou a bez vady obdobne 
v prípade kúpnej zmluvy z rozdielu medzi hodnotou predanej veci a hodnotou, ktorú 
by vec mala, keby bola bez vád (§ 624 ods. 3 NOZ), pričom zľava z ceny musí byť 
primeraná tomuto rozdielu. V prípade nepretržitého dodávania má spotrebiteľ právo 
na zľavu z ceny len za čas, v ktorom digitálne plnenie nespĺňalo požiadavky. Ak je 
napríklad digitálne plnenie na streamovacej platforme poskytované na báze 
mesačných poplatkov a toto digitálne plnenie nebolo dostupné po určitý počet hodín 
alebo dní, spotrebiteľ by mal mať nárok na zľavu z ceny v podobe alikvotnej časti 
mesačného poplatku zodpovedajúcej času, počas ktorého vada trvala. Krátkodobé 
prerušenia by však nemali byť považované za vady.  

Odstúpenie od zmluvy by malo byť vnímané ako ultima ratio riešenie spomedzi 
troch možností. Zohľadňuje sa krajný charakter tejto možnosti a spotrebiteľovi sa 
dáva v prípade digitálneho plnenia, za ktoré uhradil cenu, možnosť odstúpiť iba v 
prípade, že vada nie je zanedbateľná. 

Zo zodpovednosti predávajúceho/obchodníka za vady vyplýva spotrebiteľovi 
podľa navrhovanej úpravy aj právo „odoprieť zaplatiť cenu alebo jej časť, kým si 
obchodník nesplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zodpovednosti za vady, pričom 
povinnosť uhradiť túto cenu má spotrebiteľ až v primeranej lehote po splnení 
povinností obchodníkom“ (§ 852j ods. 2 NOZ).32 Obdobnú úpravu možnosti 

                                                           
31  JURČOVÁ, M. Spotrebiteľské právo. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 207. 
32  Táto úprava nadväzuje na  recitál 15 DCD sa upravuje, že „členské štáty by mali mať tiež možnosť 

napríklad upraviť práva zmluvných strán pozastaviť plnenie ich povinností alebo časti povinností, 
kým si povinnosti nesplní druhá strana. Napríklad, členské štáty by mali mať možnosť upraviť 
otázku, či v situáciách, keď došlo k nesúladu, má spotrebiteľ nárok pozastaviť zaplatenie ceny alebo 
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30  Dôvodová správa k § 621 a § 622 návrhu zákona LP/2022/39 Zákon o ochrane spotrebiteľa a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov B. Osobitná časť, s. 46 a nasl. 
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31  JURČOVÁ, M. Spotrebiteľské právo. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 207. 
32  Táto úprava nadväzuje na  recitál 15 DCD sa upravuje, že „členské štáty by mali mať tiež možnosť 

napríklad upraviť práva zmluvných strán pozastaviť plnenie ich povinností alebo časti povinností, 
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odoprieť zaplatenie kúpnej ceny alebo jej časti po dobu, kým si predávajúci nesplní 
svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zodpovednosti za vady predanej veci možno 
nájsť aj v navrhovanom § 621 ods. 2 NOZ pokiaľ ide o zmluvu o predaji veci vrátane 
veci s digitálnymi prvkami. 

Smernica o digitálnom obsahu posilňuje vo vzťahu k prostriedkom nápravy 
vadného plnenia postavenie spotrebiteľa aj s ohľadom na tie prípady, kedy sa 
spotrebiteľovi neposkytuje digitálne plnenie výmenou za cenu, ale keď sú 
protiplnením osobné údaje. V recitáli 67 DCD sa v tejto súvislosti uvádza, že ak sa 
digitálny obsah alebo digitálna služba dodávajú výmenou za cenu, spotrebiteľ by mal 
mať nárok na ukončenie zmluvy, len ak nesúlad nie je zanedbateľný. Ak sa však 
digitálny obsah alebo digitálna služba nedodá výmenou za cenu, ale spotrebiteľ 
poskytne osobné údaje, spotrebiteľ by mal mať nárok na ukončenie zmluvy aj v 
prípadoch, keď je nesúlad zanedbateľný, pretože prostriedok nápravy v podobe 
zľavy z ceny nie je spotrebiteľovi k dispozícii.  

Otázka potom je, nakoľko sa líšia práva spotrebiteľa v prípade zodpovednosti za 
vady takéhoto digitálneho plnenia. Všeobecne platí, že ak obchodník zodpovedá za 
vadu digitálneho plnenia, spotrebiteľ má voči nemu právo na odstránenie vady, 
právo na primeranú zľavu z ceny alebo právo od zmluvy odstúpiť. V prípade 
digitálneho plnenia, za ktoré ale spotrebiteľ neposkytol protiplnenie v podobe 
zaplatenia ceny, ale v podobe osobných údajov, nie je prakticky možná zľava z ceny. 
V takom prípade má spotrebiteľ iba právo na odstránenie vád alebo právo od zmluvy 
odstúpiť z dôvodov podľa § 852l ods. 1, akoby šlo o zľavu z ceny. 

Všeobecne tiež platí, že ak sa digitálne plnenie dodáva za protiplnenie, ktoré 
spočíva v zaplatení kúpnej ceny, spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť, len ak vada 
nie je zanedbateľná. Zanedbateľnosť vady tak v prípade, keď sú protiplnením osobné 
údaje, nie je kritériom na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ 
môže od takejto zmluvy odstúpiť aj v prípade úplne zanedbateľných vád. 

Podľa recitálu 48 SGD platí, že pokiaľ ide o uvedenie tovaru do súladu, 
„spotrebitelia by mali mať možnosť voľby medzi opravou a výmenou. Umožnenie 
spotrebiteľom požadovať opravu by malo podporiť udržateľnú spotrebu a mohlo by 
prispieť k dlhšej životnosti výrobkov. Voľba spotrebiteľa medzi opravou a výmenou 
by mala byť obmedzená len vtedy, ak by zvolená možnosť bola právne alebo fakticky 
nemožná alebo by viedla k neprimeraným nákladom pre predávajúceho v porovnaní 
s druhou možnosťou. Napríklad by mohlo byť neprimerané požadovať výmenu 
tovaru v dôsledku malého škrabanca, ak by takáto výmena tovaru mohla spôsobiť 
značné náklady a tento škrabanec by sa pritom dal ľahko opraviť“. 

Tento trend nasleduje aj návrh novely Občianskeho zákonníka (§ 623 NOZ), 
ktorým sa podporuje, aby si (ekologicky zmýšľajúci) kupujúci mohol zvoliť medzi 
odstránením vady výmenou veci alebo opravou veci. Kupujúci si nemôže zvoliť len 
taký spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní 
s druhým spôsobom spôsobil predávajúcemu neprimerané náklady s ohľadom na 

                                                           
jej časti, až kým obchodník neuvedie digitálny obsah alebo digitálnu službu do súladu, alebo či je 
obchodník oprávnený pozastaviť akúkoľvek náhradu spotrebiteľovi v súvislosti s ukončením 
zmluvy, až kým spotrebiteľ nesplní svoju povinnosť stanovenú v tejto smernici vrátiť hmotný nosič 
obchodníkovi.“ 
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všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady 
a na skutočnosť, či by druhý spôsob spôsobil kupujúcemu značné ťažkosti. Na druhej 
strane, predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú 
možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky 
okolnosti.   
   
ZÁVER 

 
Oneskorené transponovanie európskych noriem je na Slovensku pomerne bežný 

jav, a tak asi nikoho neprekvapí, že „dvojičky“ DCD a SGD sa do tohto okruhu 
pridali. Pripomienky v rámci MPK smerovali viac k iným aspektom ochrany 
spotrebiteľa ako k obsahu, ktorý vyplýva z týchto dvoch noriem. Nakoľko sa však 
zákonodarca rozhodol zvoliť cestu nového zákona o ochrane spotrebiteľa, 
nahradenia iných právnych predpisov a súčasne novelou Občianskeho zákonníka, 
ktorou sa majú transponovať SGD a DCD, dôsledkom je, že tieto smernice neboli 
transponované načas.  

Vzhľadom k tomu, že práce na transpozícii uvedených smerníc sú v čase 
odovzdania tohto príspevku stále v štádiu vyhodnocovania pripomienok z MPK, 
v tejto chvíli možno len ťažko odhadovať nielen to, kedy dôjde k náprave vo vzťahu 
k omeškaniu s transpozíciou ale zároveň aj to, ako sa na základe pripomienkového 
konania zmení textácia navrhovanej úpravy a v akom znení bude nakoniec počas 
budúceho legislatívneho procesu prijatá navrhovaná úprava, ktorú sme na tomto 
mieste spracovali. 
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K vybraným otázkam zdaňovania digitálnej ekonomiky3  
 

On Selected Issues of Taxation of the Digital Economy   
 
 

Abstrakt  
Autorky sa v predloženom príspevku venujú vybraným otázkam zdaňovania 
digitálnej ekonomiky. V prvej časti poukazujú na možnosti aplikovania aktuálnych 
pravidiel zdaňovania daňových nerezidentov na subjekty pôsobiace vo sfére 
digitálnej ekonomiky. V druhej časti tohto príspevku sa zaoberajú možnými 
riešeniami nastolených výziev v rámci Dvojpilierového OECD riešenia daňových 
výziev vyplývajúcich z digitalizácie ekonomiky a v rámci doposiaľ predstavených 
návrhov európskych smerníc v tejto oblasti.  
 
Kľúčové slová: digitálna ekonomika, daňová rezidencia, digitálne zdaňovanie. 
 

Abstract  
In the presented paper, the authors address selected issues of taxation of the digital 
economy. In the first chapter, they point out the possibilities of applying the current 
rules of taxation of tax non-residents to entities operating within the digital economy. 
In the second chapter of this paper, they deal with possible solutions to the 
challenges raised within the Two-Pillar OECD solution to tax challenges arising 
from the digitization of the economy and within the framework of the European 
directives presented so far in this area. 
 
Key words: digital economy, tax residency, digital taxation. 
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ÚVOD  
 

Fenoménom 21. storočia sa stáva digitalizácia, ktorá preniká do všetkých oblastí 
spoločenského života. Spolu s technologickým pokrokom sa práve vďaka nej stávajú 
tovary a služby dostupnejšími v rámci neobmedzeného digitálneho priestoru. Aby 
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ÚVOD  
 

Fenoménom 21. storočia sa stáva digitalizácia, ktorá preniká do všetkých oblastí 
spoločenského života. Spolu s technologickým pokrokom sa práve vďaka nej stávajú 
tovary a služby dostupnejšími v rámci neobmedzeného digitálneho priestoru. Aby 
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sme určitý jav mohli podrobiť vedeckej analýze a pochopiť jeho zmysel, v úvode je 
nevyhnutné zadefinovať pojmy, ktoré sú pri jeho analýze kľúčové. Uvedená 
požiadavka naberá na aktuálnosti najmä v prípadoch keď sa uvedený pojem používa 
v bežnej neodbornej reči, prípadne ak dynamickosť a pokrok určitého javu značne 
sťažujú snahy o poskytnutie určitej ucelenej a vyčerpávajúcej definície tohto javu, 
ktorá sa následne môže v pomerne krátkom čase stať prekonanou. Uvedené možno 
v plnom rozsahu aplikovať aj na dynamicky sa rozvíjajúci fenomén digitalizácie 
a digitálnych služieb. Digitalizácia, ktorej jadrom je práve poskytovanie digitálnych 
služieb predstavuje neustále napredujúci proces transformácie fungovania 
spoločensko-ekonomických vzťahov súvisiaci s vývojom a implementáciou 
digitálnych technológií. Výsledkom transformačného procesu, ktorý prinášajú 
informačné a komunikačné technológie (IKT)4 je digitálna ekonomika5. Digitálna 
ekonomika súvisí s rýchlym nástupom a prenikaním informačných 
a komunikačných technológií do všetkých oblastí ľudskej činnosti, čo vyžaduje 
i nové pohľady na faktory ovplyvňujúce vývoj a úspešnosť ekonomiky.6  

Digitalizácia, jej právne aspekty a s ňou spojené teoreticko-právne a právno-
aplikačné problémy zastávajú v posledných rokoch popredné miesta v rámci 
aktuálnych otázok nie len vedy o daňovom práve,7 ale aj iných disciplín právnej 
vedy. V oblasti daňového práva sa revízia digitálneho sektora stáva novou 
príležitosťou na diskusiu o celej štruktúre medzinárodného daňového systému.8 
Digitalizáciu je potrebné vnímať ako materiálny prameň práva, ktorý podnecuje 
tvorbu vhodnej právnej úpravy nielen v daňovej oblasti, ale aj v rámci iných 
právnych odvetví. Osobitne v daňových súvislostiach možno spomenúť výrok 
uvádzaný vo viacerých štúdiách a dokumentoch OECD, v zmysle ktorého s ohľadom 
na všadeprítomný charakter digitalizácie by bolo náročné, ak nie nemožné, 
delimitovať digitálnu ekonomiku od zvyšku ekonomiky na daňové účely.9 Uvedený 
výrok súvisí s tzv. horizontálnym efektom digitalizácie presahujúcej do všetkých 
odvetví ekonomiky, čomu prirodzene musí zodpovedať aj nová daňovo-právna 
regulácia. Ako uvádza Popovič, efektívne zavádzanie digitalizácie do oblasti 
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daňového práva vedie na strane správcov dane (resp. orgánov daňovej (finančnej) 
správy k účinnej kontrole daňových subjektov, eliminovaniu možnosti daňových 
únikov, hospodárnemu výkonu správy daní, znižovaniu administratívnych nákladov, 
posilneniu vzájomného vzťahu s daňovými subjektami a pod. Na strane daňového 
subjektu má digitalizácia pozitívne dôsledky prejavujúce sa najmä v znižovaní 
nákladov na administratívne zabezpečenie, v efektívnej ochrane práv pri realizácii 
správy daní, v prehlbovaní hospodárnosti výkonu podnikateľskej činnosti a pod.10 
Okrem interdisciplinarity a horizontálneho efektu sa digitalizácia vyznačuje aj jej 
globálnym rozmerom a obdobne ako v prípade horizontálneho efektu sa javí takmer 
nemožným aj možnosť vymedzenia jej akýchkoľvek hraníc v určitom geopolitickom 
priestore. 

 
Cieľom autoriek je v uvedenom príspevku poukázať na problematické aspekty 

zdaňovania príjmov daňových nerezidentov v podmienkach digitálnej ekonomiky 
a následne poskytnúť rozbor aktuálnych iniciatív zameraných na riešenie týchto 
problémov. V závere tohto príspevku autorky verifikujú hypotézu, podľa ktorej 
východiskom pre udržateľné zdaňovanie digitálnych služieb je unifikované riešenie 
v podobe reformy medzinárodného systému zdaňovania.   
 
1. VYBRANÉ DAŇOVÉ VÝZVY VYPLÝVAJÚCE Z DIGITALIZÁCIE   
 

Vzťah daňovníka k štátnemu územiu nazývaný aj ako daňová príslušnosť je 
v podmienkach dane z príjmov právnických osôb tradične spätý s existenciou sídla 
alebo miesta skutočného vedenia na danom štátnom území. V uvedenom prípade 
vzniká daňovníkovi tzv. osobná daňová príslušnosť, na základe ktorej budú dani 
z príjmov podliehať celosvetové príjmy tohto daňovníka, t. j. tak príjmy 
pochádzajúce z tuzemska ako aj zo zdrojov v zahraničí. Existencia sídla alebo miesta 
skutočného vedenia právnickej osoby na území určitého štátu patrí medzi v 
súčasnosti ustálené podmienky vzniku daňovej rezidencie.11 V situácii kedy je 
daňovníkom osoba, ktorá nespĺňa podmienky vzniku daňovej rezidencie titulom 
sídla alebo miesta skutočného vedenia, je právo štátu zdaniť príjem právnickej osoby 
v rámci aktuálneho systému zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia spojené 
s existenciou stálej prevádzkarne daňového nerezidenta umiestnenej na území 
daného štátu. Pôvodne pri kreovaní medzinárodného daňového systému bola fyzická 
prítomnosť koncipovaná ako základná podmienka, ktorá zakladá právo štátu v rámci 
daňovej suverenity dane ukladať a vyberať, nakoľko jej spojitosť so stálou 
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akéhokoľvek iného podobného kritéria.  
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prevádzkarňou predstavovala spravodlivý a legitímny kompromis medzi 
požiadavkami daňovej rezidencie a zdrojom príjmu.12  

Pravidlá medzinárodného zdaňovania, ale aj vnútroštátne daňové systémy sú dnes 
konfrontované výzvami vyplývajúcimi z digitalizácie ekonomiky a hľadajú odpoveď 
na zásadnú otázku akým spôsobom konštruovať právo jednotlivých štátov ukladať a 
vyberať dane vo vzťahu k subjektom, ktoré na ich území síce generujú príjmy, ale na 
tomto území nevykazujú akúkoľvek fyzickú prítomnosť? A v nadväznosti na to kde 
zdaňovať príjmy nových obchodných modelov pôsobiacich v digitálnom prostredí?  

Pri posudzovaní otázok týkajúcich sa zdaňovania transakcií v rámci digitálnej 
ekonomiky je potrebné zdôrazniť, že tieto transakcie majú zásadne cezhraničný 
charakter. Daňové posúdenie týchto transakcií neuľahčuje ani vytváranie rôznych 
štruktúr daňovníkov využívajúcich digitálne technológie. Príkladom možno 
poukázať na poskytovanie služieb prostredníctvom digitálnych platforiem, ktoré 
umožňujú poskytovanie služieb pod jedným označením, avšak ktorých 
prevádzkovateľom sú rôzne dcérske spoločnosti v rámci určitej skupiny spoločností. 
Tieto dcérske spoločností majú sídlo mimo územia štátu, na ktorom sú následne 
poskytované rôzne koncové služby. Okrem uvedeného platobné činnosti v rámci 
týchto skupín spoločností spravuje obdobne ďalšia dcérska spoločnosť usadená na 
území odlišného štátu. Napríklad platformu Airbnb, ktorá v zmysle Podmienok 
služby umožňuje za províziu sprostredkovať kontakt medzi prenajímateľmi, 
podnikateľmi alebo jednotlivcami, ktorí disponujú ubytovacími kapacitami na 
prenájom (hostiteľmi) a osobami hľadajúcimi takýto druh ubytovania (hosťami) 
prevádzkuje spoločnosť Airbnb Ireland UC, private unlimited company, ktorá má 
sídlo v Dubline a bola založená podľa írskeho právneho poriadku. Online platobné 
služby v rámci sprostredkúvaných vzťahov a ostatné platobné činnosti skupiny 
Airbnb v EÚ spravuje spoločnosť Airbnb Payments UK Ltd. so sídlom v Londýne.13  
Obdobne platforma Bolt, ktorá podľa Všeobecných zmluvných podmienok pre 
vodičov spája cestujúcich s dopravcami a vodičmi a ktorá im tak pomáha 
efektívnejšie sa pohybovať v rámci miest14 je prevádzkovaná spoločnosťou Bolt 
Technology OÜ so sídlom v Talline a subjektom, ktorý je poverený vykonávaním 
platieb je takisto iná spoločnosť, a to Billify OÜ.15 

Medzi súvisiace výzvy patrí konštantne aj agresívne daňové plánovanie 
nadnárodných spoločností (MNE) v súvislosti s využívaním medzier v daňových 
systémoch jednotlivých štátov. Na riešení predmetných výziev pracuje aj OECD, 
ktorá ešte v júli 2013 uverejnila Akčný plán boja proti znižovaniu základu dane 
a presunu ziskov známy aj ako „Akčný plán BEPS“, ktorý vymedzil 15 opatrení 

                                                           
12  BAÉZ, A. – BRAUNER, A. Withholding taxes in the Service of BEPS Action 1: Adress the Tax 

Challenegs of the Digital Economy. In WU International Taxation Research Paper Series No. 2015 
– 14, s. 4. 

13  Pozri: Zmluvné podmienky pre európskych používateľov. Dostupné z: https://www.airbnb.co.uk/ 
help/article/2908/terms-of-service?_set_bev_on_new_domain=1639569484_N2U5YWQ0OGFlZ 
mI3  

14  Čl. 1.4. Všeobecných Zmluvných Podmienok pre Vodičov.Dostupné z: https://bolt.eu/sk/legal/sk/ 
terms-for-drivers/   

15  Čl. 1.13 . Všeobecných Zmluvných Podmienok pre Vodičov. Dostupné z: https://bolt.eu/sk/ 
legal/sk/terms-for-drivers/  
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zameraných na riešenie problémov spojených BEPS, pričom digitalizácii ekonomiky 
je venované prvé opatrenie s názvom „Daňové výzvy vyplývajúce z digitalizácie“.16 
Podľa OECD medzi tzv. širšie daňové výzvy vyplývajúce z digitalizácie v oblasti 
priamych daní patrí najmä i) vymedzenie kategórie daňového nexu, ii) silné 
prepojenie spoločností na nehmotný majetok a dáta a iii) charakteristika určitých 
typov platieb a transakcií.17 Tieto tri širšie daňové výzvy môžu byť na prvý pohľad 
vo svojej povahe úplne odlišné, avšak častokrát dochádza k ich vzájomnému 
prelínaniu. Príkladom možno uviesť situáciu, kedy spoločnosť zhromažďuje údaje 
od používateľov nachádzajúcich sa v jednej jurisdikcii čo môže vyvolať najskôr 
otázku, či by takého zhromažďovanie údajov malo kreovať daňový nexus v tejto 
jurisdikcii a ak áno, ako by mali byť tieto údaje a ich následné použitie kvalifikované 
na daňové účely.18 

Ako bolo vyššie naznačené zdaňovanie v podmienkach digitálnej ekonomiky sa 
ťažiskovo týka pravidiel zdaňovania nerezidentných subjektov. Z čl. 7 ods. 1 
Modelovej zmluvy OECD o príjmoch a majetku v znení z 21. novembra 201719 
(ďalej len „Modelová zmluva OECD o príjmoch a majetku“) vyplýva generálne 
pravidlo, podľa ktorého zisky podnikov zmluvného štátu podliehajú zdaneniu iba 
v tomto zmluvnom štáte, pokiaľ podnik nevykonáva svoju činnosť v inom 
zmluvnom štáte prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá je v ňom umiestnená. Na 
účely Modelovej zmluvy OECD o príjmoch a majetku sa pojmom „stála 
prevádzkareň“ rozumie trvalé miesto na podnikanie, prostredníctvom ktorého 
podnik úplne alebo čiastočne vykonáva svoju činnosť. Takéto vymedzenie stálej 
prevádzkarne možno v nasledujúcom kontexte priblížených iniciatív rozšírenia 
vymedzenia stálej prevádzkarne smerom k digitálnemu priestoru označiť za 
„klasické“. Uvedená definícia stálej prevádzkarne bola spravidla konštantne 
prevzatá do väčšiny bilaterálnych zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, čo 
v konečnom dôsledku uľahčuje posúdenie vzniku stálej prevádzkarne v jednotlivých 
konkrétnych prípadoch. Z vymedzenia obsahu pojmu „klasickej“ stálej 
prevádzkarne, ktoré je následne doplnené exemplifikatívnym výpočtom20 vyplývajú 
základné podmienky pre jej vznik, ktorými sú (i) existencia miesta na podnikanie (ii) 
geografická a časová trvalosť /stálosť/ tohto miesta (iii) výkon činnosti 
prostredníctvom tohto miesta.  

Aktuálne uplatňovaná koncepcia stálej prevádzkarne je konfrontovaná najmä 
schopnosťou digitálnych obchodných modelov vykonávať ekonomicko-obchodné 
                                                           
16  Bližšie pozri: OECD: BEPS Actions. Dostupné z: https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/  
17  OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final 

Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. s. 146. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en  

18  Tamtiež. 
19  Znenie Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a majetku bolo aktualizované v roku 2017 

v nadväznosti na poznatky vyplývajúce z Projektu Akčného plánu boja proti znižovaniu základu 
dane a rozlievaniu ziskov, ktorý je známy vo svojom skrátenom tvare ako „Projekt BEPS“. 
Problematiky stálej prevádzkarne sa dotýka najmä Akcia 7 Projektu BEPS, ktorá je upriamená na 
stratégie používané na zabránenie vzniku zdaniteľnej prítomnosti v určitej jurisdikcii podľa 
daňových zmlúv.  

20  Exemplifikatívny výpočet zahŕňa najmä miesto vedenia, pobočku, kanceláriu, továreň, dielňu, 
baňu, nálezisko ropy alebo plynu, lom alebo každé iné miesto ťažby prírodných zdrojov. 
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prevádzkarňou predstavovala spravodlivý a legitímny kompromis medzi 
požiadavkami daňovej rezidencie a zdrojom príjmu.12  

Pravidlá medzinárodného zdaňovania, ale aj vnútroštátne daňové systémy sú dnes 
konfrontované výzvami vyplývajúcimi z digitalizácie ekonomiky a hľadajú odpoveď 
na zásadnú otázku akým spôsobom konštruovať právo jednotlivých štátov ukladať a 
vyberať dane vo vzťahu k subjektom, ktoré na ich území síce generujú príjmy, ale na 
tomto území nevykazujú akúkoľvek fyzickú prítomnosť? A v nadväznosti na to kde 
zdaňovať príjmy nových obchodných modelov pôsobiacich v digitálnom prostredí?  

Pri posudzovaní otázok týkajúcich sa zdaňovania transakcií v rámci digitálnej 
ekonomiky je potrebné zdôrazniť, že tieto transakcie majú zásadne cezhraničný 
charakter. Daňové posúdenie týchto transakcií neuľahčuje ani vytváranie rôznych 
štruktúr daňovníkov využívajúcich digitálne technológie. Príkladom možno 
poukázať na poskytovanie služieb prostredníctvom digitálnych platforiem, ktoré 
umožňujú poskytovanie služieb pod jedným označením, avšak ktorých 
prevádzkovateľom sú rôzne dcérske spoločnosti v rámci určitej skupiny spoločností. 
Tieto dcérske spoločností majú sídlo mimo územia štátu, na ktorom sú následne 
poskytované rôzne koncové služby. Okrem uvedeného platobné činnosti v rámci 
týchto skupín spoločností spravuje obdobne ďalšia dcérska spoločnosť usadená na 
území odlišného štátu. Napríklad platformu Airbnb, ktorá v zmysle Podmienok 
služby umožňuje za províziu sprostredkovať kontakt medzi prenajímateľmi, 
podnikateľmi alebo jednotlivcami, ktorí disponujú ubytovacími kapacitami na 
prenájom (hostiteľmi) a osobami hľadajúcimi takýto druh ubytovania (hosťami) 
prevádzkuje spoločnosť Airbnb Ireland UC, private unlimited company, ktorá má 
sídlo v Dubline a bola založená podľa írskeho právneho poriadku. Online platobné 
služby v rámci sprostredkúvaných vzťahov a ostatné platobné činnosti skupiny 
Airbnb v EÚ spravuje spoločnosť Airbnb Payments UK Ltd. so sídlom v Londýne.13  
Obdobne platforma Bolt, ktorá podľa Všeobecných zmluvných podmienok pre 
vodičov spája cestujúcich s dopravcami a vodičmi a ktorá im tak pomáha 
efektívnejšie sa pohybovať v rámci miest14 je prevádzkovaná spoločnosťou Bolt 
Technology OÜ so sídlom v Talline a subjektom, ktorý je poverený vykonávaním 
platieb je takisto iná spoločnosť, a to Billify OÜ.15 

Medzi súvisiace výzvy patrí konštantne aj agresívne daňové plánovanie 
nadnárodných spoločností (MNE) v súvislosti s využívaním medzier v daňových 
systémoch jednotlivých štátov. Na riešení predmetných výziev pracuje aj OECD, 
ktorá ešte v júli 2013 uverejnila Akčný plán boja proti znižovaniu základu dane 
a presunu ziskov známy aj ako „Akčný plán BEPS“, ktorý vymedzil 15 opatrení 

                                                           
12  BAÉZ, A. – BRAUNER, A. Withholding taxes in the Service of BEPS Action 1: Adress the Tax 

Challenegs of the Digital Economy. In WU International Taxation Research Paper Series No. 2015 
– 14, s. 4. 

13  Pozri: Zmluvné podmienky pre európskych používateľov. Dostupné z: https://www.airbnb.co.uk/ 
help/article/2908/terms-of-service?_set_bev_on_new_domain=1639569484_N2U5YWQ0OGFlZ 
mI3  

14  Čl. 1.4. Všeobecných Zmluvných Podmienok pre Vodičov.Dostupné z: https://bolt.eu/sk/legal/sk/ 
terms-for-drivers/   

15  Čl. 1.13 . Všeobecných Zmluvných Podmienok pre Vodičov. Dostupné z: https://bolt.eu/sk/ 
legal/sk/terms-for-drivers/  
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zameraných na riešenie problémov spojených BEPS, pričom digitalizácii ekonomiky 
je venované prvé opatrenie s názvom „Daňové výzvy vyplývajúce z digitalizácie“.16 
Podľa OECD medzi tzv. širšie daňové výzvy vyplývajúce z digitalizácie v oblasti 
priamych daní patrí najmä i) vymedzenie kategórie daňového nexu, ii) silné 
prepojenie spoločností na nehmotný majetok a dáta a iii) charakteristika určitých 
typov platieb a transakcií.17 Tieto tri širšie daňové výzvy môžu byť na prvý pohľad 
vo svojej povahe úplne odlišné, avšak častokrát dochádza k ich vzájomnému 
prelínaniu. Príkladom možno uviesť situáciu, kedy spoločnosť zhromažďuje údaje 
od používateľov nachádzajúcich sa v jednej jurisdikcii čo môže vyvolať najskôr 
otázku, či by takého zhromažďovanie údajov malo kreovať daňový nexus v tejto 
jurisdikcii a ak áno, ako by mali byť tieto údaje a ich následné použitie kvalifikované 
na daňové účely.18 

Ako bolo vyššie naznačené zdaňovanie v podmienkach digitálnej ekonomiky sa 
ťažiskovo týka pravidiel zdaňovania nerezidentných subjektov. Z čl. 7 ods. 1 
Modelovej zmluvy OECD o príjmoch a majetku v znení z 21. novembra 201719 
(ďalej len „Modelová zmluva OECD o príjmoch a majetku“) vyplýva generálne 
pravidlo, podľa ktorého zisky podnikov zmluvného štátu podliehajú zdaneniu iba 
v tomto zmluvnom štáte, pokiaľ podnik nevykonáva svoju činnosť v inom 
zmluvnom štáte prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá je v ňom umiestnená. Na 
účely Modelovej zmluvy OECD o príjmoch a majetku sa pojmom „stála 
prevádzkareň“ rozumie trvalé miesto na podnikanie, prostredníctvom ktorého 
podnik úplne alebo čiastočne vykonáva svoju činnosť. Takéto vymedzenie stálej 
prevádzkarne možno v nasledujúcom kontexte priblížených iniciatív rozšírenia 
vymedzenia stálej prevádzkarne smerom k digitálnemu priestoru označiť za 
„klasické“. Uvedená definícia stálej prevádzkarne bola spravidla konštantne 
prevzatá do väčšiny bilaterálnych zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, čo 
v konečnom dôsledku uľahčuje posúdenie vzniku stálej prevádzkarne v jednotlivých 
konkrétnych prípadoch. Z vymedzenia obsahu pojmu „klasickej“ stálej 
prevádzkarne, ktoré je následne doplnené exemplifikatívnym výpočtom20 vyplývajú 
základné podmienky pre jej vznik, ktorými sú (i) existencia miesta na podnikanie (ii) 
geografická a časová trvalosť /stálosť/ tohto miesta (iii) výkon činnosti 
prostredníctvom tohto miesta.  

Aktuálne uplatňovaná koncepcia stálej prevádzkarne je konfrontovaná najmä 
schopnosťou digitálnych obchodných modelov vykonávať ekonomicko-obchodné 
                                                           
16  Bližšie pozri: OECD: BEPS Actions. Dostupné z: https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/  
17  OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final 

Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. s. 146. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en  

18  Tamtiež. 
19  Znenie Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a majetku bolo aktualizované v roku 2017 

v nadväznosti na poznatky vyplývajúce z Projektu Akčného plánu boja proti znižovaniu základu 
dane a rozlievaniu ziskov, ktorý je známy vo svojom skrátenom tvare ako „Projekt BEPS“. 
Problematiky stálej prevádzkarne sa dotýka najmä Akcia 7 Projektu BEPS, ktorá je upriamená na 
stratégie používané na zabránenie vzniku zdaniteľnej prítomnosti v určitej jurisdikcii podľa 
daňových zmlúv.  

20  Exemplifikatívny výpočet zahŕňa najmä miesto vedenia, pobočku, kanceláriu, továreň, dielňu, 
baňu, nálezisko ropy alebo plynu, lom alebo každé iné miesto ťažby prírodných zdrojov. 
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činnosti na diaľku bez ich akejkoľvek  fyzickej prítomnosti v danom štáte, a to 
zásadne odlišným spôsobom než v čase prijatie súčasne uplatňovaných 
medzinárodných pravidiel zdaňovania. Z dôvodu, že medzinárodný systém 
zdaňovania dnes nepozná inštitút digitálnej stálej prevádzkarne, príjmy plynúce 
z digitálnej ekonomiky unikajú zdaneniu najmä pokiaľ ide o zdanenie pri ich 
zdroji.21 Vo všeobecnosti je zdaňovanie pri zdroji v oblasti daňového práva tradičnou 
koncepciou zdaňovania nerezidentov. V tejto súvislosti je možné považovať ďalšie 
skúmanie teoretických základov zdrojového zdanenia transakcií súvisiacich s 
digitálnou ekonomikou za neúčelné.22 Na druhej strane však otázka zdroja príjmov 
v podmienkach digitálnej ekonomiky nebola ustálená. Uvedené vyplýva najmä zo 
skutočnosti, že v podmienkach digitálnej ekonomiky a s prihliadnutím na 
rôznorodosť transakcií realizovaných v jej rámci nie je možné vždy dostatočne dobre 
určiť čo túto hodnotu predstavuje a akým spôsobom je možné ju kvantifikovať na 
daňové účely.  

S vyššie naznačeným problémom súvisí aj kriticky posudzovaná snaha 
slovenského zákonodarcu o zdaňovanie príjmov prevádzkovateľov digitálnych 
platforiem, ktoré sa zaoberajú sprostredkovaním služieb prepravy a ubytovania. 
Podľa právneho poriadku SR, konkrétne zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
(ďalej len „zákon o dani z príjmov“) sa za príjem daňovníka s obmedzenou daňovou 
povinnosťou, t. j. daňového nerezidenta zo zdrojov na území SR považuje príjem 
z činností vykonávaných prostredníctvom jeho stálej prevádzkarne umiestnenej na 
území SR.23 Podmienky za splnenia ktorých vzniká daňovému nerezidentovi stála 
prevádzkareň na území SR upravuje § 16 ods. 2 zákona o dani z príjmov. Podmienky 
pre vznik tzv. „klasickej“ stálej prevádzkarne sú podľa zákona o dani z príjmov 
zhodné s ich vymedzením podľa Modelovej zmluvy OECD o príjmoch a majetku.24 
Okrem „klasickej“ stálej prevádzkarne však zákon o dani z príjmov s účinnosťou od 
01. januára 2018 zakotvil inštitút stálej prevádzkarne digitálnej platformy.  

Ako reakcia na zmeny v spôsobe výkonu činností, ktoré by mali podliehať 
zdaneniu došlo zákonom č. 344/2017 Z. z. s účinnosťou od 01. januára 2018 v 
zákone o dani z príjmov k zakotveniu nových inštitútov, ktorými SR reagovala na 
rozvoj digitálnej ekonomiky. Tieto zmeny právnej úpravy možno stručne zhrnúť 
nasledovne:  

 
- Zakotvená bola nová definícia digitálnej platformy, podľa ktorej sa 

digitálnou platformou rozumie hardvérová platforma alebo softvérová 
platforma potrebná na vytvorenie aplikácií a správu aplikácií. 

- Pojem „klasickej“ stálej prevádzkarne bol rozšírený tak, že za výkon činnosti 
s trvalým miestom na území Slovenskej republiky sa považuje aj opakované 

                                                           
21  BAÉZ, A. – BRAUNER, A. Withholding taxes in the Service of BEPS Action 1: Adress the Tax 

Challenegs of the Digital Economy. In WU International Taxation Research Paper Series No. 2015- 
14, s. 4. 

22  Tamtiež. 
23  § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  
24  Vo vzťahu k daňovým rezidentom štátov, s ktorými SR nemá uzatvorenú bilaterálnu zmluvu 

o zamedzení dvojitého zdanenia, bude vznik stálej prevádzkarne na území SR posudzovaný 
výlučne podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  
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sprostredkovanie služieb prepravy a ubytovania, a to aj prostredníctvom 
digitálnej platformy.25 

 
Okrem vyššie opísanej zmeny bolo v právnom poriadku SR novelou zákona 

o dani z príjmov zavedené zdaňovanie virtuálnych mien a spolu s ním aj definícia 
predaja virtuálnych mien.26 Postup slovenského zákonodarcu naznačuje 
uprednostnenie neúplného riešenia pred úplnou absenciou legislatívnej zmeny 
v tejto oblasti. Prijaté riešenie v komparácii s doposiaľ identifikovanými výzvami 
digitálnej ekonomiky nemožno považovať za vyčerpávajúce. Ako vyplýva zo súhrnu 
uvedených zmien zákona o dani z príjmov, prvé dve zmeny právnej regulácie, sa 
týkajú problematiky zdaňovania zdieľanej ekonomiky, zatiaľ čo ďalšie uvedené 
zmeny sa týkajú zdaňovania v oblasti virtuálnych mien. V rámci prijímaných 
unilaterálnych mechanizmov zdaňovania digitálnych aktivít je práve riešenie 
v podobe rozšírenia definície stálej prevádzkarne najviac ojedinelé resp. najmenej 
frekventované. 

V tejto súvislosti je zásadnou najmä otázka možnosti vzniku daňovej povinnosti 
daňového nerezidenta, t.j. aj prevádzkovateľa digitálnej platformy z titulu stálej 
prevádzkarne digitálnej platformy na území SR podľa vnútroštátneho práva v 
kontexte aplikačnej prednosti medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého 
zdanenia pred zákonom.27 Vznik stálej prevádzkarne daňovníka je v konkrétnom 
prípade potrebné posúdiť podľa príslušnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení 
dvojitého zdanenia uzatvorenej medzi štátom, ktorého je prevádzkovateľ platformy 
daňovým rezidentom a SR. Ako bolo uvedené vyššie, vymedzenie stálej 
prevádzkarne bolo do bilaterálnych zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia 
konštantne prevzaté z Modelovej zmluvy OECD o príjmoch a majetku, pričom tieto 
bilaterálne zmluvy dnes vymedzujú „len“ podmienky vzniku klasickej stálej 
prevádzkarne a nereflektujú možnosti poskytovania digitálnych služieb. V dôsledku 
prednosti medzinárodných zmlúv týkajúcich sa zamedzenia dvojitého zdanenia pred 
zákonom o dani z príjmov, tak rozšírenie koncepcie stálej prevádzkarne v zákone 
o dani z príjmov neprinieslo praktický dopad na možnosť správcov dane vyrubiť 
daňovým nerezidentom daň z titulu vzniku stálej prevádzkarne digitálnej platformy 
v zmysle § 16 ods. 2 zákona o dani z príjmov.28  

Zachytenie tzv. digitálnej prítomnosti subjektu na daňové účely a najmä spôsob 
jej legislatívneho vyjadrenia doposiaľ v daňovo-právnom rámci nenachádza svoju 
ustálenú koncepciu. Pozorovať však možno snahy o rozumné vymedzenie nových 
                                                           
25  Uvedenou zmenou právnej úpravy došlo k zakotveniu právnej fikcie trvalého miesta pre vznik 

stálej prevádzkarne. Bližšie k zmene definície stálej prevádzkarne, ako aj ďalším zmenám 
nadväzujúcim na BEPS pozri BABČÁK, V. a kol. Daňové úniky, ich vznik a eliminácia. Košice: 
ŠafárikPress, 2020. s. 264.  

26  Bližšie k zdaňovaniu virtuálnych mien pozri: HRABČÁK, L. „Virtuálna mena“ a právo. In Vplyv 
moderných technológií na právo, ŠafárikPress, 2019. s.101. 

27  Bližšie k rozšíreniu podmienok vzniku stálej prevádzkarne v právnom poriadku SR pozri napríklad: 
SIMIĆ, S. Current Problems of (non-)Taxation of the Collaborative Economy. In Studia Iuridica 
Cassoviensia, 2022, č. 1, s. 133-146. 

28  Bližšie k problematike stálej prevádzkarne digitálnej platformy pozri napríklad: CIBUĽA, T. – 
HLINKA, T. – CHOMA, A. – KAČALJAK, M. Digitálna platforma ako stála prevádzkareň. In 
Právny obzor, 102, 2019, č. 2, s. 155 - 167.  
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činnosti na diaľku bez ich akejkoľvek  fyzickej prítomnosti v danom štáte, a to 
zásadne odlišným spôsobom než v čase prijatie súčasne uplatňovaných 
medzinárodných pravidiel zdaňovania. Z dôvodu, že medzinárodný systém 
zdaňovania dnes nepozná inštitút digitálnej stálej prevádzkarne, príjmy plynúce 
z digitálnej ekonomiky unikajú zdaneniu najmä pokiaľ ide o zdanenie pri ich 
zdroji.21 Vo všeobecnosti je zdaňovanie pri zdroji v oblasti daňového práva tradičnou 
koncepciou zdaňovania nerezidentov. V tejto súvislosti je možné považovať ďalšie 
skúmanie teoretických základov zdrojového zdanenia transakcií súvisiacich s 
digitálnou ekonomikou za neúčelné.22 Na druhej strane však otázka zdroja príjmov 
v podmienkach digitálnej ekonomiky nebola ustálená. Uvedené vyplýva najmä zo 
skutočnosti, že v podmienkach digitálnej ekonomiky a s prihliadnutím na 
rôznorodosť transakcií realizovaných v jej rámci nie je možné vždy dostatočne dobre 
určiť čo túto hodnotu predstavuje a akým spôsobom je možné ju kvantifikovať na 
daňové účely.  

S vyššie naznačeným problémom súvisí aj kriticky posudzovaná snaha 
slovenského zákonodarcu o zdaňovanie príjmov prevádzkovateľov digitálnych 
platforiem, ktoré sa zaoberajú sprostredkovaním služieb prepravy a ubytovania. 
Podľa právneho poriadku SR, konkrétne zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
(ďalej len „zákon o dani z príjmov“) sa za príjem daňovníka s obmedzenou daňovou 
povinnosťou, t. j. daňového nerezidenta zo zdrojov na území SR považuje príjem 
z činností vykonávaných prostredníctvom jeho stálej prevádzkarne umiestnenej na 
území SR.23 Podmienky za splnenia ktorých vzniká daňovému nerezidentovi stála 
prevádzkareň na území SR upravuje § 16 ods. 2 zákona o dani z príjmov. Podmienky 
pre vznik tzv. „klasickej“ stálej prevádzkarne sú podľa zákona o dani z príjmov 
zhodné s ich vymedzením podľa Modelovej zmluvy OECD o príjmoch a majetku.24 
Okrem „klasickej“ stálej prevádzkarne však zákon o dani z príjmov s účinnosťou od 
01. januára 2018 zakotvil inštitút stálej prevádzkarne digitálnej platformy.  

Ako reakcia na zmeny v spôsobe výkonu činností, ktoré by mali podliehať 
zdaneniu došlo zákonom č. 344/2017 Z. z. s účinnosťou od 01. januára 2018 v 
zákone o dani z príjmov k zakotveniu nových inštitútov, ktorými SR reagovala na 
rozvoj digitálnej ekonomiky. Tieto zmeny právnej úpravy možno stručne zhrnúť 
nasledovne:  

 
- Zakotvená bola nová definícia digitálnej platformy, podľa ktorej sa 

digitálnou platformou rozumie hardvérová platforma alebo softvérová 
platforma potrebná na vytvorenie aplikácií a správu aplikácií. 

- Pojem „klasickej“ stálej prevádzkarne bol rozšírený tak, že za výkon činnosti 
s trvalým miestom na území Slovenskej republiky sa považuje aj opakované 

                                                           
21  BAÉZ, A. – BRAUNER, A. Withholding taxes in the Service of BEPS Action 1: Adress the Tax 

Challenegs of the Digital Economy. In WU International Taxation Research Paper Series No. 2015- 
14, s. 4. 

22  Tamtiež. 
23  § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  
24  Vo vzťahu k daňovým rezidentom štátov, s ktorými SR nemá uzatvorenú bilaterálnu zmluvu 

o zamedzení dvojitého zdanenia, bude vznik stálej prevádzkarne na území SR posudzovaný 
výlučne podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  
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sprostredkovanie služieb prepravy a ubytovania, a to aj prostredníctvom 
digitálnej platformy.25 

 
Okrem vyššie opísanej zmeny bolo v právnom poriadku SR novelou zákona 

o dani z príjmov zavedené zdaňovanie virtuálnych mien a spolu s ním aj definícia 
predaja virtuálnych mien.26 Postup slovenského zákonodarcu naznačuje 
uprednostnenie neúplného riešenia pred úplnou absenciou legislatívnej zmeny 
v tejto oblasti. Prijaté riešenie v komparácii s doposiaľ identifikovanými výzvami 
digitálnej ekonomiky nemožno považovať za vyčerpávajúce. Ako vyplýva zo súhrnu 
uvedených zmien zákona o dani z príjmov, prvé dve zmeny právnej regulácie, sa 
týkajú problematiky zdaňovania zdieľanej ekonomiky, zatiaľ čo ďalšie uvedené 
zmeny sa týkajú zdaňovania v oblasti virtuálnych mien. V rámci prijímaných 
unilaterálnych mechanizmov zdaňovania digitálnych aktivít je práve riešenie 
v podobe rozšírenia definície stálej prevádzkarne najviac ojedinelé resp. najmenej 
frekventované. 

V tejto súvislosti je zásadnou najmä otázka možnosti vzniku daňovej povinnosti 
daňového nerezidenta, t.j. aj prevádzkovateľa digitálnej platformy z titulu stálej 
prevádzkarne digitálnej platformy na území SR podľa vnútroštátneho práva v 
kontexte aplikačnej prednosti medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého 
zdanenia pred zákonom.27 Vznik stálej prevádzkarne daňovníka je v konkrétnom 
prípade potrebné posúdiť podľa príslušnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení 
dvojitého zdanenia uzatvorenej medzi štátom, ktorého je prevádzkovateľ platformy 
daňovým rezidentom a SR. Ako bolo uvedené vyššie, vymedzenie stálej 
prevádzkarne bolo do bilaterálnych zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia 
konštantne prevzaté z Modelovej zmluvy OECD o príjmoch a majetku, pričom tieto 
bilaterálne zmluvy dnes vymedzujú „len“ podmienky vzniku klasickej stálej 
prevádzkarne a nereflektujú možnosti poskytovania digitálnych služieb. V dôsledku 
prednosti medzinárodných zmlúv týkajúcich sa zamedzenia dvojitého zdanenia pred 
zákonom o dani z príjmov, tak rozšírenie koncepcie stálej prevádzkarne v zákone 
o dani z príjmov neprinieslo praktický dopad na možnosť správcov dane vyrubiť 
daňovým nerezidentom daň z titulu vzniku stálej prevádzkarne digitálnej platformy 
v zmysle § 16 ods. 2 zákona o dani z príjmov.28  

Zachytenie tzv. digitálnej prítomnosti subjektu na daňové účely a najmä spôsob 
jej legislatívneho vyjadrenia doposiaľ v daňovo-právnom rámci nenachádza svoju 
ustálenú koncepciu. Pozorovať však možno snahy o rozumné vymedzenie nových 
                                                           
25  Uvedenou zmenou právnej úpravy došlo k zakotveniu právnej fikcie trvalého miesta pre vznik 

stálej prevádzkarne. Bližšie k zmene definície stálej prevádzkarne, ako aj ďalším zmenám 
nadväzujúcim na BEPS pozri BABČÁK, V. a kol. Daňové úniky, ich vznik a eliminácia. Košice: 
ŠafárikPress, 2020. s. 264.  

26  Bližšie k zdaňovaniu virtuálnych mien pozri: HRABČÁK, L. „Virtuálna mena“ a právo. In Vplyv 
moderných technológií na právo, ŠafárikPress, 2019. s.101. 

27  Bližšie k rozšíreniu podmienok vzniku stálej prevádzkarne v právnom poriadku SR pozri napríklad: 
SIMIĆ, S. Current Problems of (non-)Taxation of the Collaborative Economy. In Studia Iuridica 
Cassoviensia, 2022, č. 1, s. 133-146. 

28  Bližšie k problematike stálej prevádzkarne digitálnej platformy pozri napríklad: CIBUĽA, T. – 
HLINKA, T. – CHOMA, A. – KAČALJAK, M. Digitálna platforma ako stála prevádzkareň. In 
Právny obzor, 102, 2019, č. 2, s. 155 - 167.  
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ukazovateľov a prahových hodnôt digitálnej prítomnosti subjektu v konkrétnej 
jurisdikcii. V tejto súvislosti sa možno stretnúť aj s úvahami nad modifikovanou 
kategóriou tzv. digitálneho daňového nexu. Pri vymedzení tejto novej kategórie 
digitálneho daňového nexu prichádzajú do úvahy dve alternatívy, a to:  

 
- reforma vymedzenia stálej prevádzkarne v Čl. 5 Modelovej zmluvy OECD 

o príjmoch a majetku a v nadväznosti na to, novela súvisiaceho Čl. 7 
Modelovej zmluvy OECD o príjmoch a majetku alebo 

- prijatie úplne nového pravidla medzinárodného daňového práva, z titulu 
ktorého sa vytvorí relatívne samostatný daňovo-právny vzťah, a to 
prostredníctvom zakotvenia nového inštitútu digitálnej zdaniteľnej 
prítomnosti subjektu alebo prostredníctvom zakotvenia novej koncepcie 
zdroja príjmu.29 

 
2. RIEŠENIE DAŇOVÝCH VÝZIEV VYPLÝVAJÚCICH 

Z DIGITALIZÁCIE  
 

Ako už bolo vyššie uvedené nové výzvy v oblasti daňového práva, ku ktorým 
patrí nepochybne aj digitalizácia podnietili diskusiu týkajúcu sa reformy 
medzinárodného daňového systému. Vedecké diskusie prebiehajúce v tejto oblasti 
sa častokrát týkajú posúdenia otázky na akej úrovni by mali byť prijaté nové pravidlá 
zdaňovania digitálnej ekonomiky, a to či už na úrovni Európskej únie, na 
medzinárodnej úrovni presahujúcej rámec Európskej únie alebo by mali byť tieto 
otázky ponechané na reguláciu jednotlivými štátmi. Ďalšia posudzovaná otázka sa 
týka konštrukcie navrhovaných pravidiel zdaňovania digitálnej ekonomiky, a to 
konkrétne či je vhodné prispôsobiť už existujúce pravidlá zdaňovania podmienkam 
digitálnej ekonomiky alebo s ohľadom na osobitosti digitálnej ekonomiky bude pre 
jej zdaňovanie potrebné prijať úplne nové pravidlá. 
 
2.1. OECD: Dvojpilierové riešenie daňových výziev vyplývajúcich 

z digitalizácie ekonomiky  
 

Prvým z možných riešení do budúcna je zahrnúť zdaňovanie digitálnych služieb 
do reformy všeobecného rámca pravidiel medzinárodného zdaňovania príjmov 
právnických osôb, čo predpokladá dosiahnutie globálneho konsenzu v zásadných 
daňových otázkach. Riešenie otázok spojených s digitalizáciou ekonomiky na úrovni 
OECD inštitucionálne zabezpečuje Inkluzívny rámec OECD/G20 pre BEPS, ktorý 
bol vytvorený za účelom umožnenia čo najširšiemu okruhu zainteresovaných strán 
participovať na riešení vzájomne prepojených otázok spojených s BEPS 

                                                           
29  OECD (2019), Programme of Work to Develop a Consensus Solution to the Tax Challenges Arising 

from the Digitalisation of the Economy, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, OECD, Paris, 
s. 18 a nasl. Dostupné z: www.oecd.org/tax/beps/programme-of-work-to-develop-aconsensus-
solution-to-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy.htm 
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a digitalizáciou.30 V tomto inštitucionálnom rámci sa OECD usiluje o dosiahnutie 
globálneho konsenzu a prijatie globálneho riešenia vo forme multilaterálnej dohody. 
Kľúčovým v tomto smere je najmä vymedzenie „Dvojpilierového riešenia daňových 
výziev vyplývajúcich z digitalizácie ekonomiky“, ktorým sa má vo všeobecnej 
rovine zabezpečiť, aby bol zisk najväčších a najziskovejších nadnárodných 
spoločností (MNE) prerozdelený do jednotlivých jurisdikcií po celom svete, a aby 
nadnárodné spoločnosti (MNE) dosahujúce príjmy z rôznych jurisdikcií odvádzali 
spravodlivý podiel na daniach. Predmetné riešenie podľa OECD prináša prelomový 
plán na aktualizáciu kľúčových prvkov medzinárodného daňového systému, ktorý v 
globalizovanej a digitalizovanej ekonomike už viac nemôže plniť svoj účel.31 
Dvojpilierový systém tvorí: 

 
1. pilier, ktorý je venovaný práve daňovým otázkam spojeným s digitalizáciou 

a zameriava sa na spravodlivé rozdelenie ziskov a zdaňovacích práv medzi 
jednotlivé štáty vo vzťahu k najväčším nadnárodným spoločnostiam a  

2. pilier, ktorý sa zameriava na ďalšie otázky BEPS a usiluje sa o vypracovanie 
pravidiel, ktoré by poskytli štátom právo na „spätné zdanenie“ v prípade, ak 
iné štáty neuplatnili svoje primárne právo na zdanenie, alebo ak určitá platba 
v tomto inom štáte podlieha nízkej úrovni efektívneho zdanenia.32 Cieľom 
druhého piliera je stanoviť základ pre daňovú súťaž v oblasti dane z príjmov 
právnických osôb, a to zavedením globálnej minimálnej sadzby dane z príjmu 
právnických osôb vo výške 15 % (pravidlo GloBE33) a ustanovením možnosti 
rozvojových krajín zdaňovať určité platby (ako sú úroky a licenčné poplatky), 
ktoré narúšajú základ dane, tým že nie sú zdanené do minimálnej sadzby 9 % 
(pravidlo STTR34). 

 
Základný mechanizmus fungovania navrhovaných pravidiel prvého piliera 

možno stručne zhrnúť nasledovne. Daňový nexus má byť kreovaný v prípade, ak 
nadnárodná spoločnosť (MNE) v rozsahu pôsobnosti prvého piliera dosiahne 
v určitej jurisdikcii príjmy vo výške aspoň 1 milióna EUR, pričom v prípade štátov 
s HDP nižším ako 40 miliárd EUR bude pre kreovanie daňového nexu postačovať 
dosiahnutie príjmov vo výške 250 tisíc EUR. To znamená, že vznik daňového nexu 
má byť naviazaný na dosiahnutie určitej výšky príjmov v určitej jurisdikcii. 

                                                           
30  Inkluzívny rámec OECD/G20 pre BEPS dnes tvoria okrem členov OECD a členov skupiny G20 aj 

vybrané rozvojové štáty. Pozri: OECD: Members of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS. 
Dostupné z: 
https://www.oecd.org/tax/beps/?fbclid=IwAR2PimN2izhmbdGRbYrCTJ5Lq2kIsiUn2hU1oylMu
4dEQlWy3Gz8g7ZfMY8 . 

31  OECD: Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion 
Model Rules (Pillar Two). Dostupné z: https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-
from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.htm . 

32  OECD (2019), Programme of Work to Develop a Consensus Solution to the Tax Challenges Arising 
from the Digitalisation of the Economy, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, OECD, Paris, 
s. 6 a nasl. Dostupné z: www.oecd.org/tax/beps/programme-of-work-to-develop-aconsensus-
solution-to-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy.htm. 

33  Odvodené od „Global Anti-Base Erosion“. 
34  Odvodené od „Subject to Tax Rule“ . 
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a digitalizáciou.30 V tomto inštitucionálnom rámci sa OECD usiluje o dosiahnutie 
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2. pilier, ktorý sa zameriava na ďalšie otázky BEPS a usiluje sa o vypracovanie 
pravidiel, ktoré by poskytli štátom právo na „spätné zdanenie“ v prípade, ak 
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Základný mechanizmus fungovania navrhovaných pravidiel prvého piliera 
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30  Inkluzívny rámec OECD/G20 pre BEPS dnes tvoria okrem členov OECD a členov skupiny G20 aj 

vybrané rozvojové štáty. Pozri: OECD: Members of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS. 
Dostupné z: 
https://www.oecd.org/tax/beps/?fbclid=IwAR2PimN2izhmbdGRbYrCTJ5Lq2kIsiUn2hU1oylMu
4dEQlWy3Gz8g7ZfMY8 . 

31  OECD: Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion 
Model Rules (Pillar Two). Dostupné z: https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-
from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.htm . 

32  OECD (2019), Programme of Work to Develop a Consensus Solution to the Tax Challenges Arising 
from the Digitalisation of the Economy, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, OECD, Paris, 
s. 6 a nasl. Dostupné z: www.oecd.org/tax/beps/programme-of-work-to-develop-aconsensus-
solution-to-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy.htm. 

33  Odvodené od „Global Anti-Base Erosion“. 
34  Odvodené od „Subject to Tax Rule“ . 
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Následne sa dotknutým štátom, v ktorých vznikol nadnárodným spoločnostiam 
(MNE) daňový nexus pridelí podľa určených kritérií konkrétna časť tzv. 
reziduálneho zisku, ktorá bude podliehať zdaneniu v tomto štáte.35 Konkrétna časť 
reziduálneho zisku, ktorá bude podliehať prerozdeleniu medzi trhové jurisdikcie 
bola ustanovená vo výške 25 %. Týmto spôsobom majú byť príjmy rozdeľované 
medzi tzv. trhové jurisdikcie ktorými OECD v tomto kontexte rozumie koncové 
jurisdikcie, v ktorých sa nachádzajú používatelia a kde sa tovar alebo služby 
využívajú.  

V tejto súvislosti boli v recentnej dobe v rámci Inkluzívneho rámca OECD/G20 
pre BEPS postupne prijímané nasledovné kroky.  

 
- Dňa 1. júla 2021 bolo zúčastnenými štátmi podpísané Vyhlásenie o 

Dvojpilierovom riešení daňových výziev vyplývajúcich z digitalizácie 
ekonomiky, ktoré však ponechalo viaceré zásadné otázky neriešené, najmä 
nekonkretizovalo konkrétne prahové hodnoty relevantných ukazovateľov. 

- Dňa 08. októbra 2021 bolo podpísané ďalšie Vyhlásenie o Dvojpilierovom 
riešení daňových výziev vyplývajúcich z digitalizácie ekonomiky, ktoré na 
rozdiel od skoršieho Vyhlásenia riešilo jednotlivé otázky v konkrétnejšej 
rovine.  

- Dňa 11. júla 2022 bola za účelom realizácie verejnej konzultácie zverejnená 
Správa o pokroku týkajúcom sa Sumy A, ktorá zohľadňuje ďalší vývoj 
technických pravidiel v rámci Dvojpilierového riešenia daňových výziev 
vyplývajúcich z digitalizácie ekonomiky.36 

 
2.2. EÚ: Vytvorenie spoločného systému digitálnej dane  
 

Na úrovni EÚ boli výzvy vyplývajúce z digitalizácie a potreba prispôsobenia 
súčasných pravidiel zdaňovania podmienkam digitálnej ekonomiky zdôraznené vo 
viacerých oznámeniach Európskej komisie. príkladom možno uviesť Oznámenie 
Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 21. septembra 2017: Spravodlivý a 
efektívny daňový systém v EÚ pre digitálny jednotný trh COM/2017/0547 final, 
v ktorom Európska komisia zdôraznila, že všetky podniky vykonávajúce činnosť 
v EÚ by mali platiť dane tam, kde sa vytvára zisk a hodnota. Európska komisia 
v predmetnom oznámení súčasne konštatovala potrebu reformy medzinárodného 
daňového rámca tak, aby bola táto hodnota zachytená na daňové účely a pre prípad, 

                                                           
35  Rozdelenie zisku dotknutým jurisdikciám vo všeobecnosti pozostáva najskôr z i) určenia 

a kvantifikácie časti zisku, ktorý má podliehať prerozdeleniu a následne z ii) určenia pravidiel 
prerozdelenia tohto zisku tzv. trhovým jurisdikciám. Bližšie pozri: OECD (2019), Programme of 
Work to Develop a Consensus Solution to the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the 
Economy, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, OECD, Paris, s. 12–16. Dostupné z: 
www.oecd.org/tax/beps/programme-of-work-to-develop-aconsensus-solution-to-the-tax-
challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy.htm  

36  Pozri: OECD (2022), Progress Report on Amount A of Pillar One, Two-Pillar Solution to the Tax 
Challenges of the Digitalisation of the Economy, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting 
Project, OECD, Paris, Dostupné z: https://www.oecd.org/tax/beps/progress-report-on-amount-aof-
pillar-one-july-2022.pdf.  
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že pokrok a dosiahnutie dohody na medzinárodnej úrovni bude náročné a zdĺhavé 
vyjadrila potrebu prijať vlastné  riešenia v rámci EÚ.37 V uvedených intenciách EÚ 
v marci 2018 vypracovala dva návrhy smerníc, a to:  

  
1. Návrh Smernice Rady o spoločnom systéme zdanenia digitálnych služieb 

formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb z 21. 
marca 2018, COM/2018/0148 final - 2018/073 (CNS) (ďalej len „Návrh 
smernice DST“ a „daň z digitálnych služieb“ alebo „DST“) a   

2. Návrh Smernice Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania 
príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou 
prítomnosťou z 21. marca 2018, COM/2018/0147 final - 2018/072 (CNS) 
(ďalej len „Návrh Smernice  SDP“).38  

 
Návrh smernice DST mal byť pôvodne dočasným riešením39 zdaňovania 

digitálnej ekonomiky až do času prijatia komplexného riešenia, ktoré je 
reprezentované Návrhom smernice SDP. V znení Návrhu smernice DST majú 
európskej dani z digitálnych služieb podliehať celkové hrubé výnosy z poskytovania 
digitálnych služieb40 bez dane z pridanej hodnoty a iných podobných daní. Tým sa 
zdôrazňuje, že okrem dane z pridanej hodnoty a iných podobných daní, nie je 
ustanovená možnosť uplatňovania iných výdavkov. Osobou zodpovednou za platbu 
dane je zdaniteľná osoba poskytujúca zdaniteľné digitálne služby, samozrejme 
daňové bremeno môže byť fakticky prenesené na konečného spotrebiteľa v cene 
digitálnej služby. Prenesenie daňového bremena s ohľadom na zdaňovanie 
celkových hrubých výnosov prichádza do úvahy najmä pokiaľ ide o digitalizované 
spoločnosti s nízkou ziskovou maržou.41 Daň z digitálnych služieb má byť cielene 
                                                           
37  Pozri: Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 21. septembra 2017: Spravodlivý a 

efektívny daňový systém v EÚ pre digitálny jednotný trh. COM/2017/0547 final.  
38  Spolu s uvedenými návrhmi smerníc bolo vydané aj Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu 

a Rade z 21. marca 2018: Nadišiel čas vytvoriť moderný, spravodlivý a účinný štandard zdaňovania 
pre digitálne hospodárstvo. COM/2018/0146 final.  

39  Prijatie dočasných opatrení zdaňovania digitálnej ekonomiky malo byť promptným riešením na 
zabezpečenie daňovej spravodlivosti a rovného postavenia subjektov pôsobiacich na trhu do času 
prijatia komplexného riešenia. Zároveň bola potreba prijatia dočasného riešenia odôvodňovaná aj 
rizikom fragmentácie vnútorného trhu postupným prijímaním unilaterálnych opatrení jednotlivými 
štátmi. Na to, aby dočasné riešenie splnilo svoj účel, musí okrem základných požiadaviek súladu s 
národnou a medzinárodnou daňovo-právnou reguláciou (špecificky so zmluvami o zamedzení 
dvojitého zdanenia) spĺňať aj požiadavku jeho reálnej uskutočniteľnosti v krátkom čase. Bližšie 
k myšlienke dočasného riešenia zdaňovania digitálnych služieb pozri: EUROPEAN 
COMMISSION: Impact Assessment, Commision staff working document (21 March 2018) 
SWD(2018) 81 final/2  s. 53 a nasl.  

40  Konkrétne výnosy z a) umiestňovania reklamy zacielenej na používateľov digitálneho rozhrania na 
dané digitálne rozhranie; b) sprístupňovania viacstranného digitálneho rozhrania používateľom, 
ktoré im umožňuje nájsť iných používateľov a komunikovať s nimi, čo môže uľahčiť aj 
poskytovanie príslušných dodávok tovaru alebo služieb priamo medzi používateľmi a výnosov z c) 
prenosu zhromaždených údajov o používateľoch, ktoré sa získali z činností týchto používateľov na 
digitálnych rozhraniach. Pozri Čl. 3 Návrhu smernice DST  

41  CLIFFORD CHANCE: Missing the target? The suprising scope of the proposed new EU digital 
services tax. 2018, Dostupné z: https://www.cliffordchance.com/content/dam/ cliffordchance/ 
PDFDocuments/eu-digital-services-tax-clifford-chance-client-briefing.pdf  
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v ktorom Európska komisia zdôraznila, že všetky podniky vykonávajúce činnosť 
v EÚ by mali platiť dane tam, kde sa vytvára zisk a hodnota. Európska komisia 
v predmetnom oznámení súčasne konštatovala potrebu reformy medzinárodného 
daňového rámca tak, aby bola táto hodnota zachytená na daňové účely a pre prípad, 

                                                           
35  Rozdelenie zisku dotknutým jurisdikciám vo všeobecnosti pozostáva najskôr z i) určenia 

a kvantifikácie časti zisku, ktorý má podliehať prerozdeleniu a následne z ii) určenia pravidiel 
prerozdelenia tohto zisku tzv. trhovým jurisdikciám. Bližšie pozri: OECD (2019), Programme of 
Work to Develop a Consensus Solution to the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the 
Economy, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, OECD, Paris, s. 12–16. Dostupné z: 
www.oecd.org/tax/beps/programme-of-work-to-develop-aconsensus-solution-to-the-tax-
challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy.htm  

36  Pozri: OECD (2022), Progress Report on Amount A of Pillar One, Two-Pillar Solution to the Tax 
Challenges of the Digitalisation of the Economy, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting 
Project, OECD, Paris, Dostupné z: https://www.oecd.org/tax/beps/progress-report-on-amount-aof-
pillar-one-july-2022.pdf.  
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41  CLIFFORD CHANCE: Missing the target? The suprising scope of the proposed new EU digital 
services tax. 2018, Dostupné z: https://www.cliffordchance.com/content/dam/ cliffordchance/ 
PDFDocuments/eu-digital-services-tax-clifford-chance-client-briefing.pdf  
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uvalená na výnosy z poskytovania vybraných digitálnych služieb, a to tých 
digitálnych služieb, ktoré sú charakterizované torbou hodnoty ich používateľmi. 

 
Členské štáty EÚ však nedosiahli zhodu na zavedení dane z digitálnych služieb 

so širokým rozsahom pôsobnosti v zmysle Návrhu smernice DST. Z uvedeného 
dôvodu s motívom zvýšiť šance postupu v rokovaniach o zdaňovaní digitálnej 
ekonomiky, Francúzsko a Nemecko podnietili v decembri 2018 diskusiu o 
kompromisnom návrhu zdaňovania digitálnej ekonomiky. V rovine kompromisného 
riešenia bol vypracovaný tretí návrh smernice s podstatne užším rozsahom vecnej 
pôsobnosti, ktorým je Návrh Smernice Rady o spoločnom systéme zdanenia 
digitálnej reklamy formou dane z výnosov z poskytovania služieb digitálnej reklamy 
z 01. marca 2019 – politická dohoda (ďalej len „Návrh smernice DAT“). 

Návrh Smernice SDP stanovuje pravidlá na vytvorenie daňového nexu pre 
digitálne podniky s cezhraničným dosahom podnikania v prípade absencie ich 
fyzickej obchodnej prítomnosti. Podľa navrhovaného rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice sa jej ustanovenia uplatnia na subjekty bez ohľadu na to, kde majú sídlo, či 
už je to v členskom štáte alebo v tretej krajine. Návrh smernice SDP predpokladá 
reformu pravidiel zdaňovania príjmov právnických osôb rozšírením pojmu stálej 
prevádzkarne tak, aby stála prevádzkareň zahŕňala aj významnú digitálnu 
prítomnosť subjektu, prostredníctvom ktorej tento subjekt vykonáva obchodnú 
činnosť. Ako zdaniteľné príjmy sú vymedzené zisky pripísateľné významnej 
digitálnej prítomnosti alebo s ohľadom na ňu.42  

 
Vyhliadky na prijatie vyššie uvedených návrhov smerníc sťažuje viacero otázok. 

Samostatné riešenie EÚ v oblasti priamych daní, t. j. v posudzovanom prípade 
prijatie Návrhu Smernice SDP si vyžaduje dosiahnutie jednomyseľného súhlasu 
členských štátov, čo naráža na pretrvávajúci limit spočívajúci v neochote členských 
štátov vzdať sa časti svojej daňovej suverenity43 v oblasti priamych daní v prospech 
EÚ. Osobitne prijatie smernice v oblasti zdaňovania príjmov právnických osôb je 
považované za jadro budúcej harmonizácie priameho zdaňovania. Vo vzťahu 
k Návrhu smernice DST a Návrhu smernice DAT, ktoré boli alternatívne 
predstavené v rovine dočasného riešenia problémov digitálneho zdaňovania sa so 
zreteľom na uplynutie značne dlhej doby od ich predstavenia, ako aj so zreteľom 
na rozšírenie unilaterálnych mechanizmov možno domnievať, že základnú funkciu 
poskytnutia promptného riešenia už tieto návrhy nespĺňajú. Vylúčiť však nemožno 
ani možnosť vymedzenia úplne nového návrhu smernice v oblasti nepriamych daní.   

                                                           
42  Pozri Čl. 5 Návrhu smernice SDP. Pri určení zisku, ktorý je pripísateľný významnej digitálnej 

prítomnosti majú byť zohľadnené hospodársky významné činnosti, medzi ktoré v zmysle 
demonštratívneho výpočtu patria najmä i) zhromažďovanie, ukladanie, spracúvanie, analýza, 
nasadzovanie a predaj údajov používateľa; ii) zhromažďovanie, ukladanie, spracúvanie a 
zobrazovanie používateľom vytvoreného obsahu; iii) predaj reklamného priestoru online; iv) 
sprístupňovanie obsahu vytvoreného tretími stranami na digitálnom trhu, ako aj v) poskytovanie 
inej digitálnej služby neuvedenej v predchádzajúcich bodoch.  

43  Daňová suverenita je pritom jedným zo základných atribútov štátnej suverenity. Pozri: BABČÁK, 
V. a kol. Daňové úniky, ich vznik a eliminácia. Košice: ŠafárikPress, 2020, s. 23 a nasl.  
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ZÁVER  
 

Pre tvorbu moderného daňového systému a pre reálne naplnenie fiskálnej funkcie 
daní je nevyhnutné, aby pri prijímaní daňovo-právnych noriem boli okrem iných 
aspektov zohľadnené aj najnovšie trendy sprevádzajúce výkon ekonomicko-
obchodných aktivít, ktoré podliehajú, resp. ktoré by mali podliehať zdaneniu. 
Digitalizácia zásadne zmenila spôsob výkonu ekonomicko-obchodných činností. Na 
jednej strane eliminovala určité bariéry cezhraničného podnikania, ako aj 
investovania a na strane druhej zdôraznila potrebu revízie aktuálnych pravidiel tak, 
aby zohľadňovali tieto nové spôsoby realizácie spoločensko-ekonomických 
vzťahov.  

V prvej časti tohto príspevku bolo poukázané na skutočnosť, že príjmy plynúce 
z digitálnej ekonomiky v zmysle aktuálne uplatňovaných pravidiel zdaňovania 
nerezidentných subjektov unikajú zdaneniu najmä pokiaľ ide o ich zdanenie pri 
zdroji. Medzinárodný systém zdaňovania príjmov, ktorý vo veľkej miere vychádza 
z Modelovej zmluvy OECD o príjmoch a majetku tieto príjmy nezachytáva, kedy 
pozná len tradičnú koncepciu stálej prevádzkarne. Unilaterálne mechanizmy v tejto 
oblasti nepriniesli očakávané výsledky z dôvodu aplikačnej prednosti 
medzinárodných zmlúv na zamedzenie dvojitého zdanenia pred zákonom. Aj z tejto 
skutočnosti následne vyplýva potreba koordinovaného riešenia zainteresovaných 
strán na úrovni presahujúcej vnútroštátne právne poriadky.  

Práce smerujúce ku kreovaniu vhodného rámca daňovo-právnej regulácie 
digitálnej ekonomiky, ktorých analýza bola predmetom druhej časti tohto príspevku, 
ako aj vedecká diskusia ohľadom týchto prác a iniciatív prebiehajú aj naďalej. 
V úvode tohto príspevku nastolenú hypotézu, podľa ktorej východiskom pre 
udržateľné zdaňovanie digitálnych služieb je unifikované riešenie v podobe reformy 
medzinárodného systému zdaňovania možno potvrdiť. Na rozdiel od vyššie 
priblížených návrhov európskych smerníc z roku 2018, práce v rámci Inkluzívneho 
rámca OECD/G20 pre BEPS už dnes dosahujú určitú kvalitatívnu úroveň smerujúcu 
k dosiahnutiu globálneho konsenzu podľa podrobne prepracovaného 
implementačného programu. Z vyššie uvedených dôvodov, najmä neefektívnosti 
unilaterálnych mechanizmov a viacerých právnych limitov prijatia niektorého 
z predstavených návrhov smerníc sa prikláňame k záveru o vhodnosti riešenia 
vymedzených problémov na úrovni presahujúcej vnútroštátne právne poriadky 
jednotlivých štátov, ako aj systém práva Európskej únie.  
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Abstrakt 
Cieľom príspevku je analyzovať aktuálny právny stav špeciálnej právnej úpravy 
zákazu finančnej asistencie v bankovej regulácii (zákon o bankách) s konfrontáciou 
jej odlišnosti od generálneho zákazu finančnej asistencie v korporačnom práve a 
identifikáciou nedostatkov a ich možných dôsledkov. V príspevku sú zahrnuté naše 
návrhy de lege ferenda vo vzťahu k obom právnym úpravám. Hypotézou príspevku 
je, že aktuálna banková regulácia finančnej asistencie je postavená na jej národnom  
zákaze (bez možností výnimiek), pričom ju všeobecná obchodnoprávna regulácia v 
tejto oblasti nereflektuje. 
 
Kľúčové slová: zákon o bankách, finančná asistencia, sankčné následky. 
 

Abstract 
The aim of the contribution is to analyze the current legal status of the special legal 
regulation of the prohibition of financial assistance in banking regulation (the Act 
on Banks) with an indication of its difference from the general prohibition of 
financial assistance in corporate law (Commercial Code), identifying shortcomings 
and their possible consequences. The contribution includes our proposals de lege 
ferenda in relation to both legal regulations. The hypothesis of the contribution is 
that the current banking regulation of financial assistance is based on its national 
prohibition (without the possibility of exceptions), while the general regulation in 
commercial law in this area does not reflect it. 
 
Key words: Act on Banks, financial assistance, sanctions. 
 
JEL Classification: K22 
 
 
ÚVOD 

 
Cieľom príspevku je analyzovať aktuálny právny stav špeciálnej právnej úpravy 

zákazu finančnej asistencie v bankovej regulácii (zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len 
„BankZ“) s indikáciou jej odlišnosti od generálneho zákazu finančnej asistencie 
v korporačnom práve, identifikáciou nedostatkov a ich možných dôsledkov. 
Vedeckými metódami, ktoré budeme priebežne uplatňovať pri dosahovaní cieľa 
príspevku a potvrdzovaní hypotézy, sú metóda analýzy, syntézy, indukcie 
a dedukcie. Intenzita ich aplikácie v texte sa bude líšiť v závislosti od zamerania 
príslušnej časti kapitoly. Metódou indukcie stanovíme hypotézu, ktorá môže 
smerovať k viacerým záverom, dedukciou následne hypotézu testujeme 
a vyvodzujeme príslušné potvrdzujúce závery a prípadné návrhy de lege ferenda. 
V tejto súvislosti považujeme za nevyhnutné skúmanie stavu de lege lata v právnej 
úprave BankZ použitím analytickej metódy, za pomoci deskripcie a komparácia 
s obchodnoprávnou úpravou (Obchodný zákonník).   

Hypotézou príspevku je, že aktuálna banková regulácia finančnej asistencie je 
postavená na jej národnom absolútnom verejnoprávnom zákaze (bez možností 
výnimiek), pričom ju všeobecná obchodnoprávna regulácia v tejto oblasti 
nereflektuje. Takýto právny stav možno označiť za prežitý a vyžadujúci si 
legislatívne zmeny. 

Impulzom k spracovaniu skúmanej oblasti je doterajšia absencia odbornej spisby 
k finančnej asistencii bánk, pričom autor sám na túto tému publikoval dva články 
(ČUNDERLÍK, Ľ. Národné a európske súvislosti v právnej aplikácii finančnej 
asistencie bánk. In Studia Iuridica Cassoviensia. roč. 4, 2016, č. 2; ČUNDERLÍK, 
Ľ. Finančná asistencia banky podľa slovenského zákona o bankách (podstata a 
interpretácia normatívneho zákazu). In Daně a finance. roč. 24, 2016, č. 2), ktoré 
predstavujú v istej miere parciálne výstupy. Generálny zákaz finančnej asistencie 
v práve obchodných spoločností (akciové právo) je na druhej strane spracovaný na 
prvý pohľad dostatočne najmä v komentároch obchodného kódexu (v texte na ne 
odkazujeme v príslušných poznámkach pod čiarou).    
 
1. PRÁVNA ÚPRAVA FINANČNEJ ASISTENCIE V BANKZ  
 

Bankové obchody podliehajú kvalitatívnym a kvantitatívnym obmedzeniam, 
ktoré sledujú zabezpečenie likvidity (udržanie platobnej schopnosti) a zníženie 
kreditného rizika, a teda v konečnom dôsledku ochranu stability konkrétnej banky 
ako aj bankového systému ako celku. Viaceré obmedzenia vychádzajú z európskej 
právnej úpravy v smerniciach a nariadeniach, ktorých východisko sú medzinárodné 
dohody o kapitáli (tzv. Basel), niektoré z reštrikcií výkonu bankových obchodov 
môžu vychádzať aj z národných špecifík právnej úpravy. Skupinou národných 
obmedzení v spôsobe výkonu bankových obchodov (úverových činností a rôznych 
foriem zabezpečenia úverov) sú pravidlá tzv. bankovej finančnej asistencie, 
obsiahnuté v ustanovení § 36 ods. 2 BankZ, ktoré je systematicky zaradený do jeho 
šiestej časti s nadpisom „Požiadavky na podnikanie banky a pobočky zahraničnej 
banky“, čím sa z nich stáva jedna z verejnoprávnych modifikácií výkonu 
podnikateľskej činnosti banky a radíme ich medzi základné regulatórne požiadavky 
na obozretné podnikanie banky. 
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BankZ v § 36 súčasne upravuje aj ďalšie obmedzenia a podmienky pre niektoré 
druhy úverov a vo vzťahu k niektorým skupinám osôb (s osobitným vzťahom 
k banke),2 avšak tieto obmedzenia nemajú relevanciu k nadobúdaniu akcií. 
Regulačné povinnosti obsiahnuté v § 36 súvisia súčasne so základnou povinnosťou 
banky podľa § 27 ods. 1 druhej vety BankZ pri výkone svojej povolenej činnosti 
postupovať obozretne, a to najmä vykonávať bankové obchody a) spôsobom, ktorý 
zohľadňuje a zmierňuje riziká, b) spôsobom, ktorý nepoškodzuje záujmy ich 
vkladateľov z hľadiska návratnosti ich vkladov a ktorý neohrozuje bezpečnosť a 
ekonomickú situáciu banky a pobočky zahraničnej banky alebo bezpečné 
fungovanie bankového systému porušením zákonov alebo iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov, c) za výhodných ekonomických a právnych 
podmienok pre banku alebo pobočku zahraničnej banky a pre ich klientov pri nimi 
vykonávaných bankových obchodoch na účet klienta a pri vynaložení odbornej 
starostlivosti. 

V § 36 ods. 2 BankZ ide o normatívne formulovanie špeciálneho zákazu 
finančnej asistencie pre banky nasledovne:  

„(2) Banka nesmie poskytnúť úver ani zabezpečiť záväzky z úveru na akékoľvek 
a) nadobudnutie ňou vydaných akcií, 
b) nadobudnutie akcií vydaných osobou, ktorá má kvalifikovanú účasť na banke, 
c) nadobudnutie akcií vydaných právnickými osobami, ktoré majú kontrolu nad 

osobami alebo ktoré sú pod kontrolou osôb, ktoré majú kvalifikovanú účasť 
na banke, 

d) nadobudnutie akcií vydaných právnickými osobami, ktoré sú pod kontrolou 
banky, 

e) splatenie iného úveru poskytnutého na akékoľvek nadobudnutie akcií podľa 
písmen a) až d) alebo na zabezpečenie záväzkov z takéhoto úveru.“. 

Podľa osobitnej časti dôvodovej správy k § 36 ustanovenie v ods. 2 tohto 
paragrafu vylučuje poskytnutie úveru na kúpu akcií banky, akcií jej akcionárov, akcií 
emitovaných osobami, ktoré sú kontrolované hlavnými akcionármi banky, alebo sú 
pod kontrolou banky. Každá zmluva o takomto obchode by bola podľa tohto zákona 
neplatná. Banka by inak poskytovala úver na ovládnutie samej seba, prípadne iných 
s ňou prepojených osôb. 

V praxi môže ísť o veľmi ťažko identifikovateľné protiprávne konanie (napr. 
použitie bezúčelového úveru na nákup akcií prijatých na obchodovanie na 
regulovanom burzovom trhu). Z tohto dôvodu zákonodarca akoby „prevenčne“ 
verejnoprávne zaviedol súvisiaci inštitút absolútnej neplatnosti právnych úkonov 
realizovaných v rozpore so zákazom ustanoveným zákonom, aj keď o jeho efektivite 
v takýchto prípadoch možno pochybovať. 

Zmyslom pravidiel finančnej asistencie banky je zákaz poskytnutia úveru 
v súvislosti s nadobudnutím akcií, nie je ale zákaz potenciálneho nadobudnutia akcií 

                                                           
2  Ide o ustanovenia § 36: a)  v odseku 1, ktorý normuje úverovú angažovanosť banky k jej 

zamestnancovi alebo inej osobe, ktorá má k banke osobitný vzťah, b) v odseku 3, ktorý ustanovuje 
pravidlá pre nadobúdanie aktív od osoby s osobitným vzťahom k banke a c) v odseku 5, ktorý 
obsahuje osobitné pravidlá poskytovania úveru alebo zabezpečenia zamestnancovi alebo vybraným 
skupinám osôb, ktoré majú osobitný vzťah k banke.   
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bankou u tých emitentov, ktorými sú osoby vymedzené v § 36 ods. 2 BankZ, vrátane 
nadobudnutia vlastných akcií bankou – emitentom. Banková právna úprav sleduje 
výlučne negatívne vymedzenie účelu poskytnutia úveru, ktorým nesmie byť 
financovanie nadobúdania akcií. Jeho znenie gramatickým výkladom ale nevylučuje 
kontrahovať rôzne formy akcesorických záväzkov (napr. záložné právo) ani 
nadobudnutie akcií vymedzených osôb v dôsledku neplnenia hlavného záväzku 
(zmluvy o úvere), ak sú predmetom zabezpečenia zmluvy o úvere. 

Je potrebné zdôrazniť, že zákaz finančnej asistencie zakotvila v národnej právnej 
úprave novela zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov 
(právneho predchodcu BankZ), ktorou bol zákon č. 58/1996 Z. z., s účinnosťou od 
1. marca 1996, a to v novom ustanovení § 20 ods. 2,3 ktorý normoval, že banka 
nesmela poskytnúť úver na splatenie akcií relevantných subjektov. Odhliadnuc od 
mierne odlišného rozsahu dotknutých emitentov a absencie zákazu zabezpečenia 
záväzkov z úveru na splatenie akcií terminologická odlišnosť v porovnaní so 
súčasným znením nespôsobovala významnejší vecný posun, s tým rozdielom, že 
nebolo nijako pokryté (a teda ani zakázané) úverové refinancovanie nadobudnutia 
(splatenia) akcií, ktoré dnes nachádza svoj odraz v § 36 ods. 2 písm. e) BankZ. 
Dôvodová správa vo vzťahu k odseku 2 mlčala (zdôvodňovala len obmedzenia 
úverovej angažovanosti k zamestnancom banky alebo osobám s privilegovaným 
statusom k banke). Zámerom tejto regulácie bolo zrejme zamedziť ohrozeniu 
finančnej stability banky v dôsledku poskytovania finančných prostriedkov 
akcionárom banky alebo osobám majetkovo prepojeným s bankou. 

Právna úprava pravidiel bankovej finančnej asistencie teda predstavuje špecifickú 
národnú právnu úpravu v bankovníctve, ktorá nevychádza z európskej bankovej 
regulácie. Jej základom nie je ani prvá banková smernica, druhá banková smernica 
a ich právni nástupcovia, ale praktické národné skúsenosti spojené so vznikom 
bankovníctva v trhových podmienkach v našom právnom prostredí. Nie je v rozpore 
s európskym právom regulujúcim vznik a činnosť úverových inštitúcií, ale iba jeho 
národnou nadstavbou a možno ju popri ochrane základného kapitálu banky zároveň 
trochu odvážne považovať aj za prevenčný prostriedok na zabezpečenie platobnej 
schopnosti banky vylúčením kreditného rizika, ktorému by bola banka vystavená 
z dôvodu majetkového prepojenia právnických osôb v skupine. 

Právna regulácia bankovej finančnej asistencie zároveň úzko súvisí s jednou 
z predpísaných podmienok na udelenie bankového povolenia, medzi ktoré podľa 
ustanovenia § 7 ods. 2 písm. l) BankZ patrí preukázanie finančnej schopnosti 
akcionárov zakladajúcich banku preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu 
banky. Podľa ustanovenia § 7 ods. 6 BankZ je banka povinná všetky podmienky na 
udelenie bankového povolenia dodržiavať počas celej doby jeho platnosti. Jej 
zmyslom je tak verejnoprávny záujem v štádiu zakladania a vzniku banky ako aj pri 
následnom výkone bankových činností zabezpečiť kontinuálnu finančnú stabilitu 

                                                           
3  V pôvodnom znení novelizačného čl. I, bodu 53 nasledovne:  

„(2) Banka nesmie poskytnúť úver na a) splatenie ňou vydaných akcií, b) splatenie akcií vydaných 
akcionárom, ktorý má kontrolu nad bankou, c) splatenie akcií vydaných právnickými osobami, 
ktoré sú pod kontrolou hlavných akcionárov banky, d) splatenie akcií vydaných právnickými 
osobami, ktoré sú pod kontrolou banky.“. 
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BankZ v § 36 súčasne upravuje aj ďalšie obmedzenia a podmienky pre niektoré 
druhy úverov a vo vzťahu k niektorým skupinám osôb (s osobitným vzťahom 
k banke),2 avšak tieto obmedzenia nemajú relevanciu k nadobúdaniu akcií. 
Regulačné povinnosti obsiahnuté v § 36 súvisia súčasne so základnou povinnosťou 
banky podľa § 27 ods. 1 druhej vety BankZ pri výkone svojej povolenej činnosti 
postupovať obozretne, a to najmä vykonávať bankové obchody a) spôsobom, ktorý 
zohľadňuje a zmierňuje riziká, b) spôsobom, ktorý nepoškodzuje záujmy ich 
vkladateľov z hľadiska návratnosti ich vkladov a ktorý neohrozuje bezpečnosť a 
ekonomickú situáciu banky a pobočky zahraničnej banky alebo bezpečné 
fungovanie bankového systému porušením zákonov alebo iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov, c) za výhodných ekonomických a právnych 
podmienok pre banku alebo pobočku zahraničnej banky a pre ich klientov pri nimi 
vykonávaných bankových obchodoch na účet klienta a pri vynaložení odbornej 
starostlivosti. 

V § 36 ods. 2 BankZ ide o normatívne formulovanie špeciálneho zákazu 
finančnej asistencie pre banky nasledovne:  

„(2) Banka nesmie poskytnúť úver ani zabezpečiť záväzky z úveru na akékoľvek 
a) nadobudnutie ňou vydaných akcií, 
b) nadobudnutie akcií vydaných osobou, ktorá má kvalifikovanú účasť na banke, 
c) nadobudnutie akcií vydaných právnickými osobami, ktoré majú kontrolu nad 

osobami alebo ktoré sú pod kontrolou osôb, ktoré majú kvalifikovanú účasť 
na banke, 

d) nadobudnutie akcií vydaných právnickými osobami, ktoré sú pod kontrolou 
banky, 

e) splatenie iného úveru poskytnutého na akékoľvek nadobudnutie akcií podľa 
písmen a) až d) alebo na zabezpečenie záväzkov z takéhoto úveru.“. 

Podľa osobitnej časti dôvodovej správy k § 36 ustanovenie v ods. 2 tohto 
paragrafu vylučuje poskytnutie úveru na kúpu akcií banky, akcií jej akcionárov, akcií 
emitovaných osobami, ktoré sú kontrolované hlavnými akcionármi banky, alebo sú 
pod kontrolou banky. Každá zmluva o takomto obchode by bola podľa tohto zákona 
neplatná. Banka by inak poskytovala úver na ovládnutie samej seba, prípadne iných 
s ňou prepojených osôb. 

V praxi môže ísť o veľmi ťažko identifikovateľné protiprávne konanie (napr. 
použitie bezúčelového úveru na nákup akcií prijatých na obchodovanie na 
regulovanom burzovom trhu). Z tohto dôvodu zákonodarca akoby „prevenčne“ 
verejnoprávne zaviedol súvisiaci inštitút absolútnej neplatnosti právnych úkonov 
realizovaných v rozpore so zákazom ustanoveným zákonom, aj keď o jeho efektivite 
v takýchto prípadoch možno pochybovať. 

Zmyslom pravidiel finančnej asistencie banky je zákaz poskytnutia úveru 
v súvislosti s nadobudnutím akcií, nie je ale zákaz potenciálneho nadobudnutia akcií 

                                                           
2  Ide o ustanovenia § 36: a)  v odseku 1, ktorý normuje úverovú angažovanosť banky k jej 

zamestnancovi alebo inej osobe, ktorá má k banke osobitný vzťah, b) v odseku 3, ktorý ustanovuje 
pravidlá pre nadobúdanie aktív od osoby s osobitným vzťahom k banke a c) v odseku 5, ktorý 
obsahuje osobitné pravidlá poskytovania úveru alebo zabezpečenia zamestnancovi alebo vybraným 
skupinám osôb, ktoré majú osobitný vzťah k banke.   
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bankou u tých emitentov, ktorými sú osoby vymedzené v § 36 ods. 2 BankZ, vrátane 
nadobudnutia vlastných akcií bankou – emitentom. Banková právna úprav sleduje 
výlučne negatívne vymedzenie účelu poskytnutia úveru, ktorým nesmie byť 
financovanie nadobúdania akcií. Jeho znenie gramatickým výkladom ale nevylučuje 
kontrahovať rôzne formy akcesorických záväzkov (napr. záložné právo) ani 
nadobudnutie akcií vymedzených osôb v dôsledku neplnenia hlavného záväzku 
(zmluvy o úvere), ak sú predmetom zabezpečenia zmluvy o úvere. 

Je potrebné zdôrazniť, že zákaz finančnej asistencie zakotvila v národnej právnej 
úprave novela zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov 
(právneho predchodcu BankZ), ktorou bol zákon č. 58/1996 Z. z., s účinnosťou od 
1. marca 1996, a to v novom ustanovení § 20 ods. 2,3 ktorý normoval, že banka 
nesmela poskytnúť úver na splatenie akcií relevantných subjektov. Odhliadnuc od 
mierne odlišného rozsahu dotknutých emitentov a absencie zákazu zabezpečenia 
záväzkov z úveru na splatenie akcií terminologická odlišnosť v porovnaní so 
súčasným znením nespôsobovala významnejší vecný posun, s tým rozdielom, že 
nebolo nijako pokryté (a teda ani zakázané) úverové refinancovanie nadobudnutia 
(splatenia) akcií, ktoré dnes nachádza svoj odraz v § 36 ods. 2 písm. e) BankZ. 
Dôvodová správa vo vzťahu k odseku 2 mlčala (zdôvodňovala len obmedzenia 
úverovej angažovanosti k zamestnancom banky alebo osobám s privilegovaným 
statusom k banke). Zámerom tejto regulácie bolo zrejme zamedziť ohrozeniu 
finančnej stability banky v dôsledku poskytovania finančných prostriedkov 
akcionárom banky alebo osobám majetkovo prepojeným s bankou. 

Právna úprava pravidiel bankovej finančnej asistencie teda predstavuje špecifickú 
národnú právnu úpravu v bankovníctve, ktorá nevychádza z európskej bankovej 
regulácie. Jej základom nie je ani prvá banková smernica, druhá banková smernica 
a ich právni nástupcovia, ale praktické národné skúsenosti spojené so vznikom 
bankovníctva v trhových podmienkach v našom právnom prostredí. Nie je v rozpore 
s európskym právom regulujúcim vznik a činnosť úverových inštitúcií, ale iba jeho 
národnou nadstavbou a možno ju popri ochrane základného kapitálu banky zároveň 
trochu odvážne považovať aj za prevenčný prostriedok na zabezpečenie platobnej 
schopnosti banky vylúčením kreditného rizika, ktorému by bola banka vystavená 
z dôvodu majetkového prepojenia právnických osôb v skupine. 

Právna regulácia bankovej finančnej asistencie zároveň úzko súvisí s jednou 
z predpísaných podmienok na udelenie bankového povolenia, medzi ktoré podľa 
ustanovenia § 7 ods. 2 písm. l) BankZ patrí preukázanie finančnej schopnosti 
akcionárov zakladajúcich banku preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu 
banky. Podľa ustanovenia § 7 ods. 6 BankZ je banka povinná všetky podmienky na 
udelenie bankového povolenia dodržiavať počas celej doby jeho platnosti. Jej 
zmyslom je tak verejnoprávny záujem v štádiu zakladania a vzniku banky ako aj pri 
následnom výkone bankových činností zabezpečiť kontinuálnu finančnú stabilitu 

                                                           
3  V pôvodnom znení novelizačného čl. I, bodu 53 nasledovne:  

„(2) Banka nesmie poskytnúť úver na a) splatenie ňou vydaných akcií, b) splatenie akcií vydaných 
akcionárom, ktorý má kontrolu nad bankou, c) splatenie akcií vydaných právnickými osobami, 
ktoré sú pod kontrolou hlavných akcionárov banky, d) splatenie akcií vydaných právnickými 
osobami, ktoré sú pod kontrolou banky.“. 
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banky požiadavkou na dostatočnú finančnú vybavenosť („majetnosť“) akcionárov. 
V tejto súvislosti je však potrebné konštatovať, že u ďalších akcionárov 
„vstupujúcich“ do banky po jej vzniku sa táto požiadavka ďalej neskúma v žiadnom 
licenčnom konaní vedenom pred Národnou bankou Slovenska (s výnimkou 
nadobúdania kvalifikovanej účasti na banke alebo ďalšieho zvýšenia kvalifikovanej 
účasti na banke podľa § 28 ods. 1 písm. a) BankZ, u ktorých sa vyžaduje udelenie 
predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska a bez ktorého by takéto 
nadobudnutia boli podľa § 28 ods. 5 BankZ absolútne neplatné). 

Na doplnenie výkladu vykonáme aj komparáciu s Českou republikou. Tam 
existuje podobná právna úprava v § 14 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ktorá 
ustanovuje pre banku povinnosť dodržiavať pravidlá bezpečnej prevádzky, ktoré 
môžu okrem iného upravovať najmä obmedzenia a podmienky pre niektoré druhy 
úverov a investícií, záruk a záväzkov, resp. nadobúdanie, financovanie 
a posudzovanie aktív (podľa § 14 ods. 1 písm. b), resp. c)). Významným rozdielom 
tejto rámcovej právnej úpravy od našej národnej v BankZ je, že Česká národná banka 
ustanoví konkrétne pravidlá vykonávacím právnym predpisom,4 kdežto 
v Slovenskej republike sú upravené iba zákonom.     
 
2. OBCHODNOPRÁVNA ÚPRAVA A JEJ VZŤAH K FINANČNO 

PRÁVNEJ ÚPRAVE FINANČNEJ POMOCI V BANKZ (INTERAKCIA 
ALEBO VZÁJOMNÁ IGNORANCIA PRÁVNYCH ÚPRAV?) 

 
Podľa odbornej literatúry v akciovom práve sa za finančnú asistenciu považuje 

finančná pomoc, ktorú spoločnosť poskytuje inej osobe s cieľom nadobudnutia jej 
akcií alebo akcií jej holdingových spoločností.5 Všeobecne u kapitálových 
obchodných spoločností, ktorými sú akciové spoločnosti, je finančná pomoc 
vymedzená v čl. 64 smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. 
júna 2017 týkajúca sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností.6  

Z čl. 64 ods. 1 uvedenej smernice vyplýva, že ak členské štáty povolia spoločnosti 
buď priamo, alebo nepriamo poskytovať preddavky, pôžičky alebo zábezpeky 
s cieľom nadobúdať jej akcie treťou osobou, podmienia takéto transakcie splnením 
podmienok stanovených v ods. 2 až 5 tohto článku. Poskytnutie finančnej asistencie 
akciovou spoločnosťou preto nie je v právnom priestore EÚ a priori zakázané, ale 

                                                           
4  Konkrétne ide o § 77 vyhlášky č. 163/2014 Sb. o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních 

družstev a obchodníků s cennými papíry. 
5  LYSINA, T. Komentár k § 161e. In MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. 

1. zväzok (§ 1 -§ 260). Bratislava: EUROKÓDEX, 2016, s. 639. 
6  Právnym predchodcom tejto smernice bola smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/30/EÚ 

z  25. októbra 2012 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných 
spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 54 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností a udržiavanie 
a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení, ktorá 
predstavovala konsolidované znenie tzv. druhej smernice Rady z 13. decembra 1976 o koordinácii 
ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov 
spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 58 Zmluvy pokiaľ ide o zakladanie 
akciových spoločností, udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť 
rovnocennosť týchto opatrení. 
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európske právo dáva na zváženie voľbu členským štátom, či finančnú asistenciu 
povolia alebo zakážu.  

Podľa odbornej literatúry tento zákaz dopĺňa zákaz týkajúci sa upisovania 
vlastných akcií spoločnosťou, keďže financovanie nadobudnutia akcií spoločnosti 
samotnou spoločnosťou môže v konečnom dôsledku na majetkové pomery 
spoločnosti vplývať rovnako negatívne ako priame nadobúdanie vlastných akcií 
spoločnosťou.7 Účelom zákazu finančnej asistencie je zabezpečenie ochrany 
základného kapitálu spoločnosti, ochrany veriteľov spoločnosti a zabránenie trhovej 
manipulácii s cenami akcií na kapitálovom trhu.  

Slovenská republika (na rozdiel od Českej republiky) neuplatnila možnosť 
povoliť finančnú pomoc akciových spoločností, čo sa prejavuje v národnej právnej 
úprave akciovej spoločnosti v ustanovení § 161e Obchodného zákonníka, ktorý 
nebol po svojom zavedení následne ani raz novelizovaný. Do Obchodného 
zákonníka bolo predmetné ustanovenie zavedené zákonom č. 500/2001 Z. z., ktorým 
sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 
1. januára 2002 (v čl. I, novelizačný bod 143). Podľa osobitnej časti dôvodovej 
správy k čl. I novelizačnému bodu 143 (k § 161e) „obsah ustanovenia § 161e, ktorý 
zakazuje spoločnosti poskytovať akékoľvek finančné výhody spočívajúce v 
pôžičkách, úveroch a zálohách určených na získanie vlastných akcií alebo vlastných 
dočasných listov, ani spoločnosť nesmie takýmito finančnými výhodami 
zabezpečovať záväzky súvisiace s nadobúdaním vlastných akcií, vyplýva zo 
smernice. Tretia osoba (štatutárny orgán alebo člen tohto orgánu, člen dozornej 
rady, likvidátor, zamestnanec alebo iný veriteľ) nesmie požadovať od spoločnosti 
žiadne finančné výpomoci (napríklad preddavky, pôžičky, úvery alebo zábezpeky), 
prostredníctvom ktorých by získal finančné prostriedky na získanie akcií tejto 
spoločnosti. Výnimku tvorí činnosť bánk, lebo iba tieto sú slovenským právnym 
poriadkom poverené monopolom poskytovania úverov.“.8  

Zákaz finančnej asistencie v súvislosti s nadobudnutím vlastných akcií emitenta, 
ktorým je poskytovateľ tejto finančnej asistencie, sa vzťahuje na priame (poskytnutie 
preddavkov, pôžičiek, úverov) ako aj nepriame financovanie (poskytnutie zábezpeky 
podľa § 555 a nasl. Občianskeho zákonníka, napr. ručenie, záložné právo).9 Uvedený 
zákaz sa súčasne vzťahuje na originárne nadobudnutie akcií (úpis akcií pri vzniku 
spoločnosti alebo zvyšovaní jej základného imania – priame nadobudnutie od 
emitenta) ako aj na derivatívne nadobudnutie akcií (tretia osoba nadobudne akcie 
relevantného emitenta od inej tretej osoby – nepriame nadobudnutie od emitenta). 
Zároveň máme za to – na rozdiel od odbornej literatúry z oblasti obchodného 
práva10- že finančná asistencia nie je možná ani vo vzťahu k tretej osobe konajúcej 

                                                           
7  ŽITŇANSKÁ, L. Výklad k § 161e. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 1 

časť. Bratislava: IURA EDITION, 2005, s 552. 
8  Formuláciu poslednej vety odôvodnenia považujeme za zavádzajúcu. V kontexte podobných 

záverov v komentároch k obchodnému kódexu (pravdepodobne vychádzajúcich z citovaného 
odôvodnenia) v ďalšom výklade zdôvodníme prečo. 

9  PATAKYOVÁ, M. Komentár k § 161e. In PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník. 
Komentár. 4. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2013, s. 667. 

10  Pozri LYSINA, T. Komentár k § 161e. In MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník. Veľký 
komentár. 1. zväzok (§ 1 -§ 260). Bratislava: EUROKÓDEX, 2016, s. 640 in fine. 
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banky požiadavkou na dostatočnú finančnú vybavenosť („majetnosť“) akcionárov. 
V tejto súvislosti je však potrebné konštatovať, že u ďalších akcionárov 
„vstupujúcich“ do banky po jej vzniku sa táto požiadavka ďalej neskúma v žiadnom 
licenčnom konaní vedenom pred Národnou bankou Slovenska (s výnimkou 
nadobúdania kvalifikovanej účasti na banke alebo ďalšieho zvýšenia kvalifikovanej 
účasti na banke podľa § 28 ods. 1 písm. a) BankZ, u ktorých sa vyžaduje udelenie 
predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska a bez ktorého by takéto 
nadobudnutia boli podľa § 28 ods. 5 BankZ absolútne neplatné). 

Na doplnenie výkladu vykonáme aj komparáciu s Českou republikou. Tam 
existuje podobná právna úprava v § 14 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ktorá 
ustanovuje pre banku povinnosť dodržiavať pravidlá bezpečnej prevádzky, ktoré 
môžu okrem iného upravovať najmä obmedzenia a podmienky pre niektoré druhy 
úverov a investícií, záruk a záväzkov, resp. nadobúdanie, financovanie 
a posudzovanie aktív (podľa § 14 ods. 1 písm. b), resp. c)). Významným rozdielom 
tejto rámcovej právnej úpravy od našej národnej v BankZ je, že Česká národná banka 
ustanoví konkrétne pravidlá vykonávacím právnym predpisom,4 kdežto 
v Slovenskej republike sú upravené iba zákonom.     
 
2. OBCHODNOPRÁVNA ÚPRAVA A JEJ VZŤAH K FINANČNO 

PRÁVNEJ ÚPRAVE FINANČNEJ POMOCI V BANKZ (INTERAKCIA 
ALEBO VZÁJOMNÁ IGNORANCIA PRÁVNYCH ÚPRAV?) 

 
Podľa odbornej literatúry v akciovom práve sa za finančnú asistenciu považuje 

finančná pomoc, ktorú spoločnosť poskytuje inej osobe s cieľom nadobudnutia jej 
akcií alebo akcií jej holdingových spoločností.5 Všeobecne u kapitálových 
obchodných spoločností, ktorými sú akciové spoločnosti, je finančná pomoc 
vymedzená v čl. 64 smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. 
júna 2017 týkajúca sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností.6  

Z čl. 64 ods. 1 uvedenej smernice vyplýva, že ak členské štáty povolia spoločnosti 
buď priamo, alebo nepriamo poskytovať preddavky, pôžičky alebo zábezpeky 
s cieľom nadobúdať jej akcie treťou osobou, podmienia takéto transakcie splnením 
podmienok stanovených v ods. 2 až 5 tohto článku. Poskytnutie finančnej asistencie 
akciovou spoločnosťou preto nie je v právnom priestore EÚ a priori zakázané, ale 

                                                           
4  Konkrétne ide o § 77 vyhlášky č. 163/2014 Sb. o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních 

družstev a obchodníků s cennými papíry. 
5  LYSINA, T. Komentár k § 161e. In MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. 

1. zväzok (§ 1 -§ 260). Bratislava: EUROKÓDEX, 2016, s. 639. 
6  Právnym predchodcom tejto smernice bola smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/30/EÚ 

z  25. októbra 2012 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných 
spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 54 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností a udržiavanie 
a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení, ktorá 
predstavovala konsolidované znenie tzv. druhej smernice Rady z 13. decembra 1976 o koordinácii 
ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov 
spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 58 Zmluvy pokiaľ ide o zakladanie 
akciových spoločností, udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť 
rovnocennosť týchto opatrení. 
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európske právo dáva na zváženie voľbu členským štátom, či finančnú asistenciu 
povolia alebo zakážu.  

Podľa odbornej literatúry tento zákaz dopĺňa zákaz týkajúci sa upisovania 
vlastných akcií spoločnosťou, keďže financovanie nadobudnutia akcií spoločnosti 
samotnou spoločnosťou môže v konečnom dôsledku na majetkové pomery 
spoločnosti vplývať rovnako negatívne ako priame nadobúdanie vlastných akcií 
spoločnosťou.7 Účelom zákazu finančnej asistencie je zabezpečenie ochrany 
základného kapitálu spoločnosti, ochrany veriteľov spoločnosti a zabránenie trhovej 
manipulácii s cenami akcií na kapitálovom trhu.  

Slovenská republika (na rozdiel od Českej republiky) neuplatnila možnosť 
povoliť finančnú pomoc akciových spoločností, čo sa prejavuje v národnej právnej 
úprave akciovej spoločnosti v ustanovení § 161e Obchodného zákonníka, ktorý 
nebol po svojom zavedení následne ani raz novelizovaný. Do Obchodného 
zákonníka bolo predmetné ustanovenie zavedené zákonom č. 500/2001 Z. z., ktorým 
sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 
1. januára 2002 (v čl. I, novelizačný bod 143). Podľa osobitnej časti dôvodovej 
správy k čl. I novelizačnému bodu 143 (k § 161e) „obsah ustanovenia § 161e, ktorý 
zakazuje spoločnosti poskytovať akékoľvek finančné výhody spočívajúce v 
pôžičkách, úveroch a zálohách určených na získanie vlastných akcií alebo vlastných 
dočasných listov, ani spoločnosť nesmie takýmito finančnými výhodami 
zabezpečovať záväzky súvisiace s nadobúdaním vlastných akcií, vyplýva zo 
smernice. Tretia osoba (štatutárny orgán alebo člen tohto orgánu, člen dozornej 
rady, likvidátor, zamestnanec alebo iný veriteľ) nesmie požadovať od spoločnosti 
žiadne finančné výpomoci (napríklad preddavky, pôžičky, úvery alebo zábezpeky), 
prostredníctvom ktorých by získal finančné prostriedky na získanie akcií tejto 
spoločnosti. Výnimku tvorí činnosť bánk, lebo iba tieto sú slovenským právnym 
poriadkom poverené monopolom poskytovania úverov.“.8  

Zákaz finančnej asistencie v súvislosti s nadobudnutím vlastných akcií emitenta, 
ktorým je poskytovateľ tejto finančnej asistencie, sa vzťahuje na priame (poskytnutie 
preddavkov, pôžičiek, úverov) ako aj nepriame financovanie (poskytnutie zábezpeky 
podľa § 555 a nasl. Občianskeho zákonníka, napr. ručenie, záložné právo).9 Uvedený 
zákaz sa súčasne vzťahuje na originárne nadobudnutie akcií (úpis akcií pri vzniku 
spoločnosti alebo zvyšovaní jej základného imania – priame nadobudnutie od 
emitenta) ako aj na derivatívne nadobudnutie akcií (tretia osoba nadobudne akcie 
relevantného emitenta od inej tretej osoby – nepriame nadobudnutie od emitenta). 
Zároveň máme za to – na rozdiel od odbornej literatúry z oblasti obchodného 
práva10- že finančná asistencia nie je možná ani vo vzťahu k tretej osobe konajúcej 

                                                           
7  ŽITŇANSKÁ, L. Výklad k § 161e. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 1 

časť. Bratislava: IURA EDITION, 2005, s 552. 
8  Formuláciu poslednej vety odôvodnenia považujeme za zavádzajúcu. V kontexte podobných 

záverov v komentároch k obchodnému kódexu (pravdepodobne vychádzajúcich z citovaného 
odôvodnenia) v ďalšom výklade zdôvodníme prečo. 

9  PATAKYOVÁ, M. Komentár k § 161e. In PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník. 
Komentár. 4. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2013, s. 667. 

10  Pozri LYSINA, T. Komentár k § 161e. In MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník. Veľký 
komentár. 1. zväzok (§ 1 -§ 260). Bratislava: EUROKÓDEX, 2016, s. 640 in fine. 
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vo vlastnom mene ale na účet spoločnosti (komisionár), prostredníctvom ktorej 
spoločnosť nadobudne vlastné akcie.11  

Pre vzťah Obchodného zákonníka a BankZ platí vzťah všeobecného predpisu 
upravujúceho korporačné právo k predpisu osobitnému (špeciálnemu) 
s verejnoprávnou nadstavbou pre výkon podnikateľskej činnosti bánk (lex specialis 
derogat legi generali).12 Toto pravidlo vyplýva priamo aj z §  2 ods. 12 BankZ, podľa 
ktorého „na banku a pobočku zahraničnej banky sa vzťahujú ustanovenia 
osobitného zákona,1) ak tento zákon neustanovuje inak“, pričom v poznámke pod 
čiarou k odkazu 1 sa uvádza taxatívne výlučne Obchodný zákonník. Uvedený vzťah 
špeciálneho a všeobecného predpisu sa tak uplatňuje aj pri pravidlách finančnej 
pomoci, ktorá je modifikovaná osobitnou úpravou v BankZ (v zmysle „ak tento 
zákon neustanovuje inak“, čo v našom prípade ustanovuje), a teda špeciálny predpis 
v tejto problematike úplne supluje všeobecnú obchodnoprávnu úpravu vo vzťahu 
k akciovej spoločnosti, ktorou je banka.  

Keďže zmienená novela Obchodného zákonníka (zákon č. 500/2001 Z. z.) ako aj 
BankZ nadobudli samostatne a nezávisle od seba účinnosť dňa 1. januára 2002, pre 
stanovenie ich vzájomného vzťahu nepovažujeme časový aspekt (lex posterior 
derogat legi priori) za relevantný. 

Zaujímavé je, že iné legislatívne previazanie obchodnoprávnej úpravy a bankovej 
regulácie úplne absentuje, čo sťažuje chápanie interakcie oboch právnych úprav, a to 
najmä vo svetle porozumenia výnimkám z generálneho zákazu v Obchodnom 
zákonníku, ktoré sú transpozíciou európskej úpravy.   

V § 161e ods. 2 Obchodného zákonníka sa ustanovujú zo zákazu finančnej 
asistencie dve výnimky. Konkrétne sa nevzťahuje na právne úkony, ktoré sa 
vykonávajú v rámci bežnej činnosti bánk, a na právne úkony vykonané v súvislosti 
s nadobudnutím akcií zamestnancami spoločnosti alebo pre zamestnancov 
spoločnosti za predpokladu, že v dôsledku týchto úkonov neklesne vlastné imanie 
spoločnosti pod hodnotu základného imania spolu s rezervným fondom, ktorý 
spoločnosť vytvára povinne podľa zákona. Výnimka „rámca bežnej činnosti bánk“ 
môže vzbudzovať dojem, že zo zákazu finančnej asistencie sú v Slovenskej 
republike vyňaté banky v situáciách, keď poskytujú úver na nadobudnutie vlastných 
akcií. Právny stav v obchodnoprávnej úprave nereflektuje na absolútny zákaz 
bankovej finančnej asistencie, resp. navodzuje, že výnimka z bankovej finančnej 
asistencie je zakotvená vo všeobecnom predpise. Taký názor mylne podporuje aj 
odborná literatúra z oblasti obchodného práva13 a vyššie citovaná dôvodová 
správa.14 Máme za to, že vzťah lex specialis derogat legi generali uvedené tvrdenia 

                                                           
11  Vychádzame zo znenia ustanovenia čl. 64 ods. 5 smernice 2017/1132, ktoré je v zmysle čl. 64 ods. 

1 jednou z podmienok poskytnutia finančnej pomoci, ak by bola členským štátom aprobovaná. 
12  Obdobne pozri PECEŇ, P., MELIŠ, R. Bankové právo záväzkové. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 

s. r. o., 2018, s. 27. 
13  Pozri PATAKYOVÁ, M. Komentár k § 161e. In PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník. 

Komentár. 4. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2013, s. 668, pre vybranú situáciu (nákup akcií na 
burze cenných papierov) aj LYSINA, T. Komentár k § 161e. In MAMOJKA, M. a kol. Obchodný 
zákonník. Veľký komentár. 1. zväzok (§ 1 -§ 260). Bratislava: EUROKÓDEX, 2016, s. 640. 

14  Nereflektujú totiž osobitný zákaz finančnej asistencie v § 36 BankZ pre banky ako aj ďalšiu 
verejnoprávnu reguláciu poskytovania úverov v rámci podnikateľskej činnosti na finančnom trhu 
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neguje a výnimku vylučuje znenie samotného § 36 ods. 2 BankZ, ktorý ustanovuje 
absolútny zákaz, bez akýchkoľvek výnimiek. Z legislatívneho hľadiska by navyše 
všeobecný predpis v časti výnimiek predstavoval nepriamu novelu BankZ,15 čo 
nemožno v právnom poriadku pripustiť. Na základe uvedeného možno teda 
konštatovať určitú absenciu detailnejšieho vzájomného previazania a interakcie 
oboch právnych úprav, ktorá niekedy vedie až k ich vzájomnej (a nadväzne 
nesprávnej) výkladovej ignorancii.   

V prípade, ak by sa Slovenská republika rozhodla pre povolenie finančnej 
asistencie v obchodnoprávnej úprave v nadväznosti na smernicové výnimky v čl. 
64  v odsekoch 2 až 5, možno v nadväznosti na to uvažovať de lege ferenda nad 
možnosťou zavedenia predchádzajúcich súhlasov Národnej banky Slovenska na 
vybrané transakcie bankovej finančnej asistencie a zavedením súvisiacej 
informačnej povinnosti jej prijímateľov voči Národnej banke Slovenska, ktorými by 
sa dosiahla transparentnosť aprobovaných úkonov.  

Keďže, ako sme uviedli, môže v praxi obchodovania s akciami na regulovanom 
trhu (alebo aj na iných obchodných miestach) dochádzať k veľmi ťažko 
identifikovateľnému protiprávnemu konaniu, s ktorým je navyše spojená absolútna 
neplatnosť, vyššie zmienenú legislatívnu zmenu smerom k „uvoľneniu“ bankovej 
finančnej asistencie možno vzhľadom k jej „tvrdosti“ zvažovať a navrhnúť dokonca 
samostatne16 aj bez súvisiacej legislatívnej zmeny v Obchodnom zákonníku, a to 
práve pre tieto prípady.17 V záujme zachovania relevantnosti normatívneho zákazu 
v BankZ by k takému prelomeniu použitia úveru na nadobudnutie akcií (po udelení 
predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska) bolo vhodné viazať 
kvantitatívne obmedzenie v podobe objemu transakcie, pričom povolený maximálny 
objem transakcie by bolo možné vymedziť napríklad kalendárnym rokom. Máme za 
to, že uvedený návrh zmeny by vyriešil niektoré praktické problémy obchodovania 
s akciami a súčasne by zvýšil jej transparentnosť vo vzťahu k vybraným emitentom, 
ktorých sa zákaz bankovej finančnej asistencie týka.18    

                                                           
v zmysle zákone č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre 
spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov inými 
subjektmi ako bankami (tzv. nebankovky). 

15  Zákon č. 500/2001 Z. z. bol síce prijatý 3. októbra 2001 a BankZ až 5. októbra 2001, ale BankZ bol 
v Zbierke zákonov SR publikovaný skôr pod nižším číslom. Právne predpisy totiž nadobúdajú 
platnosť dňom ich vyhlásenia v Zbierke zákonov SR, pričom právnym následkom platnosti 
právneho predpisu je, že sa stáva súčasťou právneho poriadku SR. Pozri § 19 ods. 1 zákona č. 
400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a komentár k nemu v SVÁK, J., 
SURMAJOVÁ, Ž., BALOG, B. Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov 
Slovenskej republiky. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, s. r. o., 2017, s. 128.   

16  Z hľadiska systematiky by optimálne malo ísť o novelu existujúceho § 28 ods. 1 BankZ, ktorý 
inštitút predchádzajúceho súhlasu už v súčasnosti viaže na rôzne právne skutočnosti, v spojení so 
sankciou absolútnej neplatnosti každého právneho úkonu bez tohto predchádzajúceho súhlasu, resp. 
neplatnosti každého právneho úkonu urobený na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného na 
základe nepravdivých údajov (§ 28 ods. 5 prvá a druhá veta BankZ). 

17  Ako sme uviedli, citovaná odborná literatúra z oblasti obchodného práva mylne vychádza z toho, 
že takéto transakcie sú aprobované.   

18  Všeobecné pravidlá spojené so zákazom finančnej asistencie môžu brzdiť podľa niektorých 
názorov rozvoj a investície v rámci daného členského štátu EÚ, najmä ak tieto pravidlá nie sú 
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vo vlastnom mene ale na účet spoločnosti (komisionár), prostredníctvom ktorej 
spoločnosť nadobudne vlastné akcie.11  

Pre vzťah Obchodného zákonníka a BankZ platí vzťah všeobecného predpisu 
upravujúceho korporačné právo k predpisu osobitnému (špeciálnemu) 
s verejnoprávnou nadstavbou pre výkon podnikateľskej činnosti bánk (lex specialis 
derogat legi generali).12 Toto pravidlo vyplýva priamo aj z §  2 ods. 12 BankZ, podľa 
ktorého „na banku a pobočku zahraničnej banky sa vzťahujú ustanovenia 
osobitného zákona,1) ak tento zákon neustanovuje inak“, pričom v poznámke pod 
čiarou k odkazu 1 sa uvádza taxatívne výlučne Obchodný zákonník. Uvedený vzťah 
špeciálneho a všeobecného predpisu sa tak uplatňuje aj pri pravidlách finančnej 
pomoci, ktorá je modifikovaná osobitnou úpravou v BankZ (v zmysle „ak tento 
zákon neustanovuje inak“, čo v našom prípade ustanovuje), a teda špeciálny predpis 
v tejto problematike úplne supluje všeobecnú obchodnoprávnu úpravu vo vzťahu 
k akciovej spoločnosti, ktorou je banka.  

Keďže zmienená novela Obchodného zákonníka (zákon č. 500/2001 Z. z.) ako aj 
BankZ nadobudli samostatne a nezávisle od seba účinnosť dňa 1. januára 2002, pre 
stanovenie ich vzájomného vzťahu nepovažujeme časový aspekt (lex posterior 
derogat legi priori) za relevantný. 

Zaujímavé je, že iné legislatívne previazanie obchodnoprávnej úpravy a bankovej 
regulácie úplne absentuje, čo sťažuje chápanie interakcie oboch právnych úprav, a to 
najmä vo svetle porozumenia výnimkám z generálneho zákazu v Obchodnom 
zákonníku, ktoré sú transpozíciou európskej úpravy.   

V § 161e ods. 2 Obchodného zákonníka sa ustanovujú zo zákazu finančnej 
asistencie dve výnimky. Konkrétne sa nevzťahuje na právne úkony, ktoré sa 
vykonávajú v rámci bežnej činnosti bánk, a na právne úkony vykonané v súvislosti 
s nadobudnutím akcií zamestnancami spoločnosti alebo pre zamestnancov 
spoločnosti za predpokladu, že v dôsledku týchto úkonov neklesne vlastné imanie 
spoločnosti pod hodnotu základného imania spolu s rezervným fondom, ktorý 
spoločnosť vytvára povinne podľa zákona. Výnimka „rámca bežnej činnosti bánk“ 
môže vzbudzovať dojem, že zo zákazu finančnej asistencie sú v Slovenskej 
republike vyňaté banky v situáciách, keď poskytujú úver na nadobudnutie vlastných 
akcií. Právny stav v obchodnoprávnej úprave nereflektuje na absolútny zákaz 
bankovej finančnej asistencie, resp. navodzuje, že výnimka z bankovej finančnej 
asistencie je zakotvená vo všeobecnom predpise. Taký názor mylne podporuje aj 
odborná literatúra z oblasti obchodného práva13 a vyššie citovaná dôvodová 
správa.14 Máme za to, že vzťah lex specialis derogat legi generali uvedené tvrdenia 

                                                           
11  Vychádzame zo znenia ustanovenia čl. 64 ods. 5 smernice 2017/1132, ktoré je v zmysle čl. 64 ods. 

1 jednou z podmienok poskytnutia finančnej pomoci, ak by bola členským štátom aprobovaná. 
12  Obdobne pozri PECEŇ, P., MELIŠ, R. Bankové právo záväzkové. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 

s. r. o., 2018, s. 27. 
13  Pozri PATAKYOVÁ, M. Komentár k § 161e. In PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník. 

Komentár. 4. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2013, s. 668, pre vybranú situáciu (nákup akcií na 
burze cenných papierov) aj LYSINA, T. Komentár k § 161e. In MAMOJKA, M. a kol. Obchodný 
zákonník. Veľký komentár. 1. zväzok (§ 1 -§ 260). Bratislava: EUROKÓDEX, 2016, s. 640. 

14  Nereflektujú totiž osobitný zákaz finančnej asistencie v § 36 BankZ pre banky ako aj ďalšiu 
verejnoprávnu reguláciu poskytovania úverov v rámci podnikateľskej činnosti na finančnom trhu 
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neguje a výnimku vylučuje znenie samotného § 36 ods. 2 BankZ, ktorý ustanovuje 
absolútny zákaz, bez akýchkoľvek výnimiek. Z legislatívneho hľadiska by navyše 
všeobecný predpis v časti výnimiek predstavoval nepriamu novelu BankZ,15 čo 
nemožno v právnom poriadku pripustiť. Na základe uvedeného možno teda 
konštatovať určitú absenciu detailnejšieho vzájomného previazania a interakcie 
oboch právnych úprav, ktorá niekedy vedie až k ich vzájomnej (a nadväzne 
nesprávnej) výkladovej ignorancii.   

V prípade, ak by sa Slovenská republika rozhodla pre povolenie finančnej 
asistencie v obchodnoprávnej úprave v nadväznosti na smernicové výnimky v čl. 
64  v odsekoch 2 až 5, možno v nadväznosti na to uvažovať de lege ferenda nad 
možnosťou zavedenia predchádzajúcich súhlasov Národnej banky Slovenska na 
vybrané transakcie bankovej finančnej asistencie a zavedením súvisiacej 
informačnej povinnosti jej prijímateľov voči Národnej banke Slovenska, ktorými by 
sa dosiahla transparentnosť aprobovaných úkonov.  

Keďže, ako sme uviedli, môže v praxi obchodovania s akciami na regulovanom 
trhu (alebo aj na iných obchodných miestach) dochádzať k veľmi ťažko 
identifikovateľnému protiprávnemu konaniu, s ktorým je navyše spojená absolútna 
neplatnosť, vyššie zmienenú legislatívnu zmenu smerom k „uvoľneniu“ bankovej 
finančnej asistencie možno vzhľadom k jej „tvrdosti“ zvažovať a navrhnúť dokonca 
samostatne16 aj bez súvisiacej legislatívnej zmeny v Obchodnom zákonníku, a to 
práve pre tieto prípady.17 V záujme zachovania relevantnosti normatívneho zákazu 
v BankZ by k takému prelomeniu použitia úveru na nadobudnutie akcií (po udelení 
predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska) bolo vhodné viazať 
kvantitatívne obmedzenie v podobe objemu transakcie, pričom povolený maximálny 
objem transakcie by bolo možné vymedziť napríklad kalendárnym rokom. Máme za 
to, že uvedený návrh zmeny by vyriešil niektoré praktické problémy obchodovania 
s akciami a súčasne by zvýšil jej transparentnosť vo vzťahu k vybraným emitentom, 
ktorých sa zákaz bankovej finančnej asistencie týka.18    

                                                           
v zmysle zákone č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre 
spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov inými 
subjektmi ako bankami (tzv. nebankovky). 

15  Zákon č. 500/2001 Z. z. bol síce prijatý 3. októbra 2001 a BankZ až 5. októbra 2001, ale BankZ bol 
v Zbierke zákonov SR publikovaný skôr pod nižším číslom. Právne predpisy totiž nadobúdajú 
platnosť dňom ich vyhlásenia v Zbierke zákonov SR, pričom právnym následkom platnosti 
právneho predpisu je, že sa stáva súčasťou právneho poriadku SR. Pozri § 19 ods. 1 zákona č. 
400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a komentár k nemu v SVÁK, J., 
SURMAJOVÁ, Ž., BALOG, B. Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov 
Slovenskej republiky. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, s. r. o., 2017, s. 128.   

16  Z hľadiska systematiky by optimálne malo ísť o novelu existujúceho § 28 ods. 1 BankZ, ktorý 
inštitút predchádzajúceho súhlasu už v súčasnosti viaže na rôzne právne skutočnosti, v spojení so 
sankciou absolútnej neplatnosti každého právneho úkonu bez tohto predchádzajúceho súhlasu, resp. 
neplatnosti každého právneho úkonu urobený na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného na 
základe nepravdivých údajov (§ 28 ods. 5 prvá a druhá veta BankZ). 

17  Ako sme uviedli, citovaná odborná literatúra z oblasti obchodného práva mylne vychádza z toho, 
že takéto transakcie sú aprobované.   

18  Všeobecné pravidlá spojené so zákazom finančnej asistencie môžu brzdiť podľa niektorých 
názorov rozvoj a investície v rámci daného členského štátu EÚ, najmä ak tieto pravidlá nie sú 
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3. ROZSAH A KOMPARÁCIA ZÁKAZU PODĽA BANKZ 
A OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA 

 
Zákaz bankovej finančnej asistencie sleduje rovnako majetkovú ochranu banky a 

jej veriteľov. Podstatou normatívneho zákazu vyjadreného v ustanovení § 36 ods. 2 
BankZ je: 

 
1. zákaz bankového financovania nadobúdania akcií treťou osobou na jej účet, 

ak emitentom akcií je banka poskytujúca úver (t. j. samofinancovanie, resp. 
spoluúčasť na financovaní) a  

2. zákaz vnútro-skupinového bankového financovania nadobúdania akcií 
právnických osôb, ktoré tvoria skupinu s bankou, či už prostredníctvom tretej 
osoby a na jej účet alebo priamo členmi skupiny. V tomto prípade ide o 
právnické osoby, ktorými sú: 

a)  emitenti s kvalifikovanou účasťou na banke,  
b)  emitenti s kontrolou nad emitentmi s kvalifikovanou účasťou na banke,  
c)  emitenti, ktorí sú pod kontrolou emitentov s kvalifikovanou účasťou na banke 

a  
d)  emitenti pod kontrolou banky. 
 
Podľa § 7 ods. 11 BankZ je kvalifikovanou účasťou potrebné rozumieť 

kvalifikovanú účasť podľa osobitného predpisu. V zmysle poznámky pod čiarou 
k odkazu 23a ide o čl. 4 ods. 1 bod 36 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové 
inštitúcie a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (ďalej len „nariadenie CRR“), 
podľa ktorého „kvalifikovaná účasť je priamy alebo nepriamy podiel v podniku, 
ktorý predstavuje aspoň 10 % základného imania alebo hlasovacích práv, alebo 
ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv na riadenie tohto podniku”. Podľa § 7 
ods. 12 BankZ „nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel 
držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom jednej alebo viacerých právnických 
osôb, nad ktorými osoba vykonáva kontrolu.”. 

Podľa § 7 ods. 20 BankZ kontrolou sa na účely BankZ rozumie kontrola podľa 
osobitného predpisu, ktorým je v zmysle poznámky pod čiarou k odkazu 24aac 
ustanovenie čl. 4 ods. 1 bod 37 nariadenia CRR, podľa ktorého „kontrola je vzťah 
medzi materskou spoločnosťou a dcérskou spoločnosťou, ako je vymedzený v článku 
1 smernice 83/349/EHS alebo účtovnými štandardami, ktoré sa vzťahujú na 
inštitúciu podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002 alebo podobný vzťah medzi 
akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou a spoločnosťou.“. Súčasne je 
v poznámke pod čiarou k odkazu 24aac uvedená aj relevantná právna úprava zákona 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 22 ods. 3 a 4), ktorá 
účtovne vymedzuje pojmy „materská účtovná jednotka“ a „dcérska účtovná 
jednotka“.  

                                                           
nastavené jasne a zrozumiteľne. Pozri SMALIK, M., MEDVEC, M. Poskytovanie finančnej 
asistencie v právnom prostredí SR. In Biatec. roč. 24, 2016, č. 5, s. 27-29. 
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Rozsah normatívneho zákazu v BankZ je z personálneho hľadiska širší, pretože 
zákaz sa vzťahuje aj na bankové financovanie akcií sesterských, materských 
a ďalších právnických osôb v skupine cez vzťahy kontroly alebo kvalifikovanej 
účasti. Na druhej strane Obchodný zákonník zákaz aplikuje na financovanie 
nadobúdania akcií treťou osobou akciovou spoločnosťou a podľa § 161f ods. 2 
Obchodného zákonníka primerane aj na financovanie nadobúdania akcií 
ovládajúcej osoby ovládanou osobou (v zmysle ich definícií podľa § 66a ods. 1 a 2 
Obchodného zákonníka sa vyžaduje majoritný podiel na hlasovacích právach, 
nepostačuje kvalifikovaná účasť). Obidva zákony (hoci to BankZ výslovne v 
predvetí ods. 2 neuvádza) zakazujú finančnú pomoc nielen vo vzťahu k akejkoľvek 
právnickej osobe ale aj vo vzťahu k fyzickej osobe.  

Pokiaľ ide o zakázané činnosti, ustanovenie § 36 ods. 2 BankZ nepostihuje 
poskytovanie pôžičiek, čo vyplýva z právom aprobovaných bankových činností, 
medzi ktoré sa poskytovanie pôžičiek nezaraďuje.  

Ustanovenia oboch právnych predpisov sa z hľadiska subjektu prijímateľa 
úveru môžu dotýkať spotrebiteľa aj osoby, ktorá nemá právne postavenie 
spotrebiteľa (pravidlo finančnej asistencie v nijakej rovine nereflektuje na 
spotrebiteľa ako na slabšiu zmluvnú stranu, pretože jeho účelom je ochrana akciovej 
spoločnosti, nie spotrebiteľa). V nadväznosti na to môže byť spotrebiteľ 
prijímateľom úveru od nebankového poskytovateľa úveru, ktorý má právnu formu 
obchodnej spoločnosti akciová spoločnosť, ale aj prijímateľom úveru od banky, 
ktorý je ex lege akciovou spoločnosťou. V prvom prípade ide o poskytovateľa 
spotrebiteľského úveru podľa § 2 písm. b), ktorý poskytuje úver ako predmet svojho 
podnikania na základe povolenia Národnej banky Slovenska podľa § 20 v spojení s 
§ 20 ods. 1 a § 20a a § 20b, alebo poskytovateľa iného ako spotrebiteľského úveru 
alebo pôžičky pre spotrebiteľov podľa § 2 písm. c)  v spojení s § 24 ods. 2 zákona č. 
129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre 
spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. U nebankového poskytovateľa úveru (resp. pôžičky) pre spotrebiteľov 
nastupuje právny režim § 161e ods. 1 Obchodného zákonníka. V situácii, keď je 
poskytovateľom úveru banka (bez ohľadu na to, či ide o spotrebiteľský alebo 
nespotrebiteľský úver), sa uplatní špeciálny právny režim § 36 ods. 2 BankZ. 

Vzhľadom k tomu, že úvery môže v rámci svojej podnikateľskej činnosti 
poskytovať aj obchodník s cennými papiermi ako vedľajšiu investičnú službu podľa 
§ 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných 
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoCP“), 
ktorou je poskytovanie úverov alebo pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania 
obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru 
alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu (margin trading), zastávame názor, že pri 
absencii osobitného zákazu finančnej asistencie obchodníka s cennými papiermi 
v ZoCP a absencii výnimky v Obchodného zákonníka bude potrebné aplikovať 
právny režim zákazu finančnej asistencie podľa Obchodného zákonníka.  

Zákaz finančnej asistencie v § 36 ods. 2 BankZ je na druhej strane osobitným 
obmedzením výkonu investičného bankovníctva realizovaného bankou s 
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A OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA 
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osobitného predpisu, ktorým je v zmysle poznámky pod čiarou k odkazu 24aac 
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jednotka“.  

                                                           
nastavené jasne a zrozumiteľne. Pozri SMALIK, M., MEDVEC, M. Poskytovanie finančnej 
asistencie v právnom prostredí SR. In Biatec. roč. 24, 2016, č. 5, s. 27-29. 
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oprávnením na poskytovanie uvedenej investičnej služby, keďže ide de iure stále 
o banku, nie o obchodníka s cennými papiermi. Zároveň je potrebné zákaz finančnej 
asistencie podľa BankZ uplatňovať aj v prípade, ak banka v bankovom povolení 
nedisponuje oprávnením na poskytovanie investičných služieb a výkon investičných 
činností, t. j. ak poskytuje investičné služby výhradne pre svoje materské 
spoločnosti, pre svoje dcérske spoločnosti alebo pre dcérske spoločnosti svojich 
materských spoločností v zmysle zákonnej výnimky podľa ustanovenia § 54 ods. 3 
písm. b) ZoCP. 

Pravidlá bankovej finančnej asistencie v BankZ sa však neuplatnia na nový 
druh úverovej inštitúcie (banky) – investičnú banku podľa § 2 ods. 16 BankZ,19 
ktorá fakticky plní rolu obchodníka s cennými papiermi a úvery nebude poskytovať. 
Vychádzame pritom aj z osobitnej časti dôvodovej správy k novele BankZ, ktorou 
sa termín „investičná banka“ zaviedol (zákon č. 209/2021 Z. z. s účinnosťou od 26. 
júna 2021). V jej zmysle sa na investičnú banku majú vzťahovať iba tie ustanovenia 
BankZ, ktoré transponujú smernicu CRD IV,20 pričom § 36 medzi ne nezaraďujeme, 
keďže nejde o žiadnu transpozíciu. 

V nadväznosti na spomenuté závery a vzťah špeciality BankZ možno vo vzťahu 
k výnimke zo zákazu financovania získania akcií emitenta treťou osobou, ak ide 
o právne úkony, ktoré sa vykonávajú v rámci bežnej činnosti bánk konštatovať, že 
obchodnoprávne zakotvenie zákazu finančnej asistencie v ustanovení § 161e ods. 2 
Obchodného zákonníka je takto derogované špeciálnou právnou úpravou BankZ. 
Zmysel tejto výnimky tak vidíme len v deklarovaní, že akcie (za predpokladu, že ich 
emitentom nie je banka) možno nadobúdať na základe finančnej pomoci bánk ako 
subjektov s pôvodne úverovým monopolom. V opačnom prípade by išlo navyše 
o značnú disproporciu právnej úpravy u rôznych regulovaných subjektov na 
finančnom trhu, a to zvlášť pre banky a na druhej strane pre nebankových 
poskytovateľov úverov podnikateľským spôsobom. Takáto disproporcia, resp. 
znevýhodnenie pre nebankovky naopak nehrozí, ak § 161e ods. 2 Obchodného 
zákonníka vnímame len ako deklaratórne ustanovenie s odkazom na subjekty, 
u ktorých možno úver získať. Skutočnosť, že ustanovenie neobsahuje odkaz na iné 
regulované subjekty ako banky, možno preklenúť vzťahom osobitného predpisu (lex 
specialis) na finančnom trhu, ktorý takéto oprávnenie zakladá aj pre iné subjekty ako 
banky. 

Je potrebné zdôrazniť, že takáto derogácia sa týka iba nadobúdania akcií banky 
alebo inej s ňou prepojenej akciovej spoločnosti v rámci skupiny. Zmysel zákazu 
finančnej asistencie podľa BankZ možno interpretovať aj v kontexte vylúčenia 
obchádzania európskych kvantitatívnych obmedzení o nadobúdaní majetkových 
účasti medzi právnickými osobami a bankou, ktoré sú medzi sebou prepojené 
vzťahmi kontroly alebo kvalifikovanej účasti, a to prostredníctvom aktívnych 
                                                           
19  Investičná banka bude disponovať bankovým povolením len na poskytovanie investičných služieb, 

investičných činností a vedľajších služieb podľa ZoCP (konkrétne podľa § 6 ods. 1 písm. c) na 
obchodovanie na vlastný účet a podľa písm. f) na upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov 
na základe pevného záväzku). 

20  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti 
úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami, o zmene smernice 
2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES. 
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(úverových) obchodov banky s tretími osobami. V tomto prípade ide predovšetkým 
o článok 89 nariadenia CRR, s názvom Stanovenie rizikovej váhy a zákaz 
kvalifikovaných účastí mimo finančného sektora. 

Naopak, k derogácii ustanovenia § 161f ods. 3 písm. b) Obchodného zákonníka 
(ktoré ustanovuje výnimku zo zákazu finančnej asistencie pre ovládanú osobu, 
ktorou je obchodník s cennými papiermi a ide o úkony, ktoré sa uskutočňujú v rámci 
jej podnikania ako obchodníka s cennými papiermi) nedochádza.  

V nadväznosti na regulované subjekty s oprávnením na poskytovanie úverov 
považujeme za potrebné zdôrazniť aj ďalší osobitný predpis. Dňa 10. novembra 2021 
nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 
7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania 
pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 
(nariadenie o crowdfundingu), ktoré reguluje aj novú formu podnikania, ktorou je 
uľahčenie poskytovania pôžičiek, tzv. pôžičkový crowdfunding – lending (popri inej 
forme podnikania - umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku 
v súvislosti s prevoditeľnými cennými papiermi na účely hromadného financovania 
a prijímanie a postupovanie pokynov klientov v súvislosti s týmito cennými 
papiermi, tzv. crowdinvesting). Zastávame názor, že všeobecná obchodnoprávna 
úprava zákazu finančnej pomoci by mala byť preto prehodnotená v časti, ktorá sa 
týka výnimiek. 
 
4. ZODPOVEDNOSŤ A PRÁVNE NÁSLEDKY PORUŠENIA ZÁKAZU 

BANKOVEJ FINANČNEJ ASISTENCIE 
 

Účel úveru možno podľa ustanovenia § 501 ods. 2 Obchodného zákonníka 
vymedziť pozitívne v zmluve o úvere. S použitím peňažných prostriedkov na iný 
účel, ako je pozitívne vymedzený v zmluve, spája ustanovenie § 507 Obchodného 
zákonníka oprávnenie veriteľa odstúpiť od zmluvy a požadovať, aby dlžník vrátil 
bezodkladne použité prostriedky spolu s úrokmi. Takéto konanie je totiž podstatným 
porušením zmluvy o úvere. Vyžadovanie účelovosti úveru môže predstavovať 
ochranu banky, aby peňažné prostriedky neboli použité napr. na nenávratné 
projekty.21  

Sankčné postihy pri porušení verejnoprávnej povinnosti podľa § 36 ods. 2 BankZ 
sú odlišné. V zmysle právnej teórie ich možno rozdeliť na:22 

 
a)  vznik sekundárnej povinnosti v podobe ťaživého následku (sankčný postih) 
b)  iné následky porušenia povinnosti (neplatnosť právneho úkonu). 
 
S použitím peňažných prostriedkov v rozpore s negatívnym vymedzením účelu 

použitia úveru podľa ustanovenia § 36 ods. 2 BankZ sa viaže v súlade s ustanovením 
§ 36 ods. 4 BankZ absolútna neplatnosť každého vykonaného právneho úkonu, 
ktorý smeroval k nadobudnutiu akcií použitím peňažných prostriedkov úveru. 

                                                           
21  BALKO, L., GRÚŇ, Ľ. Základy bankového práva. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej 

fakulty Univerzity Komenského, 2001, s. 47. 
22  GERLOCH, A. Teorie práva. 8. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021, s. 175. 
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oprávnením na poskytovanie uvedenej investičnej služby, keďže ide de iure stále 
o banku, nie o obchodníka s cennými papiermi. Zároveň je potrebné zákaz finančnej 
asistencie podľa BankZ uplatňovať aj v prípade, ak banka v bankovom povolení 
nedisponuje oprávnením na poskytovanie investičných služieb a výkon investičných 
činností, t. j. ak poskytuje investičné služby výhradne pre svoje materské 
spoločnosti, pre svoje dcérske spoločnosti alebo pre dcérske spoločnosti svojich 
materských spoločností v zmysle zákonnej výnimky podľa ustanovenia § 54 ods. 3 
písm. b) ZoCP. 

Pravidlá bankovej finančnej asistencie v BankZ sa však neuplatnia na nový 
druh úverovej inštitúcie (banky) – investičnú banku podľa § 2 ods. 16 BankZ,19 
ktorá fakticky plní rolu obchodníka s cennými papiermi a úvery nebude poskytovať. 
Vychádzame pritom aj z osobitnej časti dôvodovej správy k novele BankZ, ktorou 
sa termín „investičná banka“ zaviedol (zákon č. 209/2021 Z. z. s účinnosťou od 26. 
júna 2021). V jej zmysle sa na investičnú banku majú vzťahovať iba tie ustanovenia 
BankZ, ktoré transponujú smernicu CRD IV,20 pričom § 36 medzi ne nezaraďujeme, 
keďže nejde o žiadnu transpozíciu. 

V nadväznosti na spomenuté závery a vzťah špeciality BankZ možno vo vzťahu 
k výnimke zo zákazu financovania získania akcií emitenta treťou osobou, ak ide 
o právne úkony, ktoré sa vykonávajú v rámci bežnej činnosti bánk konštatovať, že 
obchodnoprávne zakotvenie zákazu finančnej asistencie v ustanovení § 161e ods. 2 
Obchodného zákonníka je takto derogované špeciálnou právnou úpravou BankZ. 
Zmysel tejto výnimky tak vidíme len v deklarovaní, že akcie (za predpokladu, že ich 
emitentom nie je banka) možno nadobúdať na základe finančnej pomoci bánk ako 
subjektov s pôvodne úverovým monopolom. V opačnom prípade by išlo navyše 
o značnú disproporciu právnej úpravy u rôznych regulovaných subjektov na 
finančnom trhu, a to zvlášť pre banky a na druhej strane pre nebankových 
poskytovateľov úverov podnikateľským spôsobom. Takáto disproporcia, resp. 
znevýhodnenie pre nebankovky naopak nehrozí, ak § 161e ods. 2 Obchodného 
zákonníka vnímame len ako deklaratórne ustanovenie s odkazom na subjekty, 
u ktorých možno úver získať. Skutočnosť, že ustanovenie neobsahuje odkaz na iné 
regulované subjekty ako banky, možno preklenúť vzťahom osobitného predpisu (lex 
specialis) na finančnom trhu, ktorý takéto oprávnenie zakladá aj pre iné subjekty ako 
banky. 

Je potrebné zdôrazniť, že takáto derogácia sa týka iba nadobúdania akcií banky 
alebo inej s ňou prepojenej akciovej spoločnosti v rámci skupiny. Zmysel zákazu 
finančnej asistencie podľa BankZ možno interpretovať aj v kontexte vylúčenia 
obchádzania európskych kvantitatívnych obmedzení o nadobúdaní majetkových 
účasti medzi právnickými osobami a bankou, ktoré sú medzi sebou prepojené 
vzťahmi kontroly alebo kvalifikovanej účasti, a to prostredníctvom aktívnych 
                                                           
19  Investičná banka bude disponovať bankovým povolením len na poskytovanie investičných služieb, 

investičných činností a vedľajších služieb podľa ZoCP (konkrétne podľa § 6 ods. 1 písm. c) na 
obchodovanie na vlastný účet a podľa písm. f) na upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov 
na základe pevného záväzku). 

20  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti 
úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami, o zmene smernice 
2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES. 
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(úverových) obchodov banky s tretími osobami. V tomto prípade ide predovšetkým 
o článok 89 nariadenia CRR, s názvom Stanovenie rizikovej váhy a zákaz 
kvalifikovaných účastí mimo finančného sektora. 

Naopak, k derogácii ustanovenia § 161f ods. 3 písm. b) Obchodného zákonníka 
(ktoré ustanovuje výnimku zo zákazu finančnej asistencie pre ovládanú osobu, 
ktorou je obchodník s cennými papiermi a ide o úkony, ktoré sa uskutočňujú v rámci 
jej podnikania ako obchodníka s cennými papiermi) nedochádza.  

V nadväznosti na regulované subjekty s oprávnením na poskytovanie úverov 
považujeme za potrebné zdôrazniť aj ďalší osobitný predpis. Dňa 10. novembra 2021 
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7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania 
pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 
(nariadenie o crowdfundingu), ktoré reguluje aj novú formu podnikania, ktorou je 
uľahčenie poskytovania pôžičiek, tzv. pôžičkový crowdfunding – lending (popri inej 
forme podnikania - umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku 
v súvislosti s prevoditeľnými cennými papiermi na účely hromadného financovania 
a prijímanie a postupovanie pokynov klientov v súvislosti s týmito cennými 
papiermi, tzv. crowdinvesting). Zastávame názor, že všeobecná obchodnoprávna 
úprava zákazu finančnej pomoci by mala byť preto prehodnotená v časti, ktorá sa 
týka výnimiek. 
 
4. ZODPOVEDNOSŤ A PRÁVNE NÁSLEDKY PORUŠENIA ZÁKAZU 

BANKOVEJ FINANČNEJ ASISTENCIE 
 

Účel úveru možno podľa ustanovenia § 501 ods. 2 Obchodného zákonníka 
vymedziť pozitívne v zmluve o úvere. S použitím peňažných prostriedkov na iný 
účel, ako je pozitívne vymedzený v zmluve, spája ustanovenie § 507 Obchodného 
zákonníka oprávnenie veriteľa odstúpiť od zmluvy a požadovať, aby dlžník vrátil 
bezodkladne použité prostriedky spolu s úrokmi. Takéto konanie je totiž podstatným 
porušením zmluvy o úvere. Vyžadovanie účelovosti úveru môže predstavovať 
ochranu banky, aby peňažné prostriedky neboli použité napr. na nenávratné 
projekty.21  

Sankčné postihy pri porušení verejnoprávnej povinnosti podľa § 36 ods. 2 BankZ 
sú odlišné. V zmysle právnej teórie ich možno rozdeliť na:22 

 
a)  vznik sekundárnej povinnosti v podobe ťaživého následku (sankčný postih) 
b)  iné následky porušenia povinnosti (neplatnosť právneho úkonu). 
 
S použitím peňažných prostriedkov v rozpore s negatívnym vymedzením účelu 

použitia úveru podľa ustanovenia § 36 ods. 2 BankZ sa viaže v súlade s ustanovením 
§ 36 ods. 4 BankZ absolútna neplatnosť každého vykonaného právneho úkonu, 
ktorý smeroval k nadobudnutiu akcií použitím peňažných prostriedkov úveru. 

                                                           
21  BALKO, L., GRÚŇ, Ľ. Základy bankového práva. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej 

fakulty Univerzity Komenského, 2001, s. 47. 
22  GERLOCH, A. Teorie práva. 8. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021, s. 175. 
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Ustanovenie § 36 ods. 4 BankZ spája so zákazmi v tomto paragrafe absolútnu 
neplatnosť prohibovaných právnych úkonov a anuluje nimi zakladané právne 
vzťahy. Pri skúmaní dopadov na platnosť zmluvy o úvere ustanovenie § 36 ods. 2 
BankZ vytvára obmedzenie vo vymedzení účelu použitia úveru, a to negatívnym 
vymedzením účelu použitia úveru (nadobudnutie akcií alebo refinancovanie iného 
úveru na nadobudnutie akcií).  

Mutatis mutandis je absolútne neplatný právny úkon vykonaný v rozpore so 
všeobecným zákazom finančnej asistencie v akciovom práve (podľa § 161e ods. 1 
Obchodného zákonníka), hoci bez explicitného vyjadrenia, vychádzajúc z § 39 
Občianskeho zákonníka (právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje 
zákonu). V prípade konania contra legem sa uplatnia uvedené právne následky bez 
ohľadu na vedomosť dlžníka, že konal v rozpore so zákonom.23 

V skúmaných prípadoch sa neuplatní ochrana slabšej zmluvnej strany ani zásada 
bona fides v zmluvných vzťahoch.24 Problematickým môže byť posúdenie platnosti 
takého právneho úkonu (nadobudnutie akcií), ktorý by bol spolufinancovaný 
bankovým úverom. 

Ustanovením § 36 ods. 4 BankZ nie je dotknutá administratívnoprávna 
zodpovednosť banky za porušenie zákazu finančnej asistencie, ktorým sa naplní 
skutková podstata správneho deliktu podľa § 50 ods. 1 BankZ. Keďže v BankZ ako 
aj v ostatných zákonoch na finančnom trhu je ustanovená absolútna objektívna 
administratívnoprávna zodpovednosť (postih bez ohľadu na zavinenie a možnosti 
liberácie), banka nemá možnosť vyhnúť sa vyvodeniu zodpovednosti (iba v prípade, 
že by šlo o nepatrné porušenie). Banka je povinná v súlade s ustanovením § 27 ods. 
1 písm. c) BankZ pri výkone svojej činnosti postupovať obozretne, najmä je povinná 
vykonávať obchody pri vynaložení odbornej starostlivosti, pričom je vynaloženie 
odbornej starostlivosti povinná hodnoverne preukázať. V nadväznosti na prípadné 
preukázanie vynaloženia odbornej starostlivosti by následne malo byť na takúto 
skutočnosť prihliadnuté v následnom sankčnom konaní o uložení sankcie podľa § 50 
ods. 1 BankZ ako na poľahčujúcu okolnosť, resp. ako kritérium pri voľbe a výmere 
sankcie. Zmienená skutočnosť by však mala význam v prípadnom vyvodzovaní 
zodpovednosti voči členom predstavenstva banky ako liberačný dôvod. 

Z dôvodu problematickej identifikácie situácií finančnej asistencie sa možno 
napriek trhovej praxi uchýliť k odporúčaniu, aby banka požadovala explicitné 
stanovenie účelu úveru v zmluve o úvere. Následne, v prípade porušenia 
definovaného účelu úveru, by banka mohla deklarovať, že ani po vynaložení 
odbornej starostlivosti nemohla predpokladať, že úver mohol byť použitý v rozpore 
s normatívnym zákazom v § 36 ods. 2 BankZ. Na druhej strane, takýchto situácií 
bude v praxi skutočne málo.   

                                                           
23  Pozri PATAKYOVÁ, M. Komentár k § 161e. In PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník. 

Komentár. 4. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2013, s. 668. 
24  Pozri ČERBOVÁ, V. Bona fides v zákone č. 99/1963 Zb. Občianskom súdnom poriadku a novom 

Civilnom sporovom poriadku. In STLOUKALOVÁ, K. (ed.) Soudobé reflexe římského práva: 
římské právo v moderních kodifikacích. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 
2015, s. 202-210.  
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ZÁVER 
 

Cieľom príspevku bolo analyzovať špeciálnu právnu úpravu zákazu finančnej 
asistencie v BankZ a konfrontovať  ju generálnym zákazom finančnej asistencie 
v Obchodnom zákonníku. Pri jeho napĺňaní sme identifikovali viaceré vzájomné 
odlišnosti a vybrané nedostatky, ktoré pramenia do určitej miery zo vzájomnej 
legislatívnej ignorancie oboch právnych úprav. Dôsledky tohto stavu nie sú podľa 
nás dostatočne riešené ani na doktrinálnej, resp. akademickej úrovni, kde absentuje 
výraznejšie prepojenie komercionalistiky s verejnoprávnou reguláciou v bankovom 
sektore. Za vážny dôsledok považujeme najmä pravdepodobnú nesprávnu 
interpretáciu výnimky v obchodnoprávnej regulácii, zakotvenej v európskom práve. 
Jej zakotvenie v Obchodnom zákonníku zároveň spôsobuje regulatívnu disproporciu 
medzi viacerými druhmi regulovaných (na finančnom trhu dohliadaných) subjektov 
(banky, nebankoví poskytovatelia úverov, obchodníci s cennými papiermi). Riešenie 
tejto kolízie spočíva skôr v chápaní výnimky ako deklarácie (aj keď výlučne len voči 
bankám) činností, ktorými možno získať finančné prostriedky na nadobudnutie 
akcií, pri dodržiavaní personálnej pôsobnosti zákazu bankovej finančnej asistencie. 
Hypotézou príspevku bolo, že aktuálna banková regulácia finančnej asistencie je 
postavená na jej národnom absolútnom verejnoprávnom zákaze (bez možností 
výnimiek), za súčasného konštatovania, že všeobecná obchodnoprávna regulácia v 
tejto oblasti BankZ nereflektuje, pričom možno takýto právny stav označiť za prežitý 
a vyžadujúci si legislatívne zmeny. Vykonanou analýzou možno pristúpiť 
k potvrdeniu stanovenej hypotézy, čoho následkom sú naše návrhy de lege ferenda 
vo vzťahu k obom právnym úpravám. Zastávame názor, že legislatívne zmeny 
smerom k uvoľneniu zákazu bankovej finančnej asistencie pritom možno realizovať 
aj samostatne, na základe objektívnych kritérií a pri použití už bankovou reguláciou 
uznaného inštitútu predchádzajúceho súhlasu.    

 
 

POUŽITÉ PRAMENE 
 

1. BALKO, L., GRÚŇ, Ľ. Základy bankového práva. Bratislava: Vydavateľské 
oddelenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského, 2001. 157 s. ISBN 80-
7160-137-3. 

2. ČERBOVÁ, V. Bona fides v zákone č. 99/1963 Zb. Občianskom súdnom 
poriadku a novom Civilnom sporovom poriadku. In STLOUKALOVÁ, K. (ed.) 
Soudobé reflexe římského práva: římské právo v moderních kodifikacích. Praha: 
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015, s. 202-210. ISBN 978-80-
87975-29-9. 

3. GERLOCH, A. Teorie práva. 8. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021. 341 s. ISBN 978-
80-7380-838-9. 

4. LYSINA, T. Komentár k § 161e. In MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník. 
Veľký komentár. 1. zväzok (§ 1 -§ 260). Bratislava: EUROKÓDEX, 2016, s. 638-
640, ISBN 978-80-8155-065-2.  



56 
 

Ustanovenie § 36 ods. 4 BankZ spája so zákazmi v tomto paragrafe absolútnu 
neplatnosť prohibovaných právnych úkonov a anuluje nimi zakladané právne 
vzťahy. Pri skúmaní dopadov na platnosť zmluvy o úvere ustanovenie § 36 ods. 2 
BankZ vytvára obmedzenie vo vymedzení účelu použitia úveru, a to negatívnym 
vymedzením účelu použitia úveru (nadobudnutie akcií alebo refinancovanie iného 
úveru na nadobudnutie akcií).  

Mutatis mutandis je absolútne neplatný právny úkon vykonaný v rozpore so 
všeobecným zákazom finančnej asistencie v akciovom práve (podľa § 161e ods. 1 
Obchodného zákonníka), hoci bez explicitného vyjadrenia, vychádzajúc z § 39 
Občianskeho zákonníka (právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje 
zákonu). V prípade konania contra legem sa uplatnia uvedené právne následky bez 
ohľadu na vedomosť dlžníka, že konal v rozpore so zákonom.23 

V skúmaných prípadoch sa neuplatní ochrana slabšej zmluvnej strany ani zásada 
bona fides v zmluvných vzťahoch.24 Problematickým môže byť posúdenie platnosti 
takého právneho úkonu (nadobudnutie akcií), ktorý by bol spolufinancovaný 
bankovým úverom. 

Ustanovením § 36 ods. 4 BankZ nie je dotknutá administratívnoprávna 
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23  Pozri PATAKYOVÁ, M. Komentár k § 161e. In PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník. 

Komentár. 4. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2013, s. 668. 
24  Pozri ČERBOVÁ, V. Bona fides v zákone č. 99/1963 Zb. Občianskom súdnom poriadku a novom 

Civilnom sporovom poriadku. In STLOUKALOVÁ, K. (ed.) Soudobé reflexe římského práva: 
římské právo v moderních kodifikacích. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 
2015, s. 202-210.  
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ZÁVER 
 

Cieľom príspevku bolo analyzovať špeciálnu právnu úpravu zákazu finančnej 
asistencie v BankZ a konfrontovať  ju generálnym zákazom finančnej asistencie 
v Obchodnom zákonníku. Pri jeho napĺňaní sme identifikovali viaceré vzájomné 
odlišnosti a vybrané nedostatky, ktoré pramenia do určitej miery zo vzájomnej 
legislatívnej ignorancie oboch právnych úprav. Dôsledky tohto stavu nie sú podľa 
nás dostatočne riešené ani na doktrinálnej, resp. akademickej úrovni, kde absentuje 
výraznejšie prepojenie komercionalistiky s verejnoprávnou reguláciou v bankovom 
sektore. Za vážny dôsledok považujeme najmä pravdepodobnú nesprávnu 
interpretáciu výnimky v obchodnoprávnej regulácii, zakotvenej v európskom práve. 
Jej zakotvenie v Obchodnom zákonníku zároveň spôsobuje regulatívnu disproporciu 
medzi viacerými druhmi regulovaných (na finančnom trhu dohliadaných) subjektov 
(banky, nebankoví poskytovatelia úverov, obchodníci s cennými papiermi). Riešenie 
tejto kolízie spočíva skôr v chápaní výnimky ako deklarácie (aj keď výlučne len voči 
bankám) činností, ktorými možno získať finančné prostriedky na nadobudnutie 
akcií, pri dodržiavaní personálnej pôsobnosti zákazu bankovej finančnej asistencie. 
Hypotézou príspevku bolo, že aktuálna banková regulácia finančnej asistencie je 
postavená na jej národnom absolútnom verejnoprávnom zákaze (bez možností 
výnimiek), za súčasného konštatovania, že všeobecná obchodnoprávna regulácia v 
tejto oblasti BankZ nereflektuje, pričom možno takýto právny stav označiť za prežitý 
a vyžadujúci si legislatívne zmeny. Vykonanou analýzou možno pristúpiť 
k potvrdeniu stanovenej hypotézy, čoho následkom sú naše návrhy de lege ferenda 
vo vzťahu k obom právnym úpravám. Zastávame názor, že legislatívne zmeny 
smerom k uvoľneniu zákazu bankovej finančnej asistencie pritom možno realizovať 
aj samostatne, na základe objektívnych kritérií a pri použití už bankovou reguláciou 
uznaného inštitútu predchádzajúceho súhlasu.    
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Abstract 
This article relates to the problems of introducing new technologies in the activities 
of insurance distributors and point to essential legal aspects of non-adjustment or 
absence of legal solutions in this respect. The author focused his investigations on 
the essence, application of robo-advice in economic insurance, as well as its 
admissibility in the insurance distribution model. The author emphases that 
principally in the automated contracting procedure in the Internet environment, the 
concept of reasonable expectations becomes especially vital in the evaluation of the 
legal status of acts recorded on electronic media. 
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INTRODUCTION 

 
Nowadays, in consumer transactions the possibility becomes more widespread 

to personalise contents of a contract depending on the expectations and situation of 
a specific person. Previously, a major percentage of business to consumer 
transactions were adhesion contracts. It was necessary to protect consumers against 
abuse by professionals of an actual inequality between the parties. Legal instruments 
were introduced protecting consumers at the pre-contractual stage (extensive 
disclosure obligations), during the formation of contractual contents (instruments 
allowing to intervene into the contents of the contract in case of upsetting contractual 
balance) and protecting the consumer in performance of the contractual obligations 
by the parties or upon their completion. Currently, at the level of EU law there are 
signs of slow departure from the above model. At the pre-contractual stage we have 
to do with consumer profiling – by using forms, questionnaires or inquiries, 
professionals acquire an extensive database concerning their potential customer. 
Only on such basis the entrepreneur generates an offer tailored – both in terms of the 
information disclosed at the pre-contractual stage and the content of the agreement 

                                                           
1  This research was founded in whole by National Science Centre, Poland, Grant Number 

2020/39/B/HS5/02631. 
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itself – to the individual characteristics and needs of a given customer. In this way, 
the ‘mass’ element disappears. Automation of the pre-contractual stage and active 
position of a consumer must also have a bearing on the questions of the normative 
model of consumer protection, legal qualification of the contract, performance of 
disclosure obligations and liability matters. The emergence of new marketing trends 
changes the face of consumer transactions.  

 
1. ON THE ADMISSIBILITY TO PROVIDE ADVICE UNDER THE 

INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE 
 

The Insurance Distribution Directive (IDD2) came into force on 22 February 2016 
and repealed the Insurance Mediation Directive (IMD3). EU Member States were 
required to implement it into their national laws by 1 July 2018 and had to apply 
their national rules from 1 October 2018. Advice in the financial market should be 
considered in the context of disclosure requirements. The provisions of the IDD 
impose on insurance distributors many new disclosure obligations vis-a-vis the 
customer and with regard to the provision of advice. It follows from Recital 45 of 
the IDD that [w]here advice is provided prior to the sale of an insurance product, in 
addition to the duty to specify the customers’ demands and needs, a personalized 
recommendation should be provided to the customer explaining why a particular 
product best meets the customer’s insurance demands and needs. Additionally, the 
EU legislator defines advice as provision of a personal recommendation to a 
customer, either upon their request or at the insurance distributor’s initiative, in 
respect of one or more insurance contracts. 

However, it must be noted that the provision of Art. 20(3) IDD introduces a 
solution under which [w]here an insurance intermediary informs the customer that it 
gives its advice on the basis of a fair and personal analysis, it shall give that advice 
on the basis of an analysis of a sufficiently large number of insurance contracts 
available on the market to enable it to make a personal recommendation, in 
accordance with professional criteria, regarding which insurance contract would be 
adequate to meet the customer’s needs. 

Especially in the area of financial services, entrepreneurs must engage in different 
information behaviours if the personalisation is to bring positive effects. In literature, 
a number of such behaviours were identified in the context of financial services 
which require a closer discussion.  

First, there is a disclosure obligation sensu largo, boiling down to communication 
of all kinds of information between the contracting parties. There are no detailed 
specifications of the forms of such information behaviours, which affects both their 
theoretical (cognitive) and practical value, relating to the application of law. For the 
above reason, one should distinguish more precisely between different forms of 
information behaviours.  

                                                           
2  Directive 2016/97 of the European Parliment and of the Council of 20 January 2016 on insurance 

distribution. 
3  Directive 2009/92/EC of the European Parliment and of the Council of 9 December 2002 on 

insurance mediation. 
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Second, there is an obligation to provide non-personalised information, as the 
simplest type of disclosure duty. The legislator defines precisely both the catalogue 
and form of information that must be provided to the consumer. As an example, one 
can point to general contract terms and conditions, information booklets, standard 
contract forms.  

Third, an entrepreneur is obliged to give a warning, which can be either 
personalised or standard. The purpose of this obligation is to draw the consumer's 
attention to a possible risk relating to a given contract or product. 

Fourth, the professional party is obliged to provide explanations. At this point, 
the duty is not exhausted by mere provision of information but requires a 
presentation of its significance and consequences to the consumer. For example, this 
can be explication of certain contractual clauses or even discussion of rumours heard 
by the customer which might have an impact on the concluded contract. 

Fifth, attention is drawn to a new form of behaviour - exploration, that is learning 
and identifying the needs and expectations of the other party to the contract to be 
concluded. Exploration is to facilitate the financial advice or recommendation to be 
provided by the professional party, and as such it generally relates to disclosure, 
advisory or warning obligations. 

Sixth, as a part of advisory obligations, the professional is supposed to provide 
advice. The advisor should, in the first place, carry out exploration, i.e. investigate 
into the circumstances constituting the points of reference for the situation of the 
addressee of the advice, since advice as such is individualised. As a consequence, it 
is necessary to learn the needs and purposes for which the advice is to be given. 
Depending on those needs and purposes, the advice may be positive (to engage in a 
given behaviour, make a choice) or negative (to refrain from a given act). 

Seventh, a specific form of advice should be mentioned, that is recommendation. 
It is assumed that recommendation is more detailed than advice, however, this 
distinction is merely theoretical, without major impact on the determination of 
information behaviours4. 
 
2. NORMATIVE MODEL OF CONSUMER-CUSTOMER IN THE AREA OF 

FINANCIAL SERVICES 
 

Under Art. 20(2) of the IDD, information on the insurance product offered by an 
insurance distributor should be modulated according to the complexity of the 
insurance product and the type of customer. One especially vital question is the 
model of customer using modern technologies in the financial market, including the 
insurance market. The use of technology, especially big data, greatly contributes to 
the personalisation of disclosure obligations in online consumer transactions. 
Personalisation of disclosure obligations with the use of big data is intended to avert 

                                                           
4  TERESZKIEWICZ, P. Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe. Studium 

instrumentów ochronnych w prawie prywatnym i prawie unijnym. Warszawa 2015, p. 49-52. 
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Second, there is an obligation to provide non-personalised information, as the 
simplest type of disclosure duty. The legislator defines precisely both the catalogue 
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the problem of information overload and, in the same way, enhance the model of 
effective protection through information5. 

The customer model adopted in the Member States of the European Union is 
influenced by the case-law of the Court of Justice of the European Union (CJEU). In 
the judgment C-26/13, Kasler, the Court referred to the benchmark developed in its 
jurisdiction of a “well-informed and reasonably observant and circumspect average 
consumer.” The informed consumer model constitutes a central point of reference 
for the analysis of the intensity of information protection6. In its case-law, the CJEU 
emphasises the need to establish how the consumer-customer receives a specific 
information or signal. A leading decision is still the judgment of 16.06.1998, C-
210/96, Gut Springeheide, in which the Court held that: “in order to determine if a 
marking, trademark or promotional information or utterance could mislead the 
buyer, the Court took into consideration presumable expectations of an average 
consumer who is well-informed, reasonably observant and circumspect.”7. The 
assumption that the model of adequately informed, and thus protected, consumer 
may fairly and efficiently operate in market conditions became a leading legal and 
political principle in the law of the European Union. The informed consumer model 
was supplemented by the figure of consumer deserving special protection 
(vulnerable consumer) developed at the same time in the case-law of the Court and, 
then, recognised in the Directive 2005/29/EC concerning unfair commercial 
practices. In the first place, one should mention the judgment of 16.05.1989, C-
382/87, Buet, in which the Court specified the group of vulnerable consumers8. The 
distinctive criteria for such group are twofold. The first criterion is the profile of a 
specific category of consumers, especially persons with a low education level. The 
second and, as it seems, jointly applied criterion is the atypical nature of the product 
offered to the consumer, triggering specific risks in the consumer's personal and 
property sphere.  

However, the question of misleading has its own specificity in the law of 
contracts for financial services. In the case of contracts formulated through not 
particularly transparent model contracts, as in the context of insurance transactions, 
the buyer's risk is twofold. On one hand, there is a risk of incomprehension of the 
legal and economic construction of the contract. This is precisely the risk identified 
by the Court in the case C-26/13, Kasler. The institution of the prohibition of 
misleading is not a sufficient remedy for such risk. On the other hand, bearing in 
mind the abstract nature of financial services, the customer faces the risk of 
overlooking a regulation of accessory matters, seemingly of secondary importance, 
hidden in the contents of a long and non-transparent document. Also in this regard, 
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the prohibition of misleading, within the meaning it was given in connection with 
the informed consumer benchmark, has a limited protective potential and must be 
supplemented by review of contractual provisions.  
 
3. REASONABLE AND CIRCUMSPECT CONSUMER-CUSTOMER AND 

CONSUMER ESPECIALLY VULNERABLE AND EXPOSED TO ABUSE 
 

Differences in the psychological profile, experience, knowledge and affluence of 
participants of a given market allow to distinguish several categories of consumer-
customers. In foreign, especially American literature an attempt was made to classify 
customers (consumers) of financial services, including financial services. A model 
of reasonable, circumspect and responsible consumer was distinguished in reference 
to individuals aware of their legal or economic situation and consequences of 
engaging in a given legal act. Another close model is the one of an empowered, 
autonomous, involved consumer. The foregoing are juxtaposed against the model of 
vulnerable or unarmed consumer, who is more susceptible to compromising their 
interests by a professional contract partner. Such customer requires an increased 
legal protection as vulnerable consumer is more exposed to abuse of their rights. The 
discussed consumer model was developed on the theoretical and empirical level in 
behavioural sciences. The model is characterised by bounded rationality, cognitive 
and psychological biases, herding behaviours and a number of other features9.  

The first of the models mentioned above is not a simple opposition, contradiction 
or negation of the other one. A significant instrument allowing to decode this concept 
in the legal context is the Resolution of the European Parliament of 2012 on the 
strategy for strengthening the rights of vulnerable consumers.10 “Vulnerability” or 
"disadvantaged position” vis-a-vis a professional contract partner is understood both 
as the internal sphere, such as mental, psychophysical factors, characteristic traits of 
a given person (e.g. gullibility), age, sex, education, and the external sphere, that is 
being, even temporarily, in a particularly vulnerable situation, for instance, in 
consequence of differences in knowledge, experience, social or financial situation 
between a person and the person's external environment, as a result of interactions 
with the market. Such “vulnerability” may be experienced by any consumer at a 
certain time in their life, for example by coming across difficulties with the 
understanding of information or access to independent explanations of complicated 
financial data. As far as the internal perspective is concerned, persons considered 
especially vulnerable may be, for instance, the elderly. In the context of the external 
sphere, it must be stressed that both under the Consumer Rights Directive, the above-

                                                           
9  CHUTER, N. HUCK S., INDERST R. Consumer Decision-Making in Retail Investment Services: 

A Behavioural Economics Perspective. Final Report, November 2010, p. 1-490; See also 
Behavioral Patterns and Pitfalls of U.S. Investors, A Report Prepared by the Federal Research 
Division, Library of Congress under an Interagency Agreement with the SEC, August 2010. 

10  See the European Parliament Resolution of 22 May 2012 on a strategy for strengthening the rights 
of vulnerable consumers (2011/2272(INI). 
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mentioned Resolution, other documents and in the opinion of academic authors, 
consumers are particularly vulnerable to abuse in the financial sector11. 

Finally, analysis of the domestic and foreign judicial practice in the area of 
consumer protection on the financial market prompts a conclusion that courts 
increasingly often apply the benchmark of sensitive consumer, the weaker party, 
more vulnerable to abuse of their rights (vulnerable consumer). Along these lines, 
the CJEU, under the Directive 93/12/EWG, concluded in the Oceano case that: “The 
system of protection introduced by the Directive is based on the idea that the 
consumer is in a weak position vis-à-vis the seller or supplier, as regards both his 
bargaining power and his level of knowledge.”12. The above deliberations should be 
read in the context of the dynamic nature of the consumer model. The consumer 
benchmark is dynamic rather than static as it evolves along with social and economic 
conditions13. 

 
4. ROBO-ADVICE IN INSURANCE DISTRIBUTION 
 

InsurTech is a term relating to insurance technology companies providing 
innovative insurance services based on information technology (IT)14 Robo-advisors 
operate within the framework of InsurTech. On the financial market, they have all 
features of intelligent agents, as specified in literature (new generation of computer 
systems), since they are based on large and distributed databases (Big Data), which 
allow them to solve any problems much faster, cheaper and with better quality than 
before15. 

In many jurisdictions, automated advice (robo-advice), being a specific form of 
rendering consultancy in insurance services, does not have its own legal definition 
and has no specifically dedicated legislation. In practice, robo-advice constitutes an 
entirely or partly automatised process involving, among others, analysis, provision 
of recommendation or matching the appropriate financial instrument or another 
service with the customer’s profile, using an algorithm. During the digital contact of 
a human with a robot – the algorithm – based on the collected information about the 
customer and the customer's needs, the algorithm can offer an advice or 
recommendation, or even perform a contract concluded with the customer, 
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A thought-provoking impulse. “EUI Working Papers LAW” 2012, Vol. 23, p. 94. 
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2000, ECR I-4941. This view was then repeated in many decisions, e.g. see the judgment of the 
CJEU of 12.03.2012 in the case Perenic v/ SOS financ, spol. s.r.o., C-453/10, 
ECLI:EU:C:2012:144, item 27. 

13  MICKLITZ, H.-W. STUYCK, J., TERRYN, E. Consumer Law. Ius Commune Casebooks for 
Common Law of Europe, Hart Publishing 2010, p. 396 – 426. 

14  ROJSZCZAK, M. Prawne aspekty systemów sztucznej inteligencji – zarys problemu (in:) Sztuczna 
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significantly reducing, at the same time, the costs of those operations16. As a result, 
robo-advice can be identified – depending on the given process of automated 
consultancy – with a method of concluding, performing, amending or terminating 
the legal relationship under a concluded contract. 

In the robo-advice model, two aspects can be distinguished. The purpose of the 
first – substantive – is to evaluate adequacy of a service or financial instrument so as 
to determine the customer's profile, to analyse the financial instruments covered by 
the scope of investment consultancy or to juxtapose the established customer profiles 
with the selected financial instruments. 

The second, technological aspect consists in the collection of information from 
customers or databases, processing and analysing the collected information and 
providing through means of electronic communication the results of such analysis.17 

As a result, robo-advice gives rise to obligations of financial market actors 
correlated to the customer’s right to be informed and to the need for appropriate 
analysis of the customer's needs. For the above reason, for the sake of ensuring 
customer protection in insurance services, when developing a “robo-advice” 
algorithm, one should bear in mind Art. 17(1) IDD, providing that an insurance 
distributor must act honestly, fairly and professionally in accordance with the best 
interests of their customers. Another important provision is Art. 20 IDD, imposing a 
disclosure obligation allowing the customer to make an informed decision and 
requiring appropriate analysis of the customer’s needs and requirements. 
Consequently, it seems advisable that robo-advice should warn that the customer’s 
refusal to participate in the analysis of the customer’s needs and requirements or 
omission to answer the questions asked may terminate the robo-advice process.  

As far as robo-advice legislation is concerned, one should not forget the multiple 
instruments which are not sources of hard-law but can be characterised in terms of 
soft-law. In the first place, these are guidelines and recommendations of the Office 
of the Polish Financial Supervision Authority addressed to the insurance sector.  
Among those, one can list: 

- guidelines for insurance companies concerning insurance distribution;18 
- guidelines concerning management in the areas of information technology 

and ICT environment security19; 
- recommendations for insurance companies on examining product 

adequacy;20  
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- position of the Office of the Polish Financial Supervision Authority on robo-
advice, whose contents comprise multiple instructions and guidelines that 
may be used also in the insurance sector;21  

- position of the European Insurance and Occupational Pensions Authority 
(EIOPA) of 22 June 2020, European Commission’s Digital Finance Strategy 
Consultation – EIOPA draft response – where it was noted that in 2018, in 
the area of motor and health insurance, artificial intelligence and machine 
learning were used by 31% of insurance companies, and 24% companies 
were at the stage of developing such schemes, and it was proposed to 
develop further solutions relating to the application of artificial intelligence 
in the insurance sector, including in the context of personal data protection 
or insurance distribution;22; 

- Resolution of the European Parliament of 20 January 2021 on artificial 
intelligence, in which the European Parliament, among others, underlines 
that making predictions based on sharing data, access to data, or its use, must 
be governed by the requirements of quality, integrity, transparency, security, 
privacy and control; stresses the need, throughout the development, 
deployment and use of AI, robotics and related technologies, to respect the 
EU legal framework on data protection and privacy, in order to increase 
citizens’ security and their trust in those technologies.23 

 
Within the framework of robo-advice, another commonly applied practice is so 

called profiling, i.e. processing of personal data automatically, based on other 
personal data and intended to assess personal factors. For the above reason, 
provisions of the GDPR should be mentioned. That is to say, under Art. 21(1) GDPR, 
consumer must be notified about the use of profiling in the robo-advice process and 
about the consumer’s right to object to the profiling.  

The professional party is also obliged to assess the impact of personal data 
processing within the framework of robo-advice for the purpose of protecting such 
data (Art. 35(1) and (3) letter (a) GDPR).  

 
CONCLUSION 
 

It seems that with regard to the personalisation of contractual contents adequately 
to the needs and requirements of the customer, the best method of construing 
insurance contracts is the doctrine of reasonable expectations developed in the 
common law system. Under this doctrine, the court, based on general principles, 
examines the parties’ general intention, and in the absence of such intention the court 
applies the “reasonable person” benchmark to search for the meaning of the 
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contractual provisions and to resolve if it is legitimate to apply (and to what extent 
this is the case) the contractual provisions which were not individually negotiated. 
Application of the reasonable expectations doctrine consists in the interpretation of 
reasonable expectations of the weaker contracting party concerning the scope of 
performance of the professional party. In this regard, two streams have emerged in 
the science of law. The former assumes that the reasonable expectations doctrine 
should be used to construe the contract only when a given agreement is not clear. 
The latter, on the other hand, assumes that the doctrine is an independent instrument 
of construction intended to determine the extent to which the professional party’s 
liability, as laid down in the agreement, may be limited24. 

In contract law, the benchmark of a reasonable person is a very good and 
functional instrument in the assessment of what was declared, done or not done. 
Much significance in this regard attaches to the so called reliance theory. According 
to the assumptions behind the theory, the reasonable person benchmark is used to 
establish what expectations a reasonable person may have vis-a-vis the contract 
partner in relation to that partner’s declaration of intent or another legally relevant 
action of a legal subject25. 

It is emphasized in literature that principally in the automated contracting 
procedure in the Internet environment, the concept of reasonable expectations 
becomes especially vital in the evaluation of the legal status of acts recorded on 
electronic media26. 
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Abstrakt 
Autor sa zaoberá analyzovaním námetu na úpravu spoločnosti s ručením 
obmedzeným bez základného imania v slovenskom práve obchodných spoločností. 
Východiskom autorových úvah sú názory českých  a slovenských komercialistov na 
inštitút základného imania  jeho ponímanie a funkcie, a z nich najmä na garančnú 
funkciu, zamýšľa  sa nad potrebou zákonnej úpravy minimálnej výšky základného 
imania  ako počiatočného zdroja financovania podnikateľskej činnosti spoločnosti 
s ručením obmedzeným. Ťažiskovou otázkou, ktorej skúmaním  sa autor v príspevku 
zaoberá je otázka zrušenia inštitútu základného imania v spoločnosti s ručením 
obmedzeným a dôsledkov tohto normatívneho riešenia na fungovanie spoločnosti 
s ručením obmedzeným. V úvahách o tomto normatívnom riešení vychádza autor 
z inšpiratívneho belgického zákona z 23. marca 2019 o obchodných spoločnostiach 
a združeniach3.  

 
Kľúčové slová: spoločnosť s ručením obmedzeným, základné imanie, funkcie 
základného imania, minimálna výška základného imania, spoločnosť s ručením 
obmedzeným bez základného imania. 
 

Abstract 
The author deals with the analysis of the idea of the regulation of a limited liability 
company without share capital in the Slovak company law. The starting point of the 
author's reflections are the views of Czech and Slovak commercialists on the institute 
of share capital, its conception and functions, and of them especially on the 
guarantee function, and he reflects on the need for legal regulation of the minimum 
amount of share capital as an initial source of financing of the business activity of a 
limited liability company. The central issue which the author examines in the paper 
is the question of the abolition of the institute of share capital in a limited liability 
company and the consequences of this normative solution for the functioning of a 
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limited liability company. In considering this normative solution, the author draws 
on the inspiring Belgian law of 23 March 2019 on companies and associations. 
 
Key words: limited liability company, share capital, functions of share capital, 
minimum amount of share capital, limited liability company without share capital.  
 
JEL Classification: K220 
 
 
ÚVOD 
 

Spoločnosť s ručením obmedzeným ako právna forma obchodnej spoločnosti ja 
na Slovensku známa od roku 1920 s „prestávkou“ medzi rokmi 1950 až 1990. 
Slovenská právna úprava vychádzala z nemeckej koncepcie založenej na povinnom 
vytváraní základného imania, ktorého minimálna výška bola zákonom stanovená 
naposledy v roku 2008 a to na 5000,- EUR. Odvtedy sa minimálna výška základného 
imania sa  nemenila aj keď v okolitých štátoch dochádzalo ku znižovaniu minimálnej 
výšky základného imania (základného kapitálu) až na symbolické sumu, napr. 
v Českej republike na sume 1 Kč od 1. 1.  2014. V niektorých krajinách napr. 
v Belgicku bol inštitút základného imania (základného kapitálu) v právnej úprave 
opustený.  

Pri v súčasnosti prebiehajúcej rekodifikácii súkromného práva vrátane 
rekodifikácie práva obchodných spoločností je aktuálne zamyslenie sa nad ďalším 
smerovaním úpravy inštitútu minimálnej výšky základného imania spoločnosti 
s ručením obmedzeným. V zásade prichádzajú do úvahy tri alternatívy a to: 

 
1. nezmenená koncepcia založená na stanovení minimálnej výšky základného 

imania,  v sume ktorá predstavuje reálny počiatočný zdroj financovania 
spoločnosti,  

2. zníženie minimálnej výšky základného imania na symbolické 1 EUR,  
3. zrušenie inštitútu základného imania, čím odpadne potreba stanovenia jeho 

akejkoľvek minimálnej výšky. 
 

Tento  príspevok  sa zameriava na posúdenie vhodnosti tretej z naznačených 
alternatív, a to na problematiku zrušenia inštitúty základného imania. Inšpiráciou pri 
posudzovaní vhodnosti tejto alternatívy aj pre naše spoločenské a hospodárske 
pomery bol belgický zákon  o obchodných spoločnostiach a združeniach ( Code des 
sociétés et des associations) z 23.marca 2019 (Moniteur  belge zo 4.4.2019, s. 33239) 
a článok profesora  Henri CULOTA, La SRL sans capital: quels sont les (réels) 
changements? 

 
1. ZÁKLADNÉ  IMANIE 
 

Základné imanie je ponímané ako počiatočný vlastný zdroj financovania 
podnikateľskej, prípadne inej činnosti spoločnosti s ručením obmedzeným. Jeho 
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celková výška, časová postupnosť jeho splácania, jeho štruktúra by sa nemali riadiť 
len požiadavkami právnej úpravy, ale základné imanie by sa malo odvíjať najmä od 
podnikateľského zámeru spoločnosti. Výška základného imania by teda mala byť 
primeraná podnikateľskému zámeru, teda taká, aby bolo možné aspoň rozbehnúť 
napĺňanie podnikateľského zámeru. Základné imanie by malo byť splatené buď 
jednorázovo už pri vzniku spoločnosti alebo ak to podnikateľský zámer umožňuje 
mohlo by byť splácané aj postupne. 

Štruktúrou základného imania rozumieme, ktorí spoločníci a v akom rozsahu sa 
podieľajú svojimi vkladmi  na vytvorení základného imania pretože od toho sa bude 
odvíjať ich podiel v spoločnosti a aj ich pozícia pri presadzovaní  vlastných predstáv  
o napĺňaní podnikateľského zámeru spoločnosti.  

Základné imanie v zmysle legálnej definície obsiahnutej v ustanovení § 58 Obch. 
z. predstavuje peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov 
všetkých spoločníkov do spoločnosti. Môže sa vytvárať tak peňažnými ako aj 
nepeňažnými vkladmi spoločníkov. Nepeňažné vklady nemožno stotožňovať 
s vecnými vkladmi pretože popri hnuteľných alebo nehnuteľných veciach môže byť 
predmetom vkladu aj pohľadávky, iné majetkové práva, obchodné podiely 
a podobne.  

Základné imanie predstavuje statickú veličinu pretože sa nemení v závislosti na 
hospodárskych výsledkoch spoločnosti ale k jeho zmenám dochádza na základe 
rozhodnutí spoločníkov, realizovaných cez orgány spoločností o jeho zvýšení 
prípadne znížení.  

Údaj o výške základného imania obchodnej spoločnosti zapísaný v obchodnom 
registri  nemá dostatočnú vypovedaciu schopnosť, pretože neodráža aktuálnu 
hospodársku situáciu v spoločnosti. Vzhľadom na uvedené je nesprávny názor 
o tom, že čím je vyššie základné imanie spoločnosti tým je spoločnosť 
dôveryhodnejšia, tým je menšie riziko, že nebude schopná plniť svoje záväzky. 
V účtovníctve spoločnosti sa základné imanie účtuje na strane pasív a predstavuje 
iba účtovnú veličinu, ktorá nemusí zodpovedať reálnej majetkovej situácii 
spoločnosti. Pri vzniku spoločnosti predstavuje splatená časť základného imania 
čisté obchodné imanie spoločnosti.  

Základné imanie sa v spoločnosti s ručením obmedzeným vytvára  povinne vo 
výške minimálne 5000,-eur. Výška základného imania sa zapisuje do obchodného 
registra spolu s výškou vkladov jednotlivých spoločníkov a rozsahom ich splatenia. 

K. Csach a M. Galandová  považujú základné imanie za inštitút ochrany 
veriteľov, ako aj samotnej obchodnej spoločnosti. Uvedení autori charakterizujú 
základné imanie ako základný mechanizmus regulácie majetkového substrátu 
obchodnej spoločnosti, ktorý je prejavom kontinentálnej tradície a od ktorého 
sa postupne upúšťa.4 Funkciu základného imania vidia v tom, že ako pasívum viaže 
časť aktív spoločnosti a ním viazaný majetok je určitým garančným majetkovým 
fondom pre veriteľov.5  

                                                           
4  CSACH, K., GALANDOVÁ, M. in OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. 

Zväzok I .Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. 1739s. ISBN 978-80-8168-573-6., s. 393. 
5  Tamtiež s. 393. 
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limited liability company. In considering this normative solution, the author draws 
on the inspiring Belgian law of 23 March 2019 on companies and associations. 
 
Key words: limited liability company, share capital, functions of share capital, 
minimum amount of share capital, limited liability company without share capital.  
 
JEL Classification: K220 
 
 
ÚVOD 
 

Spoločnosť s ručením obmedzeným ako právna forma obchodnej spoločnosti ja 
na Slovensku známa od roku 1920 s „prestávkou“ medzi rokmi 1950 až 1990. 
Slovenská právna úprava vychádzala z nemeckej koncepcie založenej na povinnom 
vytváraní základného imania, ktorého minimálna výška bola zákonom stanovená 
naposledy v roku 2008 a to na 5000,- EUR. Odvtedy sa minimálna výška základného 
imania sa  nemenila aj keď v okolitých štátoch dochádzalo ku znižovaniu minimálnej 
výšky základného imania (základného kapitálu) až na symbolické sumu, napr. 
v Českej republike na sume 1 Kč od 1. 1.  2014. V niektorých krajinách napr. 
v Belgicku bol inštitút základného imania (základného kapitálu) v právnej úprave 
opustený.  

Pri v súčasnosti prebiehajúcej rekodifikácii súkromného práva vrátane 
rekodifikácie práva obchodných spoločností je aktuálne zamyslenie sa nad ďalším 
smerovaním úpravy inštitútu minimálnej výšky základného imania spoločnosti 
s ručením obmedzeným. V zásade prichádzajú do úvahy tri alternatívy a to: 

 
1. nezmenená koncepcia založená na stanovení minimálnej výšky základného 

imania,  v sume ktorá predstavuje reálny počiatočný zdroj financovania 
spoločnosti,  

2. zníženie minimálnej výšky základného imania na symbolické 1 EUR,  
3. zrušenie inštitútu základného imania, čím odpadne potreba stanovenia jeho 

akejkoľvek minimálnej výšky. 
 

Tento  príspevok  sa zameriava na posúdenie vhodnosti tretej z naznačených 
alternatív, a to na problematiku zrušenia inštitúty základného imania. Inšpiráciou pri 
posudzovaní vhodnosti tejto alternatívy aj pre naše spoločenské a hospodárske 
pomery bol belgický zákon  o obchodných spoločnostiach a združeniach ( Code des 
sociétés et des associations) z 23.marca 2019 (Moniteur  belge zo 4.4.2019, s. 33239) 
a článok profesora  Henri CULOTA, La SRL sans capital: quels sont les (réels) 
changements? 

 
1. ZÁKLADNÉ  IMANIE 
 

Základné imanie je ponímané ako počiatočný vlastný zdroj financovania 
podnikateľskej, prípadne inej činnosti spoločnosti s ručením obmedzeným. Jeho 
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celková výška, časová postupnosť jeho splácania, jeho štruktúra by sa nemali riadiť 
len požiadavkami právnej úpravy, ale základné imanie by sa malo odvíjať najmä od 
podnikateľského zámeru spoločnosti. Výška základného imania by teda mala byť 
primeraná podnikateľskému zámeru, teda taká, aby bolo možné aspoň rozbehnúť 
napĺňanie podnikateľského zámeru. Základné imanie by malo byť splatené buď 
jednorázovo už pri vzniku spoločnosti alebo ak to podnikateľský zámer umožňuje 
mohlo by byť splácané aj postupne. 

Štruktúrou základného imania rozumieme, ktorí spoločníci a v akom rozsahu sa 
podieľajú svojimi vkladmi  na vytvorení základného imania pretože od toho sa bude 
odvíjať ich podiel v spoločnosti a aj ich pozícia pri presadzovaní  vlastných predstáv  
o napĺňaní podnikateľského zámeru spoločnosti.  

Základné imanie v zmysle legálnej definície obsiahnutej v ustanovení § 58 Obch. 
z. predstavuje peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov 
všetkých spoločníkov do spoločnosti. Môže sa vytvárať tak peňažnými ako aj 
nepeňažnými vkladmi spoločníkov. Nepeňažné vklady nemožno stotožňovať 
s vecnými vkladmi pretože popri hnuteľných alebo nehnuteľných veciach môže byť 
predmetom vkladu aj pohľadávky, iné majetkové práva, obchodné podiely 
a podobne.  

Základné imanie predstavuje statickú veličinu pretože sa nemení v závislosti na 
hospodárskych výsledkoch spoločnosti ale k jeho zmenám dochádza na základe 
rozhodnutí spoločníkov, realizovaných cez orgány spoločností o jeho zvýšení 
prípadne znížení.  

Údaj o výške základného imania obchodnej spoločnosti zapísaný v obchodnom 
registri  nemá dostatočnú vypovedaciu schopnosť, pretože neodráža aktuálnu 
hospodársku situáciu v spoločnosti. Vzhľadom na uvedené je nesprávny názor 
o tom, že čím je vyššie základné imanie spoločnosti tým je spoločnosť 
dôveryhodnejšia, tým je menšie riziko, že nebude schopná plniť svoje záväzky. 
V účtovníctve spoločnosti sa základné imanie účtuje na strane pasív a predstavuje 
iba účtovnú veličinu, ktorá nemusí zodpovedať reálnej majetkovej situácii 
spoločnosti. Pri vzniku spoločnosti predstavuje splatená časť základného imania 
čisté obchodné imanie spoločnosti.  

Základné imanie sa v spoločnosti s ručením obmedzeným vytvára  povinne vo 
výške minimálne 5000,-eur. Výška základného imania sa zapisuje do obchodného 
registra spolu s výškou vkladov jednotlivých spoločníkov a rozsahom ich splatenia. 

K. Csach a M. Galandová  považujú základné imanie za inštitút ochrany 
veriteľov, ako aj samotnej obchodnej spoločnosti. Uvedení autori charakterizujú 
základné imanie ako základný mechanizmus regulácie majetkového substrátu 
obchodnej spoločnosti, ktorý je prejavom kontinentálnej tradície a od ktorého 
sa postupne upúšťa.4 Funkciu základného imania vidia v tom, že ako pasívum viaže 
časť aktív spoločnosti a ním viazaný majetok je určitým garančným majetkovým 
fondom pre veriteľov.5  

                                                           
4  CSACH, K., GALANDOVÁ, M. in OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. 

Zväzok I .Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. 1739s. ISBN 978-80-8168-573-6., s. 393. 
5  Tamtiež s. 393. 
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Základné imanie je – podľa  K. Csacha a M. Galandovvej – základným 
počiatočným vlastným zdrojom financovania spoločnosti a krytím jej majetkových 
zložiek. Predstavuje jej peňažné vyjadrenie súhrnu vkladov všetkých spoločníkov 
počas existencie spoločnosti, pričom môže byť vytvorené vkladmi tak vo forme 
peňažnej, ako aj nepeňažnej.6  Určenie výšky základného imania nie je vo 
všeobecnosti (s výnimkou napr. bánk a poisťovní) závislé od konkrétneho 
podnikateľského zámeru a zákon nevyžaduje, aby zakladatelia vybavili obchodnú 
spoločnosť dostatočným majetkom už pri začiatku podnikania.7  

K. Csach a M. Galandovvá  zdôrazňujú, že „slovenské právo nepostihuje tzv. 
materiálnu podkapitalizáciu (nevybavenie obchodnej spoločnosti dostatkom zdrojov 
na danú podnikateľskú činnosť) s výnimkou možného postihu podľa všeobecného 
občianskeho práva, zodpovednosti za škodu spôsobenú úmyselným konaním 
v rozpore s dobrými mravmi“8 

Niektorí autori upozorňujú na skutočnosť, že tvorba základného imania sa 
prejavuje v neexistencii ručenia spoločníkov z záväzky spoločnosti, ktorá je ale 
v spoločnosti s ručením obmedzeným s ohľadom na bližší vzťah spoločnosti so 
spoločníkmi čiastočne limitovaná.9  

O. Ovečková, K. Csach a L. Žitňanská uvádzajú, že základné imanie plní dve 
základné funkcie. Predovšetkým vyjadruje mieru účasti spoločníka na obchodnej 
spoločnosti a zároveň plní aj garančnú funkciu.10 Ohľadne garančnej funkcie 
základného imania  uvedení autori poznamenávajú, základné imanie negarantuje, že 
spoločnosť má skutočne majetok zodpovedajúcej výšky, avšak vzhľadom na to, že 
ide o pasívum, má zabezpečiť, aby na strane aktív bola tiež zodpovedajúca suma 
majetku. Základné imanie bráni tomu, aby spoločníci získavali plnenie od 
spoločnosti (rozdelili si jej majetok), ak nemá dostatok iného majetku, ktorý by 
postačoval na krytie základ ného imania.11  Uvedený názor autori ďalej rozvádzajú 
konštatujúc, že výška základného imania (v podstate) nesúvisí s veľkosťou majetku 
obchodnej spoločnosti či jej hodnotou; výška základného imania tiež nemá priamy 
vzťah k predmetu podnikateľskej činnosti obchodnej spoločnosti.12 

Prof. M. Ďurica však poukazuje na dosť rozšírenú mylnú predstavu o garančnej 
funkcie základného imania, za, že z legálnej definície základného imania spoločnosť 
mala držať peňažné prostriedky na bankovom účte, a že nepeňažné vklady by 
spoločnosť nemohla scudziť. Nie je tomu však tak, využitie hodnôt, ktoré 
predstavujú základné imanie, sa predpokladá práve pri „naštartovaní “ 
podnikateľských aktivít obchodnej spoločnosti.13    
                                                           
6  Tamtiež s. 394. 
7  Tamtiež s. 396. 
8  Tamtiež s. 396. 
9  PALA, R., FRINDRICH, J., PALOVÁ, I., MAJERÍKOVÁ, M. in . OVEČKOVÁ, O. a kol. 

Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I.Bratislava:  Wolters Kluwer, 2017. 1739s. ISBN 
978-80-8168-573-6., s. 767. 

10  OVEČKOVÁ, O., CSACH, K., ŽITŇANSKÁ, L. Obchodné právo 2. Obchodné  spoločnosti 
a družstvo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2020, 428s. ISBN 978-80-571- 0291-5., s. 364.  

11  Tamtiež s. 364. 
12  Tamtiež s. 364. 
13   ĎURICA, M. in  PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 4. vydanie. Bratislava: 

C.H.Beck, 2013,     1704s. ISBN 978-80-89603-12-1. s. 227. 
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Ohľadne zabezpečovacej funkcie základného imania, ktorá mala v kontinentálnej 
Európe vyplývať z obchodných smerníc, ktoré obsahovali požiadavku reálneho 
vytvorenia a udržania základného imania zaujíma M. Ďurica (ml.) , s poukázaním na 
obdobný názor S. Černej, skeptický názor keď tvrdí, že „praktické skúsenosti 
ukázali, že základné imanie často pri ochrane veriteľov zlyhalo a je len veľmi 
nespoľahlivým ukazovateľom platobnej schopnosti obchodnej spoločnosti.“14 

J. Dolný uvádza, že z legálnej definície základného imania ako súhrnu peňažných 
a nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov možno vyvodiť, že takýto účtovný 
pohľad (vyplývajúci z legálnej definície) chápe základné imanie predovšetkým ako 
zdroj financovania podniku, konkrétne ako vlastný zdroj.15 Tento vlastný zdroj je 
významný predovšetkým v počiatočnej fáze rozvoja podniku, pretože ako vyplýva 
z ekonomických teórií, je potrebné nájsť určitú vyváženosť medzi vlastným 
a cudzím kapitálom v ďalších fázach existencie podniku po jeho založení.16  

Podľa J. Dolného praktické skúsenosti ukazujú, že základné imanie často zlyháva 
pri ochrane veriteľov a je len veľmi nespoľahlivým ukazovateľom platobnej 
schopnosti spoločnosti.17 Relativizovanie garančnej funkcie základného imania 
vedie – J. Dolného -  k zvýšeniu záujmu o realistickejší ukazovateľ, akým sú čisté 
aktíva spoločnosti, pretože pre rozhodnutie veriteľov o hospodárskom spojení so 
spoločnosťou má väčší význam posúdenie jej majetkových pomerov vychádzajúcich 
z bilancie a ukazovateľov jej platobnej schopnosti ako suma základného imania 
deklarovaná v spoločenskej zmluve a zapísaná v obchodnom registri.18  

Základnou funkciou základného imania – podľa J. Dolného – je, že predstavuje 
minimálne množstvo kapitálu, ktoré poskytli spoločníci vo forme vlastných zdrojov 
na krytie nákladov spoločnosti. Ďalšou funkciou základného imania je funkcia miery 
účasti spoločníka na spoločnosti. Za hlavnú funkciu základného imania považuje aj 
J. Dolný garančnú funkciu voči veriteľom. Táto funkcia základného imania je 
diskutabilná, pretože vytvorenie základného imania v zákonom stanovenej 
minimálnej výške neposkytne veriteľom garanciu o existencii majetku 
zodpovedajúceho zapísanému základnému imaniu v obchodnom registri. Garančná 
funkcia bola – podľa J. Dolného -  výrazným spôsobom posilnená zákonom  č. 
87/2015 Z. z., ktorým bol novelizovaný Obchodný zákonník zavedením inštitútu 
spoločnosti v kríze.19 J. Dolný uvádza ako funkciu základného imania aj funkciu 
miery zisku a straty. Táto funkcia vyplýva z postavenia zisku a straty ako zložiek 
pasív a konkrétnych zložiek vlastného imania spoločnosti. Funkcia miery zisku 
a straty neplatí absolútne a to z dôvodu, že vlastné imanie pozostáva aj z ďalších 
zložiek a vlastné imanie prevyšujúce základné imanie ešte nemusí nevyhnutne 
indikovať zisk spoločnosti. Príčinou prevýšenia vlastného imania nad základným 

                                                           
14  ĎURICA, M. in KUBÍČEK, P., ŠKRINÁR, A., NEVOLNÁ, Z., KOLKUSOVÁ, R., ĎURICA, M. 

Obchodné právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. 383s. ISBN 978-80-7380-619-4. s. 87. 
15  DOLNÝ, J. in PATAKYOVÁ, M., ĎURICA, M., HUSÁR, J. a kol. Aplikované práv  obchodných 

spoločností a družstva – ťažiskové inštitúty. Bratislava: Wolters Kluwer  SR, s.r.o. 2021, 864 s. 
ISBN 978–80- 571-0363-9. s. 480. 

16  Tamtiež s. 480. 
17  Tamtiež s. 480. 
18  Tamtiež s. 481. 
19  Tamtiež s. 483. 
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Základné imanie je – podľa  K. Csacha a M. Galandovvej – základným 
počiatočným vlastným zdrojom financovania spoločnosti a krytím jej majetkových 
zložiek. Predstavuje jej peňažné vyjadrenie súhrnu vkladov všetkých spoločníkov 
počas existencie spoločnosti, pričom môže byť vytvorené vkladmi tak vo forme 
peňažnej, ako aj nepeňažnej.6  Určenie výšky základného imania nie je vo 
všeobecnosti (s výnimkou napr. bánk a poisťovní) závislé od konkrétneho 
podnikateľského zámeru a zákon nevyžaduje, aby zakladatelia vybavili obchodnú 
spoločnosť dostatočným majetkom už pri začiatku podnikania.7  

K. Csach a M. Galandovvá  zdôrazňujú, že „slovenské právo nepostihuje tzv. 
materiálnu podkapitalizáciu (nevybavenie obchodnej spoločnosti dostatkom zdrojov 
na danú podnikateľskú činnosť) s výnimkou možného postihu podľa všeobecného 
občianskeho práva, zodpovednosti za škodu spôsobenú úmyselným konaním 
v rozpore s dobrými mravmi“8 

Niektorí autori upozorňujú na skutočnosť, že tvorba základného imania sa 
prejavuje v neexistencii ručenia spoločníkov z záväzky spoločnosti, ktorá je ale 
v spoločnosti s ručením obmedzeným s ohľadom na bližší vzťah spoločnosti so 
spoločníkmi čiastočne limitovaná.9  

O. Ovečková, K. Csach a L. Žitňanská uvádzajú, že základné imanie plní dve 
základné funkcie. Predovšetkým vyjadruje mieru účasti spoločníka na obchodnej 
spoločnosti a zároveň plní aj garančnú funkciu.10 Ohľadne garančnej funkcie 
základného imania  uvedení autori poznamenávajú, základné imanie negarantuje, že 
spoločnosť má skutočne majetok zodpovedajúcej výšky, avšak vzhľadom na to, že 
ide o pasívum, má zabezpečiť, aby na strane aktív bola tiež zodpovedajúca suma 
majetku. Základné imanie bráni tomu, aby spoločníci získavali plnenie od 
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6  Tamtiež s. 394. 
7  Tamtiež s. 396. 
8  Tamtiež s. 396. 
9  PALA, R., FRINDRICH, J., PALOVÁ, I., MAJERÍKOVÁ, M. in . OVEČKOVÁ, O. a kol. 

Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I.Bratislava:  Wolters Kluwer, 2017. 1739s. ISBN 
978-80-8168-573-6., s. 767. 

10  OVEČKOVÁ, O., CSACH, K., ŽITŇANSKÁ, L. Obchodné právo 2. Obchodné  spoločnosti 
a družstvo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2020, 428s. ISBN 978-80-571- 0291-5., s. 364.  

11  Tamtiež s. 364. 
12  Tamtiež s. 364. 
13   ĎURICA, M. in  PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 4. vydanie. Bratislava: 

C.H.Beck, 2013,     1704s. ISBN 978-80-89603-12-1. s. 227. 
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Ohľadne zabezpečovacej funkcie základného imania, ktorá mala v kontinentálnej 
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14  ĎURICA, M. in KUBÍČEK, P., ŠKRINÁR, A., NEVOLNÁ, Z., KOLKUSOVÁ, R., ĎURICA, M. 

Obchodné právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. 383s. ISBN 978-80-7380-619-4. s. 87. 
15  DOLNÝ, J. in PATAKYOVÁ, M., ĎURICA, M., HUSÁR, J. a kol. Aplikované práv  obchodných 

spoločností a družstva – ťažiskové inštitúty. Bratislava: Wolters Kluwer  SR, s.r.o. 2021, 864 s. 
ISBN 978–80- 571-0363-9. s. 480. 

16  Tamtiež s. 480. 
17  Tamtiež s. 480. 
18  Tamtiež s. 481. 
19  Tamtiež s. 483. 
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imaním môže byť vytvorenie kapitálových fondov alebo nerozdelenie zisku 
z minulých účtovných období.20   

P. Kuhn21 vychádzajúc z legálnej definície základného kapitálu obsiahnutej 
v ustanovení § 30 zákona o obchodních korporacích (ďalej len ZOK) uvádza, že 
základný kapitál obchodnej spoločnosti – vrátane spoločnosti s ručením 
obmedzeným – je súhrn všetkých vkladov spoločníkov.  

Každý spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným má vkladovú povinnosť, 
pričom minimálna výška vkladu je podľa ustanovenia  § 142 ods. 1 ZOK 1 Kč. 
Vychádzajúc z vymedzenia základného kapitálu ako súhrnu vkladov 
spoločníkova z určenia, že spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť založená 
ako jednoosobová  možno vyvodiť, že minimálny základný kapitál spoločnosti 
s ručením obmedzeným je 1 Kč.  

Táto úprava minimálnej výšky základného kapitálu spoločnosti s ručením 
obmedzeným je v Českej republike účinná od  začiatku roku 2014. 

Podľa P. Kuhna  je domáca i zahraničná  odborná verejnosť rozdelená ohľadne 
funkcií, ktoré má základný kapitál. Uvádza sa, že základný kapitál predovšetkým 
zvyšuje mieru istoty veriteľov ohľadne úhrady ich pohľadávok voči obchodnej 
korporácii (tzv. garančná funkcia), a umožňuje stanoviť mieru účasti na obchodnej 
korporácii (tzv. účastnícka funkcia).22 Podľa názoru P. Kuhna garančná funkcia 
základného kapitálu nemôže byť naplnená, pretože obchodná korporácia (z dobrých 
dôvodov) nemá povinnosť udržiavať hodnotu svojho majetku vo výške základného 
kapitálu. Výška pohľadávok veriteľov môže byť vyššia nielen ako základný kapitál, 
ale aj ako hodnota majetku obchodnej korporácie, a preto veritelia nemôžu 
v základnom kapitáli vidieť garanciu úhrady svojich pohľadávok. Empiricky nebola 
potvrdená súvislosť medzi výškou základného kapitálu a vyššou mierou uspokojenia 
pohľadávok insolventných obchodných korporácií. 23  

K tomu sa žiada uviesť, že v podnikateľskom prostredí prevládajú spoločnosti 
s ručením obmedzeným so základným imaním v minimálnej výške, resp. len 
minimálne prevyšujúcej túto hranicu, pričom spoločníci týchto spoločností majú 
celkom splatené vklady do spoločnosti a tak nemajú zákonnú ručiteľskú povinnosť. 

K názoru, že základnou funkciou základného imania je garančná funkcia sa 
prikláňa aj prof. M. Ďurica, podľa ktorého sa táto funkcia prejavuje pri úhrade 
záväzkov spoločnosti. Prof. M. Ďurica  uvádza, že spoločnosť zodpovedá za svoje 
záväzky celým svojim majetkom, ktorého hodnota môže byť vyššia ako je zapísaná 
výška základného imania, ale v mnohých prípadoch aj nižšia. 24 

Z rozboru názorov prezentovaných v českej a slovenskej spisbe k problematike 
základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným, jeho vymedzenia a najmä 
jeho funkcii možno vyvodiť nasledovné:  
                                                           
20  Tamtiež s. 484. 
21  KUHN, P. in ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. Zákon 

o obchodních  korporacích. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2013, 1008 s. ISBN 978-80- 7400-480-3, 
s.66.        

22  Tamtiež s. 66. 
23  Tamtiež s. 66. 
24  ĎURICA, M. in  PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 4. vydanie. Bratislava: 

C.H. Beck, 2013, 1704 s. ISBN 978-80-89603-12-1. s. 227. 
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- väčšina autorov skúma a interpretuje inštitút základného imania 
vychádzajúc z jeho legálnej definície v Obchodnom zákonníku, resp. 
v zákone o obchodních  korporacích, pričom interpretuje základné imanie 
ako súčasť vlastného imania a počiatočný zdroj financovania činnosti 
spoločnosti s ručením obmedzeným (napr. J. Dolný, prof. M. Ďurica), 

- všetci autori uvádzajú ako jednu z funkcií základného imania  garančnú 
funkciu, pričom  

- túto funkciu považujú za základnú ( napr. J. Dolný, J. Pokorná, P. Kuhn, 
prof. M. Ďurica ),   

- uvádzajú, že základné imanie negarantuje, že spoločnosť má skutočne 
majetok zodpovedajúcej výšky ( napr.      

- O. Ovečková,  K. Csach, L Žitňanská ), 
- zdôrazňujú nesprávnosť predstavy o tejto funkcii spočívajúcej v tom, že 

z vymedzenia základného imania        
- vyplýva, že by spoločnosť mala držať finančné prostriedky z vkladov 

spoločníkov na bankovom účte a že    
- nepeňažné vklady by nemohla scudziť,  
- uvádzajú, že základné imanie často zlyháva pri ochrane veriteľov a je 

nespoľahlivým ukazovateľom    
- platobnej schopnosti spoločnosti,   
- neposkytuje veriteľom garanciu existencii  majetku spoločnosti 

zodpovedajúceho základnému imaniu 
- ( J. Dolný ), 
- uvádzajú, že garančná funkcia bola výrazným spôsobom posilnená 

zavedením inštitútu spoločnosti v kríze. 
 

Právne úpravy upravujú inštitút základného imania spoločnosti s ručením 
obmedzeným  ako obligatórny inštitút a obsahujú popri jeho legálnej definícii 
i určenie jeho minimálnej výšky, lehoty pre jeho vytvorenie a sankcie, pre prípad ak 
by základné imanie kleslo pod zákonom stanovenú minimálnu výšku. 

Minimálna výška základného imania  spoločnosti s ručením obmedzeným  bola 
po prvýkrát v novodobej histórii (máme na zreteli obdobie po roku 1989)  upravená 
zákonom č. 103/1990 Zb. ktorým bol novelizovaný Hospodársky zákonník (zákon 
č. 109/1964 Zb.)  a to výške 100  000 Kčs. Táto minimálna výšku základného imania 
bola ustanovená aj v pôvodnom znení Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 
Zb.) s účinnosťou od  1. 1. 1992. Zákonom č. 11/1998  Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
Obchodný zákonník bola  minimálna výška základného imania s účinnosťou od 1.2. 
1998 zvýšená na 200 000 Sk. S účinnosťou od 1.1..2008 bola v článku IV, bod 4 
zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike stanovená 
minimálna výška základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným na 5000 
eur.   

V Českej republike bola minimálna výška základného imania  spoločnosti 
s ručením obmedzeným zvýšená zo 100 000 Kč na 200 000 Kč s účinnosťou od 1. 
1. 2001.  
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s ručením obmedzeným zvýšená zo 100 000 Kč na 200 000 Kč s účinnosťou od 1. 
1. 2001.  
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Zásadná reforma inštitútu minimálnej výšky základného imania spoločnosti 
s ručením obmedzeným bola v Českej republike uskutočnená zákonom 
o obchodných korporáciách,25 s účinnosťou od 1.1.2014.  Minimálna výška 
základného kapitálu spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť jedna koruna 
česká, čo zodpovedá minimálnej výške vkladu jedného spoločníka do spoločnosti. 

 
Podľa názoru J. Pokornej základný kapitál, ktorého výška   do prijatia  reformy 

musela byť minimálne  200 000 Kč plnil predovšetkým garančnú funkciu  t. j. 
„veľkosť základného kapitálu  bola vnímaná ako určitá garancia pre veriteľov.“26 
V dôsledku zníženia minimálnej výšky základného kapitálu potrebného na založenie 
spoločnosti s ručením obmedzeným sa „značne oslabuje ručenie spoločníkov za dlhy 
spoločnosti do výšky nesplateného vkladu.“ 27 Súčasne sa zrušilo povinné vytváranie 
rezervného fondu. 

Česká právna úprava obchodných korporácií sa touto reformnou zmenou  výrazne 
priblížila k európskej legislatíve, napr. k Francúzsku a Veľkej Británii. 

 
So znížením  minimálnej výšky základného kapitálu  na symbolickú 1 Kč  sú  - 

podľa J. Pokornej – možné tieto dôsledky: 
a) prehĺbenie a zintenzívnenie rizík súvisiacich s obmedzeným ručením 

spoločníkov; obmedzená zodpovednosť spoločníkov môže viesť k tomu, že 
s majetkom obchodnej spoločnosti sa bude nakladať ďaleko rizikovejším 
spôsobom, než keby išlo o osobný majetok, 

b) ak bude investícia spoločnosti úspešná spoločníci získajú všetko, naopak 
v prípade neúspechu, môžu spoločníci stratiť len svoju investíciu, čo môže 
byť len 1 Kč,  

c)  znížená averzia k riziku môže viesť k tomu, spoločníci neprestanú zadlžovať 
spoločnosť, nebudú mať k tomu motiváciu, 

d) môže dochádzať k pomerne ľahkým a bezpečným presunom majetku, aby 
nebol v dosahu veriteľov.28  

 
V roku 2014 došlo ku zásadnému rozdielu medzi českou a slovenskou 

koncepciou základného imania  spoločnosti s ručením obmedzeným, kým slovenská 
právna úprava zotrváva na koncepcii  založenej  na stanovení minimálnej výšky 
základného imania,  v sume ktorá predstavuje reálny počiatočný zdroj financovania 
spoločnosti,  v českej  právnej úprave sa uplatňuje koncepcia stanovenia symbolickej  
výšky minimálneho  základného imania (základného kapitálu (1 Kč). Rozdiel aj 
v legálnom vymedzení základného imania a základného kapitálu.  

                                                           
25  Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

ktorý nadobudol účinnosť 1.1. 2014.  
26  POKORNÁ, J. in POKORNÁ, J., HOLEJŠOVSKÝ, J., LASÁK, J., PEKÁREK, M. a kol. 

Obchodní společnosti a  družstva. Praha: C.H. Beck,  2014, 448s. ISBN 978-80-7400-475-9.1, s. 
52. 

27  Tamtiež s. 52. 
28  Tamtiež s.52. 
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2.  SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM BEZ KAPITÁLU 
 

H. Culot, profesor na UC Louvain považuje za správnu  prezentáciu, že  zrušenia 
základného imania v spoločnosti s ručením obmedzeným,29 predstavuje  hlavný  
prvok  reformy práva obchodných spoločností. 

Zrušenie inštitútu základného imania (základného kapitálu) vyvoláva mnoho 
otázok, niekedy aj obavy, pretože sa rokmi ustálila prítomnosť tohto údaja 
v zákonnej úprave obchodných spoločností. V predstavách právnikov základné 
imanie - podľa názoru H. Culota predstavuje prvok stability a bezpečnosti ( je 
označované aj ako "záložné právo veriteľa"). 

Analýzy, ktoré boli v posledných rokoch publikované v Belgicku, ale aj v celom 
rade iných európskych krajín, ukazujú, že tomu  tak v skutočnosti nie je. Základné 
imanie nie je - podľa názoru H. Culota - viac alebo menej efektívne alebo účinné ako 
predtým ale – ako uvádza  - už to nie je moderné.30  

V tejto oblasti by však bolo nesprávne veriť v revolúciu. Naopak, reforma sa v 
tomto bode vyznačuje dvoma prvkami stability, čo je prekvapujúce vzhľadom na to, 
ako sa to často prezentuje. 

Po prvé, z hľadiska cieľa. Ak bolo základné imanie určené na ochranu veriteľov, 
reforma, ktorá ho zrušuje, sleduje rovnaký cieľ a dokonca tvrdí, že poskytuje lepšiu 
ochranu veriteľom, než akú mohli poskytnúť predchádzajúce pravidlá. Liberalizmus, 
ktorý charakterizuje zákonník o obchodných spoločnostiach a združeniach (CSA)31, 
nezachádza tak ďaleko, aby umožnil veriteľom chrániť sa. Namiesto toho CSA 
stanovuje prísnejšie a myslíme vhodnejšie pravidlá, ktoré zabránia akcionárom 
privlastniť si finančné prostriedky spoločnosti na úkor veriteľov. 

Na druhej strane, pokiaľ ide o samotné pravidlá: samozrejme, existujú rozdiely, 
bez ktorých by bolo využitie legislatívnej činnosti zbytočné. Staré koncepcie, staré 
reflexy, tradičné pravidlá sú však do veľkej miery reflexy minulosti, tradičné 
pravidlá. Samozrejme, nie všetko sa malo „vyhodiť“ z právnej úpravy základného 
imania, ktorá je ovocím takmer dvestoročného vývoja, ktorý zahŕňa múdrosti 
dávnych ľudí a ktorý formoval, nech už hovoríme čokoľvek,  aj naše chápanie 
spoločnosti a fungovanie nášho hospodárstva. 
 
2.1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bez kapitálu : myšlienka a jej 

realizácia  
 

Prof. Culot si kladie otázku aké sú príčiny zrušenia kapitálu.  
Kapitál je predovšetkým ekonomický pojem. Je to ten fenomén, ktorý zaujal K. 

Marxa a ktorý predstavuje jeden zo zdrojov, ktoré tvoria podnik, dopĺňa prácu, ale 

                                                           
29  V Belgicku označovaná skratkou SRL – la société á responsabilité limitée. 
30  CULOT, H. La SRL sans capital: quels sont les (réels) changements? in  CAPRASSE,  O.    CULOT, 

H. et  DIEUX , X (coord.) ; "Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le  CSA sous la 
loupe"- Limal ( Belgicko),  Anthemis,  2019, ISBN 9782807205888, s. 153. 

31  Code des sociétés et des associations (zákon z 23.marca 2019, Moniteur  belge zo 4.4.2019, s. 
33239) ďalej v skratke CSA. 
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ktorý nadobudol účinnosť 1.1. 2014.  
26  POKORNÁ, J. in POKORNÁ, J., HOLEJŠOVSKÝ, J., LASÁK, J., PEKÁREK, M. a kol. 

Obchodní společnosti a  družstva. Praha: C.H. Beck,  2014, 448s. ISBN 978-80-7400-475-9.1, s. 
52. 

27  Tamtiež s. 52. 
28  Tamtiež s.52. 
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29  V Belgicku označovaná skratkou SRL – la société á responsabilité limitée. 
30  CULOT, H. La SRL sans capital: quels sont les (réels) changements? in  CAPRASSE,  O.    CULOT, 

H. et  DIEUX , X (coord.) ; "Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le  CSA sous la 
loupe"- Limal ( Belgicko),  Anthemis,  2019, ISBN 9782807205888, s. 153. 

31  Code des sociétés et des associations (zákon z 23.marca 2019, Moniteur  belge zo 4.4.2019, s. 
33239) ďalej v skratke CSA. 
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je jej protikladom. Tento kapitál môže mať niekoľko právnych foriem, ktoré sa v 
závislosti od prípadu nazývajú kapitál, vlastný kapitál, dlh atď. 

Právny význam pojmu "kapitál" nesúvisí s ekonomickým významom, ale je užší. 
Úzko súvisí s modelom "kapitálovej spoločnosti", ktorý sa vyvíjal od 19. storočia a 
s tým súvisiacou obmedzenou zodpovednosťou akcionárov. Koncept kapitálu bol 
teda veľmi dlho zakotvený v belgickom práve o spoločnostiach s ručením 
obmedzeným. Už  pred prijatím európskych smerníc v tejto oblasti, spoločnosti s 
ručením obmedzeným museli mať kapitál, ktorý sa považoval za  ručenie pre 
veriteľov spoločnosti32.  

Súdny dvor Európskej únie uľahčil  mobilitu spoločností, mobilitu podnikov v 
rámci EÚ a cezhraničný výkon hospodárskej činnosti. To uľahčilo zmenu 
rozhodného práva pre spoločnosť (zvyčajne presunutím jej sídla do zahraničia) alebo 
využitie zahraničnej spoločnosti (vybranej pre jej "kvality") na vykonávanie činnosti 
v Belgicku. V dôsledku toho sa zvýšilo riziko „úteku“ spoločností do krajín, ktoré 
ponúkajú preferované právo obchodných spoločností a zvyčajne zároveň 
výhodnejšie daňové pravidlá, na čo štáty reagovali formou súťaže právnych úprav, 
pričom cenu získa krajina, ktorá ponúkne najlepšie pravidlá, nie nevyhnutne z 
hľadiska všeobecného záujmu, ale z hľadiska ich používateľov. To je pozadie 
zrušenia kapitálu v belgickom práve spoločností s ručením obmedzeným.  

Pre poňatie  dôvodov realizácie myšlienky vytvorenia spoločnosti s ručením 
obmedzeným bez kapitálu je potrebné pochopiť vzťah medzi kapitálom a vkladom.   

Legálna definícia spoločnosti sa podstatne  nezmenila.  Podľa  čl. 1:1.  CSA  
spoločnosť sa zakladá právnym úkonom, ktorým jedna alebo viac osôb, tzv. 
spoločníkov, vkladá vklad. Má aktíva a pasíva a jej predmetom činnosti je 
vykonávanie jednej alebo viacerých špecifických činností. Jedným z jej cieľov je 
rozdeliť alebo zabezpečiť svojim členom priamu alebo nepriamu finančnú výhodu.33 
Z toho vyplýva potreba rozlišovať medzi kapitálom a príspevkom. "Príspevok je 
úkon, ktorým osoba dáva niečo k dispozícii spoločnosti, ktorá sa má založiť, vklad 
je úkon, ktorým osoba dáva niečo k dispozícii spoločnosti, ktorá sa má založiť, alebo 
existujúcej spoločnosti, aby sa stala spoločníkom alebo aby zvýšila svoj podiel na 
zisku.“ 34    

                                                           
32  Kasačný súd to veľmi elegantne vyjadril v tomto starom rozsudku: "Medzi zákonnými typmi 

spoločností sú aj také, ktoré zákon vyňal zo zmluvnej voľnosti, pretože spoločníci ručia za dlhy 
spoločnosti len do výšky svojich vkladov, takže veritelia nemajú inú zástavu ako majetok vložený 
do spoločnosti a jeho prírastky; že v záujme zabezpečenia tretích osôb proti zníženiu, ktorému môže 
byť toto záložné právo vystavené, zákon chcel, aby v stanovách týchto spoločností s ručením 
obmedzeným alebo akciových spoločností bola masa majetku tvorená vkladmi ocenená určitou 
sumou, nazývanou základné imanie, ktorá predstavuje minimálnu hodnotu, ktorú sa spoločníci 
zaväzujú zachovať v majetku spoločnosti v záujme tretích osôb" (Cass. , 1. marca 1928, R.P.S., 
1928, s. 194). 

33  Čl. 1:1.  § 1 CSA. 
34  Čl. 1:8. § 1. Vklad je úkon, ktorým osoba dáva niečo k dispozícii spoločnosti, ktorá sa má založiť, 

alebo existujúcej spoločnosti, aby sa stala jej členom alebo aby zvýšila svoj podiel na zisku. 
§ 2. Príspevok v hotovosti je príspevok peňažnej sumy. Nepeňažný vklad je vklad akéhokoľvek 
iného hmotného alebo nehmotného majetku. Vecný príspevok je záväzok vykonať prácu alebo 
poskytnúť služby. Je to forma vecného príspevku. § 3. Peňažný alebo nepeňažný vklad môže mať 
charakter majetku alebo pôžitku. 
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Predtým vo väčšine prípadov tvorili kapitál vklady. Presnejšie povedané, hodnota 
vkladov bola zapísaná do položky "kapitál" na strane pasív súvahy a tento kapitál, 
ktorý nazveme nehmotný, bol "blokovaný" v spoločnosti v tom zmysle, že akcionári 
si nemohli "vziať späť" hodnotu svojho podielu na úkor veriteľov spoločnosti. 
Dividendy akcionárom sa mohli vyplácať len zo zisku spoločnosti, a nie z podielu 
akcionárov. Čím vyšší bol teda kapitál, tým viac veriteľov mohlo veriť, že 
spoločnosť má pohodlný "vankúš", ktorý môže v prípade potreby použiť na ich 
vyplatenie. 

Žiada sa upozorniť, že existencia kapitálu nebráni tomu, aby  spoločnosť 
vykázala straty , takže vlastné imanie môže byť v konečnom dôsledku nižšie ako 
kapitál  a existencia kapitálu ani nebráni tomu, že aktíva spoločnosti sú natoľko 
nelikvidné, že sťažujú splácanie záväzkov voči veriteľom. 

Zrušenie kapitálu znamená oslobodenie  sa od  blokovania vkladov, a tým 
umožňuje  urobiť vklady rozdeliteľné, rovnako ako zisky a rezervy, medzi 
spoločníkov. 

Radikálnym spôsobom riešenia tohto problému -  ako upozorňuje H. Culot  - by 
bolo zakázať akékoľvek platby spoločníkom pred likvidáciou spoločnosti. V praxi 
by to však nebolo realizovateľné a viedlo by to k predčasnej a najmä neefektívnej 
likvidácii. Preto je potrebné nájsť spôsob odmeňovania spoločníkov  počas 
existencie spoločnosti a zároveň zabezpečiť, aby to neohrozilo vyplácanie veriteľov. 
To všetko v situácii, keď spoločníci  majú konečnú rozhodovaciu právomoc nad 
spoločnosťou (najmä prostredníctvom výberu manažérov), čo by ich mohlo viesť k 
prijímaniu rozhodnutí, ktoré sú  v ich prospech. 

Kapitál je síce nedokonalou metódou riadenia tohto konfliktu, pretože – ako 
uvádza H. Culot (rovnako aj niektorí naši autori, napr. J. Dolný) - obmedzuje 
rozdelenie, o ktorom môžu akcionári rozhodnúť, a teda aj sumy, ktoré si môžu 
privlastniť z vlastného imania spoločnosti. Ale tento limit je však abstraktný, 
paušálny a historický a nedotýka sa podstaty toho, čo je dôležité pre veriteľov, t. j. 
dostupnosť likvidity potrebnej na to, aby spoločnosť mohla splácať svoje záväzky. 
Kapitál bol preto označený za "zastaraný", ktorý neposkytuje "účinnú ochranu 
veriteľom, ktorá sa od neho očakávala, pričom zároveň zaťažuje  spoločnosť 
byrokratickými nákladmi a postupmi". 

H. Culot tvrdí, že odstránenie kapitálu nikdy nebolo zamýšľané ako spôsob 
zníženia ochrany, ktorú by mali požívať veritelia. Preto bolo potrebné vyvinúť 
ochranný mechanizmus minimálne rovnako účinný, prípadne i lepší, a predovšetkým 
menej  rigidný. Takto vznikla myšlienka kontroly likvidity spoločnosti, ktorá je pre 
veriteľov minimálne rovnako dôležitým faktorom zabezpečenia ako výška vlastného 
kapitálu/imania. 

V dôvodovej správe k zákonu  o spoločnostiach a združeniach sa uvádza , že "v 
ustanoveniach návrhu sa pojem kapitálu a všetky súvisiace pravidlá v SRL rušia".35 
Zákonodarca sa však touto logikou neriadil až do konca a zachoval mnohé pravidlá 

                                                           
Ide o majetok, keď sa vlastníctvo majetku, ktorý tvorí predmet vkladu, prevedie na spoločnosť bez 
ohľadu na to, či má alebo nemá právnu subjektivitu. Je v užívaní, keď je spoločnosti k dispozícii 
len na jej použitie a realizáciu jej úžitkov. 

35  Exposé des motifs, op. cit., n 54‐3119/001, p. 128.  
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je jej protikladom. Tento kapitál môže mať niekoľko právnych foriem, ktoré sa v 
závislosti od prípadu nazývajú kapitál, vlastný kapitál, dlh atď. 

Právny význam pojmu "kapitál" nesúvisí s ekonomickým významom, ale je užší. 
Úzko súvisí s modelom "kapitálovej spoločnosti", ktorý sa vyvíjal od 19. storočia a 
s tým súvisiacou obmedzenou zodpovednosťou akcionárov. Koncept kapitálu bol 
teda veľmi dlho zakotvený v belgickom práve o spoločnostiach s ručením 
obmedzeným. Už  pred prijatím európskych smerníc v tejto oblasti, spoločnosti s 
ručením obmedzeným museli mať kapitál, ktorý sa považoval za  ručenie pre 
veriteľov spoločnosti32.  

Súdny dvor Európskej únie uľahčil  mobilitu spoločností, mobilitu podnikov v 
rámci EÚ a cezhraničný výkon hospodárskej činnosti. To uľahčilo zmenu 
rozhodného práva pre spoločnosť (zvyčajne presunutím jej sídla do zahraničia) alebo 
využitie zahraničnej spoločnosti (vybranej pre jej "kvality") na vykonávanie činnosti 
v Belgicku. V dôsledku toho sa zvýšilo riziko „úteku“ spoločností do krajín, ktoré 
ponúkajú preferované právo obchodných spoločností a zvyčajne zároveň 
výhodnejšie daňové pravidlá, na čo štáty reagovali formou súťaže právnych úprav, 
pričom cenu získa krajina, ktorá ponúkne najlepšie pravidlá, nie nevyhnutne z 
hľadiska všeobecného záujmu, ale z hľadiska ich používateľov. To je pozadie 
zrušenia kapitálu v belgickom práve spoločností s ručením obmedzeným.  

Pre poňatie  dôvodov realizácie myšlienky vytvorenia spoločnosti s ručením 
obmedzeným bez kapitálu je potrebné pochopiť vzťah medzi kapitálom a vkladom.   

Legálna definícia spoločnosti sa podstatne  nezmenila.  Podľa  čl. 1:1.  CSA  
spoločnosť sa zakladá právnym úkonom, ktorým jedna alebo viac osôb, tzv. 
spoločníkov, vkladá vklad. Má aktíva a pasíva a jej predmetom činnosti je 
vykonávanie jednej alebo viacerých špecifických činností. Jedným z jej cieľov je 
rozdeliť alebo zabezpečiť svojim členom priamu alebo nepriamu finančnú výhodu.33 
Z toho vyplýva potreba rozlišovať medzi kapitálom a príspevkom. "Príspevok je 
úkon, ktorým osoba dáva niečo k dispozícii spoločnosti, ktorá sa má založiť, vklad 
je úkon, ktorým osoba dáva niečo k dispozícii spoločnosti, ktorá sa má založiť, alebo 
existujúcej spoločnosti, aby sa stala spoločníkom alebo aby zvýšila svoj podiel na 
zisku.“ 34    

                                                           
32  Kasačný súd to veľmi elegantne vyjadril v tomto starom rozsudku: "Medzi zákonnými typmi 

spoločností sú aj také, ktoré zákon vyňal zo zmluvnej voľnosti, pretože spoločníci ručia za dlhy 
spoločnosti len do výšky svojich vkladov, takže veritelia nemajú inú zástavu ako majetok vložený 
do spoločnosti a jeho prírastky; že v záujme zabezpečenia tretích osôb proti zníženiu, ktorému môže 
byť toto záložné právo vystavené, zákon chcel, aby v stanovách týchto spoločností s ručením 
obmedzeným alebo akciových spoločností bola masa majetku tvorená vkladmi ocenená určitou 
sumou, nazývanou základné imanie, ktorá predstavuje minimálnu hodnotu, ktorú sa spoločníci 
zaväzujú zachovať v majetku spoločnosti v záujme tretích osôb" (Cass. , 1. marca 1928, R.P.S., 
1928, s. 194). 

33  Čl. 1:1.  § 1 CSA. 
34  Čl. 1:8. § 1. Vklad je úkon, ktorým osoba dáva niečo k dispozícii spoločnosti, ktorá sa má založiť, 

alebo existujúcej spoločnosti, aby sa stala jej členom alebo aby zvýšila svoj podiel na zisku. 
§ 2. Príspevok v hotovosti je príspevok peňažnej sumy. Nepeňažný vklad je vklad akéhokoľvek 
iného hmotného alebo nehmotného majetku. Vecný príspevok je záväzok vykonať prácu alebo 
poskytnúť služby. Je to forma vecného príspevku. § 3. Peňažný alebo nepeňažný vklad môže mať 
charakter majetku alebo pôžitku. 
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Predtým vo väčšine prípadov tvorili kapitál vklady. Presnejšie povedané, hodnota 
vkladov bola zapísaná do položky "kapitál" na strane pasív súvahy a tento kapitál, 
ktorý nazveme nehmotný, bol "blokovaný" v spoločnosti v tom zmysle, že akcionári 
si nemohli "vziať späť" hodnotu svojho podielu na úkor veriteľov spoločnosti. 
Dividendy akcionárom sa mohli vyplácať len zo zisku spoločnosti, a nie z podielu 
akcionárov. Čím vyšší bol teda kapitál, tým viac veriteľov mohlo veriť, že 
spoločnosť má pohodlný "vankúš", ktorý môže v prípade potreby použiť na ich 
vyplatenie. 

Žiada sa upozorniť, že existencia kapitálu nebráni tomu, aby  spoločnosť 
vykázala straty , takže vlastné imanie môže byť v konečnom dôsledku nižšie ako 
kapitál  a existencia kapitálu ani nebráni tomu, že aktíva spoločnosti sú natoľko 
nelikvidné, že sťažujú splácanie záväzkov voči veriteľom. 

Zrušenie kapitálu znamená oslobodenie  sa od  blokovania vkladov, a tým 
umožňuje  urobiť vklady rozdeliteľné, rovnako ako zisky a rezervy, medzi 
spoločníkov. 

Radikálnym spôsobom riešenia tohto problému -  ako upozorňuje H. Culot  - by 
bolo zakázať akékoľvek platby spoločníkom pred likvidáciou spoločnosti. V praxi 
by to však nebolo realizovateľné a viedlo by to k predčasnej a najmä neefektívnej 
likvidácii. Preto je potrebné nájsť spôsob odmeňovania spoločníkov  počas 
existencie spoločnosti a zároveň zabezpečiť, aby to neohrozilo vyplácanie veriteľov. 
To všetko v situácii, keď spoločníci  majú konečnú rozhodovaciu právomoc nad 
spoločnosťou (najmä prostredníctvom výberu manažérov), čo by ich mohlo viesť k 
prijímaniu rozhodnutí, ktoré sú  v ich prospech. 

Kapitál je síce nedokonalou metódou riadenia tohto konfliktu, pretože – ako 
uvádza H. Culot (rovnako aj niektorí naši autori, napr. J. Dolný) - obmedzuje 
rozdelenie, o ktorom môžu akcionári rozhodnúť, a teda aj sumy, ktoré si môžu 
privlastniť z vlastného imania spoločnosti. Ale tento limit je však abstraktný, 
paušálny a historický a nedotýka sa podstaty toho, čo je dôležité pre veriteľov, t. j. 
dostupnosť likvidity potrebnej na to, aby spoločnosť mohla splácať svoje záväzky. 
Kapitál bol preto označený za "zastaraný", ktorý neposkytuje "účinnú ochranu 
veriteľom, ktorá sa od neho očakávala, pričom zároveň zaťažuje  spoločnosť 
byrokratickými nákladmi a postupmi". 

H. Culot tvrdí, že odstránenie kapitálu nikdy nebolo zamýšľané ako spôsob 
zníženia ochrany, ktorú by mali požívať veritelia. Preto bolo potrebné vyvinúť 
ochranný mechanizmus minimálne rovnako účinný, prípadne i lepší, a predovšetkým 
menej  rigidný. Takto vznikla myšlienka kontroly likvidity spoločnosti, ktorá je pre 
veriteľov minimálne rovnako dôležitým faktorom zabezpečenia ako výška vlastného 
kapitálu/imania. 

V dôvodovej správe k zákonu  o spoločnostiach a združeniach sa uvádza , že "v 
ustanoveniach návrhu sa pojem kapitálu a všetky súvisiace pravidlá v SRL rušia".35 
Zákonodarca sa však touto logikou neriadil až do konca a zachoval mnohé pravidlá 

                                                           
Ide o majetok, keď sa vlastníctvo majetku, ktorý tvorí predmet vkladu, prevedie na spoločnosť bez 
ohľadu na to, či má alebo nemá právnu subjektivitu. Je v užívaní, keď je spoločnosti k dispozícii 
len na jej použitie a realizáciu jej úžitkov. 

35  Exposé des motifs, op. cit., n 54‐3119/001, p. 128.  
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týkajúce sa prítomnosti kapitálu,  aj keď kapitál zmizol, týka sa to  napr. oceňovanie 
nepeňažných vkladov. 
 
2.2. Zrušenie (minimálneho) základného imania 
 

Z vyššie uvedených dôvodov bolo prijaté rozhodnutie o zrušení kapitálu v SRL. 
Nejde teda o to, aby sa zachoval minimálny kapitál s veľmi nízkou, alebo dokonca 
symbolickou sumou, ani aby sa ponechalo na spoločníkoch rozhodnutie, či stanoviť 
alebo nestanoviť kapitál.  Zrušenie kapitálu má -  podľa H. Culota - podobu zákazu 
stanovovať kapitál v s.r.o. Absencia takéhoto kapitálu sa stáva základným prvkom 
spoločnosti SRL, ktorý je uvedený aj v legálnej definícii v čl. 5:1. Spoločnosť s 
ručením obmedzeným je spoločnosť bez kapitálu, ktorej spoločníci sa zaväzujú len 
svojím vkladom.36 .  

V dôsledku toho  spoločnosti, ktoré chcú mať kapitál, musia využiť inú formu, 
najmä formu akciovej spoločnosti. Na druhej strane nie je zakázané používať 
techniky, ktoré sa podobajú kapitálu alebo ktoré plnia rovnaké alebo podobné 
funkcie, bez toho, aby mali názov. To sa týka najmä vkladov alebo neprístupných 
rezerv, ktoré môžu byť stanovené v stanovách alebo zavedené rozhodnutím valného 
zhromaždenia, ktoré koná za podmienok požadovaných pre zmenu stanov.  To má 
za následok zablokovanie určitej sumy vlastného kapitálu, ktorú valné zhromaždenie 
za bežných podmienok nemôže rozdeliť akcionárom, a už vôbec nie predstavenstvo. 
Na sprístupnenie tohto typu rezervy je potrebné prijať rozhodnutie v súlade s 
podmienkami zmeny stanov, ale postup ochrany veriteľov v prípade zníženia 
základného imania, ktorý znamenal možnosť niektorých z nich získať zábezpeku, už 
neexistuje. Okrem toho nič nebráni tomu, aby sa spoločnosť alebo jej akcionári pred 
rozhodnutím o rozdelení zmluvne dohodli na splnení určitých formálnych alebo 
vecných podmienok.  

Po zrušení  základného imania už spoločenská zmluva neobsahuje článok 
určujúci výšku základného imania. Vlastné imanie spoločnosti sa tak môže zvýšiť 
novými vkladmi spoločníkov bez toho, aby to vyžadovalo zmenu stanov. Valné 
zhromaždenie preto môže prijať rozhodnutie jednoduchou väčšinou. Podobne môže 
valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou znížiť vlastné imanie rozdelením medzi 
spoločníkov.  

Osobitosťou belgickej úpravy  je participácia notárov pri zakladaní spoločnosti. 
Povinnosť spísať notársku zápisnicu je v zásade stanovená pre zakladateľskú listinu 
- obsahujúcu stanovy - a pre listiny, ktoré ju menia a dopĺňajú . 

 
2.3. Dôsledky odstránenia základného imania 
 

Je logické, že ak neexistuje základné imanie, neexistuje ani minimálne základné 
imanie. Táto absencia minimálneho základného imania platí nielen v čase založenia, 
ale aj počas celej existencie spoločnosti. Z toho možno vyvodiť, že  neexistuje žiadna  
požiadavka ponechať v spoločnosti určitú sumu vlastného kapitálu. Na druhej strane 

                                                           
36  článok 5:1.CSA 
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však  vklad je povinný pre spoločníkov  SRL a spoločnosť musí mať aspoň jedného 
spoločníka. 

V čase svojho založenia má teda spoločnosť vlastné imanie, aj keď malé, ktoré je 
protipólom vkladov jej spoločníkov. Nevyžaduje sa však žiadna minimálna suma a 
predovšetkým hodnota týchto vkladov nie je v spoločnosti zablokovaná. 
Spoločníkom možno vyplatiť kedykoľvek v súlade s pravidlami pre výplatu 
dividend. 

Po druhé, zrušenie základného imania znamená aj to, že v čase založenia musí 
byť splatená minimálna suma. Nová úprava v čl. 5:8.ustanovuje, že ak nie je v 
zakladajúcom dokumente stanovené inak, všetky vklady musia byť pri založení 
splatené v plnej výške. 

Systém kapitálu je založený na zásadách stanovených v Druhej smernici o 
harmonizácii práva obchodných spoločností, ktoré sú teraz obsiahnuté v smernici 
(EÚ) 2017/1132 o určitých aspektoch práva obchodných spoločností. Táto smernica 
sa formálne vzťahuje len na akciové spoločnosti, ale Belgicko sa rozhodlo použiť jej 
zásady na stanovenie kapitálových pravidiel pre SPRL (Société privée à 
responsabilité limitée) a SCRL (La société coopérative à responsabilité limitée). 
Medzi tieto zásady patrila aj myšlienka, že know how vklady nemožno použiť na 
tvorbu kapitálu: "Upisovaný kapitál môže byť tvorený len majetkom, ktorý je 
schopný ekonomického zhodnotenia. Tento majetok však nemôže byť tvorený 
záväzkami vykonávať práce alebo poskytovať služby". Tento typ vkladu teda nebol 
zakázaný ako vklad, ale nemohol byť odmeňovaný cennými papiermi 
predstavujúcimi kapitál, t. j. akciami. To je  - podľa  H. Culota - hlavný dôvod 
existencie beneficiárnych podielov . 

V skutočnosti je situácia v spoločnosti s ručením obmedzeným (SRL) tiež 
rovnaká: know how vklady sú povolené, ale nezakladajú právo na cenné papiere 
predstavujúce kapitál. Takéto cenné papiere už v SRL neexistujú, pretože kapitál 
zanikol. Došlo však k niekoľkým zmenám. 

V dôsledku toho môžu byť nepeňažné vklady málo úspešné. Samozrejme, ako to 
už býva, mnohí spoločníci s.r.o. budú poskytovať služby svojej spoločnosti. Môžu 
byť odmeňovaní v hotovosti na základe zmluvy o poskytovaní služieb alebo dokonca 
na základe pracovnej zmluvy, ak sú splnené podmienky. A ak chcú získať 
protihodnotu podľa práva obchodných spoločností, nechýbajú techniky, ako sa 
vyhnúť kvalifikácii vkladu: môžu upísať (za malú sumu v hotovosti) akcie, ktoré ich 
oprávňujú na podiel na zisku vypočítaný podľa množstva, kvality alebo výsledkov 
služieb, ktoré poskytli, alebo získať za svoje služby právo upísať bez prednostných 
práv akcie vydané spoločnosťou za malý vklad. 

 
2.4. Účtovné aspekty zrušenia  základného imania 
 

Zrušenie kapitálu má dôsledky v oblasti účtovného práva. Kapitál bol totiž 
tradičnou položkou v súvahe spoločností s ručením obmedzeným, ktorá nevyhnutne 
zanikne. V účtovnej osnove, ktorá je prílohou kráľovského dekrétu, ktorým sa 
vykonáva zákonník o obchodných spoločnostiach a združeniach (CSA), je položka 
"kapitál" v rámci "vlastného kapitálu" nahradená položkou s názvom "vklad ". Táto 
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Povinnosť spísať notársku zápisnicu je v zásade stanovená pre zakladateľskú listinu 
- obsahujúcu stanovy - a pre listiny, ktoré ju menia a dopĺňajú . 

 
2.3. Dôsledky odstránenia základného imania 
 

Je logické, že ak neexistuje základné imanie, neexistuje ani minimálne základné 
imanie. Táto absencia minimálneho základného imania platí nielen v čase založenia, 
ale aj počas celej existencie spoločnosti. Z toho možno vyvodiť, že  neexistuje žiadna  
požiadavka ponechať v spoločnosti určitú sumu vlastného kapitálu. Na druhej strane 

                                                           
36  článok 5:1.CSA 
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však  vklad je povinný pre spoločníkov  SRL a spoločnosť musí mať aspoň jedného 
spoločníka. 

V čase svojho založenia má teda spoločnosť vlastné imanie, aj keď malé, ktoré je 
protipólom vkladov jej spoločníkov. Nevyžaduje sa však žiadna minimálna suma a 
predovšetkým hodnota týchto vkladov nie je v spoločnosti zablokovaná. 
Spoločníkom možno vyplatiť kedykoľvek v súlade s pravidlami pre výplatu 
dividend. 

Po druhé, zrušenie základného imania znamená aj to, že v čase založenia musí 
byť splatená minimálna suma. Nová úprava v čl. 5:8.ustanovuje, že ak nie je v 
zakladajúcom dokumente stanovené inak, všetky vklady musia byť pri založení 
splatené v plnej výške. 

Systém kapitálu je založený na zásadách stanovených v Druhej smernici o 
harmonizácii práva obchodných spoločností, ktoré sú teraz obsiahnuté v smernici 
(EÚ) 2017/1132 o určitých aspektoch práva obchodných spoločností. Táto smernica 
sa formálne vzťahuje len na akciové spoločnosti, ale Belgicko sa rozhodlo použiť jej 
zásady na stanovenie kapitálových pravidiel pre SPRL (Société privée à 
responsabilité limitée) a SCRL (La société coopérative à responsabilité limitée). 
Medzi tieto zásady patrila aj myšlienka, že know how vklady nemožno použiť na 
tvorbu kapitálu: "Upisovaný kapitál môže byť tvorený len majetkom, ktorý je 
schopný ekonomického zhodnotenia. Tento majetok však nemôže byť tvorený 
záväzkami vykonávať práce alebo poskytovať služby". Tento typ vkladu teda nebol 
zakázaný ako vklad, ale nemohol byť odmeňovaný cennými papiermi 
predstavujúcimi kapitál, t. j. akciami. To je  - podľa  H. Culota - hlavný dôvod 
existencie beneficiárnych podielov . 

V skutočnosti je situácia v spoločnosti s ručením obmedzeným (SRL) tiež 
rovnaká: know how vklady sú povolené, ale nezakladajú právo na cenné papiere 
predstavujúce kapitál. Takéto cenné papiere už v SRL neexistujú, pretože kapitál 
zanikol. Došlo však k niekoľkým zmenám. 

V dôsledku toho môžu byť nepeňažné vklady málo úspešné. Samozrejme, ako to 
už býva, mnohí spoločníci s.r.o. budú poskytovať služby svojej spoločnosti. Môžu 
byť odmeňovaní v hotovosti na základe zmluvy o poskytovaní služieb alebo dokonca 
na základe pracovnej zmluvy, ak sú splnené podmienky. A ak chcú získať 
protihodnotu podľa práva obchodných spoločností, nechýbajú techniky, ako sa 
vyhnúť kvalifikácii vkladu: môžu upísať (za malú sumu v hotovosti) akcie, ktoré ich 
oprávňujú na podiel na zisku vypočítaný podľa množstva, kvality alebo výsledkov 
služieb, ktoré poskytli, alebo získať za svoje služby právo upísať bez prednostných 
práv akcie vydané spoločnosťou za malý vklad. 

 
2.4. Účtovné aspekty zrušenia  základného imania 
 

Zrušenie kapitálu má dôsledky v oblasti účtovného práva. Kapitál bol totiž 
tradičnou položkou v súvahe spoločností s ručením obmedzeným, ktorá nevyhnutne 
zanikne. V účtovnej osnove, ktorá je prílohou kráľovského dekrétu, ktorým sa 
vykonáva zákonník o obchodných spoločnostiach a združeniach (CSA), je položka 
"kapitál" v rámci "vlastného kapitálu" nahradená položkou s názvom "vklad ". Táto 
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položka vkladu sa delí na dve podpoložky: disponibilný vklad a nedisponibilný 
vklad, pričom disponibilný vklad je ten, o ktorom stanovy alebo valné zhromaždenie 
vyhlási, že sa môže rozdeliť len na základe rozhodnutia prijatého v súlade s 
podmienkami zmeny stanov. 

 
2.5.  Pravidlá distribúcie  
 

Dôležitou  zmenou novej právnej úpravy  spoločnosti s ručením obmedzeným 
vyplývajúcou  zo zrušenia základného imania je  úprava pravidiel rozdeľovania 
(pravidlá distribúcie). 

V zásade platí, že všetok vlastný kapitál je rozdeliteľný. Dostupná kapitál je taký, 
ktorý  udržiava určitú úroveň vlastného imania spoločnosti, najmä vo vzťahu medzi 
spoločníkmi a veriteľmi. V záujme veriteľov stanovuje obmedzenie výšky vlastného 
imania spoločnosti, o ktorej môžu spoločníci  rozhodnúť tak,  že ju pridelia sami 
sebe. Zrušenie pojmu kapitál znamená, že táto hranica  zaniká,  resp. musí sa inak 
vymedziť , pretože spoločníci  sa môžu rozhodnúť, že si svoje vlastné prostriedky 
rozdelia sami. 

Zákon, stanovy alebo valné zhromaždenie môžu určiť, že časť vlastného kapitálu 
nie je k dispozícii (nedostupný vlastný kapitál).  Stále platí zákonná povinnosť 
vytvárať nedostupnú rezervu v prípade nadobudnutia vlastných akcií vedených 
majetku spoločnosti a v prípade finančnej pomoci. 
 
2.6.  K akým zmenám došlo zrušením základného imania 
 

Zákon  o spoločnostiach a zduženiach obsahuje pozitívnu povinnosť  poskytnúť 
spoločnosti dostatočný vlastný kapitál. Spoločnosť musí mať dostatočný vlastný 
kapitál. Inak povedané už neexistuje povinnosť poskytnúť minimálny "kapitál", ale 
spoločnosť musí mať dostatočný "kapitál". Dôležité je zdôrazniť skutočnosť, že 
výška počiatočného kapitálu sa môže prispôsobiť osobitostiam každej spoločnosti, 
najmä financovania, ktoré si jej činnosť vyžaduje, a alternatívne zdroje financovania, 
na ktoré sa môže spoľahnúť, vrátane úverov od spoločníkov. 

Sprísnila sa úprava  finančného  plánu, ktorý  musí byť vždy vypracovaný. Zákon 
stanovuje obsahové náležitosti finančného plánu v 7 položkách. 

Podľa čl.  5:4. pred založením spoločnosti sú  zakladatelia povinní predložiť 
vykonávajúcemu notárovi finančný plán, v ktorom odôvodnia výšku počiatočného 
vlastného kapitálu vzhľadom na plánovanú činnosť spoločnosti na obdobie najmenej 
dvoch rokov.  

Finančný plán musí obsahovať aspoň tieto prvky: 
 
1. presný opis plánovanej činnosti, 
2. prehľad všetkých zdrojov financovania v čase založenia vrátane prípadného 

vyhlásenia o zárukách poskytnutých v tejto súvislosti, 
3. počiatočnú súvahu vypracovanú v súlade so stanovenou schémou, ako aj 

plánované súvahy po dvanástich a dvadsiatich štyroch mesiacoch, 
4. plánovaný výkaz ziskov a strát po dvanástich a dvadsiatich štyroch mesiacoch,  
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5. predpokladaný rozpočet príjmov a výdavkov na obdobie najmenej dvoch 
rokov od založenia, 

6. opis predpokladov použitých pri odhade predpokladaného obratu a ziskovosti, 
7. prípadne meno externého experta, ktorý pomáhal pri príprave finančného 

plánu. 
 

H. Culot  predpokladá, že finančné plány sa budú vypracúvať serióznejšie ako v 
minulosti . Notári už nebudú povinní kontrolovať len existenciu finančného plánu, 
ale budú  musieť tiež zabezpečiť, aby jeho obsah  spĺňal zákonné  požiadavky.  
Posilnenie úpravy finančného plánu znamená, že bude  ťažšie ako predtým ho 
vypracovať ak  zakladatelia nemajú odborné schopnosti.Aby sa nezvyšovali náklady, 
Kódex spoločností a združení nevyžaduje,  aby finančný  plán bol spracovaný  
profesionálnym  účtovníkom , ale len to, aby  bolo  v pláne  uvedené meno  
odborníka, ktorý ho spracoval. Vzhľadom na zložitosť požiadaviek a súvisiacich 
rizík ,budú  obozretní zakladatelia, z vlastnej iniciatívy alebo presvedčení notárom, 
potrebovať  odbornú pomoc pri spracovaní finančného plánu .  

Mechanizmus a podmienky zodpovednosti  zakladateľov spoločnosti sa v zásade 
nemenia. Kódex spoločností a združení však umožňuje stanoviť v zakladateľskej 
zmluve,  že niektorí účastníci spoločenskej zmluvy nebudú považovaní za 
zakladateľov, a preto sa na nich nebude vzťahovať riziko  zodpovednosti 
vyplývajúce  zo zákona.  To si vyžaduje, aby určení zakladatelia vlastnili spolu 
najmenej jednu tretinu akcií a tí, ktorí nie sú zakladateľmi prispievajú len hotovosťou 
a nevyužívajú žiadne špeciálne výhody. 

Pri oceňovaní nepeňažných vkladov  platí podľa  článku   5:7 povinnosť 
zakladateľov uviesť v osobitnej správe podiel spoločnosti na tomto vklade. Správa 
obsahuje opis každého nepeňažného vkladu a jeho odôvodnené ocenenie. Uvedie sa 
v ňom odmena poskytnutá za príspevok. Zakladatelia predložia návrh tejto správy 
nimi určenému audítorovi.  Audítor vypracuje správu, v ktorej preskúma opis 
každého nepeňažného vkladu zo strany zakladateľov, prijaté ocenenie a použité 
metódy ocenenia. V správe sa musí uviesť, či hodnoty získané týmito metódami 
ocenenia zodpovedajú aspoň hodnote vkladu uvedeného v listine. Uvedie sa, aká je 
skutočná odmena prislúchajúca za príspevok. 

Vo svojej správe zakladatelia prípadne uvedú dôvody, pre ktoré sa odchyľujú od 
záverov správy audítora.  Táto správa sa podáva a uverejňuje spolu so správou 
audítora. 

 
2.7. „Poplašné zvony“ 
 

Mechanizmus poplašného zvončeka zostáva v zásade zachovaný, ale je 
ovplyvnený novými pravidlami distribúcie. Ide o označenia pravidla, ktoré 
vyžaduje, aby správna rada  zvolala valné zhromaždenie, keď sa činnosť spoločnosti 
skončí neúspechom, s cieľom navrhnúť rozpustenie spoločnosti alebo nápravné 
opatrenia.  

Podľa novej právnej úpravy bude potrebné zazvoniť na poplach, keď sa čisté 
aktíva stanú alebo sa pravdepodobne stanú negatívnymi  alebo keď už nie je 
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položka vkladu sa delí na dve podpoložky: disponibilný vklad a nedisponibilný 
vklad, pričom disponibilný vklad je ten, o ktorom stanovy alebo valné zhromaždenie 
vyhlási, že sa môže rozdeliť len na základe rozhodnutia prijatého v súlade s 
podmienkami zmeny stanov. 

 
2.5.  Pravidlá distribúcie  
 

Dôležitou  zmenou novej právnej úpravy  spoločnosti s ručením obmedzeným 
vyplývajúcou  zo zrušenia základného imania je  úprava pravidiel rozdeľovania 
(pravidlá distribúcie). 

V zásade platí, že všetok vlastný kapitál je rozdeliteľný. Dostupná kapitál je taký, 
ktorý  udržiava určitú úroveň vlastného imania spoločnosti, najmä vo vzťahu medzi 
spoločníkmi a veriteľmi. V záujme veriteľov stanovuje obmedzenie výšky vlastného 
imania spoločnosti, o ktorej môžu spoločníci  rozhodnúť tak,  že ju pridelia sami 
sebe. Zrušenie pojmu kapitál znamená, že táto hranica  zaniká,  resp. musí sa inak 
vymedziť , pretože spoločníci  sa môžu rozhodnúť, že si svoje vlastné prostriedky 
rozdelia sami. 

Zákon, stanovy alebo valné zhromaždenie môžu určiť, že časť vlastného kapitálu 
nie je k dispozícii (nedostupný vlastný kapitál).  Stále platí zákonná povinnosť 
vytvárať nedostupnú rezervu v prípade nadobudnutia vlastných akcií vedených 
majetku spoločnosti a v prípade finančnej pomoci. 
 
2.6.  K akým zmenám došlo zrušením základného imania 
 

Zákon  o spoločnostiach a zduženiach obsahuje pozitívnu povinnosť  poskytnúť 
spoločnosti dostatočný vlastný kapitál. Spoločnosť musí mať dostatočný vlastný 
kapitál. Inak povedané už neexistuje povinnosť poskytnúť minimálny "kapitál", ale 
spoločnosť musí mať dostatočný "kapitál". Dôležité je zdôrazniť skutočnosť, že 
výška počiatočného kapitálu sa môže prispôsobiť osobitostiam každej spoločnosti, 
najmä financovania, ktoré si jej činnosť vyžaduje, a alternatívne zdroje financovania, 
na ktoré sa môže spoľahnúť, vrátane úverov od spoločníkov. 

Sprísnila sa úprava  finančného  plánu, ktorý  musí byť vždy vypracovaný. Zákon 
stanovuje obsahové náležitosti finančného plánu v 7 položkách. 

Podľa čl.  5:4. pred založením spoločnosti sú  zakladatelia povinní predložiť 
vykonávajúcemu notárovi finančný plán, v ktorom odôvodnia výšku počiatočného 
vlastného kapitálu vzhľadom na plánovanú činnosť spoločnosti na obdobie najmenej 
dvoch rokov.  

Finančný plán musí obsahovať aspoň tieto prvky: 
 
1. presný opis plánovanej činnosti, 
2. prehľad všetkých zdrojov financovania v čase založenia vrátane prípadného 

vyhlásenia o zárukách poskytnutých v tejto súvislosti, 
3. počiatočnú súvahu vypracovanú v súlade so stanovenou schémou, ako aj 

plánované súvahy po dvanástich a dvadsiatich štyroch mesiacoch, 
4. plánovaný výkaz ziskov a strát po dvanástich a dvadsiatich štyroch mesiacoch,  
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5. predpokladaný rozpočet príjmov a výdavkov na obdobie najmenej dvoch 
rokov od založenia, 

6. opis predpokladov použitých pri odhade predpokladaného obratu a ziskovosti, 
7. prípadne meno externého experta, ktorý pomáhal pri príprave finančného 

plánu. 
 

H. Culot  predpokladá, že finančné plány sa budú vypracúvať serióznejšie ako v 
minulosti . Notári už nebudú povinní kontrolovať len existenciu finančného plánu, 
ale budú  musieť tiež zabezpečiť, aby jeho obsah  spĺňal zákonné  požiadavky.  
Posilnenie úpravy finančného plánu znamená, že bude  ťažšie ako predtým ho 
vypracovať ak  zakladatelia nemajú odborné schopnosti.Aby sa nezvyšovali náklady, 
Kódex spoločností a združení nevyžaduje,  aby finančný  plán bol spracovaný  
profesionálnym  účtovníkom , ale len to, aby  bolo  v pláne  uvedené meno  
odborníka, ktorý ho spracoval. Vzhľadom na zložitosť požiadaviek a súvisiacich 
rizík ,budú  obozretní zakladatelia, z vlastnej iniciatívy alebo presvedčení notárom, 
potrebovať  odbornú pomoc pri spracovaní finančného plánu .  

Mechanizmus a podmienky zodpovednosti  zakladateľov spoločnosti sa v zásade 
nemenia. Kódex spoločností a združení však umožňuje stanoviť v zakladateľskej 
zmluve,  že niektorí účastníci spoločenskej zmluvy nebudú považovaní za 
zakladateľov, a preto sa na nich nebude vzťahovať riziko  zodpovednosti 
vyplývajúce  zo zákona.  To si vyžaduje, aby určení zakladatelia vlastnili spolu 
najmenej jednu tretinu akcií a tí, ktorí nie sú zakladateľmi prispievajú len hotovosťou 
a nevyužívajú žiadne špeciálne výhody. 

Pri oceňovaní nepeňažných vkladov  platí podľa  článku   5:7 povinnosť 
zakladateľov uviesť v osobitnej správe podiel spoločnosti na tomto vklade. Správa 
obsahuje opis každého nepeňažného vkladu a jeho odôvodnené ocenenie. Uvedie sa 
v ňom odmena poskytnutá za príspevok. Zakladatelia predložia návrh tejto správy 
nimi určenému audítorovi.  Audítor vypracuje správu, v ktorej preskúma opis 
každého nepeňažného vkladu zo strany zakladateľov, prijaté ocenenie a použité 
metódy ocenenia. V správe sa musí uviesť, či hodnoty získané týmito metódami 
ocenenia zodpovedajú aspoň hodnote vkladu uvedeného v listine. Uvedie sa, aká je 
skutočná odmena prislúchajúca za príspevok. 

Vo svojej správe zakladatelia prípadne uvedú dôvody, pre ktoré sa odchyľujú od 
záverov správy audítora.  Táto správa sa podáva a uverejňuje spolu so správou 
audítora. 

 
2.7. „Poplašné zvony“ 
 

Mechanizmus poplašného zvončeka zostáva v zásade zachovaný, ale je 
ovplyvnený novými pravidlami distribúcie. Ide o označenia pravidla, ktoré 
vyžaduje, aby správna rada  zvolala valné zhromaždenie, keď sa činnosť spoločnosti 
skončí neúspechom, s cieľom navrhnúť rozpustenie spoločnosti alebo nápravné 
opatrenia.  

Podľa novej právnej úpravy bude potrebné zazvoniť na poplach, keď sa čisté 
aktíva stanú alebo sa pravdepodobne stanú negatívnymi  alebo keď už nie je 
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dostatočne isté, že spoločnosť bude schopná splatiť svoje dlhy splatné v priebehu 
nasledujúcich dvanástich mesiacov, v závislosti od odôvodnene očakávaného 
vývoja.  

Podľa článku 5:153 ak hrozí, že čistý majetok spoločnosti sa stane záporným,  
alebo sa stal záporným, správna rada musí, ak stanovy neurčujú inak, zvolať valné 
zhromaždenie, ktoré sa má konať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa táto situácia 
zistila alebo mala zistiť na základe zákonných alebo štatutárnych ustanovení, s 
cieľom rozhodnúť o zrušení spoločnosti alebo o opatreniach oznámených v 
programe na zabezpečenie kontinuity spoločnosti. 

Pokiaľ správna rada nenavrhne zrušenie spoločnosti , uvedie v osobitnej správe 
opatrenia, ktoré navrhuje na zabezpečenie kontinuity spoločnosti. Táto správa sa 
uvedie v programe rokovania. Ak  uvedená správa chýba, rozhodnutie valného 
zhromaždenia je neplatné. 

Rovnaký postup  sa uplatní, ak správna rada zistí, že už nie je isté, či spoločnosť 
podľa vývoja, ktorý možno odôvodnene očakávať, bude schopná splácať svoje 
splatné dlhy aspoň počas nasledujúcich dvanástich mesiacov. 

Ak valné zhromaždenie nebolo zvolané v súlade s týmto článkom, predpokladá 
sa, že škoda, ktorá vznikla tretím osobám, vznikla v dôsledku nezvolania valného 
zhromaždenia, ak sa nepreukáže opak. 
 
ZÁVER 
 

Svoj článok končí profesor H. Culot konštatovaním,  že je pravda, že sa 
kapitálové pravidlá menia, ale zároveň táto zmena vytvára nové možnosti a nemení 
zásadne spôsob praktického pôsobenia právnikov  tak, ako by sa mohlo zdať . Mnohé 
mechanizmy zostávajú zachované, iné sú upravené, ale každý právnik sa v nich 
dokáže orientovať. 

Dokonalosť nie je na tomto svete, takže sa dá očakávať, že čas odhalí ten či onen 
nedostatok, ktorý bude chcieť zákonodarca odstrániť. V oblasti kapitálu porovnanie 
fungovania akciových spoločností a  spoločností s ručením obmedzeným 
nepochybne naznačia, čo funguje dobre a čo nie, či menej dobre, pričom možno v 
dlhodobom horizonte dôjde k novému zblíženiu týchto dvoch foriem obchodných 
spoločností. 

Výzvou pre právnikov v nasledujúcich rokoch bude uviesť Kódex spoločností a 
združení do života a využiť jeho potenciál v prospech hospodárstva krajiny, 
postupne objasňovať nejasnosti spojené s reformou takéhoto rozsahu 
a presadzovaním  tohto ambiciózneho, dokonca odvážneho projektu.  

Možno len dodať, že aj na základe vyhodnotenie  belgických skúseností   
s realizáciou konceptu spoločnosti s ručením obmedzeným bez základného kapitálu 
by podľa môjho názoru bolo vhodné prikloniť sa   pri reforme  práva obchodných 
spoločností  k tretej z naznačených  alternatív a zakotviť  aj v našej právnej úprave 
spoločnosť s ručením obmedzeným bez základného imania. 
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dostatočne isté, že spoločnosť bude schopná splatiť svoje dlhy splatné v priebehu 
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programe na zabezpečenie kontinuity spoločnosti. 
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opatrenia, ktoré navrhuje na zabezpečenie kontinuity spoločnosti. Táto správa sa 
uvedie v programe rokovania. Ak  uvedená správa chýba, rozhodnutie valného 
zhromaždenia je neplatné. 

Rovnaký postup  sa uplatní, ak správna rada zistí, že už nie je isté, či spoločnosť 
podľa vývoja, ktorý možno odôvodnene očakávať, bude schopná splácať svoje 
splatné dlhy aspoň počas nasledujúcich dvanástich mesiacov. 

Ak valné zhromaždenie nebolo zvolané v súlade s týmto článkom, predpokladá 
sa, že škoda, ktorá vznikla tretím osobám, vznikla v dôsledku nezvolania valného 
zhromaždenia, ak sa nepreukáže opak. 
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Abstract 
Financial literacy forms the basis for understanding financial concepts. This piece 
looks at working with savings from a different perspective, through which it attempts 
to show the amount of tips spent as an alternative to determining the amount to put 
aside for retirement. The research uses data collected by the authors from 1,001 
respondents. The Kruskal-Wallis test and Pearson correlation method were used to 
interpret the data along with the evaluation of the hypotheses. Among respondents, 
the most common savings range from 1-10% of monthly income, with 16% of them 
putting aside 11-20%. However, 28% of respondents do not save any money at all. 
26% of respondents have a net income of up to CZK 20,000. The same percentage 
said that their net income does not exceed CZK 30,000. A net income of up to CZK 
40,000 appears in 21% of cases. The research has shown that all age and social 
groups can put money aside for retirement.  
 
Key words: financial literacy, pension, savinsgs, tips. 
 
JEL Classification: G23, G51, G53 
 
 
INTRODUCTION  
 

Indeed, the economic environment of recent years has been undergoing 
exponential development as a result of a series of global societal changes. These 
include technological advancement and the associated new ways and possibilities of 
trading financial products, globalisation, the interconnection of global financial 
markets and, last but not least, regulatory measures as a result of the global financial 
crisis. These changes are influencing the market behaviour of clients while creating 
new opportunities.   

For these reasons, increasing demands are also being placed on consumers 
themselves and their orientation in the world of finance. Every individual is exposed 
to financial issues, whether it is a large number of advertisements offering short-
term loans, or dealing with the issue of insurance products, savings products or long-
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term financing of one’s own home. Therefore, educating knowledge, skills and an 
overall raising of the level of financial literacy is important for the society and all its 
groups. Financial literacy is a basic understanding of financial concepts. It is now 
recognised globally as a fundamental life skill, as consumers, in particular, need to 
be able to differentiate between a wider range of products, services and financial 
product providers in order to successfully manage their finances. As Moreno2 states, 
people also have to make spending and saving decisions every day.  

In the past, anyone who could read and write was considered literate. Today, a 
distinction is made between literacy in reading, mathematics, digital, science, and 
financial literacy. ‘‘The concept of literacy is particularly applicable where the 
emphasis is placed on the practical application of knowledge, skills and attitudes in 
a variety of life-related contexts. Increasing basic literacy skills creates 
preconditions for successful lifelong learning and for students and young people to 
experience success at school and at work.’’3 

Financial literacy should be perceived with increasing priority for several 
reasons. The first comprises recurring economic cycles and associated economic 
crises. This is not only the situation in the Czech Republic, but, in view of advancing 
globalisation, the whole world. More and more recessions await us, as Stroukal4 
points out. History has shown what crises the society has experienced, why they 
appeared and where imaginary bubbles were inflated. Each crisis tests the readiness 
of the population and firms for declines in revenues and income. It is, therefore, 
important to see the link between financial literacy at different stages of a business 
cycle. The principles of financial literacy are based, among others, on the preparation 
of funds for retirement. Given the rising average life expectancy and the increasing 
number of people in retirement, it is important that every citizen starts preparing for 
retirement after completing their secondary (high school) or university education. 
This will give them a longer period of time to set aside funds and also provide the 
opportunity to set aside a smaller amount on a regular basis in order to create a set 
final amount. 
   
1. MATERIAL AND METHODOLOGY  
 

The material for the paper comprises a literature research that highlights the key 
factors of the level of literature research. The second sub-chapter is devoted to the 
methods of saving for retirement, or more precisely the method of determining the 
amount for savings. This sub-chapter offers a completely new perspective on the 
issue, where the amount of monthly tips spent is tested. The relationship between 
saving for retirement and tipping is the subject of an investigation, for which 
hypotheses have been established.  
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1.1. The selected factors influencing financial literacy  
 

Factors have been selected that, among others, reflect the results of our own 
research investigation. The first important factor is age. Research on different levels 
of financial literacy across age has been conducted by Van Rooij et al.5 with the 
research showing that the highest level was achieved by individuals in the age range 
between 41 and 50, while the lowest level came from individuals over 71 years of 
age. The issue of age and financial literacy has also been addressed by Ansong and 
Gyensare6 who confirm this relationship. However, Lusardi and Mitchell7 found that 
although the actual level of financial literacy among the elderly is lower, they 
attribute higher outcomes to themselves than they have actually achieved. This 
corresponds with the finding that an individual’s financial literacy increases not only 
with age, but also with, for example, the level of education and the level of 
experience in finance and financial products. But, at the same time, allegation that 
one is more financially literate just because they are older is unfounded8.  

According to the research conducted, the level of financial literacy differs 
between genders. It has been found that men achieve higher financial literacy than 
women.9 Research on the gender gap has pointed to the fact that women undergo 
significantly more pressure to be financially literate for several reasons. Women are 
more focused on building a family and taking care of the household, earn less money 
than men, and, on average, live longer. An explanation for this can be found in an 
idea by Fonseca et al.10, who see this difference in a different distribution of 
household management, with men making more decisions about finances and 
women more involved in an actual running of the household.  

Educational attainment is another important determinant of the level of financial 
literacy. Several studies have been conducted in recent years to establish the 
relationship between education and financial literacy. Chen and Volpe found out 
higher financial literacy among students majoring in economics rather than non-
economics subjects. Another factor within education comprises the length of study. 
The dependence on the level of financial literacy has also been proven with the 
increasing length of study. Gerardi et al.11 conducted research in 2008 on the 
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relationship between financial and numerical literacy. The research showed a strong 
dependence. Moreira12 focused his experimental research on the importance of 
mathematical and financial literacy in decision making with uncertainty and risk in 
relation to securities. According to the research, while mathematical literacy 
supports the normative model of rational choice, financial literacy mainly increases 
the propensity to frame effects.  

Technology is an integral part of every individual’s life. In using modern 
technology, businesses seek to achieve competitive advantage, target more 
customers and reduce costs. Tiwari13 focused his study on the use of digital platforms 
to spread financial literacy. He conducted an analysis of available on-line learning 
opportunities related to financial literacy and his research confirmed the positive 
impact of using smart phones, laptops, and computers for a better user experience. 
The use of modern technology is essential for spreading financial literacy, and 
financial institutions can use platforms to educate users, blog, and offer their own 
financial products. Within its PISA testing project the OECD uses the so-called 
Socio-Economic Status Index (ESCS). The calculation includes many factors that 
can affect the level of financial literacy. The index includes parental employment, 
parental education and household wealth.14. 

 
1.2. Methods of putting aside for retirement  
 

Living on debt is nowadays quite a standard lifestyle, as Nacher15 points out. 
However, as part of financial literacy, it is essential to think about retirement and to 
make yourself financially secure for times of retirement, rather than relying solely 
on the state pension. Therefore, it is important to monitor and plan your expenses 
during your working life.  There are several recommended ways to save for 
retirement. Comparison is often used of 10% of income being put aside. Another 
method of putting aside comprises the so-called cashback. For example, ČSOB 
‘‘Drobné’’ is a service where the bank offers to round up each card payment to the 
nearest higher CZK 20; after accumulating CZK 300, the investment goes to the fund 
ČSOB ‘‘Bohatství’’16. 

Expenses that may not be considered important or significant include tips spent. 
As Smejkal17 notes, tipping is quite common for some services. These are mainly 
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1.1. The selected factors influencing financial literacy  
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restaurants, hotels, and spas. We should tip when we are really satisfied.  Tipping is 
a part of the money spent by working age people, so this concept will be defined in 
terms of historical development, economic impact and also the total amount of 
tipping spent over the years.   

Tipping is perfectly fine and belongs to the Czech culture. The combination of 
tipping and setting aside the same amount of money for retirement with interest is 
the author’s own concept. The principle is based on tracking the amount of tips spent 
and the same amount of money put into the capital market with appreciation.  The 
amount of tipping varies widely from country to country, but for example, according 
to social traditions, it is common to give 10% in the Czech Republic. However, it is 
not unusual to give 5%, 100% or also nothing according to Smejkal. 

Since the salary of servers is currently at a minimum level, tips form an important 
part of their income. Tipping is expected even in the case of very poor service; in the 
amount of 10%, 15% it is given for an average service and up to 20% of the total 
spend if we are highly satisfied. If no tip is given or only a rounded final amount is 
given, it is said to be considered unacceptably embarrassing18. 

According to the STEM/MARK survey, Czech consumers most often leave a tip 
between CZK 20 and 40, while only 20% of guests leave the aforementioned 10 % 
of the total spend and 20% of guests reward the staff with a tip higher than 10 %. 
The survey found that almost ¾ of consumers leave a tip of a few tens of crowns and 
a third round the amount spent up to the nearest crown. 

The first is an ever-decreasing ratio of gross to net wages and the amount of 
retirement pension. The Table No. 1 shows the development since the establishment 
of the Czech Republic, i.e. since 1993, and it can be seen that the percentage of the 
old-age pension is still decreasing. It is, therefore, important for each individual to 
prepare for retirement individually. 

 
Table No. 1 - The ratio of the average wage and the amount of the average pension 
 

Year  Average 
pension  

Average wage  Relation of pension to salary 
(%) 

Gross  Net  Gross Net  

1993 2 734 5 817 4 551 47,0 60,1 

1994 3 059 6 896 5 351 44,4 57,2 

1995 3 578 8 172 6 318 43,8 56,6 

1996 4 213 9 676 7 520 43,5 56,0 

1997 4 840 10 696 8 308 45,3 58,3 

1998 5 367 11 693 9 090 45,9 59,0 
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1999 5 724 12 655 9 842 45,2 58,2 

2000 5 962 13 490 10 447 44,2 57,1 

2001 6 352 14 640 11 324 43,4 56,1 

2002 6 830 15 711 12 082 43,5 56,5 

2003 7 071 16 769 12 807 42,2 55,2 

2004 7 256 17 882 13 601 40,6 53,3 

2005 7 728 18 809 14 252 41,1 54,2 

2006 8 173 20 050 15 506 40,8 52,7 

2007 8 736 21 527 16 509 40,6 52,9 

2008 9 347 23 280 17 714 40,2 52,8 

2009 10 028 24 091 18 665 41,6 53,7 

2010 10 093 24 526 18 962 41,2 53,2 

2011 10 543 25 093 19 246 42,0 54,8 

2012 10 770 25 903 19 903 41,6 54,1 

2013 10 962 25 903 19 903 42,3 55,1 

2014 11 065 26 357 20 216 42,0 54,7 

2015 11 331 27 156 20 777 41,7 54,5 

2016 11 439 28 250 21 526 40,5 53,1 

2017 11 826 30 156 22 832 39,2 51,8 

2018 12 391 32 510 24 463 38,1 50,7 

2019 13 431 34 835 26 067 38,6 51,5 

Source: ČSU, author’s own elaboration 
 

The determined hypothesis of research investigation  
 

H10: There is no correlation between the percentage of income put aside for 
retirement and the percentage of tips.   
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H1A: There is a correlation between the percentage of income put aside for 
retirement and the percentage of tips.  

H20: There is no correlation between the percentage of income put aside for 
retirement and an absolute amount of tips per month.  

H2A: There is no correlation between the percentage of income put aside for 
retirement and an absolute amount of tips per month.  

H30: There is no correlation between an absolute amount of tips per month and age.  

H3A: There is a correlation between an absolute amount of tips per month and age.  

H40: There is no correlation between an absolute amount of tips per month and 
income category.  

H4A: There is a correlation between an absolute amount of tips per month and 
income category.  

H50: The percentage of income put aside is the same for 4 groups (employee, 
employee + self-employed, self-employed, entrepreneur). 

H5A: The percentage of income put aside is not the same for those 4 groups 
(employee, employee + self-employed, self-employed, entrepreneur). 

 
2. AUTHOR’S OWN RESEARCH INVESTIGATION  
 

The questionnaire survey is the most commonly used tool for quantitative 
research. The survey consisted of 13 questions. The first part comprised questions 
focused on basic demographic information about the respondent, while the second 
part focused on questions about the amount of tips spent. The third part dealt with 
the preparation of funds for retirement, their amount and financial instruments to 
value them.  Prior to the launch of the questionnaire itself, a pilot survey was 
conducted with a sample of 25 respondents from multiple professional fields with 
minor adjustments made based on feedback. The survey was conducted on-line via 
the SURVIO platform. The total number of respondents was 1,054, of which 1,001 
responses were used for the research.  

 
2.1. Questionnaire survey 

 
Demographic data  

The first question asked was about gender. Of the total number of respondents, 
545 were women and 456 were men. This information is important to obtain the 
difference between genders and their behaviour, which for example was investigated 
by Fonseca et al. (2012). 

When dealing with the issue of tipping, age is not a factor, but as regards putting 
aside for retirement and the total time to prepare funds, age appears very crucial. 
The longer the retirement time horizon, the more options there are and, due to 
compound interest, a lower monthly amount is sufficient. At the significance level, 
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there was no dependence between the amount of tips and age proven. Age and the 
resulting investment horizon for preparing funds for retirement is an important 
assumption. 2% of respondents up to the age of 18 (in total 2) participated in 
questionnaire survey, 21 % between 19 and 24 years of age (in total 207), 27 % 
between 25 and 34 years of age (in total 274), also 27 % group between 35 and 44 
(in total 271), group between 45 and 54 was represented from 17 % (in total 175) 
and 5 % comprises group above 55 years of age (in total 54).  

The largest group of respondents, 42% (416 in total), was a group of people with 
secondary education ending with a high school leaving examination (‘‘maturita’’). 
The second most widely represented group comprised the university educated with 
a non-economic background (259 in total), the university educated with an economic 
background made up 20% (205 in total), the group with a high school diploma and 
apprenticeship certificate made up 10% (97% in total), and the least represented 
group comprised respondents with a primary education - 2% (24 in total). Education 
is an important parameter for examining the preparation of funds for retirement. 
Based on the survey, it was found out that the highest percentage of savers is among 
the group of respondents with a university degree in economics. Conversely, people 
with completed primary education are the least likely to prepare for retirement.    

The fourth question focused on whether respondents were employees, self-
employed with trade licenses, business owners or a combination of employment and 
trade license. 28% of students participated in the questionnaire survey (284 overall), 
with the most represented group being employees, in total 52% (524 overall), self-
employed persons comprised 23% (235 overall), business owners represented the 
group with 11% (106 overall), those on maternity leave or incapacity for work 
comprised 6% (62 overall), and those on disability pension or unemployed 
comprised 2% (22 overall).   

 
Tips  

The second part of the questionnaire survey focused on tips. The questionnaire 
survey showed that 49% of respondents always leave ‘‘something extra’’ when 
paying. Most of the time, 38% of respondents leave a tip.  Exceptionally, 13% of 
respondents leave a tip and 2 respondents stated that they never leave a tip.  How 
much a customer tips, depends on many factors. In addition to the quality of service, 
and the helpfulness of the staff (discussed above), it also depends on the current state 
of mind and time of the day. A tip of 10% of the total amount spent is left by 43% 
of respondents, 33% round to the nearest tens of crowns. Of the total spend, 12% of 
respondents estimate a tip of 15%.  A higher tip is left by 12% of respondents. 

The survey was conducted during a time period when the government’s measures 
related to the Covid-19 pandemic had been in place for several months, making it 
challenging for respondents to answer how much they tipped, as restaurants, cafés, 
and bars, the places where most tips are left, were closed at that time. The survey 
showed that 33% of respondents (299 in total) spend around CZK 100 per month on 
tips, 21% (196 in total) spend between CZK 100 and 200, 16% (146 in total) leave 
between CZK 200 and 300, 18% (166 in total) leave between CZK 300 and 500, 8% 
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(70 in total) spend between CZK 500 and 1,000 and 4% leave tips above CZK 1,000 
per month. The average amount that is spent is 363 CZK per month. 

 
Pension preparation  

The research focused on finding the relationship between tips spent and putting 
aside for retirement. Therefore, the second part of the questionnaire moves on to 
questions of putting aside, the amount, and its regularity. The questionnaire survey 
revealed that a full 72% of respondents are preparing funds for retirement.  The time 
horizon is very important for preparing for retirement. The question asked 
respondents to estimate the time horizon that they are already putting funds aside. 
Overall, 39% of respondents have been already putting aside for up to 5 years. A 
time horizon of 5-10 years was indicated by 29% of respondents, 15% of respondents 
indicated 10-15 years, and 17% of respondents have been saving for more than 15 
years.   
 
Table No. 2 - Shares of procrastinators by age category  
 

Age category  The number of 
postponers  

Share of 
postponers  

Lower limit 
95 % 

Upper limit 
95 % 

up to 18 years 
(n=20) 5  25  8,7  49,1  

19-24 years 
(n=207) 103  49,8  42,8  56,8  

25-34 years 
(n=274) 206  75,2  69,6  80,2  

35-44 years 
(n=271) 225  83,0  78,0  87,3  

45-54 years 
(n=175) 140  80,0  73,3  85,7  

55 years and over 
(n=54) 46  85,2  72,9  93,4  

Source: Author’s own elaboration from the questionnaire survey 
 
 

Table No. 2 shows the proportions of procrastinators by age category. The over-
55-age group is the most represented with 85.2% of respondents putting aside funds. 
This suggests that this group has the shortest period of time to prepare finances for 
retirement. The second highest proportion is in the 45-54 age group, with 80% of 
them putting money aside. The lower the age category, the lower the share of those 
putting aside for retirement. The 25-34 age group is the group where 75.2% are 
putting money aside. The 19-24 age group is the category where young people are 
preparing for future careers by studying at university or starting their own lives after 
graduation. This is confirmed by the factor of age and level of financial literacy.  

For 64% of respondents, putting aside money on a monthly basis occurs regularly. 
This question was important for the subsequent modelling of an appropriate 
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portfolio of financial instruments to value the funds for retirement. 2% of 
respondents put aside money quarterly, 1% annually and 6% irregularly. The rest 
does not put aside anything at all. 

28% of respondents do not put aside any money from their net income. 48% of 
respondents put aside between 1-10%. 16% of respondents put aside 11-20% of their 
net income for retirement, only 5% put aside 21-30% and only 3% put aside a higher 
portion of their income.  The last question focused on the use of financial products. 
The most widely used financial product is the supplementary pension scheme, the 
new supplementary pension savings, which is used by 66% of respondents. The 
second place is occupied by mutual funds, used by 22% of respondents, and the third 
place is occupied by building savings, used by 23% of respondents. The first three 
positions were occupied by conservative products, two of them with a state 
contribution. 

The responsibility of reserving money can also be assessed by the level of 
educational attainment. Table No. 3 shows that the largest share of those who put 
aside money comprises university-educated citizens with a degree in economics. 
The share is 83.4 %. The second most frequent group of procrastinators are 
university-educated citizens with non-economic studies, with a share of 74.9%. 
Citizens with a secondary education put aside; those with apprentice certificate 4.2% 
more than those with a high school diploma. 29.2% of citizens with primary 
education are saving for retirement.   
 

Table No. 3 - Shares of procrastinators by education 
 

Education  
 

The number of 
postponers 

Share of 
postponers 

Lower limit 
95 %  

Upper limit 
95 %  

Primary school 
(n=24)  7  29,2  12,6  51,1  

Secondary school 
with teaching 

certificate (n=97)  
70  72,2  62,1  80,8  

Secondary school 
with high school 

diploma 
(n=416)  

283  68,0  63,3  72,5  

Non-economic 
university  
(n=259)  

194  74,9  69,2  80,1  

University of 
Economics  

(n=205)  
171  83,4  77,6  88,2  

Source: Author’s own elaboration from the questionnaire survey.  
 

Based on primary research, graph No. 1 shows the number of respondents and 
their preferences for using financial products for retirement, which are expressed in 
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(70 in total) spend between CZK 500 and 1,000 and 4% leave tips above CZK 1,000 
per month. The average amount that is spent is 363 CZK per month. 
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percentages. The most preferred product is supplementary pension insurance, 
followed by mutual funds, savings accounts or building savings. Czech respondents 
are more conservative with regard to the other examined products. 
 
Graf No. 1 - Chart Financial instruments for saving for retirement 
 

 
Source: Author’s own elaboration  
 
 
Explanations: 
Spořící účet - Savings account 
Stavební spoření - Building savings - a product designed to prepare funds for housing, 
currently not subject to conditional use; state support 10% of the deposit, max. CZK 2,000 
per year. 
Penzijní připojištění - Pension insurance - a product with state contribution up to CZK 230 
per month on deposit of CZK 1,000, conditional on duration up to 60 years of age and min. 
contract length 60 months. 
Podílové fondy - Mutual funds - open and closed 
Dluhopisy - Bonds 
Akcie - Shares 
Drahé kovy - Precious metal  
Kryptoměny - Cryptocurrencies 
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CONCLUSION  
 

The literature review points to research that has found that the level of financial 
literacy of individuals is influenced mainly by the social system of a given country, 
but also by other factors. The level of financial literacy decreases with higher social 
support for citizens. Dependence between financial literacy and age has been found. 
Its level increases with age, as well as with educational attainment.   

The first objective of the research was to find the relationship between tips spent 
and putting money aside for retirement. The research itself, which was conducted by 
collecting primary data from a sample of 1,001 respondents. Tipping, and the amount 
spent, showed the possible amount of money that can be put aside for retirement; it 
was defined as an optional payment by which the customer expresses their 
momentary satisfaction with the service provided. In the Czech Republic, it is 
customary to leave 10% of the amount spent as a tip if the customer is satisfied. 

The survey found that 93% of all respondents were able to estimate the total 
amount spent on tips per month. The average amount of tip spent in the research 
showed CZK 363 per month. It was found that 49% always leave a tip and mostly 
another 38% leave a tip. The average amount spent on tips is CZK 363 per month, 
the median is CZK 200.   
 
H1: There is no correlation between the percentage of income put aside for 
retirement and the percentage of tips.   

Although a dependence was demonstrated (p<0.05, null hypothesis rejected), this 
was achieved mainly because a high number of observations were made. The effect 
size is insignificant, as R<0.1. Based on the investigation, the alternative hypothesis 
was confirmed for H1.   
 
H2: There is no correlation between the percentage of income put aside for 
retirement and an absolute amount of tips per month.  
Dependence between factors is minimal. Although a dependence was demonstrated 
(p<0.05, null hypothesis rejected), this was achieved mainly because a high number 
of observations were made. The effect size is insignificant, as R<0.1. Based on the 
investigation, the alternative hypothesis was confirmed.  
 
H3: There is no correlation between an absolute amount of tips per month and 
age.  
The p-value of the independence test based on a Pearson correlation coefficient of 
0.271 greater than 0.05, i.e. the null hypothesis, was not rejected. At the 0.05 
significance level, there was no relationship between the amount of tips and age. 
Based on the investigation, the alternative hypothesis was confirmed for H2.  
 
H4: There is no correlation between an absolute amount of tips per month and 
income category.  
The p-value of the independence test based on a Pearson correlation coefficient of 
0.000 lower than 0.05, i.e. the null hypothesis, was not rejected. At the 0.05 level of 
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percentages. The most preferred product is supplementary pension insurance, 
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significance, a relationship between the amount of tipping and income category was 
found. Higher monthly tips are statistically significantly associated with higher 
income. Since the value of the correlation coefficient is close to 0.3; this is a 
moderate intensity of the relationship.  
 
H5: The distribution of percentage of income put aside for pension is the same 
for the 4 groups (employee, employee + self-employed, self-employed, 
entrepreneur).  
 
The research found that there is a difference between the different groups and putting 
aside for retirement. The employee + self-employed group saves the most for 
retirement; the second group comprises entrepreneurs; the third group comprises 
self-employed with employees saving for retirement the least. Employees, on the 
other hand, are the group using supplementary pension schemes the most, with 61% 
of respondents. For the self-employed group and entrepreneurs, 43% and 36% 
respectively use this product.   

Of the 1001 respondents, 72% are saving for retirement. It was found that the 
proportion of those putting aside money increases with age. For the age category up 
to 24 years, less than 50% are saving, while for the 45-54 age category it is already 
80%. People over 55 years of age are the most likely to save, with 85% of 
respondents. The author is of the opinion that the first sub-objective has been fully 
met.   

Within the wide range of financial products available from individual financial 
entities or through a financial intermediary, it is difficult to choose a suitable 
product. The most widely used product is the supplementary pension scheme. This 
product was not divided into supplementary pension and supplementary pension 
savings in the research. The second most used product comprises mutual funds; the 
third is building savings and savings accounts come as fourth.  There is still great 
potential to improve both the preparation of saving for retirement and the 
understanding of how money works over time with regard to the choice of financial 
products.  
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Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá základnými aspektami práva spoločníkov na informácie 
naprieč domácimi právnymi formami kapitálových spoločností. Právo na informácie 
nebolo v minulosti až natoľko zaujímavý predmet skúmania právnej vedy; v doktríne 
ani v judikatúre nebolo natoľko pertraktované a nevenovala sa mu toľká pozornosť. 
Uvedené sa ale mení, a to aj s rýchlo rastúcim významom a hodnotou dát a 
informácií, nielen v merítku celospoločenskom, ale nepochybne aj v prostredí 
kapitálových spoločností. Právo spoločníkov na informácie patrí medzi základné, 
tzv. nemajetkové (sociálne) práva spoločníkov. Jeho základný význam spočíva 
v možnosti vykonávania kontroly činnosti a fungovania štatutárneho orgánu, čím 
prispieva k znižovaniu miery informačnej asymetrie spoločníkov vo vzťahu k 
manažmentu. Rozsah tohto práva je ale rôzny a možnosti jeho výkonu silne závisia 
od konkrétnej právnej formy kapitálovej spoločnosti. Platná zákonná úprava práva 
na informácie  nie je idylická a rôzne terminologické nepresnosti neodstránila ani 
judikatúra. Vzhľadom na svoj nezastupiteľný význam v korporačnom práve by si 
uvedené právo zasluhovalo novú systematickú zákonnú úpravu, preto je len možné 
kvitovať zámer zákonodarcu dosiahnuť tento cieľ v rámci pripravovanej 
rekodifikácie súkromného práva.    
  
Kľúčové slová: informácie, právo spoločníkov na informácie, problém zastúpenia, 
informačná asymetria, prístup k informáciám.   

 
Abstract 

The paper deals with the basic aspects of the shareholder´s inspection right across 
all domestic legal forms of corporations. In the past, the right to inspection was not 
a very interesting subject of research in domestic legal science; not so much 
attention has been given to this right in legal doctrine and/or in jurisprudence. But 
the above is changing, even with the rapidly growing importance and value of data 
and information, not only on a societal scale, but undoubtedly, also in the 
environment of corporations. The shareholder´s inspection right is among the basic, 
so-called non-property (social) rights of shareholders. Its basic purpose lies in the 
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possibility of controlling the activities and functioning of the statutory body and also 
contributes to reducing the information asymmetry among shareholders and 
company's management. However, the scope of this right is different and the 
possibilities of its exercise strongly depend on the specific legal form of the 
corporation. The valid legal regulation of the right is not idyllic, and various 
terminological inaccuracies have not been eliminated even by jurisprudence. Given 
its irreplaceable importance in corporate law, the mentioned right would deserve a 
new systematic legal regulation, therefore it is only possible to acknowledge the 
legislator's intention to achieve this goal within the upcoming recodification process 
of private law. 
 
Key words: information, inspection right, agency problem, information asymmetry, 
access to the information.   
 
JEL Classification: K200 

 
 

ÚVOD 
 

Žijeme v dobe dátovej, v ktorej majú informácie a dáta svoju hodnotu. Niektoré 
z nich sú dokonca natoľko cenné, že sú zdrojom vytvárajúcim bohatstvo kapitálovej 
spoločnosti. A preto aj ochrana a prístup k týmto informáciám naberá na čoraz 
väčšmi na význame.  

Právo spoločníkov na informácie patrí medzi základné, tzv. nemajetkové 
(sociálne) práva spoločníkov všetkých obchodných spoločností3. V doktríne 
rozlišujeme dve zložky tohto práva. Prvá zložka zodpovedá právu spoločníka 
(prípadne dozornej rady) požadovať od štatutárneho orgánu poskytnutie informácie, 
resp. vysvetlenia týkajúceho sa záležitosti spoločnosti. Druhá zasa právu spoločníka 
(resp. dozornej rady) nahliadať do dokladov spoločnosti, ktoré zahŕňa aj právo na 
vyhotovovanie kópií dokumentov, či ich odpisov.4 

V kapitálovej spoločnosti je toto právo späté s podielom. Patrí individuálne 
každému spoločníkovi bez ohľadu na veľkosť jeho podielu v spoločnosti. Právo 
spoločníka na informácie je síce individuálne právo, ale nelipne na osobe. Vyplýva 
z korporačného postavenia určitej osoby. Preto osoba, ktorá prestala byť 
spoločníkom, právo na informácie voči spoločnosti nemá5. Spätosť s podielom sa 
prejavuje aj tým, že právo na informácie nie je samostatne prevoditeľné; bez 
súčasného scudzenia podielu ho prevádzať nemožno.  

Základný účel práva na informácie spočíva v tom, že spoločník (prípadne 
dozorná rada) výkonom tohto práva uskutočňuje inšpekciu korporátnych 
dokumentov, resp. kontrolu činnosti a fungovania štatutárneho orgánu spoločnosti. 

                                                           
3  BUHALA, O. Právo spoločníkov na informácie. Praha: C. H. Beck, 2022, s. 23. 
4  Poznámka: v angloamerickej terminológií sa v prípade práva na informácie stretávame s jeho 

označením ako „shareholder inspection right“. 
5  CSACH, K. Právo spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným na informácie po R 44/2019. In 

Súkromné právo, 2021, č. 4, s. 7. 
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Právo na informácie však zároveň nemožno v kontexte správy a riadenia spoločnosti 
(corpoprate governance) vnímať izolovane ako jediný prostriedok na získavanie 
relevantných informácií. Systém správy a riadenia spoločnosti obsahuje viaceré 
publikačné povinnosti, ktoré sú spoločnosti povinné plniť, a teda aj týmto spôsobom 
(t.j. mimo rámec výkonu práva na informácie) dochádza k informovaniu verejnosti 
o vybraných skutočnostiach týkajúcich sa spoločnosti, a v dôsledku uvedeného aj 
spoločníkov samotných.  

Príspevok sa zameria výslovne na právo spoločníkov, akcionárov v kapitálových 
spoločnostiach, pričom Obchodný zákonník právo na informácie a jeho rozsah 
normuje osobitne a odlišne pri jednotlivých právnych formách kapitálových 
spoločností. 
 
1. ÚČEL PRÁVA NA INFORMÁCIE 
 

Problém zastúpenia a informačná asymetria. Právo na informácie a jeho 
základný účel úzko súvisí s nehynúcou existenciou tzv. problému zastúpenia 
(agency problem), ktorý je v korporáciách prítomný. O agency probléme máme 
možnosť sa z odbornej literatúry dozvedieť pomerne veľa; preto nie je ani ambíciou 
tohto príspevku sa uvedenému hlbšie venovať. Pre lepšie ozrejmenie podstaty účelu 
práva na informácie a jeho existencie v korporačnom práve, je ale krátky exkurz 
nevyhnutný. Spoločníci sú reziduálnymi vlastníkmi spoločnosti. Oni sú nositeľom 
kapitálu, ktorý v rámci vlastnej investície poskytli spoločnosti, ktorá ho využíva 
s cieľom dosahovaniu zisku. Keďže ale samotní spoločníci nedisponujú potrebnou 
kapacitou na riadenie a správu spoločnosti (či už odbornou alebo časovou), najímajú 
si na tento výkon profesionálny manažment. Spoločníci tieto úlohy uvedeným 
spôsobom delegujú na manažment. Tým sa dostávajú do pozície principálov 
a spoliehajú sa pritom na schopnosti manažmentu (pozícia agenta), že jeho výkon 
bude realizovaný v záujme spoločníkov, t. j. na dosahovanie zisku spoločnosti 
a zväčšovanie ich vlastného bohatstva. A v tom spočíva podstata problému 
zastúpenia. Spoločníci očakávajú, že manažment bude pri plnení úloh (za ktorý je 
mimochodom odmeňovaní) vždy zohľadňovať záujmy spoločnosti a spoločníkov 
a neuprednostní pritom svoje vlastné záujmy. Vo všeobecnosti platí, že problém 
zastúpenia bude potenciálne prítomný vždy, pokiaľ predmetom plnenia bude sľub 
jednej strany (agenta), že svoje úlohy bude plniť v prospech druhej strany 
(principála).6 S problémom zastúpenia úzko súvisí aj problém informačnej asymetrie 
na strane spoločníka vo vzťahu k manažmentu. Je to práve manažment, ktorý titulom 
výkonu svojej funkcie býva pri zdroji informácií a relevantných faktov týkajúcich sa 
spoločnosti, stave jej majetku, výkonu podnikania atď. Tieto informácie však už nie 
je sú natoľko dostupné spoločníkovi, a preto si tento nemôže dobre overiť nakoľko 
manažment pri plnení svojich úloh postupuje v súlade s tým, čo sľúbil (a teda, že 
svoju funkciu vykonáva na prospech spoločnosti a jej spoločníkov, a nie vo svoj 
vlastný prospech).   

                                                           
6  K problematike zastúpenia pozri bližšie KRAAKMAN et. al. The Anatomy of Corporate Law. 

A Comparative and Functional Approach. Third Edition. New York: Oxford University Press, 
2017.  
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Právo na informácie umožňuje spoločníkovi získať prístup k dokumentácií 
spoločnosti, čo stavia právo na informácie do pozície nástroja boja voči informačnej 
asymetrii spoločníka a prispieva tým k celkovému znižovaniu nákladov zastúpenia 
(redukcia nákladov na riešenie agency problému). Výkonom práva na informácie je 
spoločníkovi umožnené, aby získaval prehľad o aktuálnom stave fungovania 
spoločnosti, jej finančnej kondícií, o spôsobe správy a nakladania s majetkom 
spoločnosti, o jej obchodných zámeroch a stratégiách atď.  Dostatočný prístup 
spoločníkov k relevantným informáciám totiž umožňuje nielenže nadobudnúť včas 
informáciu o určitom probléme, ale súčasne vytvára aj právnu a nemenej významnú 
bariéru, ktorá agentom na báze ex ante motivácie bráni v oportunizme a zlyhávaní, 
a to tak v rovine majetkovej, reputačnej, ako aj osobnej.7  
 
2. ROZSAH PRÁVA NA INFORMÁCIE  
   

Rozsah práva spoločníkov na informácie má mnoho aspektov. Právo na 
informácie patrí medzi základné práva spoločníka v kapitálovej spoločnosti. 
Spoločníkovi vyplýva priamo zo zákona a spoločenská zmluva, stanovy a ani 
uznesenie valného zhromaždenia nemôžu toto právo spoločníka vylúčiť.  

Otázka rozsahu práva na informácie je nepochybne spätá so skúmaním osobného 
okruhu osôb oprávnených a povinných v rámci jeho výkonu, a tiež jeho vecného 
rozsahu (t.j. najmä nakoľko rozsah výkonu práva podmieňuje existencia určitých 
zákonných limitov, napr. legitímne záujmy spoločnosti, či zákaz zneužitia výkonu 
tohto práva spoločníkom, atď).  

Ďalej sú tu rôzne modality a odlišnosti v rozsahu práva, ktoré sú priamo 
podmienené a vyplývajú z odlišnej právnej úpravy konkrétnej právnej formy 
kapitálovej spoločnosti v Obchodnom zákonníku (typicky limitovaný rozsah u 
akcionára, ktorý (i) sa môže dopytovať predstavenstva na informácie len na valnom 
zhromaždení a len v súvislosti s jeho programom; (ii) kontrolnú funkciu nedokáže 
vykonávať priamo, ale prostredníctvom dozornej rady).  

Od práva na informácie je potrebné odlíšiť situácie, kedy informačná povinnosť 
vyplýva spoločnosti priamo z právnych predpisov. Informácia sa v tomto prípade 
poskytuje nie titulom výkonu práva na informácie (ktorý vyplýva z účasti spoločníka 
na spoločnosti), ale priamo v dôsledku zákonom uloženej informačnej povinnosti. 
Taktiež v tomto prípade nebýva cieľovým adresátom informácie výlučne spoločník, 
ale široká verejnosť. Čo však nevylučuje, že sa spoločník nemôže aj týmto spôsobom 
dozvedieť informácie, ktoré ho zaujímajú. Informačné povinnosti spoločnosti 
upravuje Obchodný zákonník, ale aj ďalšie právne predpisy (najmä zákon č. 
530/2003 Z.z. o obchodnom registri, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákon č. 
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora). Azda najtypickejšiu 
informačnú povinnosť predstavuje povinnosť spoločnosti každoročne zverejňovať 
účtovnú závierku, vrátane informácie, či táto bola spoločníkmi na valnom 
zhromaždení schválená. Ďalšími typicky zverejňovanými informáciami 
o spoločnostiach sú informácie a dokumenty tvoriace obsah zbierky listín. Z nich 
uveďme aspoň tie najvýznamnejšie, t.j. povinné publikovanie základných 
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korporačných dokumentov a všetky ich zmeny, zápisnice zo zasadnutí valného 
zhromaždenia a pod. Taktiež sú to údaje o štatutárnom orgáne, o spoločníkoch a pod. 
Vybrané typy spoločností majú podľa zákona o registri partnerov verejného sektora 
povinnosť zapísať do registra osoby, ktoré sú tzv. konečnými užívateľmi výhod 
v danej spoločnosti.  

V porovnaní so súkromnými korporáciami býva rozsah informačných povinností 
spravidla širší u kótovaných spoločností, alebo osobitne regulovaných spoločnosti, 
akými sú banky, poisťovne atď. Tie majú uložené aj ďalšie informačné povinnosti, 
ktoré im vyplývajú jednak z Obchodného zákonníka (napr. pravidlá odmeňovania 
členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti  podľa § 201a a nasl. OBZ), alebo 
z osobitných právnych predpisov, či burzových pravidiel (povinnosť zverejňovania 
regulovaných informácií8). Tieto zvýšené požiadavky na transparentnosť súvisia 
priamo s faktom, že výkon podnikateľskej činnosti je u týchto subjektov vykonávaný 
pod dohľadom regulátora - Národnej banky Slovenska, resp. Burzy cenných 
papierov v Bratislave, a.s.    

Niektoré spoločnosti budú mať zasa tendenciu cielene a na dobrovoľnej báze 
zverejňovať určité informácie týkajúce sa spoločnosti, a to či už prostredníctvom 
domovskej webstránky alebo s využitím iných komunikačných kanálov 
(konferencie, sociálne média a pod). Táto motivácia súvisí s potrebou atraktívnej 
sebaprezentácie spoločnosti s cieľom osloviť potenciálnych investorov a získať od 
nich kapitál. Ide predovšetkým o začínajúce startupové, resp. scale-upové 
spoločnosti. Na strane druhej musia tieto spoločnosti postupovať opatrne, ktoré 
informácie zverejnia a tieto sa stanú súčasťou tzv. public domain (voľne 
dostupnými). Častokrát sú totiž práve informácie (a to predovšetkým v podobe 
duševného vlastníctva), ktoré tvoria jediný zdroj hodnoty u týchto typov 
začínajúcich spoločností. Neuvážené a príliš široké publikovanie takýchto 
informácií môže viesť k strate možnosti získania právnej ochrany duševného 
vlastníctva, najmä v oblasti patentového práva (strata patentovateľnosti vynálezu), 
v dôsledku čoho nasleduje aj strata záujmu investorskej verejnosti o realizáciu 
investícií do takejto spoločnosti.  

Pre úplnosť dodajme, že rozsah práva na informácie nenormuje výlučne 
korporačné právo. V praxi býva pomerne bežné, že rozsah práva na informácie, resp. 
informačných povinností je normovaná zmluvným právom. Ide predovšetkým 
o procesy tzv. due diligence, kedy záujemca o nadobudnutie účasti v spoločnosti 
vykonáva inšpekciu v spoločnosti s cieľom, aby na základe dostupných informácií 
vedel prijať vlastné obchodné rozhodnutie, a síce či naďalej pretrváva jeho záujem 
na získaní účasti v spoločnosti, a ak áno, tak za akú cenu.   

        
2.1. Osobný rozsah práva na informácie 
 

V prípade osobného rozsahu práva na informácie máme na mysli osobu 
spoločníka ako subjektu, ktorý je oprávnený na výkon tohto práva a kapitálovú 
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Právo na informácie umožňuje spoločníkovi získať prístup k dokumentácií 
spoločnosti, čo stavia právo na informácie do pozície nástroja boja voči informačnej 
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(redukcia nákladov na riešenie agency problému). Výkonom práva na informácie je 
spoločníkovi umožnené, aby získaval prehľad o aktuálnom stave fungovania 
spoločnosti, jej finančnej kondícií, o spôsobe správy a nakladania s majetkom 
spoločnosti, o jej obchodných zámeroch a stratégiách atď.  Dostatočný prístup 
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spoločnosť, ktorá je zasa nositeľom subjektívnej povinnosti informáciu spoločníkovi 
poskytnúť, sprístupniť. Toto rozlíšenie má význam najmä v oblasti procesného práva 
(pri podaní návrhu o poskytnutie informácie podľa § 304 písm. h) CMP), kedy status 
spoločníka v spoločnosti zakladá aktívnu legitimáciu na podanie takéhoto návrhu. 
Pasívna legitimácia bude v tomto prípade existovať na strane žalovanej spoločnosti.  

Ako sme to už v príspevku uviedli, právo na informácie patrí spoločníkovi 
spoločnosti; neviaže sa ale na osobu spoločníka, ale na podiel, ktorý daný spoločník 
v spoločnosti vlastní. Z poznania tejto skutočnosti môžeme vyvodiť nasledovné 
závery. Po prvé, že právo na informácie je samostatne neprevoditeľné. Spoločník 
toto právo nevie previesť na osobu stojacu mimo spoločnosť bez súčasného prevodu 
podielu. Je to podobné ako v prípade hlasovacieho práva. Uvedené súvisí aj 
s povahou týchto práv, ktoré sú per se právami nemajetkovými. Samostatnú 
prevoditeľnosť práv viažucich sa k podielu umožňuje akciové právo naopak u tých 
práv, ktoré sú právami majetkovými (typicky právo na vyplatenie dividendy, právo 
na podiel na likvidačnom zostatku, či prednostné právo na nadobudnutie účasti). 
Druhý záver sa potom týka procesnoprávnej roviny. Súdna prax indikuje, že ak 
žalobca počas konania prestal byť spoločníkom, súd žalobu zamietne. Malo by sa 
však vychádzať z toho, že právo na informácie vyplýva z vlastníctva podielu, a tak 
prechádza na nadobúdateľa. Prípustná by preto mala byť zmena účastníkov podľa § 
80 CSP.9  

Nadobúdanie podielu v spoločnosti upravuje Obchodný zákonník. Podiel 
v spoločnosti možno získať originárne, kedy sa momentom vzniku spoločnosti zo 
zakladateľa stáva spoločník, akcionár. Alebo osoba môže podiel v spoločnosti 
nadobudnúť aj derivátne; scudzením podielu doterajšieho spoločníka v prospech 
tretej osoby – záujemcu o jeho nadobudnutie. Derivátny spôsob nadobúdania 
podielu v sebe nesie určité riziko, že scudzovací úkon samotný môže byť postihnutý 
vadou, ktorá zakladá jeho absolútnu neplatnosť, v dôsledku čoho nadobúdateľ 
právne postavenie spoločníka spoločnosti nezíska (napríklad nedodržanie 
predpísanej písomnej formy zmluvy o prevode obchodného podielu, alebo iné druhy 
prípadov, kedy vadou nebude trpieť samotná zmluva, ale nebudú dodržané iné 
záležitosti, ktoré platné právo vyžaduje pre perfektný prevod účasti (napr. absencia 
rubopisu na listinnej akcií, absencia súhlasu orgánu spoločnosti, ak bola 
prevoditeľnosť účasti stanovami obmedzená, či absencia predchádzajúceho 
rozhodnutia regulátora – napr. NBS pri nadobúdaní kvalifikovaného podielu 
v banke, poisťovni atď.).  

Právo na informácie patrí výlučne spoločníkovi spoločnosti. Doslovný jazykový 
výklad ustanovení § 122 ods. 2 OBZ je jednoznačný. Použitím logického výkladu 
s využitím argumentu a contrario možno dovodiť, že výkon tohto práva nepatrí ani 
budúcemu nadobúdateľovi účasti, ani majiteľovi opcie a ani konečnému užívateľovi 
výhod (tzv. beneficial owner).  

Platná právna úprava Obchodného zákonníka neobsahuje žiadne ustanovenie, 
ktorým by výkon práva na informácie podmieňovala, či už predpísaním minimálnej 
veľkosti vlastneného podielu, alebo potrebou vlastnenia podielu v spoločnosti aspoň 
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po minimálne určený čas. Podobnú úpravu nachádzame v akciovom práve, v prípade 
úpravy možnosti minoritných akcionárov požadovať zvolanie mimoriadneho 
valného zhromaždenia. Podľa § 181 ods. 1 v spojení s ods. 6 OBZ platí, že: 
„Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje 
najmenej 5 % základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať 
zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných 
záležitostí. Žiadosti akcionárov podľa odseku 1 možno vyhovieť len vtedy, ak títo 
akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty 
na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa odseku 
2.“   

Účel zavedenia obdobného cenzu v prípade výkonu práva na informácie by bol 
pritom zrejmý. Najmä zavedenie požiadavky na trvanie statusu spoločníka aspoň po 
vymedzenú minimálnu dobu pred výkonom tohto práva má eliminovať špekulatívny 
výkon tohto práva (napr. ak nadobúdateľ podielu je priamym konkurentom 
spoločnosti a výkon práva by mal za cieľ monitorovať konkurenčnú činnosť 
zvnútra).   

So zavedením podobného obmedzenia sa nepočíta ani v rámci pripravovanej 
rekodifikácie súkromného práva. Treba uviesť, že aj dnes platný Obchodný zákonník 
rozoznáva určité nástroje, ktoré je možné využiť na elimináciu obdobných prejavov 
špekulatívneho výkonu práva. V prvom rade sa jedná o inštitút obmedzenej 
prevoditeľnosti účasti (štatisticky vieme, že v domácom prostredí je prevažná 
väčšina spoločností organizovaných ako uzatvorené kapitálové spoločnosti a súhlas 
spoločnosti s nadobudnutím podielu tu pôsobí ako regulačný (filtračný) nástroj pre 
konkrétnu vlastnícku štruktúru spoločníkov). Taktiež v s.r.o. je napr. možné 
v spoločenskej zmluve rozšíriť úpravu zákazu konkurencie štatutárneho orgánu aj na 
osoby spoločníkov (§ 136 ods. 3 OBZ). O zavedení požiadavky na trvanie účasti po 
určitý čas by malo praktický význam uvažovať skôr v prostredí otvorených 
spoločností s rozptýlenou vlastníckou štruktúrou, resp. v prípade existencie 
rozvinutého kapitálového trhu a fungujúcich kótovaných spoločností. Ani jedno 
však nie je prípad Slovenska.   

Z pohľadu osobného rozsahu práva na informácie je nepochybne zaujímavá aj 
otázka, či právo na informácie je obmedzené striktne na prostredie spoločnosti 
samotnej (v ktorej spoločník vlastní podiel), alebo výkon tohto práva možno 
aplikovať aj na osoby spoločnosťou ovládané? Podľa platnej právnej úpravy je 
možnosť dopytovať informácie expressis verbis uvedené len v prípade akciovej 
spoločnosti (pozri § 180 ods. 1 OBZ); v prípade s.r.o. však už takáto zákonná úprava 
absentuje.10 Uvedené rozšírenie práva na informácie aj na skupinu spoločnosťou 
ovládaných osôb má pritom veľký praktický význam v prípade koncernových 
(holdingových) štruktúr. V aplikačnej praxi sú podobné štruktúry pomerne bežným 
javom, kedy materská spoločnosť sama o sebe prakticky neuskutočňuje žiadnu 

                                                           
10  Hoci OBZ priznáva spoločníkom s.r.o. právo na informáciu týkajúcu sa samotnej spoločnosti a nie 

spoločností ňou ovládaných, v rozhodovacej činnosti súdov nájdeme aj rozhodnutie - Rozsudok 
Krajského súdu v Trnave sp. zn. 31 Cob 114/2017 z 25.9.2018, ktorým sa spoločníkovi v s.r.o. 
pripúšťa nárok na informáciu aj o dcérskej spoločnosti, avšak jedná sa iba o úzko vymedzené 
dokumenty (pozri Csach, 2021, s. 3). 
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spoločnosť, ktorá je zasa nositeľom subjektívnej povinnosti informáciu spoločníkovi 
poskytnúť, sprístupniť. Toto rozlíšenie má význam najmä v oblasti procesného práva 
(pri podaní návrhu o poskytnutie informácie podľa § 304 písm. h) CMP), kedy status 
spoločníka v spoločnosti zakladá aktívnu legitimáciu na podanie takéhoto návrhu. 
Pasívna legitimácia bude v tomto prípade existovať na strane žalovanej spoločnosti.  

Ako sme to už v príspevku uviedli, právo na informácie patrí spoločníkovi 
spoločnosti; neviaže sa ale na osobu spoločníka, ale na podiel, ktorý daný spoločník 
v spoločnosti vlastní. Z poznania tejto skutočnosti môžeme vyvodiť nasledovné 
závery. Po prvé, že právo na informácie je samostatne neprevoditeľné. Spoločník 
toto právo nevie previesť na osobu stojacu mimo spoločnosť bez súčasného prevodu 
podielu. Je to podobné ako v prípade hlasovacieho práva. Uvedené súvisí aj 
s povahou týchto práv, ktoré sú per se právami nemajetkovými. Samostatnú 
prevoditeľnosť práv viažucich sa k podielu umožňuje akciové právo naopak u tých 
práv, ktoré sú právami majetkovými (typicky právo na vyplatenie dividendy, právo 
na podiel na likvidačnom zostatku, či prednostné právo na nadobudnutie účasti). 
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prechádza na nadobúdateľa. Prípustná by preto mala byť zmena účastníkov podľa § 
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Nadobúdanie podielu v spoločnosti upravuje Obchodný zákonník. Podiel 
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prevoditeľnosť účasti stanovami obmedzená, či absencia predchádzajúceho 
rozhodnutia regulátora – napr. NBS pri nadobúdaní kvalifikovaného podielu 
v banke, poisťovni atď.).  

Právo na informácie patrí výlučne spoločníkovi spoločnosti. Doslovný jazykový 
výklad ustanovení § 122 ods. 2 OBZ je jednoznačný. Použitím logického výkladu 
s využitím argumentu a contrario možno dovodiť, že výkon tohto práva nepatrí ani 
budúcemu nadobúdateľovi účasti, ani majiteľovi opcie a ani konečnému užívateľovi 
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Platná právna úprava Obchodného zákonníka neobsahuje žiadne ustanovenie, 
ktorým by výkon práva na informácie podmieňovala, či už predpísaním minimálnej 
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9  CSACH, K. Právo spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným na informácie po R 44/2019. In 

Súkromné právo, 2021, č. 4, s. 7. 
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po minimálne určený čas. Podobnú úpravu nachádzame v akciovom práve, v prípade 
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2.“   

Účel zavedenia obdobného cenzu v prípade výkonu práva na informácie by bol 
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10  Hoci OBZ priznáva spoločníkom s.r.o. právo na informáciu týkajúcu sa samotnej spoločnosti a nie 

spoločností ňou ovládaných, v rozhodovacej činnosti súdov nájdeme aj rozhodnutie - Rozsudok 
Krajského súdu v Trnave sp. zn. 31 Cob 114/2017 z 25.9.2018, ktorým sa spoločníkovi v s.r.o. 
pripúšťa nárok na informáciu aj o dcérskej spoločnosti, avšak jedná sa iba o úzko vymedzené 
dokumenty (pozri Csach, 2021, s. 3). 
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ekonomickú činnosť, ale riadi sieť dcérskych spoločností, ktoré už skutočne vlastnia 
majetok generujúci príjmy v rámci celej skupiny. Prečo by mal byť spoločník v s.r.o. 
takto limitovaný v získavaní informácií týkajúcich sa skupiny ako celku? O to viac, 
že relevantná ekonomická činnosť prebieha na úrovni dcérskych spoločností, 
a výsledky ich hospodárenia potom ovplyvňujú aj hodnotu materskej spoločnosti, 
a tým aj hodnotu účasti spoločníka v nej.             

 
2.2. Vecný rozsah práva na informácie  

  
Rozsah informácií, ktoré má spoločník právo požadovať, býva vždy jadrom 

problému spojené s jeho výkonom. 
Informácie z prostredia vnútra spoločnosti môžu byť v konkrétnych prípadoch 

nepochybne veľmi cenné. A je preto legitímnym záujmom spoločnosti takéto 
dôverné informácie chrániť; dokonca ochrana týchto informácií je v tomto prípade 
imanentnou súčasťou odbornej starostlivosti, s ktorou je štatutárny orgán povinný 
vykonávať svoju funkciu. Avšak prístup spoločníkov k určitým informáciám 
týkajúcich sa spoločnosti je taktiež dôležitý z pohľadu nastavenia a správneho 
fungovania vzťahov správy a riadenia spoločnosti. Preto pokiaľ sa od spoločníkov 
očakáva, že majú prijať investičné rozhodnutie a poskytnúť vlastné finančné zdroje 
spoločnosti (či už v podobe základného štartovacieho kapitálu, alebo jeho zvýšenia), 
a tiež si majú zvoliť štatutárny orgán a jeho činnosť kontrolovať, potom jednoducho 
musia získať prístup k informáciám a vedieť čo sa vo vnútri spoločnosti deje.  

Výkon práva na informácie má nepochybne svoje limity, ktoré sú prirodzené a 
majú brániť zneužívaniu výkonu tohto práva spoločníkmi. Majú chrániť záujmy 
spoločnosti pred zverejnením dôverných (citlivých) informácií (ktorých únik, či 
zverejnenie by mohlo poškodiť záujmy spoločnosti a iných jej spoločníkov) a tiež 
štatutárny orgán samotný pred prípadným šikanóznym výkonom tohto práva zo 
strany spoločníkov. Zákonné limity vychádzajú jednak zo všeobecnej zásady 
súkromného práva - neminem leadere – nikomu neškodiť, a jednak zo zákazu 
zneužitia práva a zásady lojality spoločníka upravených v § 56a OBZ, či §176b 
OBZ. V akciovej spoločnosti existuje aj osobitná úprava podľa ktorej predstavenstvo 
môže akcionárovi odmietnuť informáciu poskytnúť, pokiaľ by sa jej poskytnutím 
porušil zákon, alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej 
poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu 
(pričom zároveň platí, že nemožno odmietnuť poskytnúť také informácie, ktoré sa 
týkajú hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti) (§180 ods. 4 prvá veta 
OBZ).  

Pri výkone práva na informácie preto možno hovoriť o hľadaní určitého balansu, 
kedy sa na jednej strane uznáva, že právo spoločníka získavať informácie je 
dôležitým nástrojom pre výkon jeho práv v spoločnosti, na strane druhej by 
spoločník výkonom tohto práva nemal prílišne „zaťažovať“ manažment, alebo týmto 
spôsobom vynášať zo spoločnosti informácie, ktoré majú dôverný charakter.11   

                                                           
11  GEIS, G. S.:  Information Litigation in corporate law. 2019. s. 413 [online]. [citované 5.9.2022] 

Dostupné na internete: https://www.law.ua.edu/lawreview/files/2019/12/3-Geis-407-451.pdf 
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2.3. Osobitne k právu na informácie v prípade j.s.a.  
 

Špecifikom slovenskej úpravy práva obchodných spoločností naďalej zostáva 
právna forma jednoduchej spoločnosti na akcie (j.s.a.). V prípade uvedenej právnej 
formy je právo na informácie normované osobitne. Celá právna úprava j.s.a. je 
v OBZ vystavaná na konštrukcii, v rámci ktorej OBZ obsahuje osobitnú úpravu 
ustanovení aplikujúcich sa pre potreby j.s.a., inak sa na j.s.a. primerane aplikuje 
právna úprava akciovej spoločnosti (pozri § 220h ods. 3 OBZ), s výnimkou aplikácie 
taxatívne určených ustanovení (pozri § 220h ods. 4 OBZ). 

Právny režim vo vzťahu k právu na informácie v prostredí j.s.a. je vskutku 
zvláštny. Podľa § 220zc ods. 4 OBZ: „Ak spoločnosť nezriadila dozornú radu, majú 
akcionári právo nad rámec práva požadovať informácie a vysvetlenia podľa § 180 
ods. 1, ako aj právo písomne požadovať od predstavenstva informácie o 
záležitostiach spoločnosti. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, 
rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť povinná 
požadovanú informáciu poskytnúť.“ Z citovaného ustanovenia OBZ je evidentný 
zámer zákonodarcu, aby sa režim práva na informácie v j.s.a. spravoval odlišne, a to 
v závislosti od skutočnosti, či corporate governance danej j.s.a. má monistickú alebo 
dualistickú štruktúru. Pokiaľ j.s.a. dozornú radu nezriadila (čo je v aplikačnej praxi 
väčšina prípadov), potom sa použije režim fakticky rovnaký s právnou úpravou 
v s.r.o. Ak ale j.s.a. dozornú radu zriadila, potom sa má aplikovať osobitný režim 
úpravy j.s.a., ktorý nás na konci odkáže na aplikáciu úpravy akciovej spoločnosti. 
Podľa § 220ze ods. 1 OBZ: „Stanovy môžu určiť, že sa zriaďuje dozorná rada 
spoločnosti, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a na 
uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Členov dozornej rady volí a 
odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti.“ To znamená, že pokiaľ sa akcionári j.s.a. 
rozhodli dozornú radu kreovať, potom bude výkon ich práva na informácie 
obmedzený na valné zhromaždenie. Kontrolnú činnosť budú musieť napĺňať len 
prostredníctvom dozornej rady. Tieto závery podľa nášho názoru vyplývajú 
z a contrario výkladu § 220zc ods. 4 OBZ, a ďalej z obsahu § 220ze ods. 1 OBZ 
v spojení s § 220h ods. 3 OBZ, ktorý nás následne odkáže na aplikáciu limitovaného 
režimu výkonu práva na informácie akcionára v akciovej spoločnosti (vrátane práva 
kontroly), a síce na § 180 ods. 1 OBZ a § 197 ods. 1 a 2 OBZ.   

Na strane druhej je j.s.a. jedinou právnou formou kapitálovej spoločnosti na 
Slovensku, ktorá je oprávnená emitovať aj druh akcií s osobitnými právami. 
Demonštratívny výpočet osobitných druhov akcií uvedený v OBZ pritom priamo 
predpokladá, že j.s.a. môže medzi inými emitovať aj akcie s osobitným prístupom 
akcionára na informácie. 

V sumáre, v j.s.a. môžu eventuálne existovať až tri rôzne právne režimy vo 
vzťahu k rozsahu práva jej akcionárov na informácie. Ak spoločnosť emitovala 
uvedený osobitný druh akcií, potom bude existovať skupina akcionárov, ktorá svoj 
výkon práva bude priamo odvodzovať z vlastníctva takéhoto cenného papiera. Pre 
rozsah tohto práva bude rozhodujúci opis práv v stanovách. Takýto akcionár nemusí 
brať ohľad na to, či spoločnosť má, alebo nemá dozornú radu zriadenú. Takýto druh 
akcie bude takéhoto akcionára pravdepodobne oprávňovať na výkon práva na 
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2.3. Osobitne k právu na informácie v prípade j.s.a.  
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informácie aj mimo valné zhromaždenie, a tiež získavať informácie o spoločnosti aj 
nad rámec informácií potrebných pre výkon akcionárskych práv na valnom 
zhromaždení. Teda pôjde o široký rozsah, aký poznáme z úpravy s.r.o. Druhý režim 
predpokladá, že spoločnosť dozornú radu nezriadila, a teda sa použije § 220zc ods. 
4 OBZ, čo je zákonná úprava obdobná existujúcej úprave práva na informácie v s.r.o. 
A nasledovať bude tretí režim (dozorná rada zriadená bola), ktorý nás odkáže na 
aplikáciu právnej úpravy akciovej spoločnosti. Úplným záverom môžeme dodať, že 
režimy jedna a dva, resp. jedna a tri môžu v prostredí j.s.a. fungovať paralelne popri 
sebe (a teda napr. skupina akcionárov vlastniacich kmeňové akcie budú mať vo 
vzťahu k právu na informácie zákonný režim závislí od existencie, či neexistencie 
dozornej rady a skupina akcionárov, ktorých rozsah práva na informácie bude 
vyplývať priamo z vlastníctva osobitného druhu akcií).  
 
ZÁVER 
 

Informácie môžu byť vzhľadom na okolnosti kľúčovým zdrojom bohatstva 
spoločnosti. Moc nad informáciami môže v nesprávnych rukách znamenať aj moc 
toto bohatstvo zničiť, preto je dôležité, aby výkon tohto práva spoločníkmi bol 
v súlade so zásadami bona fide.12  

Každopádne platí, že samotné vlastníctvo podielu v spoločnosti nie je žiadnym 
bianco šekom na voľné „vyťahovanie“ citlivých informácií z prostredia spoločnosti.  

Právu spoločníkov na informácie sa osobitne venuje aj pripravovaná 
rekodifikácia súkromného práva na Slovensku. Na všeobecnú úpravu práva člena 
združenia na informácie v pripravovanom Občianskom zákonníku bude nadväzovať 
osobitná úprava práva spoločníka na informácie v zákone o obchodných 
spoločnostiach a družstve. Dochádza k systematickej úprave tohto základného práva 
spoločníka, ktorú treba zhodnotiť jednoznačne pozitívne. Pripravovaná zákonná 
úprava výslovne priznáva spoločníkom s.r.o. právo na informácie aj mimo valného 
zhromaždenia. Taktiež sa počíta s jednotným režimom, tak pre a.s. ako aj pre s.r.o., 
kedy právo na informácie sa nebude týkať len spoločnosti samotnej, ale aj 
spoločnosťou ovládaných osôb. Okrem toho tiež rekodifikácia zavádza výslovné 
pravidlo, podľa ktorého právo na informácie nebude možné vylúčiť v rámci 
osobitnej úpravy v spoločenskej zmluve alebo stanovách. Bude ale prípustná 
modifikácia jeho rozsahu v základných korporačných dokumentoch, a to pokiaľ ide 
o možnosti ako právo na informáciu obmedziť časovo, resp. čo do rozsahu žiadosti 
o informácie (t.j. možnosť ex ante regulácie práva na informácie v spoločnosti).13  
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Abstract 
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 new provisions apply predominantly to cross-border 
corporate conversions and divisions. However, on top of this, the directive 
substantially changes the rules governing the cross-border mergers. One of such 
changes involves extending the catalogue of cross-border mergers defined in 
Directive 2017/1132 by adding the so-called side-stream mergers (Article 119(2)(d) 
of the amended Directive). This paper aims at discussing the key legal issues 
inherent to such mergers. This is a highly topical matter, given that the new solutions 
must be implemented by the EU member states by 31 January 2023. 
 
Key words: directive 2019/2121, directive 2017/1132, mergers of companies, side-
stream mergers. 
 
JEL Classification: K220  
 
 
INTRODUCTION 
 

On 27 November 2019, Directive of the European Parliament and of the Council 
(UE) 2019/2121 amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border 
conversions, mergers and divisions was adopted. This directive amended Directive 
2017/1132 in two fundamental ways. First of all, Chapter -I “Cross-border 
conversions” and Chapter IV “Cross-border divisions of limited liability companies” 
were added. Thus, the rules on the two new types of cross-border reorganisation 
procedures (cross-border conversion and cross-border division) were adopted, 
crowning decades of efforts aimed at harmonising the legal framework governing 
the cross-border mobility of companies in the common European market2. 

Apart from these crucial changes, the rules on cross-border mergers have also 
been modified to a certain extent. This paper deals with these very modifications, 
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focusing specifically on the extension of the catalogue of cross-border mergers by 
adding the so-called side-stream mergers category. The relevance of this issue is not 
merely a consequence of the requirement to implement the amendments. It could 
also provide an opportunity for those member states whose legal systems currently 
lack any national provisions on side-stream mergers (Poland included) to consider 
the implementation of relevant provisions at the national level.  

In fact, the situation may be likened to the context of cross-border and domestic 
divisions and conversions. In this respect, one should assume that in most cases it is 
insufficient to mechanically transfer the new EU rules on cross-border divisions and 
conversions to the national law – rather, it would be desirable to additionally amend 
the national law on domestic corporate reorganisation, so that the cross-border 
division and conversion procedures would not (unreasonably) significantly diverge 
from the rules governing the domestic divisions and conversions3. 

The implementation of the new EU rules poses a major challenge for national 
legislators, and the clock keeps ticking – the new regulations must be implemented 
by 31 January 2023. 

The aim of this paper is to analyse the new EU regulation concerning cross-border 
side-stream mergers, the required manner of its implementation into Polish law, as 
well as the admissibility, reasonability and the desirable manner of adding an 
analogous rule on domestic mergers, currently absent from the Polish legal system.  

Although the analysis is limited to the EU and Polish regulations, I am convinced 
that my reasoning is of more universal relevance and may be of interest to legal 
scholars from other EU member states as well.  

The research methodology selected for this paper relies mostly on the dogmatic 
law analysis and comparative law analysis.  
  
1. NEW EU RULES ON SIDE-STREAM MERGERS 

 
The first EU regulations on cross-border mergers were adopted in 2005 and made 

part of Directive of the European Parliament and of the Council 2005/56/EC on 
cross-border mergers of limited liability companies (EU OJ L 310 of 25.11.2005 p. 
1). Currently, relevant rules can be found in Title II, Chapter II of Directive 
2017/1132 (Articles 118-133a). Before the effective date of the modifications 
introduced by Directive 2019/2121, the term “merger” within the meaning of the 
chapter comprised three merger procedures, listed separately in Article 119(2) of 
Directive 2017/1132: (1) merger through acquisition, (2) merger by the formation of 
a new company and (3) a specific sub-type of a merger involving the acquisition by 
the dominant company of its wholly owned subsidiary. Directive 2019/2121 
extended this list by adding the fourth merger procedure, the so-called side-stream 
merger, where “one or more companies, on being dissolved without going into 
liquidation, transfer all their assets and liabilities to another existing company, the 
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1. NEW EU RULES ON SIDE-STREAM MERGERS 
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part of Directive of the European Parliament and of the Council 2005/56/EC on 
cross-border mergers of limited liability companies (EU OJ L 310 of 25.11.2005 p. 
1). Currently, relevant rules can be found in Title II, Chapter II of Directive 
2017/1132 (Articles 118-133a). Before the effective date of the modifications 
introduced by Directive 2019/2121, the term “merger” within the meaning of the 
chapter comprised three merger procedures, listed separately in Article 119(2) of 
Directive 2017/1132: (1) merger through acquisition, (2) merger by the formation of 
a new company and (3) a specific sub-type of a merger involving the acquisition by 
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acquiring company, without the issue of any new shares by the acquiring company, 
provided that one person holds directly or indirectly all the shares in the merging 
companies or the members of the merging companies hold their securities and shares 
in the same proportion in all merging companies”. 

At the same time, Article 132 of Directive 2017/1132 was amended, lowering 
formal requirements applicable to certain types of mergers. Previously, streamlined 
procedures were available only for cross-border upstream mergers carried out 
between parent companies and their 100% subsidiaries, and now have been extended 
to side-stream mergers as well. Importantly, although Article 119(2)(d) of Directive 
2017/1132 refers to two types of side-stream mergers, i.e.: (1) carried out by 
companies where one person holds directly or indirectly all the shares in the merging 
companies and (2) carried out by companies where the members of the merging 
companies hold their securities and shares in the same proportion in all merging 
companies, the EU legislator decided to make streamlined procedures available only 
to the former. The reasons for this choice are not entirely clear4. 

Streamlined procedures under Article 132 of Directive 2017/1132 involve the 
derogation from Article 122(b), (c), (e) and (m), Article 125 and Article 131(1)(b) 
of that Directive. What is more, Articles 124 and 126(1) of the Directive do not apply 
to the target company or companies. This, in turn, has the following consequences – 
first of all, in such cases, the cross-border merger plan is less extensive and does not 
specify (as in fact it simply cannot specify): (1) the share exchange ratio, (2) terms 
and conditions concerning the allocation of shares in the acquiring company to the 
shareholders of the target company or companies, (3) the day from which the shares 
entitle their holders to participation in profit and (4) detailed offer regarding the cash 
compensation for the shareholders leaving the company under Article 126a of 
Directive 2017/1132. Secondly, the merger plan is not subject to an examination by 
an independent expert. Thirdly, the rule providing that the shareholders of the target 
company become the shareholders of the acquiring company does not apply. All of 
these procedural simplifications result from the fact that such mergers do not involve 
the issue of any new shares. Additionally, in target company or companies: (1) no 
management board report justifying the merger is drafted and (2) no merger 
resolutions are adopted. 
 
2. CURRENT POLISH LEGISLATION 
 

The Polish Code of Commercial Companies (CCC) lays down separate rules 
applicable to domestic mergers (Articles 491-516 and Articles 517-527 CCC) and to 
cross-border mergers (Articles 5161-51619 CCC). The merger types are set forth in 
Article 492 CCC, which distinguishes between mergers through acquisition and 
through the formation of a new company. Separately, in Article 516, CCC mentions 
upstream mergers, for which certain streamlined procedures are available. On top of 
this, in Article 515, CCC refers to downstream mergers as well. Provisions on cross-
border mergers do not contain any separate catalogue of merger types, referring to 
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the rules applicable to domestic mergers in this respect. In consequence, de lege lata 
Polish law does not contain any special regulations applicable to side-stream 
mergers-neither cross-border nor domestic ones. 

The rule introducing certain streamlined procedures applicable to some of the 
cross-border mergers, implementing Article 132 of Directive 2017/1132, is included 
in Article 51615 CCC. It is based on the previous wording of Article 132 of the 
Directive and, in consequence, applies only to such mergers that were covered by 
the rule laid down in this article prior to its amendment, i.e. to upstream mergers 
between parent companies and their wholly owned subsidiaries. De lege lata it does 
not apply to side-stream mergers at all. When it comes to domestic mergers, a similar 
regulation can be found in Article 516 CCC. Obviously, neither this provision 
applies to side-stream mergers, given that to this date Polish legislation lacks any 
specific regulations in this respect. 
 
3. NATURE OF SIDE-STREAM MERGERS 
3.1. Two major types of side-stream mergers 
 

As mentioned above, in Article 119(2)(d), the EU legislator decided to 
distinguish between two types of mergers of this kind. In the first case, a single 
person directly or indirectly holds all shares in the merging companies. In the second 
case, on the other hand, the members of the merging companies hold the same 
proportion of shares in all merging companies. Both types of mergers are sometimes 
referred to as “sister” mergers5, although the merger between sister companies 
actually takes place only in the latter case. It consists in a merger between companies 
having the same owners (with the same proportional interest in all companies), and 
thus companies at the same level in their corporate group, i.e. directly “under” the 
same members – shareholders. In this case, the EU legislator abandoned the use of 
the expression “directly or indirectly holding”.  

However, when it comes to the first type of side-stream mergers, the legislator 
used a different wording. By establishing that one person is to directly or indirectly 
hold all shares in the merging companies, the legislator allows for different merger 
configuration, also when a company A holds shares in two subsidiaries – B and C, 
while one of them holds shares in yet another (its own) subsidiary D (i.e. 
granddaughter company with respect to company A), and the result is the merger 
between daughter company B and granddaughter company D. In order to classify 
this merger as a merger referred to in Article 119(2)(d) of Directive 2017/1132, each 
of the direct or indirect subsidiaries of company A must be a single-member 
company. Otherwise one could not speak of a situation where one person directly or 
indirectly holds all shares in the merging companies. 

Importantly, both types of mergers discussed in this paper are mergers through 
acquisition, with no new company being established.  
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3.2. No issue of new shares 
 

When it comes to both types of side-stream mergers, the EU legislator decided 
that one or more companies, when wound-up without liquidation, transfer their assets 
and liabilities to another existing company (acquiring company) “without the issue 
of” new shares by the acquiring company. The Polish text of the directive actually 
reads “bez konieczności emisji” i.e. “with no need to issue”, which seems to suggest 
that, even though side-stream mergers do not require any new shares to be issued, if 
shareholders so prefer, such issue would be admissible without any prejudice to the 
classification of the merger as a side-merger referred to in this provision. However, 
a reference to the text of the directive in other languages clearly shows that this is 
only a translation error in the Polish language version. Other language versions 
explicitly provide that the relevant mergers are not mergers with “no need to issue 
new shares”, but rather those where such issue does not take place (cf. e.g. EN 
“without the issue of any new shares”, DE “ohne dass die übernehmende 
Gesellschaft neue Anteile ausgibt“, FR “sans émission de nouvelles actions“, IT 
“senza che questa emetta nuove azioni“, SP “sin que la sociedad absorbente emita 
nuevas acciones“).  

Why would then the EU legislator allow for side-stream mergers without 
increasing the acquiring company’s capital (as such is the consequence of abstaining 
from the issue of new shares by the acquiring company)? The answer is relatively 
simple – given that the existing shareholders of the merging companies retain the 
exact same control of the company as prior to the merger, the increase of the 
company’s share capital is not needed. Obviously, if the equity of all merging 
companies is positive, the value of assets of the acquiring company (at least from the 
balance sheet perspective) will be higher once the merger is closed. This does not 
mean, however, that the share capital of this company needs to be increased as well. 
It is perfectly typical for a company active in the market, from the very onset of its 
operations, to have equity in excess of its share capital. And thus there is no anomaly 
in creating (or exacerbating) such a situation as a result of a side-stream merger. 

A much more interesting question, however, concerns the admissibility of a side-
stream merger when one of the companies has negative equity. This matter becomes 
particularly salient when it is the target, and not the acquiring company, to have 
negative equity, resulting in the decrease of acquiring company’s equity following 
the merger (otherwise the equity of the acquiring company, initially negative, is 
increased). So far, to answer this question legal scholars have relied mainly on the 
so-called reverse mergers. In particular, they examined the processes where over-
leveraged special purpose vehicles (SPVs) were acquired by their subsidiaries 
(previously acquired by such SPVs through LBOs). Foreign literature on this topic 
is already extensive6, and even its brief summary would go way beyond the 
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admissible framework of this paper. As far as side-stream mergers are concerned, 
suffice it to say that in general, as a rule, the regulations on mergers are without 
prejudice to the applicability of provisions on the protection of the capital (and, 
speaking more broadly – all assets) of companies. The admissibility of a specific 
merger (especially when one of the merging companies is over-leveraged) should 
therefore depend not only on its compliance with merger-specific laws, but also with 
general rules on the protection of assets in companies7.  

As a side note only, one should mention that as far as side-stream mergers are 
concerned, it is not necessary to examine the compliance of a given merger with the 
laws prohibiting the subscription of new shares in the acquiring company below their 
nominal value (see the second sentence of Article 154(3) and Article 309(1) CCC). 
Some legal scholars suggest that such an examination would be necessary in the case 
of mergers where over-leveraged companies are involved. Nevertheless, the 
situation regarding side-stream mergers is different as no new shares are issued, and 
thus no new shares can be subscribed. 

Concluding this part of the reasoning, let us raise one more question – if the 
shareholders of companies involved in a side-stream merger wished to do so, could 
they increase the share capital of the acquiring company at all, even if no such 
increase is required? In my view, in principle, decisively yes (provided that all the 
merging companies have positive equity). The sole outcome of the decision would 
be the non-compliance of such merger with the definition given in Article 119(2)(d) 
of Directive 2017/1132, and thus also the streamlined procedures referred to in 
Article 132 of Directive 2017/1132 would not apply. In consequence, it would be 
necessary to draw up the standard (full) merger plan and then submit it to an expert 
for examination. On top of this, the management board would be required to draft a 
report specifying the grounds for the merger and the adoption of the merger 
resolution would be necessary. 

 
3.3. The purposefulness of adoption of special side-stream merger-specific    

provisions 
 

The fact that no side-stream merger-specific provisions were so far in place 
hardly meant that no such mergers could take place. Mergers between sister 
companies and companies directly and indirectly owned by a single entity could be 
carried out before. The missing piece were the grounds for abstaining from the 
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increase of the share capital of the acquiring company, as well as for using any 
streamlined procedures at all.  

In this context, the introduction of side-stream merger-specific regulations in 
Directive 2017/1132 should be viewed as a welcome, justified move. Since a side-
stream merger does not affect the scope of control of the acquiring company, to 
increase its share capital seems an unnecessary burden. It is the fact that such an 
increase would be completely unnecessary that speaks in favour of allowing side-
stream mergers without any share capital increase. In this case, the situation is 
somewhat similar to the acquisition of a 100% subsidiary by its parent. The only 
difference lies in the fact that in the latter case the increase of the share capital of the 
acquiring company is not so much redundant, as plainly impossible, as – unlike in 
the case of side-stream mergers – the equity of the acquiring company will never 
increase as a result of the merger (the only difference concerns its structure in the 
balance sheet of the acquiring company – following the merger, the assets and 
liabilities of the subsidiary replace its shares).  

As regards the purposefulness of extending some streamlined procedures laid 
down in Article 132 of Directive 2017/1132 to side-stream mergers, each of such 
streamlined procedures should be analysed separately. The option not to include 
certain provisions (especially the share exchange ratio) in the merger plan is a natural 
consequence of the lack of the issue of new shares in the acquiring company in side-
stream mergers. Secondly, the derogation from the requirement to have the merger 
plan examined by an expert is justified by the fact that no share exchange ratio can 
be examined (as absent from the plan), and it is the key duty of the expert to verify 
whether the ratio has been set correctly. Thirdly, the target company’s management 
board is not required to draft a report detailing the grounds for the merger, because 
the report will be drafted by the acquiring company, which is sufficient since – as 
both companies remain controlled by the same shareholder(s) – both reports would 
be likely very similar. And finally, no merger resolution needs to be adopted by the 
target for the merger to go through because, since both companies are under the same 
control, the decision made in both of them would be the same and it is sufficient that 
it be formally made only once.  
 
4. NECESSARY OR DESIRABLE MODIFICATIONS TO POLISH CCC 
4.1. Cross-border side-stream mergers 
 

There is no dispute that the regulations on cross-border side-stream mergers must 
be implemented into the Polish CCC. The provisions of Directive 2019/2121 
amending Directive 2017/1132 need to be urgently transposed into national legal 
systems (by 31 January 2023). In this respect, CCC must be amended in a two-fold 
way. First of all, it is necessary to explicitly allow for cross-border side-stream 
mergers within the meaning of Article 119(2)(d) of Directive 2017/1132, without 
increasing the acquiring company’s share capital. Secondly, the amended Article 132 
of Directive 2017/1132 must be transposed into CCC, involving in particular the 
extension of the catalogue of cases where streamlined procedures apply, by adding 
cross-border mergers through acquisition made when a single person directly or 
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indirectly holds all shares in the acquiring and the target company or companies and 
the acquiring company does not allot any shares on the basis of the merger.  

Since the streamlined procedures applicable to mergers where dominant 
companies acquire their 100% subsidiaries are provided for in Article 51615 CCC, 
the analogous regulation on streamlined procedures applicable to side-stream 
mergers involving companies in which one persons directly or indirectly holds all 
the shares should be added in the very same place. 

It is worth pondering whether the Polish CCC could extend analogous simplified 
procedures to the second type of side-stream mergers referred to in Article 119(2)(d), 
i.e. mergers where the members of the merging companies hold their securities and 
shares in the same proportion in all merging companies. As specified above, failure 
to make simplified procedures applicable to such mergers on the grounds of 
Directive 2017/1132 is quite surprising – even more so given that in a situation 
where, pursuant to Article 119(2)(d), the share capital of the acquiring company is 
not increased, it is not possible to determine the share exchange ratio and the related 
provisions in the merger plan anyway8. The only requirements that may be met are 
the one to have the merger plan examined by an expert, to have the reports drawn by 
the management boards of the target companies and to have their shareholders adopt 
merger resolutions, even though one could hardly see any sense in such requirements 
being in place at all. 

Nonetheless, one should assume that it would not be appropriate to modify CCC 
by introducing streamlined procedures based on Article 132 of Directive 2017/1132 
with respect to those mergers where the members of the merging companies hold 
their securities and shares in the same proportion in all merging companies. It is 
important to bear in mind that cross-border mergers involve companies located in at 
least two European Union member states. It would not be acceptable to have the 
legislation of one state allow for streamlined procedures with respect to such side-
stream mergers when other states make no such concessions at all. 
 
4.2. Domestic side-stream mergers 
 

When introducing the rule on cross-border side-stream mergers to Directive 
2017/1132, the EU legislator abstained from introducing an analogous rule with 
respect to domestic concentrations. This brings us to the following question: could 
the Polish legislator independently decide to take such a step and would it be 
reasonable and legally admissible? 

As far as the reasonability of the move is concerned, the answer is a decisive yes. 
Since side-stream mergers do not bring about any changes to the ownership structure 
or the extent of control of the target company, they deserve special treatment. What 
is more, one should strive to prevent the so-called reverse discrimination, which 
manifests itself in a potentially worse treatment of actors involved in a domestic 
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transformation with respect to a cross-border one9. Importantly, it is the cross-border 
rather than domestic conversions that are the source of major risks (e.g. may involve 
certain difficulties for the creditors related to the enforcement of their claims in other 
statesi10). For this reason, even if the treatment of domestic and cross-border 
processes were to be diverse, it is the latter rather than the former that merit stricter 
approach. Meanwhile, if the proposed modifications were not introduced, the 
situation in Poland would be the opposite. 

As regards the second question – the legal admissibility of introducing special 
regulations on domestic side-stream mergers to CCC – the answer should be 
affirmative as well. There are no doubts with regards to Polish private limited 
companies (PL – spółka z o.o.), as the EU rules impose no restrictions in this respect 
(directive 2017/1132 does not refer to the mergers between private limited 
companies – spółka z o.o.). Mergers involving joint-stock companies (PL – spółka 
akcyjna) give rise to more doubts, since the definition of “merger through 
acquisition” contained in Article 89(1) of Directive 2017/1132 seems to suggest that 
the issue of new shares to the shareholders of the target company is inherent to every 
merger, and the EU legislator, other than in Article 119(2)(d) of the Directive, failed 
to extend this definition to side-stream mergers carried out without increasing the 
share capital of the acquiring company. Nevertheless, it seems that the provisions of 
the Directive on mergers of joint-stock companies do not provide for a general ban 
on mergers without increasing the share capital of the acquiring companies. Article 
88 of the Directive provides that “Member States shall, as regards companies 
governed by their national laws, make provision for rules governing mergers by the 
acquisition of one or more companies by another company and merger by the 
formation of a new company”. The subsequent articles reads that “for the purposes 
of this Chapter, ‘merger by acquisition’ shall mean the operation whereby one or 
more companies are wound up without going into liquidation and transfer to another 
all their assets and liabilities in exchange for the issue to the shareholders of the 
company or companies being acquired (...)”. The confrontation of these provisions, 
as well as the subsequent provisions of Title II Chapter I of the Directive, seems to 
suggest that the rules contained therein are applicable to “mergers through 
acquisition” as construed in this way, which nevertheless does not preclude a 
potential extension of the catalogue of domestic merger types, for instance by side-
stream mergers carried out without any share capital increase of the acquiring 
company or the issue of any news shares in it. The same applies to domestic 
divisions. Article 135 of directive 2017/1132 reads: ‘Where member states permit 
the types of companies [...] to carry out division operations’ thus clearly leaving to 
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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 options11. 

In consequence, the Polish legislator should allow for domestic side-stream 
mergers without increasing the share capital of the acquiring company – both when 
one person directly or indirectly holds all shares in the merging companies and when 
the members of the merging companies hold their securities and shares in the same 
proportion in all merging companies. 

As far as specific legislative proposals are concerned, there seems to be no need 
to amend Article 492 CCC which provides that two types of mergers – through 
acquisition and the formation of a new company – may be carried out in Poland. 
Although in Directive 2017/1132 side-stream mergers are defined in a similar article 
(Article 119(2)(d)), this is merely a consequence of a slightly different structure of 
the Directive. When it comes to CCC, the relevant regulation should be contained 
further on in the Code, and in Article 515 CCC specifically, as it refers to another 
type of merger that may be carried out without increasing the share capital of the 
acquiring company, i.e. the reverse merger. Additionally, the new provision will 
constitute lex specialis with respect to Article 492 CCC, which provides that mergers 
through acquisition involve the transfer of all assets and liabilities of the target 
company to the acquiring company in exchange for the shares allotted by the 
acquiring company to the shareholders of the target. In side-stream mergers, such a 
transfer of assets and liabilities in exchange for shares in the acquiring company does 
not take place. Yet another exception from the rule laid down in Article 492 CCC is 
introduced in Article 514(1) CCC, which provides that the acquiring company 
cannot take up own shares in exchange for the shares held by it in the target company 
(which applies predominantly to situations where a dominant company merges with 
its subsidiary). 

Apart from making side-stream mergers without increasing the acquiring 
company’s share capital explicitly admissible by way of a relevant CCC provision, 
the Polish legislator should, following the developments in EU law, introduce certain 
streamlined procedures applicable to side-stream mergers, modelled upon Article 
132 of Directive 2017/1132. Although the EU legislator made some procedural 
concessions with regard to the first type of side-stream mergers, where one person 
directly or indirectly holds all shares in the merging companies, it seems that 
streamlined procedures concerning Polish domestic mergers should be also 
applicable to transactions where the shareholders of merging companies hold the 
same proportion of shares in all merging companies. 

As regards specific streamlining solutions, there is no doubt that Polish law 
should allow for abstaining from defining the share exchange ratio and drafting 
related provisions in the merger plan. It is obvious that whenever the share capital of 
the acquiring company is not increased, such provisions simply cannot be included 
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in the merger plan, and thus should not be required. Article 516(6) CCC contains a 
similar exemption applicable to the takeover of a 100% subsidiary by its parent, as 
the share capital of the acquiring company is not increased in this case either.  

What may stir more controversy is the waiver of obligation, applicable to 
domestic side-stream mergers, to submit the merger plan to an expert for 
examination and to draft the management board report and adopt a merger resolution 
in the target company. The crux of the problem lies in the fact that currently the 
directive does not provide for any exemptions for domestic side-stream mergers (to 
which it does not apply) in this respect. 

An independent examination of the admissibility of waiving each of these 
requirement separately supports the view that, whenever the merger plan does not 
contain a share exchange ratio, the requirement to submit it to an expert for 
examination seems to be basically purposeless. One should bear in mind that, 
pursuant to Article 96(2) of Directive 2017/1132, the key task of the expert is to 
verify whether the share exchange ratio is correct and justified. The expert must, at 
least: (1) indicate the method or methods used to arrive at the share exchange ratio 
proposed and (2) state whether such method or methods are adequate in the case in 
question. The EU legislator allows for waiving the examination of the merger plan 
by an expert if all the shareholders of the companies involved in the merger have so 
agreed (Article 96(4) of Directive 2017/1132). Since the decision in this respect 
belongs to the shareholders themselves who do not need to seek an endorsement 
elsewhere, it becomes clear that the EU legislator intended the examination of the 
merger plan to serve these very shareholders (and protect primarily the minority 
interest). In consequence, it seems that in domestic side-stream mergers the 
requirement of having the merger plan examined by an expert could be waived. This 
would pose no risk to the interests of shareholders (who retain the same control of 
the acquiring company as prior to the transaction). 

Similar comments apply to the admissibility of waiving the obligation to draft a 
report laying down the reasons for the merger by the management board of the target 
company. One should remember that the fundamental purpose of the report is to 
justify the correctness of the share exchange ratio (see Article 95(1) of Directive 
2017/1132: “the administrative or management bodies of each of the merging 
companies shall draw up a detailed written report explaining the draft terms of 
merger and setting out the legal and economic grounds for them, in particular the 
share exchange ratio”). When it comes to side-stream mergers, where no shares are 
swapped, to require the management board report seems to serve little if any purpose 
at all. And then there is no doubt that a single report – made by the management 
board of the acquiring company, controlled by the shareholders in exactly the same 
way as the target – is completely sufficient. In consequence, it would seem that the 
domestic rules on mergers should waive the obligation to draft a report in the target 
company as well. One more argument in favour of this solution is the existence of a 
similar exemption applicable to the takeovers by parent companies of their 100% 
subsidiaries (Article 516(6) in conjunction with Article 516(5) CCC), while the 
legislator generally makes it possible to the shareholders of the merging companies 
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(on condition of unanimity) to waive the duty to draft such a report (Article 
5031(1)(1) CCC). 

The most problematic task is to determine the admissibility of introducing an 
exemption equivalent to that contained in Article 132(1) in conjunction with Article 
126(1) of Directive 2017/1132, i.e. the option not to adopt the merger resolution in 
the target company with respect to domestic side-stream mergers. Unfortunately, a 
thorough search of EU law on domestic mergers reveals the lack of explicit legal 
basis for such an exclusion. Although Article 94 of the Directive contains a certain 
specific rule, this rule allows for abstaining from the adoption of a merger resolution 
only by the acquiring, rather than the target company. One could also refer to specific 
rules contained in Article 110 et seq. of the Directive, but these rules in turn apply 
to certain very specific cases, i.e. mergers of dominant companies with their wholly 
or almost wholly owned subsidiaries. The introduction of an option not to adopt a 
merger resolution by the target company in the case of domestic side-stream mergers 
could be justified by the need to prevent reverse discrimination, but it seems that the 
more appropriate and coherent choice given the existing regulations on domestic 
mergers would be to introduce a streamlined procedure allowing for abstaining from 
the adoption of the resolution by the acquiring company (rather than the target). This 
solution would be acceptable in view of Article 94 of Directive 2017/1132, provided 
that the criteria laid down in this provision are met. Pursuant to this provision, the 
laws of a member state need not require approval of the merger by the general 
meeting of the acquiring company where the following conditions are fulfilled: (1) 
the merger plan for the acquiring company is published at least one month before the 
date fixed for the general meeting of the company or companies being acquired 
which is to decide on the draft terms of merger; (2) at least one month before that 
date, all shareholders of the acquiring company are entitled to inspect the documents 
specified in Article 97(1) at the registered office of the acquiring company and (3) 
one or more shareholders of the acquiring company holding a minimum percentage 
of the subscribed capital (set at no more than 5% ) is entitled to require that a general 
meeting of the acquiring company be called to decide whether to approve the merger. 

The new rules simplifying the formal requirements applicable to side-stream 
mergers should be included in Article 516 CCC, next to provisions on the takeover 
by parent companies of their wholly or almost wholly owned subsidiaries. Even more 
so, it would be opportune to waive the requirement of adoption of a merger resolution 
by the acquiring, rather than the target company (as in Article 516(1) CCC, 
applicable to the takeover of subsidiaries by dominant companies). In such a case, 
one could hardly speak of any reverse discrimination, as whenever the merging 
companies remain under the control of one or more entities, it is substantially without 
any major practical importance which company (acquiring or target) will be 
exempted from the requirement to adopt the merger resolution. 
 
CONCLUSION 
 

The analysis has shown that the extension of the catalogue of cross-border 
mergers by the inclusion of so-called side-stream mergers in Directive 2017/1132 
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(on condition of unanimity) to waive the duty to draft such a report (Article 
5031(1)(1) CCC). 
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the adoption of the resolution by the acquiring company (rather than the target). This 
solution would be acceptable in view of Article 94 of Directive 2017/1132, provided 
that the criteria laid down in this provision are met. Pursuant to this provision, the 
laws of a member state need not require approval of the merger by the general 
meeting of the acquiring company where the following conditions are fulfilled: (1) 
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The new rules simplifying the formal requirements applicable to side-stream 
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by parent companies of their wholly or almost wholly owned subsidiaries. Even more 
so, it would be opportune to waive the requirement of adoption of a merger resolution 
by the acquiring, rather than the target company (as in Article 516(1) CCC, 
applicable to the takeover of subsidiaries by dominant companies). In such a case, 
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CONCLUSION 
 

The analysis has shown that the extension of the catalogue of cross-border 
mergers by the inclusion of so-called side-stream mergers in Directive 2017/1132 
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was both useful and desirable. The option to merge sister companies and companies 
controlled by the same person or persons without increasing the share capital of the 
acquiring company is a useful solution which does not create any risk of infringing 
the interests of existing shareholders of the merging companies. Likewise, a 
simplified cross-border merger procedure applicable when one person directly or 
indirectly holds all shares in the merging companies is a welcome development. 
What is surprising, though, is that the EU legislator has not introduced any analogous 
procedural simplifications when the shareholders of the merging companies hold the 
same proportion of shares in all the merging companies.  

The transposition of these new rules into Polish law is a necessity. However, 
during the legislative process, it would be useful to extend the catalogue of domestic 
corporate mergers by adding side-stream mergers, currently absent from Polish law. 
This applies both to allowing for such mergers without the increase of the share 
capital of the acquiring company and to introducing certain procedural 
simplifications. Importantly, by reducing the formal requirements applicable to 
domestic side-stream mergers, the Polish legislator should go a step further than the 
EU one and extend such facilitations both to the situations where one person directly 
or indirectly holds all shares in the merging companies and to mergers where the 
shareholders hold the same proportion of shares in all merging companies.  
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Abstract 
The subject of the considerations are issues related to the changing basic forms of 
employment in connection with the COVID-19 pandemic, including in particular 
remote and hybrid work. The article indicates the current problems and threats 
related to remote work, highlighted in European Union documents, including the 
need to protect the balance between work and rest time and the right to be offline. 
Changes in the forms of employment translated into the need to adapt office space 
to the reduced and less frequent use of offices. The text emphasizes the need to 
redefine the concept of office and the concept of healthy building, which is of 
particular importance in the context of health safety. 
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INTRODUCTION  
 

The proper functioning of the enterprise depends on many external and internal 
factors. Due to their nature and the way they affect the enterprise, external factors 
are highly diversified. In economic sciences, these factors are referred to as the 
entrepreneur's environment, and the division into further - macroeconomic and 
closer - microeconomic environment3 is commonly accepted. The further 
environment, over which the enterprise has little influence, covers several spheres, 
including the following spheres: economic, technological and organizational, legal, 
socio-cultural and political. They all depend on the economic policy pursued by the 
state, in the area of taxation, law, monetary policy, inflation, the situation on the 
capital market and the political situation. On the other hand, the shape of the closer- 
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microeconomic environment is mainly influenced by recipients, cooperators, 
suppliers, competition of entrepreneurs, financial institutions and the labor market. 
Adequate balance and adaptation to the changing conditions of both areas of the 
company's operation fundamentally stabilizes its economic position on the market. 
Both encourage entrepreneurs to act flexibly and to adapt to changing market 
conditions, which in recent years, due to the corona crisis, have been difficult, 
unpredictable and having a significant impact on the economic and social 
functioning of enterprises4. This condition forces changes in the functioning of 
entities and the necessity to adapt them to changing and uncertain conditions. 
Introducing changes is a reaction to the external and internal situation, which must 
be included in the everyday functioning of the company. It is important that changes, 
especially those affecting the so-called the human factor (employees) of a given 
entity took into account not only the economic, but also the social aspect. The 
COVID-19 pandemic that has been taking place since March 2020 is especially felt 
for entrepreneurs. Temporary restrictions on the functioning of entities, the need to 
provide employees with special, safe working conditions, changes in the ways of 
performing work and forms of employment meant that entrepreneurs had to make 
numerous unplanned decisions in a short time. They concerned various property 
areas of the enterprise, including human capital i.e. employees and real fixed assets, 
including real estate of buildings and premises in which the work was performed. In 
addition, the lack of use of real estate, especially those owned by the entrepreneur, 
translates into his tax obligations, including, in particular, tax depreciation. All this 
made the present reality different, presents different needs and priorities and requires 
legal solutions adapted to it. Therefore, it is worth analyzing the current problems 
related to two selected areas of the company's operation – human capital limited for 
research purposes to the entity's employees, and  real fixed assets. 

 
1. HUMAN CAPITAL AND  REAL FIXED ASSETS 
 

The condition of most enterprises to operate are two basic elements that make up 
the capital of the entity. It is presented in various ways, with the most common 
distinctions being financial capital and intellectual capital. The first is created by 
things and property rights, while the basic component of intellectual capital is, of 
course, human capital5. In the literature, it is assumed that it is the entirety of 
knowledge, experience and skills of individual employees that have economic value 
for the enterprise. Human capital includes both individual capital - employees and 
people cooperating with the entity on a different basis. It also includes resources that 
are the result of the operation of the workplace as a whole, resulting from the 
teamwork of employees6. An element of financial capital is physical and material 
capital. It is made up of physical and financial resources. The first of these include 
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movable and immovable property and equipment, while financial resources include 
the monetary resources that the enterprise has or can acquire7. Both capitals are 
equally important for the proper functioning of the company. Finance capital is easier 
to identify and value. Human capital is more difficult to be actually valued. Both 
have a direct impact on the company's economy, which needs money as well as and 
knowledge, experience, and appropriate preparation and organization of employees 
to function properly. Hence, in the area of human capital, an appropriate (rational) 
employment policy is particularly important. 

 
2. EMPLOYMENT POLICY 
 

It is assumed that the employment policy is a complex sequence of actions whose 
task is to optimize employment. It can be considered on a broader ground - public, 
where the primary role is focused on the employment policy conducted by the state, 
and on a narrower ground - company ground, where the employment policy is 
conducted inside the enterprise. In the public domain, employment policy consists 
in the influence of state authorities on the labor market, in terms of the needs of the 
state economy and reconciling the interests of employers and employees. In the 
regulations of the European Union8, the broadly understood employment policy is 
referred to in Article 3 para. 3 of the Treaty on European Union (TEU)9 and Articles 
8-10, 145-150, 156-159 and 162-164 of the Treaty on the Functioning of the 
European Union (TFEU)10. The basic tasks indicated in the Treaties include aid and 
restructuring measures supporting a high level of employment. Coordinated 
strategies are particularly helpful in its implementation, especially in terms of 
creating a qualified, well-educated and adaptable staff. Activities aimed at preparing 
efficiently functioning labor markets responding to economic changes11 are also 
important, which in the context of the COVID-19 pandemic acquires a different 
meaning than before. The European Council particularly emphasizes the importance 

                                                           
7  B. CZERIACHOWICZ, Enterprise resources as a factor of creating a competitive advantage, 

Finance, Financial Markets, Insurance, 2012, No. 51, p. 440. 
8  In historical terms, as early as in the 1950s, an employment policy was conducted within the 

European Coal and Steel Community, aimed at specific groups at risk of unemployment. One of 
the first documents providing the basis for a comprehensive employment policy was the European 
Employment Strategy, the so-called A "white paper" which emphasized the role and rank of 
employment, placing it at the forefront of the European political agenda. Another important act in 
the field of European employment policy was the Amsterdam Treaty, which entered into force in 
May 1999. The treaty related to employment policy, and under the title: "Employment", sanctioned 
the establishment of a new advisory body - the Employment Committee, whose task was to support 
and coordinating the policies of the Member States in the areas of employment and the labor market. 
At the same time, the European employment strategy was launched with the open method of 
coordination - the so-called Luxembourg process. It is an annual cycle of coordination and 
monitoring of national employment policies based on the commitment of the Member States to 
establish common employment policy objectives (the strategy was launched at the 1997 
Luxembourg Emergency Employment Summit).  

9  Consolidated Version of the Treaty on European Union, OJ. UE  2012, C 326/15. 
10  Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union,  OJ. UE Dz. 2012, 

C 326/47. 
11  S. Kraatz, Employment Policy, 12/2016, www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl. 
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of employment, pointing to it as the primary objective of the social and employment 
policies of the European Union. Therefore, since 2000, successive employment 
strategies (covering several years of time) have been developed12, implemented and 
verified. Additional instruments for financing employment policy were also 
launched, implemented, inter alia, by under PROGRES13, EURES14 and 
microfinance and social entrepreneurship programs15.  

 
2.1. Rational employment structure 
 

The human factor is particularly important in the need to rationally manage the 
processes of hiring and dismissal of employees. The basic goal of human resource 
management is the appropriate selection of employees who will effectively 
implement the company's plans, enabling them to achieve their goals16. This is 
particularly important in the area of market competitiveness, which forces the use 
and replacement of the existing forms of employment with new, flexible ones that 
can be adapted to changing market realities17. However, this process is related to the 
moving away from traditional forms of employment. Additionally, it indicates a kind 
of re-evaluation, making employees aware of the need to acquire new professional 
qualifications and skills. While until recently the processes of employment 
rationalization were associated mainly with the interests of the employer, their 
positive impact on the situation of employees is now noticeable18. A particular 
challenge for entrepreneurs is the COVID-19 pandemic, which has irreversibly 
changed the labor market, pointing to other forms of employment. 

 
3. ONGOING STATE AID AS A TEMPORARY ATTEMPT TO MITIGATE 

THE EFFECTS OF THE PANDEMIC 
 

The difficult situation of enterprises, caused by the covid crisis, made it necessary 
for the governments of the EU countries to undertake numerous aid measures. 
However, they caused a reduction in the income of states. Therefore, while 
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eight of which were employment-related, and the 'Europe' strategy 2010-2020 launched since 2010.  
13  It is a Community program based mainly on the exchange of information and analytical knowledge 

between EU countries for employment and social solidarity. 
14  Created and implemented to create a cooperation network for professional mobility and provides 

information. It also provides employee recruitment services throughout the EU.  
15  The aim of the program is to create the widest possible access to microfinance for individuals and 

micro-enterprises and to help them obtain microcredit. Its additional goal is to support enterprises 
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16  M. ARMSTRONG, Human Resource Management: Strategy and Action, trans. M. Loska, Krakow 
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17  As A. Patulski rightly emphasizes, “globalization, the development of science, technology and 
teleinformatics force the search for factors that improve competitiveness. One of them is labor costs 
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market (…) ”, A. Patulski, Untypical forms of employment, Monitor Prawa Pracy 2007, No. 2, p. 1. 

18  Cf., statistical research on the level of employee satisfaction as a result of restructuring processes, 
[in:] M. ZAGÓRNA-GOPLAŃSKA, Employment Restructuring, pp. 123-150. 
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of employment, pointing to it as the primary objective of the social and employment 
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implementing the treaty obligations19, the EU authorities have undertaken a number 
of aid measures. The Regulation of the Council of Europe of 19 May 2020 No. 
2020/67220 known as the "SURE Regulation" set out the legal framework for 
providing Union financial assistance to Member States, which are experiencing, or 
are seriously threatened with, a severe economic disturbance caused by the COVID-
19 outbreak. Support under SURE serves for the financing, primarily, of short-time 
work schemes or similar measures aimed at protecting employees and the self‐ 
employed and thus reducing the incidence of unemployment and loss of income, as 
well as for the financing, as an ancillary, of some health-related measures, in 
particular in the workplace. 

The SURE actions complemented other instruments, in particular those related to 
employment support, such as the European Social Fund and the European Fund for 
Strategic Investments (EFSI) / InvestEU. By making use of borrowing and lending 
in this particular case of the COVID-19 outbreak for supporting Member States, this 
proposal acts as a second line of defence to finance short-time work schemes and 
similar measures, helping protect jobs and thus employees and self-employed against 
the risk of unemployment. The SURE assistance procedure came down to the 
submission of applications by individual Member States, considered by the Council 
of the EU in the form of decisions21. The EU bodies monitor the effectiveness of the 
assistance provided under the SURE, and the results are published in reports that 
clearly demonstrate the full achievement of the intended aid objectives and their 
effectiveness22. The reports indicate that the largest area of assistance was 
maintaining the existing jobs, financing employee insurance and loans, which, 
according to the reports, were largely used for the maintenance of real estate and 
premises where the enterprise operates. The ad hoc aid turned out to be a very 
important protective element, thanks to which a large part of the enterprises remained 
in the market. Different conditions for the functioning of enterprises and an uncertain 
future meant that entrepreneurs were forced to take specific actions. To a large 
extent, they came down to revising the way of managing the human and financial 

                                                           
19  Council Regulation (EC) No. 2012/2002 of November 11, 2002 establishing the European Union 

Solidarity Fund, OJ. UE 2002, L 311/3, changed in  2014, OJ. UE L 189/143. Regulation (EU) 
2020/461 of the European Parliament and of the Council1 was adopted on 30 March, which amends 
the above instrument to extend its scope in a way that takes account of major public health 
emergencies and identifies specific actions eligible for funding. Regulation (EU) 2020/461 of the 
European Parliament and of the Council of 30 March 2020 amending Council Regulation (EC) No 
2012/2002 in order to provide financial assistance to Member States and to countries negotiating 
their accession to the Union that are seriously affected by a major public health emergency, OJ. UE 
1999, L 99/9. 

20  Council Regulation (EU) 2020/672 of 19 May 2020 on the establishment of a European instrument 
for temporary support to mitigate unemployment risks in an emergency (SURE) following the 
COVID-19 outbreak , OJ. UE 2020, L 159/1.  

21  Poland submitted a request and received a decision to grant aid under SURA enlargement in August 
2020. 

22  Report on the European instrument for Temporary Support to mitigate Unemployment, Risks in an 
Emergency (SURE) following the COVID-19 outbreak  pursuant to Article 14 of Council 
Regulation (EU) 2020/672, first semi-annual report, March 22, 2021, second annual report, 
September 22, 2021, third semi-annual report, March 22, 2022.  
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capital of the enterprise, with particular emphasis on changing the forms of 
employment and changing the size and manner of using office space. 
 
4. THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHANGES IN 

HUMAN CAPITAL, INCLUDING CHANGES IN FORMS OF 
EMPLOYMENT, AND IN  REAL FIXED ASSETS, INCLUDING 
REAL ESTATE 
 

The most visible changes, dictated by security considerations and limitations in 
interpersonal contacts due to the COVID-19 pandemic, concern employment. 
Therefore, remote work has become the most popular and often the only form of 
employment permitted due to restrictions. Its essence comes down to performing 
work outside the employer's seat, most often in the employee's home conditions, 
using tools and information and communication technologies (ICT) for professional 
purposes. Employing an employee for remote work requires appropriate 
arrangements between the parties, including defining the scope of duties, working 
hours, rules for sending the results of tasks performed, recording activities performed 
by the employee, equipping the employee with appropriate and safe equipment for 
work and others. In the conditions of the COVID-19 pandemic, switching to remote 
work functioned on special rules, and the basis was usually an order from the 
employer or even an order to work remotely23. The legal basis was the internal 
regulations of individual EU countries24. 

The suddenness and uniqueness of the situation in which remote work was 
introduced revealed negative effects over time. The biggest problem turned out to be 
the lack of protection of employees against the delimitation of time devoted to work 
and rest, violation of privacy and violation of the family life of employees. In 
addition, the continued readiness to work had a negative impact on the health of 
employees, forcing the EU authorities to take appropriate measures. The existing 
regulations applied before the pandemic regarding the balance between work and 
rest time, regulated in Directive 2003/88 / EC of the European Parliament and of the 
Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organization of 
working time25, turn out to be insufficient and require adaptation to pandemic and 
post-pandemic conditions. The directive clearly distinguishes between working time 
and rest time, without foreseeing other, indirect forms of the employee's online 
standby. In response, two resolutions of the European Parliament were adopted. The 
first of 21 January 2021 with recommendations to the Commission on the right to be 

                                                           
23  In Poland, it was provided for in the regulation of the Council of Ministers of November 2, 2020 

amending the regulation on the establishment of certain restrictions, orders and bans in connection 
with the occurrence of an epidemic, Journal of Laws 2020/1931. 

24  In Poland, it was the Act of March 2, 2020 on special solutions for preventing, counteracting and 
combating COVID-19, other infectious diseases and crisis situations caused by them, Journal of 
Laws 2021/2095. 

25  Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 
concerning certain aspects of the organisation of working time, OJ. UE 2003, L 299/9. 
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offline26. The second is the resolution of March 10, 2022 on the new strategic EU 
framework for occupational safety and health after 202027. The documents 
emphasize that remote work has played an essential role in protecting some jobs and 
enterprises during the COVID-19 crisis, and due to the continuing state of the 
pandemic, it should be properly regulated. Therefore, the European Commission has 
made a proposal to introduce a directive on the right to be offline. It is the obligation 
of the Member States to introduce appropriate provisions regulating both the rules 
of remote work and taking into account the requirements of the Directive of the 
European Parliament and of the Council on the right to be offline. Despite the 
indicated disadvantages of remote work and the reduction of restrictions caused by 
threats from the SARS COW-2 virus, the form of remote work has become popular 
among employees and employers. As underlined in point 1 of the Resolution of 2021, 
digital tools, including ICT, for work purposes have increased flexibility with regard 
to the time, place and manner in which work can be performed and workers can be 
reached outside their working; whereas the appropriate use of digital tools can be an 
asset to employers and workers in terms of allowing greater freedom, independence 
and flexibility to better organise working time and working tasks, reduce time spent 
travelling to work, and facilitate the management of personal and family obligations, 
thus creating a better work-life balance; notes that the needs of workers differ greatly 
and emphasises in this regard the importance of developing a clear framework which 
promotes personal flexibility and the protection of workers’ rights at the same time. 
 
5. THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHANGES IN  REAL 

FIXED ASSETS, INCLUDING REAL ESTATE 
 

The change of employment forms also contributed to the reduction of 
entrepreneurs' costs, with the most visible areas of changes relating to the use of 
office infrastructure. The clear change in the form of employment preferred by 
employees and employers meant that the existing real estate resources used as office 
space became a burden for the entity. Their maintenance is associated with costs 
such as utility fees and repair costs. The COVID-19 pandemic signaled the need to 
look at office space differently than before and take into account the possibility of 
safe working conditions during the pandemic, with the possibility of maintaining the 
distance between workstations, maintaining the requirements of disinfection, 
communication inside the building and others. Reduced use of office space, due to 
the smaller number of stationary employees and the popular mode of remote work 
and hybrid work, prompted many entrepreneurs to change their premises. Currently, 
we can observe new trends in the office real estate market. The first is the safety of 
employees, while the specter of successive waves of the pandemic prompts 
entrepreneurs to invest in a safe work environment. Hence, changes are clearly 
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Commission on the right to be offline, 2019/218 (INL), OJ. UE 2021, C 456/15. 
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safety at work post 2020 (including better protection of workers from exposure to harmful 
substances, stress at work and repetitive motion injuries), 2021/2165 (INI), OJ. UE 2022. 
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visible in the financial area of enterprises. Entrepreneurs are investing in smaller 
office properties with more attractive locations to encourage employees to return to 
stationary work, at least partially. Office spaces are equipped with modern air 
filtration systems, the space for contacts between employees and clients is better 
secured. The second noticeable trend is flexibility, as office space must be easily 
adaptable to new and changing needs. It is also associated with investments in office 
equipment, safe and fast Internet connections and equipment that can be easily 
transferred to employees' homes. The third aspect is the quality of office space. It is 
important to ensure the appropriate attractiveness of the space. Investments in 
ergonomics can be observed here, in the so-called well-being, providing the 
opportunity to work in concentration, suitable places to conduct meetings, 
investments in the arrangement of offices, new spaces for relaxation or sports 
opportunities. The offices of the future are becoming "meeting places", also offering 
space for entertainment and sports, which is to reward employees for having to go to 
the office. The real estate market is seeing an increase in investments in coworking 
space. The fourth trend is care for sustainable development and responsibility for the 
natural environment. Therefore, it becomes necessary to redefine the functions of the 
office, related to the appearance of the healthy building concept28 on the market - a 
building adapted to new anti-epidemic standards, ensuring sanitary working 
conditions by controlling the health parameters of employees (thermal imaging 
cameras), better quality of air exchange in the rooms, or non-contact operation of 
devices in the building (e.g. gates, doors, elevators). The indicated changes will 
affect the activities of other entrepreneurs, including developers, for the 
implementation of their investment plans and changes in the use of office space. 

An additional problem, observed since March 2022, is the increase in electricity 
prices caused by Russia's invasion of Ukraine and the related costs of maintaining 
office space. The vision of energy problems that hangs over the EU countries may 
additionally affect the maintenance of the existing forms of remote and hybrid work, 
contributing to cost reduction. An additional problem, observed since March 2022, 
is the increase in electricity prices caused by Russia's invasion of Ukraine and the 
related costs of maintaining office space. The vision of energy problems that hangs 
on the EU countries may additionally affect the maintenance of the existing forms 
of remote and hybrid work, contributing to cost reduction. It also has an impact on 
shifting financial outlays from investing in real estate to hardware investments, both 
those aimed at increasing the comfort and safety of work, e.g. air filter devices and 
investments in remote work equipment and securing access to electricity, e.g. power 
generators.  
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of the Member States to introduce appropriate provisions regulating both the rules 
of remote work and taking into account the requirements of the Directive of the 
European Parliament and of the Council on the right to be offline. Despite the 
indicated disadvantages of remote work and the reduction of restrictions caused by 
threats from the SARS COW-2 virus, the form of remote work has become popular 
among employees and employers. As underlined in point 1 of the Resolution of 2021, 
digital tools, including ICT, for work purposes have increased flexibility with regard 
to the time, place and manner in which work can be performed and workers can be 
reached outside their working; whereas the appropriate use of digital tools can be an 
asset to employers and workers in terms of allowing greater freedom, independence 
and flexibility to better organise working time and working tasks, reduce time spent 
travelling to work, and facilitate the management of personal and family obligations, 
thus creating a better work-life balance; notes that the needs of workers differ greatly 
and emphasises in this regard the importance of developing a clear framework which 
promotes personal flexibility and the protection of workers’ rights at the same time. 
 
5. THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHANGES IN  REAL 

FIXED ASSETS, INCLUDING REAL ESTATE 
 

The change of employment forms also contributed to the reduction of 
entrepreneurs' costs, with the most visible areas of changes relating to the use of 
office infrastructure. The clear change in the form of employment preferred by 
employees and employers meant that the existing real estate resources used as office 
space became a burden for the entity. Their maintenance is associated with costs 
such as utility fees and repair costs. The COVID-19 pandemic signaled the need to 
look at office space differently than before and take into account the possibility of 
safe working conditions during the pandemic, with the possibility of maintaining the 
distance between workstations, maintaining the requirements of disinfection, 
communication inside the building and others. Reduced use of office space, due to 
the smaller number of stationary employees and the popular mode of remote work 
and hybrid work, prompted many entrepreneurs to change their premises. Currently, 
we can observe new trends in the office real estate market. The first is the safety of 
employees, while the specter of successive waves of the pandemic prompts 
entrepreneurs to invest in a safe work environment. Hence, changes are clearly 

                                                           
26  European Parliament resolution of 21 January 2021, with recommendations to the European 

Commission on the right to be offline, 2019/218 (INL), OJ. UE 2021, C 456/15. 
27  European Parliament resolution of 10 March 2022 on a new EU strategic framework on health and 

safety at work post 2020 (including better protection of workers from exposure to harmful 
substances, stress at work and repetitive motion injuries), 2021/2165 (INI), OJ. UE 2022. 
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visible in the financial area of enterprises. Entrepreneurs are investing in smaller 
office properties with more attractive locations to encourage employees to return to 
stationary work, at least partially. Office spaces are equipped with modern air 
filtration systems, the space for contacts between employees and clients is better 
secured. The second noticeable trend is flexibility, as office space must be easily 
adaptable to new and changing needs. It is also associated with investments in office 
equipment, safe and fast Internet connections and equipment that can be easily 
transferred to employees' homes. The third aspect is the quality of office space. It is 
important to ensure the appropriate attractiveness of the space. Investments in 
ergonomics can be observed here, in the so-called well-being, providing the 
opportunity to work in concentration, suitable places to conduct meetings, 
investments in the arrangement of offices, new spaces for relaxation or sports 
opportunities. The offices of the future are becoming "meeting places", also offering 
space for entertainment and sports, which is to reward employees for having to go to 
the office. The real estate market is seeing an increase in investments in coworking 
space. The fourth trend is care for sustainable development and responsibility for the 
natural environment. Therefore, it becomes necessary to redefine the functions of the 
office, related to the appearance of the healthy building concept28 on the market - a 
building adapted to new anti-epidemic standards, ensuring sanitary working 
conditions by controlling the health parameters of employees (thermal imaging 
cameras), better quality of air exchange in the rooms, or non-contact operation of 
devices in the building (e.g. gates, doors, elevators). The indicated changes will 
affect the activities of other entrepreneurs, including developers, for the 
implementation of their investment plans and changes in the use of office space. 

An additional problem, observed since March 2022, is the increase in electricity 
prices caused by Russia's invasion of Ukraine and the related costs of maintaining 
office space. The vision of energy problems that hangs over the EU countries may 
additionally affect the maintenance of the existing forms of remote and hybrid work, 
contributing to cost reduction. An additional problem, observed since March 2022, 
is the increase in electricity prices caused by Russia's invasion of Ukraine and the 
related costs of maintaining office space. The vision of energy problems that hangs 
on the EU countries may additionally affect the maintenance of the existing forms 
of remote and hybrid work, contributing to cost reduction. It also has an impact on 
shifting financial outlays from investing in real estate to hardware investments, both 
those aimed at increasing the comfort and safety of work, e.g. air filter devices and 
investments in remote work equipment and securing access to electricity, e.g. power 
generators.  

                                                           
28  S. COMINITI, Healthy buildings can help stop Covid-19 spread and boost worker productivity, 

https://www.cnbc.com/2021/11/06/healthy-buildings-can-help-stop-covid-19-boost-worker-
productivity.html. 
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SUMMARY 
 

The issues of human capital management - employees - and  real fixed assets - in 
particular office real estate, presented in the article, clearly indicated that the 
COVID-19 pandemic has caused significant changes. Moreover, it also influenced 
the perception of the form of employment and place of work. Despite the indicated 
drawbacks, remote work has become one of the most popular forms of employment. 
Its milder version - hybrid work - has become a permanent fixture in many 
companies, becoming the basic form of employment. As underlined in point N on 
the Resolution of the European Parliament on March 10, 2022, on a new EU strategic 
framework for occupational health and safety after 2020, the COVID-19 pandemic 
resulted in a rapid increase in teleworking, with nearly half of all employees in the 
EU working at least part of their working time from home during lockdowns. It was 
emphasized that remote work is proven to have a strong impact on the organisation 
of working time by increasing flexibility and workers’ constant availability, 
frequently resulting in work-life conflict. In addition, it was emphasized that remote 
work and teleworking will remain higher than before the COVID-19 crisis or that it 
will even increase further; whereas remote working served as a buffer during the 
crisis and preserved jobs that might otherwise have been lost. Telework also provides 
workers with the freedom to adapt their working hours and schedules to meet their 
own personal and family needs. In addition, it was highlighted that whereas some 
studies suggest that perceptions of remote working have substantially improved 
since the beginning of the pandemic, which in turn has translated into a generalised 
preference for hybrid work arrangements. 

The continuing state of the pandemic and the uncertain international security 
situation of the EU and the world meant that entrepreneurs need flexible mechanisms 
that work in various and changing circumstances. It is important that the Member 
States introduce into their internal legal systems regulations ensuring the security of 
remote work and hybrid work. It is equally important to ensure a balance between 
work and private life, including respect for the employee's free time and immediate 
adaptation of internal legal regulations to EU directives. With regard to  real fixed 
assets - office properties, research has confirmed that the impact of the pandemic 
will be visible in the long run. Most of the decisions made by office users in 2020 
were a response to drastically and rapidly changing conditions. The activities 
planned before the pandemic in the field of office expansion have been suspended, 
in favor of a significant increase in investments in the ITC area, aimed at improving 
the operations of the company, currently operating between the office and private 
homes of employees. 
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SUMMARY 
 

The issues of human capital management - employees - and  real fixed assets - in 
particular office real estate, presented in the article, clearly indicated that the 
COVID-19 pandemic has caused significant changes. Moreover, it also influenced 
the perception of the form of employment and place of work. Despite the indicated 
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companies, becoming the basic form of employment. As underlined in point N on 
the Resolution of the European Parliament on March 10, 2022, on a new EU strategic 
framework for occupational health and safety after 2020, the COVID-19 pandemic 
resulted in a rapid increase in teleworking, with nearly half of all employees in the 
EU working at least part of their working time from home during lockdowns. It was 
emphasized that remote work is proven to have a strong impact on the organisation 
of working time by increasing flexibility and workers’ constant availability, 
frequently resulting in work-life conflict. In addition, it was emphasized that remote 
work and teleworking will remain higher than before the COVID-19 crisis or that it 
will even increase further; whereas remote working served as a buffer during the 
crisis and preserved jobs that might otherwise have been lost. Telework also provides 
workers with the freedom to adapt their working hours and schedules to meet their 
own personal and family needs. In addition, it was highlighted that whereas some 
studies suggest that perceptions of remote working have substantially improved 
since the beginning of the pandemic, which in turn has translated into a generalised 
preference for hybrid work arrangements. 

The continuing state of the pandemic and the uncertain international security 
situation of the EU and the world meant that entrepreneurs need flexible mechanisms 
that work in various and changing circumstances. It is important that the Member 
States introduce into their internal legal systems regulations ensuring the security of 
remote work and hybrid work. It is equally important to ensure a balance between 
work and private life, including respect for the employee's free time and immediate 
adaptation of internal legal regulations to EU directives. With regard to  real fixed 
assets - office properties, research has confirmed that the impact of the pandemic 
will be visible in the long run. Most of the decisions made by office users in 2020 
were a response to drastically and rapidly changing conditions. The activities 
planned before the pandemic in the field of office expansion have been suspended, 
in favor of a significant increase in investments in the ITC area, aimed at improving 
the operations of the company, currently operating between the office and private 
homes of employees. 
 
REFERENCES 

 
1. Consolidated Version of the Treaty on European Union, OJ. UE  2012, C 326/15. 
2. Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union,  

OJ. UE Dz. 2012, C 326/47.  

135 
 

3. Council Regulation (EC) No. 2012/2002 of November 11, 2002 establishing the 
European Union Solidarity Fund, OJ. UE 2002, L 311/3, changed in  2014, OJ. 
UE L 189/143. Regulation (EU) 2020/461 of the European Parliament and of the 
Council1 was adopted on 30 March, which amends the above instrument to 
extend its scope in a way that takes account of major public health emergencies 
and identifies specific actions eligible for funding. Regulation (EU) 2020/461 of 
the European Parliament and of the Council of 30 March 2020 amending Council 
Regulation (EC) No 2012/2002 in order to provide financial assistance to 
Member States and to countries negotiating their accession to the Union that are 
seriously affected by a major public health emergency, OJ. UE 1999, L 99/9. 

4. Council Regulation (EU) 2020/672 of 19 May 2020 on the establishment of a 
European instrument for temporary support to mitigate unemployment risks in an 
emergency (SURE) following the COVID-19 outbreak , OJ. UE 2020, L 159/1.  

5. Report on the European instrument for Temporary Support to mitigate 
Unemployment, Risks in an Emergency (SURE) following the COVID-19 
outbreak  pursuant to Article 14 of Council Regulation (EU) 2020/672, first semi-
annual report, March 22, 2021, second annual report, September 22, 2021, third 
semi-annual report, March 22, 2022. 

6. In Poland, it was provided for in the regulation of the Council of Ministers of 
November 2, 2020 amending the regulation on the establishment of certain 
restrictions, orders and bans in connection with the occurrence of an epidemic, 
Journal of Laws 2020/1931. 

7. The Act of March 2, 2020 on special solutions for preventing, counteracting and 
combating COVID-19, other infectious diseases and crisis situations caused by 
them, Journal of Laws 2021/2095. 

8. Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 
November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time, 
OJ. UE 2003, L 299/9. 

9. European Parliament resolution of 21 January 2021, with recommendations to 
the European Commission on the right to be offline, 2019/218 (INL), OJ. UE 
2021, C 456/15. 

10. European Parliament resolution of 10 March 2022 on a new EU strategic 
framework on health and safety at work post 2020 (including better protection of 
workers from exposure to harmful substances, stress at work and repetitive 
motion injuries), 2021/2165 (INI), OJ. UE 2022. 
 
 
 

CONTACT INFORMATION 
kazmiera@uek.krakow.pl  
michalok@uek.krakow.pl 
Cracow University of Economics, Institute of Law 
Rakowicka 27 
31-510 Cracow 
Poland



136 
 

Dr Marcin Kiełbasa 
 

Cracow University of Economics, Faculty of Economics, Finance and Law 
 

Remote work provisions in Poland as a means of intervention in 
business of posting of workers – amendments that make everyone 

happy? 
 
 

Abstract 
The Covid-19 pandemic brought about regulation of “remote work” in the Polish 
law – within the special COVID Act, adopted in March 2020. A draft law, amending 
the Polish Labour Code is currently on the table, introducing remote work to the 
very Code. The special COVID Act did not interfere with remote work provided 
across borders - this is where EU law could have been used. In contrast, the 
proposed amendment to the Labour Code, while introducing remote work into the 
Code, also introduces provisions that may contribute to reducing the volume of 
remote work provided from abroad, thereby influencing the amount of posted work, 
provided in the cross-border manner. 
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INTRODUCTION 
 

There can be hardly any doubt that the current social and economic order differs 
notably from the previous ones, inter alia in that it emphasizes the importance of 
services1. One of the prevailing trends is that services are more and more often are 
provided via the Internet and this trend seems to be very much covered by the modern 
form of work2. Given the existence of the rules of the Internal Market, volume of 
services provided has grown rapidly, including posting of workers3.  
                                                           
1  CRAIG, P., DE BURCA, G., EU Law. Text, cases and materials, OUP, Oxford 2008, p. 400; 

BARNARD C., The Substantive Law of the EU. The Four Freedoms, OUP, Oxford 2013, p. 365. 
2  SZYPNIEWSKI, M., ZBUCKA-GARGAS, M., Working via the Internet versus lex loci laboris – 

fair competition, In: Modern forms of work: a European comparative study, BELLOMO S., 
FERRARO F. (eds.), Collana Convegni, no. 48, 2020, Sapienza Università Editrice, p. 123. 

3  DE WISPELAERE F., DE SMEDT, L., PACOLET J., Posting of workers. Report on A1 Portable 
Documents issued in 2019, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021, p. 9. 
Based on Art. 49 et seq of the Treaty on the Functioning of the EU (“TFEU”), posting of workers 
it is to be differentiated from another important form of labour mobility: migration to another EU 
Member State under the free movement of workers (Art. 45 et seq. TFEU),  as posted workers are 
employees who are sent by their employer to carry out a service in another EU Member State on a 
temporary basis. 
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That growth was impacted by the pandemic of COVID-194, which, obviously, 
significantly affected also the labour market and labour mobility in the EU. To 
mitigate the negative effects of the pandemic, a number of exceptional regulations 
in the area of labour law were adopted in practically all countries of the European 
Union, including Poland. One of the legal institutions introduced was the so-called 
remote work, meant to meet the needs to organise the work process outside the fixed 
place of work. One of the most controversial questions is the issue of remote work 
which directly influences both the labour mobility and the posting of workers.  
In my article, I shall analyse chosen cross-border aspects of remote work provision, 
with a particular focus of the recent proposals to be incorporated into Polish law.  
 
1. COVID-19 AND REMOTE WORK – GENERAL INFORMATION 
 

The COVID-19 pandemic proved to be a public health, socioeconomic, political, 
and human rights crisis that has resulted in millions of cases and the death of millions 
of people so far and has severely impacted national economies worldwide5. The EU 
is one of the regions of the world with greatest spread of the virus. At the same time, 
it is also the world’s region where  human mobility had played a central role6. Indeed, 
until the spread of the virus in Europe, the posting of workers was a constantly 
growing “hot-topic”7; so were also other means of labour mobility within the Internal 
Market of the EU.  

The arrival and the spread of the virus left the world changed because of the 
pandemic and its effects. Posting of workers and labour mobility changed, too8. It 
goes without saying that posted workers in the EU have been facing particular 
challenges in view of the COVID-19 outbreak and the measures imposed, not only 
in terms of border restrictions on the free movement of workers and services, but 
also in terms of emergency measures introduced to mitigate and protect workers and 
businesses from negative consequences of the crisis9. 

The European Union did not stay idle - responded to the situation by a series of 
guidelines and communications, issued by the European Commission and aimed at 
alleviating some effects of the measures immediately undertaken by the EU Member 

                                                           
4  Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). 
5  International Organisation of Migration IOM. Cross-Border Human Mobility Amid and after 

Covid-19 Policy Paper, July 2020, see: https://www.iom.int/sites/default/files/defaul/pp_ 
crossborder_human_mobility_amid_and_after_covid-19_policy.pdf   

6  MARCU, S., Towards Sustainable Mobility? The Influence of the COVID-19 Pandemic on 
Romanian Mobile Citizens in Spain, Sustainability 2021, 13, 4023. 
https://doi.org/10.3390/su13074023, p. 1 et seq.  

7  Of note is that a concept of ‘highly mobile workers’ appears in this context as well – for more see 
RASNACA Z., Essential but unprotected: highly mobile workers in the EU during the Covid-19 
pandemic, ETUI Policy Brief, no. 9/2020, p. 1 et seq.  

8  STEFANOVA-BEHLERT S., MENGHI, M., The impact of Covid-19 on posted workers: the new 
‘posting framework’, European Issues no. 591, 13 April 2021, p. 1.  

9  ETUC note on Posted Workers and the COVID-19 Outbreak, 
https://www.etuc.org/en/document/etuc-note-posted-workers-and-covid-19-outbreak  
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That growth was impacted by the pandemic of COVID-194, which, obviously, 
significantly affected also the labour market and labour mobility in the EU. To 
mitigate the negative effects of the pandemic, a number of exceptional regulations 
in the area of labour law were adopted in practically all countries of the European 
Union, including Poland. One of the legal institutions introduced was the so-called 
remote work, meant to meet the needs to organise the work process outside the fixed 
place of work. One of the most controversial questions is the issue of remote work 
which directly influences both the labour mobility and the posting of workers.  
In my article, I shall analyse chosen cross-border aspects of remote work provision, 
with a particular focus of the recent proposals to be incorporated into Polish law.  
 
1. COVID-19 AND REMOTE WORK – GENERAL INFORMATION 
 

The COVID-19 pandemic proved to be a public health, socioeconomic, political, 
and human rights crisis that has resulted in millions of cases and the death of millions 
of people so far and has severely impacted national economies worldwide5. The EU 
is one of the regions of the world with greatest spread of the virus. At the same time, 
it is also the world’s region where  human mobility had played a central role6. Indeed, 
until the spread of the virus in Europe, the posting of workers was a constantly 
growing “hot-topic”7; so were also other means of labour mobility within the Internal 
Market of the EU.  

The arrival and the spread of the virus left the world changed because of the 
pandemic and its effects. Posting of workers and labour mobility changed, too8. It 
goes without saying that posted workers in the EU have been facing particular 
challenges in view of the COVID-19 outbreak and the measures imposed, not only 
in terms of border restrictions on the free movement of workers and services, but 
also in terms of emergency measures introduced to mitigate and protect workers and 
businesses from negative consequences of the crisis9. 

The European Union did not stay idle - responded to the situation by a series of 
guidelines and communications, issued by the European Commission and aimed at 
alleviating some effects of the measures immediately undertaken by the EU Member 
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5  International Organisation of Migration IOM. Cross-Border Human Mobility Amid and after 

Covid-19 Policy Paper, July 2020, see: https://www.iom.int/sites/default/files/defaul/pp_ 
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6  MARCU, S., Towards Sustainable Mobility? The Influence of the COVID-19 Pandemic on 
Romanian Mobile Citizens in Spain, Sustainability 2021, 13, 4023. 
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States, many of which have been questionable in relation to free movement rules or 
other aspects of EU law10.  

One of such instruments is worth noting here. It is the guidance note that was 
adopted in June 2020 by the Administrative Commission for the coordination of 
social security systems. The note contains a non-exhaustive list of identified issues 
as a result of the COVID-19 pandemic including changes in work patterns and border 
restrictions. It also sets out possible solutions to issues subject to Regulations 
883/2004 and 987/2009 in connection with the measures taken by Member States as 
a response to the COVID -19 pandemic, both within the framework of the 
Regulations and other suggested measures to be considered due to the force majeure 
element. A year later, at the June 2021 meeting of the Administrative Commission, 
these guidelines have been extended until 31 December 202111. The note and its 
subsequent prolongation took stock of that the recommendation to telework (the 
general term, which covers remote work, as it is understood in Polish law, as well), 
which was issued in most Member States as part of national public health measures 
included also closing borders or increased border checks to contain the spread of 
COVID-19 in mid-March 2020, would have adverse effects on the determination of 
applicable social security legislation for cross-border workers if the rules of Title II 
of Regulation 883/2004 continued to be applied as intended. The pandemic however 
constitutes a case of force majeure in accordance with the case law of the Court of 
Justice of the European Union12 which justified that the intensive use of telework 
does not change the determination of the applicable social security legislation for 
cross-border workers. With regard to telework by cross-border workers, the public 
health measures taken by Member States to contain the spread of COVID-19 
therefore justified that the extensive use of telework in the cross-border worker's 
Member State of residence should not change the social security legislation 
applicable to them before the pandemic13.  
 
2. REMOTE WORK IN POLISH LAW – COVID-19’s “CONTRIBUTION”? 
 

In the light of the above, one should now examine the provisions on remote work 
in Poland, adopted shortly after the initial phase of the spread of the pandemic. 
However, at the outset, it should be noted that the very idea of performing work 
outside the employer's seat does not constitute a novelty under the Polish labour law. 

                                                           
10  Both guidelines and communications are not legally binding and only provide recommendations. 

For an overview thereof, cf. KIEŁBASA, M., SZARANIEC, M., MĘDRALA, M., BENIO, M., 
Posting of workers from and to Poland. Facts and Figures. 2022, Leuven: POSTING.STAT project 
VS/2020/0499.p. 118 et seq.  
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20COVID-19%20pandemic%20%282021%29.pdf, p. 2. Cf. also the answer given on by the EU 
Commissioner N. Schmit 13.12.2021 to a question by  E-004443/2021 by Sara Matthieu MEP 
(Verts/ALE). 
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13    ELA Report — Cross-border teleworking during the COVID-19 pandemic, op. cit., p. 2. 
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This is because the Polish  Labour Code14 provides for the institution of the so-called 
“teleworking”. It consists in regular performance of work outside the workplace, 
with the use of electronic means of communication within the meaning of the 
provisions on the provision of services by electronic means (Article 67(5) § 1 of the 
Labour Code). There are also other forms of performing work outside the employer's 
premises; commonly referred to as home office or homeworking - they are based on 
the provision of work using modern technologies. However, they are a product of 
practice and the LC regulation on teleworking does not cover them15; they may be 
treated as a sort of “a benefit” for workers.  

When it comes to the legal institution of remote work, it must be noted here that 
it is separate from “teleworking” described above. Remote work was introduced to 
Polish law by the Act of 2 March 2020 on special solutions related to preventing, 
counteracting and combating COVID-19, other infectious diseases and crisis 
situations caused by them16. Its. Article 3(1), already in its original version indicated 
that “in order to counteract COVID-19, the employer may instruct the employee to 
perform, for a fixed period of time, the work specified in the employment contract, 
outside the place of its regular performance (remote work)”. Given such wording, 
one may say that “remote work” regulation in question serves a specific purpose - 
an employer may instruct an employee to work remotely “in order to counteract 
COVID-19”. A contrario, it is therefore legitimate to state that this cannot be done 
for other reasons17. 

According to the original state of play, the regulation in question was to be in 
force until 4 September 2020. However, this period was extended by the Act of 24 
July 2020 amending the Act on the posting of workers in the framework of the 
provision of services and certain other acts18. The amended Article 3(1) set forth that 
remote work may be used “during the period of the state of epidemic emergency or 
state of epidemic declared due to COVID-19, and for a period of 3 months after their 
cancellation”.  

At the same time, both the original and the latest version of the statutory 
regulation only indicated that remote work was to be performed “outside the place 
of permanent work”. In doing so, it does not have to be performed at the employee's 
place of residence.  At the same time, it should be noted that the regulations, 
including Article 3(1) of the special COVID Act, did not rule on the possibility for 

                                                           
14  Journal of Laws 1974, no. 24, item 141, as amended, hereinafter referred to also as “LC” / “Labour 
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nowa koncepcja stosunku pracy? Część 1, Praca i Zabezpieczenie Społeczne (PZiS) no 10/2020, p. 
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17  BARAN, K. W., KSIĄŻEK, D., WITOSZKO, W., Komentarz do niektórych przepisów ustawy o 
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COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [w:] Tarcza 
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States, many of which have been questionable in relation to free movement rules or 
other aspects of EU law10.  

One of such instruments is worth noting here. It is the guidance note that was 
adopted in June 2020 by the Administrative Commission for the coordination of 
social security systems. The note contains a non-exhaustive list of identified issues 
as a result of the COVID-19 pandemic including changes in work patterns and border 
restrictions. It also sets out possible solutions to issues subject to Regulations 
883/2004 and 987/2009 in connection with the measures taken by Member States as 
a response to the COVID -19 pandemic, both within the framework of the 
Regulations and other suggested measures to be considered due to the force majeure 
element. A year later, at the June 2021 meeting of the Administrative Commission, 
these guidelines have been extended until 31 December 202111. The note and its 
subsequent prolongation took stock of that the recommendation to telework (the 
general term, which covers remote work, as it is understood in Polish law, as well), 
which was issued in most Member States as part of national public health measures 
included also closing borders or increased border checks to contain the spread of 
COVID-19 in mid-March 2020, would have adverse effects on the determination of 
applicable social security legislation for cross-border workers if the rules of Title II 
of Regulation 883/2004 continued to be applied as intended. The pandemic however 
constitutes a case of force majeure in accordance with the case law of the Court of 
Justice of the European Union12 which justified that the intensive use of telework 
does not change the determination of the applicable social security legislation for 
cross-border workers. With regard to telework by cross-border workers, the public 
health measures taken by Member States to contain the spread of COVID-19 
therefore justified that the extensive use of telework in the cross-border worker's 
Member State of residence should not change the social security legislation 
applicable to them before the pandemic13.  
 
2. REMOTE WORK IN POLISH LAW – COVID-19’s “CONTRIBUTION”? 
 

In the light of the above, one should now examine the provisions on remote work 
in Poland, adopted shortly after the initial phase of the spread of the pandemic. 
However, at the outset, it should be noted that the very idea of performing work 
outside the employer's seat does not constitute a novelty under the Polish labour law. 
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an employee to perform duties remotely abroad, but do not prohibit this either. In 
fact, the Polish provisions did not specify at all whether employers should agree with 
employees exactly in which territory they should perform their duties (and then carry 
out control thereof)19. Therefore, if the employer failed to indicate in the remote work 
order the address where the employee performing the work remotely should be 
present, it may transpire  that the employee, without even informing the employer, 
will be abroad in the course of the work. Actually, many employers quite 
automatically tended to assume that their employees would work remotely while 
staying at their place of residence. However, as practice quickly demonstrated, some 
of them had no idea where the remote work was actually carried out. And here we 
come to the crux of the matter – it may also transpire that some employees would 
like to work remotely from another country - e.g. the one where their family 
members reside, especially when their work does not require a permanent presence 
in a specific location.  
 
3. REMOTE WORK FROM ABROAD 
 

One cannot lose sight of the fact that the remote work of an employee of a Poland-
based company from another country may imply the need to apply at least some 
provisions of the law of that country. The place of performance of the work is a 
factor determining, in many legal orders, the law applicable to the employment 
contract concluded by the parties. This is also the case under the Rome I Regulation, 
in particular Article 820. It is true that the parties to an employment contract may 
choose the law applicable to that contract (they may consider the law of the country 
in which the employer is established to be applicable). However, the choice made by 
the parties may not deprive the employee of the protection afforded to him by 
provisions of law which cannot be derogated from by agreement or from which 
derogation is possible only in favour of the employee21. Thus, if the parties have 
chosen the law of the State of the employer's registered office, this translates into the 
need to apply at least the mandatory rules of the law of the State from which the 
remote work is carried out, an obligation also provided for in Article 3(1) of the 
Posting of Workers Directive22.   

Finally, the fact that an employee works remotely from a State other than that of 
the employer's registered office may also mean that, in the event of a dispute arising 
                                                           
19  BARAN, K. W., KSIĄŻEK, D., WITOSZKO, W., Komentarz do niektórych przepisów ustawy o 
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21  See motive 35 of the Rome I Regulation’s preamble. Cf. also: FERRARI, F., LEIBLE, S., Rome I 

Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe, München 2009, p. 334 et 
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22  Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 
concerning the posting of workers in the framework of the provision of services, OJ L 18, 
21.1.1997, p. 1–6 (“Basic Directive”) as amended by the Directive (EU) 2018/957 of the European 
Parliament and of the Council of 28 June 2018 amending Directive 96/71/EC concerning the 
posting of workers in the framework of the provision of services, OJ L 173, 9.7.2018, p. 16–24 
(“Revision Directive”). 
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in respect of the employment relationship, the employee will be entitled to bring an 
action before the courts in the State from which the remote work is carried out.  

In addition to the labour law risks identified above, the social security 
implications also appear to be significant. Interestingly, the possibility of 
controversy in this area was anticipated long before the outbreak of the Covid-19 
pandemic by the Advocate General of the EU Court of Justice, Prof. Maciej Szpunar, 
in his Opinion in X v Staatssecretaris van Financiën23. In it, he pointed out that “I 
observe that it is one of the advantages – or, for some people, a curse – of the digital 
economy, that an employee may be asked or allowed to accomplish a part of his 
office tasks while away from the office, possibly, by working from home. The 
particularity of such a working arrangement lies in the fact that it potentially 
undermines the concept of a particular place of employment, as a relevant factor for 
determining the Member State which has the closest link to the employment 
relationship (...). The Court will have in the future to decide how this circumstance 
should be taken into account for the purposes of determining the applicable social 
security legislation. 

Apart from issues concerning labour law, remote work may also involve 
additional obligations for both the employers and the employees. It appears that the 
cross-border implications of remote work in such cases should depend on the country 
in which the work is carried out. The following groups of locations may be thought 
of: 

A)  a Member State of the European Union, the European Economic Area or 
Switzerland (in each case, an assessment taking into account the EU 
regulations on the coordination of social security systems will be necessary 
here) ;  

B)   a country with which the Republic of Poland has concluded a bilateral 
agreement on the reciprocal coordination of social security schemes 
(assessment to be made in the light of this agreement).  

C)   a country which does not belong to both of the above categories (e.g. China 
or Russia)24.  

 
In the present article, I shall focus on the first of the above-mentioned locations. 

In such a case, the so-called EU Regulations concerning social security coordination 
(Regulations 883/2004 and 987/2009) will come into play25. These Regulations set 
out the principles for the implementation of the four basic principles of the very 
coordination: being insured in one country only (accompanied by the principle of 
being subject to the social security of the country in which the work is carried out - 
lex loci laboris principle), aggregation of individual insurance periods, the principle 
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of equal treatment and the principle of the preservation of acquired rights and rights 
in the process of being acquired.  

In the context of cross-border remote work, the principle that persons moving 
within the EU, the EEA or Switzerland for gainful employment are subject to the 
legislation of only one Member State (Article 11(1) of Regulation 883/2004) is most 
relevant. This general rule means, on the one hand, that a person moving within the 
Union cannot be deprived of social security protection (excluded from the social 
security system of any Member State), while, on the other hand, it is not permissible 
to impose a double burden on the person concerned by reason of being subject to the 
social security system of more than one Member State. With regard to the provisions 
of the Regulation analysed in relation to remote work, it is also worth adding that 
pursuing activity as and employed or self-employed person (Art. 11(3)(a) in 
conjunction with Art. 11(1) of Regulation 883/2004) is defined as any activity or 
equivalent situation treated as such for the purposes of the social security legislation 
of the Member State in which such activity or equivalent situation takes place. As 
stated in the doctrine - the criterion for determining residence is the place where the 
work is carried out. It is therefore irrelevant where the worker's place of residence is 
located. Similarly, the length of working time, more broadly, of employment, is not 
relevant26. 

However, in some cases, a given person, despite performing remote work from 
abroad, will be subject to the social security rules of the other (usually - sending) 
Member State. In other words, they will remain within the social security system of 
their employer. In such situations, as a general rule, one should obtain (either from 
the employer or from the insured worker himself) an PD A1 form certificate 
confirming that he is subject to the social security rules of the sending Member State. 
Furthermore, Article 16(1) of Regulation 883/2004 also provides for the possibility 
of concluding a so-called “exceptional arrangement” between the competent 
insurance authorities (or bodies designated by them) of two Member States 
concerning the competent insurance jurisdiction for certain persons or certain groups 
of persons, resulting in the issuance of PD A1 form(s) for such persons.  
 
4. REMOTE WORK OF POSTED WORKERS?  
 

The question arises therefore whether, the EU law and of Polish provisions (being 
amended throughout the pandemic) actually enable the remote work of posted 
workers? In other words – whether the amendments providing for that kind of work 
(introduced since the beginning of the pandemic and proposed recently in Poland – 
to be described below) actually enable it to be carried out legally.  

It should be noted here that the notion of 'posted worker' is used in parallel to the 
posting directives also in the Basic Regulation 883/2004, the two definitions being 
different in scope. This makes it possible for some persons to be 'posted' ('sent') under 
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Article 12 of that Regulation, but not to meet the definition of 'posted worker' in the 
Posting Directives 96/71/EC and 2018/957/EU27. 

When analysing the situation of workers performing remote work in another 
Member State, it should be pointed out that in many instances, in the case of remote 
work, the worker does not meet the definition of "posted worker" under Directives 
96/71 and 2018/957 primarily because: 
  

(a)  (usually) there is no “contract concluded between the undertaking making 
the posting and the party for whom the services are intended” established in 
the receiving Member State (Article 1(3)(a) of Directive 96/71)28. In other 
words, the worker is not posted abroad to provide services on behalf of his 
employer - (usually) in such a situation there is simply no service being 
provided by the employer “using” the worker performing the work remotely 
from abroad; 

(b)  (usually) the worker has not been posted “to an establishment or to an 
undertaking owned by the group in the territory of a Member Stat” (Article 
1(3)(b) of Directive 96/71). In other words - there is no instance of so-called 
“intra-corporate posting”; 

(c)  (usually) the worker has not been hired to an undertaking in the country from 
which they perform their work remotely (Article 1(3)(b) of Directive 96/71). 

 
Interestingly, the above can only be inferred from the provisions of the EU law – 

the Polish law which is currently binding, including the special COVID-19 Act, has 
been silent in the matter. Different conclusions (if only indirect ones) might however 
be inferred from the amendments to the Polish Labour Code, proposed on 7 June 
202229 (a point delevoped later below). 

Naturally, if the conditions to consider the remote work of a given worker abroad 
as one of the above-mentioned forms of posting are fulfilled, the first thing to be 
borne in mind is to ensure that the employee working remotely from another 
EU/EEA/Switzerland is provided with the terms and conditions of employment that 
follow from Article 3(1) and 1(a) of Directive 96/71 (the latter paragraph added by 
the Revision Directive 2018/957). These will apply to all forms of posting of 
workers, regardless of their duration. 

However, if the performance of remote work abroad by the very worker does not 
qualify as any of the posting formulas set out above, one could say that the sending 
(as opposed to “posting”) of the worker has taken place if the employer specified in 
the remote work order that the place of work was on the territory of a Member State 
other than Poland, or if a PD A1 form was obtained as a result of the conclusion of 
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Sisyphean Task?, in: 60 Years of Social Security Coordination from a Workers’ Perspective, Revue 
belge de securite sociale 1/2019, p. 114.. 
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P., NICIŃSKA, A., Warszawa 2021, p. 22.  
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printed matter [druk sejmowy] no. nr 2335 of 7 June 2022. 



142 
 

of equal treatment and the principle of the preservation of acquired rights and rights 
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Article 12 of that Regulation, but not to meet the definition of 'posted worker' in the 
Posting Directives 96/71/EC and 2018/957/EU27. 
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the above-mentioned “exceptional arrangement” pursuant to Article 16(1) of 
Regulation 883/2004 .  

It is also possible to qualify a remote worker as a worker under the national law 
of the foreign place of work (on the basis of Article 2(2) of Directive 96/71) and to 
make appropriate decisions in relation to such a worker on the basis of those 
provisions of law. This possibility, too, may involve a number of additional 
formalities - e.g. the need to conclude a local employment contract or to obtain an 
appropriate permit (especially if the employee in question is a non-EU third-country 
national)30. 
 
5. AMENDMENTS THAT ARE TO BRING REMOTE WORK INTO THE 

LABOUR CODE (AND INTO LIMELIGHT) 
 

The question now arises whether the amendments proposed to the Polish Labour 
Code on 7 June 2022, mentioned above, touched upon the issue (and if so – whether 
it could have any impact whatsoever on the carrying out of rights associated with 
remote work).  

The new proposals are aimed inter alia at addressing the rules for remote work, 
to be coming into force when the extraordinary provisions on remote work, provided 
by the special COVID Act, cease to be binding.  
From the employer’s point of view, the important thing is that remote work may 
occur both at the order of the employer in certain defined circumstances (inter alia - 
during the period of the state of emergency, the state of epidemic emergency or a 
state of emergency and for a period of 3 months after their revocation – proposed 
Art. 67(19) § 3 of the Labour Code) or by agreement between the parties to the 
employment contract.  

The draft amendments contain some provision which might influence (and 
possibly – limit) the carrying out of remote work abroad. First of all, before the 
employer assigns remote work, the employee will have to declare that they have the 
necessary premises for working remotely31; however, the employer will be able to 
revoke at any time the order to carry out remote work with at least one day's notice 
(draft Art. 67(19) § 4 of the LC); the employer would also be entitled to come up 
with a binding request to discontinue the remote work and reinstate the previous 
working conditions (draft Art. 67(22) §1 of the LC). Without a doubt, these 
provisions will not entice employees to choose remote work abroad, as they could 
face revocation of such work, which would be troublesome from organizational and 
financial point of view to them.  

The employer will also have additional obligations: to provide essential materials 
and tools for remote work, provide installation, servicing and maintenance of the 
tools and to cover the costs indispensable for the performance of remote work, such 

                                                           
30  Cf. on the issue of the so-called “digital nomads”: NAUMOWICZ, K., Digital Nomads on Polish 

Labour Market: Legal Situation, Risks and Expectations, in: The Future of Work: Labour Law and 
Labour Market Regulation in the Digital Era, 2021, PERULLI, A., TREU, T.(eds.) 

31  KUBIAK, Sz., Proposed changes in labour law relating to remote work, News from Poland, 
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as electricity or telecommunication services (draft Art. 67(24) §1(1) – (2) of the LC). 
The parties may also agree on rules concerning the use by the employee of their 
working materials and tools (not provided by the employer), including technical 
equipment, necessary for the performance of the remote work32 (draft Art. 67(24) §2 
of the LC). The obligation to cover the costs or to pay the allowance in cash could 
be replaced by an obligation to pay a lump sum.  

Finally, the employer shall be entitled to carry out checks on the performance of 
remote work by an employee as well as e.g. health and safety inspection (draft Art. 
67(28) §1 of the LC).  

To sum up, some of the proposed changes to the Labour Code are better suited to 
contemporary realities and technologies. At the same time, they will contribute to a 
better information on where exactly the remote work is carried out from (which, as 
mentioned above, wasn’t always the case). The employers will also be able to control 
the actual performance of such work, which will undoubtedly make a lot of 
employees possibly renounce from unilateral decisions on working remotely from 
abroad without their employer’s knowledge thereof.  

What is more, since the employers will be bound to pay the costs associated with 
remote work (or provide for lump sums), they might be less disposed to allow for 
such work to be carried out from abroad, given especially higher costs to be incurred 
in such settings (and higher costs of potential maintenance / servicing of working 
tools).   

Taking the above into consideration, one may come to the conclusion that, firstly, 
the latest proposed amendments to the Polish Labour Code will undoubtedly bring 
remote work to the limelight (and the Code itself). It will undoubtedly contribute to 
regularizing that very institution. However, when it comes to the volume of work to 
be carried out for the benefit of Polish undertakings from abroad, the proposed 
amendments may actually bring about their decrease, as evidenced above.  
 
CONCLUSION 
 

Remote work had long been a quagmire within the framework of the Polish law. 
On the one hand, the business called for its regulation, whereas both the employees’ 
side and trade unions were not convinced (and so were also some entrepreneurs 
themselves). The pandemic of COVID-19 brought about regulation of remote work 
in the Polish law. It was undoubtedly determined by the very special moment faced 
by both employers and employees. The Polish special COVID Act, adopted in March 
2020, mirrored it and provided for the introduction of remote work (apart from the 
existing telework) into the Polish law. However, that former institution is yet to have 
its regulation in the Polish Labour Code. The draft law, amending the very Code is 
currently on the table, being worked at in the Polish Parliament. It aimes at 
introducing remote work to the very Code.  

What is of particular importance, the special COVID Act did not interfere with 
remote work provided across borders. Since such situations become more and more 
commonplace, the EU law framework described in the article was put to good use 
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(even though, it could have been established in many cases that they were not cases 
of posting of workers, but rather of “sending” them abroad within the framework of 
the Union’s social security coordination Regulations 883/2004 and 987/2009). The 
draft law, proposed in Poland on 7 June 2022, providing for amendments to the 
Labour Code, while introducing remote work into the Code, also introduces 
provisions that may contribute to reducing the volume of remote work provided from 
abroad. The obligation of the employers to cover the costs, provide materials / tools 
and maintenance thereof may contribute to employers being less willing to face such 
costs of remote work from abroad. This, accompanied with employers’ opportunity 
to carry out checks on such remote work activities may at the same time “civilize” 
remote work environments, yet also curbing numbers of persons carrying out remote 
work from abroad, including workers posted or sent there in such capacity.  
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Děti a mladiství patří z důvodu svého nízkého věku a s tím spojeným nedostatkem 
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Předložený příspěvek se zabývá vymezením jednotlivých způsobů, kterými právní řád 
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legal regulation for this group, this is not the case. When assessing the unfairness of 
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ÚVOD 
 

Právo na ochranu spotřebitele je jednou z oblastí, kde veřejná moc silně zasahuje 
do obchodní činnosti podnikatelů. Spotřebitelé jsou totiž vždy slabší smluvní 
stranou, a proto jejich ochrana nemůže být ponechána pouze na soukromoprávní 
úrovni. Veřejná moc chrání spotřebitele před nekalými obchodními praktikami 
z pozice státní autority. Děti a mladiství tvoří rozmanitou a komplikovanou skupinu 
spotřebitelů. Podle směrnice o nekalých obchodních praktikách2 patří do skupiny 
zvlášť zranitelných spotřebitelů, přičemž jejich zranitelnost pramení z nízkého věku, 
důvěřivosti a nedostatku zkušeností. 

Přestože ochrana spotřebitele patří mezi základní cíle Evropské unie, zvlášť 
zranitelný spotřebitel je často chráněn nedostatečně, neboť je opomíjen jak v právní 
úpravě, tak v odborné literatuře. V zákonech na ochranu spotřebitele je většinou 
pouze stanoveno, že nekalé obchodní praktiky mají být vůči zvlášť zranitelným 
spotřebitelům posuzovány přísněji. V literatuře se pak autoři věnují většinou modelu 
průměrného spotřebitele, kdy jen okrajově uvedou, že existuje i zvlášť zranitelný 
spotřebitel.3 

  
Cílem příspěvku je vymezení způsobů, jakými jsou děti a mladiství chráněni jako 

spotřebitelé veřejnoprávními předpisy na ochranu spotřebitele, a ověřit hypotézu, že 
děti a mladiství jsou jako zvlášť zranitelní spotřebitelé hlavními právními předpisy 
na ochranu spotřebitele chráněny nedostatečně. Ochrana dětí a mladistvých jakožto 
spotřebitelů bude hodnocen na evropské, české a slovenské úrovni, posuzovány tedy 
budou směrnice o nekalých obchodních praktikách, zákon o ochraně spotřebitele4 
a zákon o ochrane spotrebiteľa5. K naplnění cíle je využita metoda tzv. emergent 
approach, při které bude hodnocena současná podoba právní úpravy a pomocí úvah 
de lege ferenda budou navržena možná zlepšení právní úpravy. Zároveň je 
pracováno s metodou právní analýzy.  

 
1. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OCHRANA SPOTŘEBITELE 
 

Právo na ochranu spotřebitele je komplikovanou a neustále se rozvíjející právní 
disciplínou. Spotřebitel je chráněn soukromoprávně, a to v hlavě I díle 4 občanského 
zákoníku6 (Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem). 
                                                           
2  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 005/29/ES ze dne 11. května 2005, o nekalých 

obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, 
směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách. 

3  Např. z poslední doby DUFKOVÁ, A. Ochrana slabší strany ve světle nekalé soutěže a nekalých 
obchodních praktik. In Obchodněprávní revue. roč. 13, 2021, č. 1, s. 32-37. ONDREJOVÁ, D. 
Etická regulace reklamy aneb soft law contra hard law. In Obchodněprávní revue. roč. 12, 2020, č. 
2, dostupné v databázi Beck-online.cz. ONDREJOVÁ, D. Co přinese chystaná novela směrnice o 
nekalých obchodních praktikách? In Bulletin advokacie. 2019, č. 10, s. 25-31. 

4  Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále také „z. o. s.“). 
5  Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 

372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (dále také „slov. z. o. s.“). 
6  Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „obč. zák.“). 
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Slovenský občiansky zákonník7 pak ochranu spotřebitele upravuje dokonce v prvné 
části piaté hlavy (spotřebiteľské zmluvy). V obou právních řádech je tak ochrana 
spotřebitele zakotvena v hlavním civilním kodexu. Podle občanského zákoníku i 
občianského zákonníku je spotřebitel vždy slabší stranou (§ 433 odst. 2 obč. zák.; § 
53 odst. 11 slov. obč. zák.) a z tohoto důvodu je potřeba jej chránit i veřejnoprávně. 
V právu na ochranu spotřebitele se tak rozdělení na soukromoprávní a veřejnoprávní 
ochranu vytrácí, neboť spotřebitele je nutné chránit komplexně, tedy umožnit jim, 
aby se svého práva dovolávali sami soukromoprávní cestou, ale zároveň jim 
poskytnout ochranu ze strany státu prostřednictvím veřejného práva.8 Hlavním 
úkolem veřejné správy při ochraně spotřebitele je výkon dozoru nad podnikateli při 
jednání se spotřebitelem.9 Věra Knoblochová definuje správní dozor jako „[..] 
činnost, jejíž podstatou je pozorování určitého jednání, na které navazuje hodnocení 
a případně aplikace prostředků směřujících k zajištění účelu sledovaného dozorčí 
činností“.10 Zjednodušeně řečeno lze tvrdit, že správním dozorem je dohled orgánu 
veřejné správy nad dodržováním právních norem ze strany adresátů, v případě 
spotřebitelského práva podnikatelů.11 Správní orgány mohou vykonávat správní 
dozor pouze na základě zákonného zmocnění (čl. 2 odst. 2 LZPS12 a § 2 SŘ13; srov. 
čl. 2 odst. 2 SLZPS14 § 5 SP15). Správní dozor směřuje k ochraně objektivních práv, 
tedy k objektivní ochraně spotřebitele jakožto institutu, nikoliv k ochraně 
subjektivních práv konkrétních spotřebitelů.16 Při výkonu správního dozoru musí 
správní orgány dbát, aby jejich postup i přijatá řešení byla v souladu s veřejným 
zájmem a aby při rozhodování skutkově obdobných případů nevznikaly 
neopodstatněné rozdíly.17 

 
Zákon o ochraně spotřebitele svěřuje pravomoc dozoru řadě správních orgánů, 

neboť se řídí zásadou specializace, která vychází z předpokladu, že každý správní 
orgán zná nejlépe daný úsek státní správy.18 Podle § 23 z. o. s. provádí dozor nad 
ochranou spotřebitele Česká obchodní inspekce. Prakticky však Česká obchodní 

                                                           
7  Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (dále také „slov. obč. 

zák.“).  
8  Srov. KNOBLOCHOVÁ, V. Obecné aspekty ochrany spotřebitel. In MORAVEC, T., 

PASTORČÁK, J. a kol. Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2019, s. 29. 

9  KNOBLOCHOVÁ, V. In MORAVEC, T., PASTORČÁK, J. a kol. Op. cit., s. 217.  
10  Ibidem. 
11  Srov. VÍTOVÁ, B., ETLÍKOVÁ, M. Nekalé obchodní praktiky. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, 

s. 82. 
12  Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a 

svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky (dále také „LZPS“). 
13  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „SŘ“). 
14  Ústavný zákon č. 23/1991 Z.z. ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd ako ústavný 

zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (dále také 
„SLZPS“). 

15  Zákon č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) (dále také „SP“).  
16  Srov. VÍTOVÁ, B. Zákon o ochraně spotřebitele. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, 

komentář k § 23, s. 265.  
17  VÍTOVÁ, B., ETLÍKOVÁ, M. Op. cit., s. 82-83. 
18  KNOBLOCHOVÁ, V. In MORAVEC, T., PASTORČÁK, J. a kol. Op. cit., s. 223. 
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inspekce vykonává jen tzv. zbytkovou působnost, neboť § 23 z. o. s. stanovuje až 
třináct výjimek, kdy dozor provádí jiné správní orgány (a to buď výlučně, nebo spolu 
s Českou obchodní inspekcí), jako např. Česká veterinární správa nebo celní úřady.19 
Ustanovení § 19 zákon o ochrane spotrebiteľa rovněž zakládá příslušnost správních 
orgánů, avšak neobsahuje taxativní výčet konkrétních dozorčích orgánů, jako je 
tomu v zákoně o ochraně spotřebitele. Zákon o ochrane spotrebiteľa pouze 
stanovuje, že orgány veřejné správy ve věcech ochrany spotřebitele jsou 
ministerstvo, orgány dozoru a jiné příslušné orgány podle zvláštních předpisů a obce 
[§ 19 odst. 1 písm. a) až c) slov. z. o. s.]. V § 20 odst. 1 slov. z. o. s. je pak (stejně 
jako v z. o. s.) stanovena zbytková působnost Slovenské obchodné inšpekcie. 

  
2. DĚTI A MLADISTVÍ JAKO SPOTŘEBITELÉ 
 

Podle směrnice o nekalých obchodních praktikách, zákona o ochraně spotřebitele 
i zákona o ochrane spotrebiteľa spadají děti a mladiství do kategorie zvlášť 
zranitelných spotřebitelů. Dana Ondrejová popisuje zvlášť zranitelné spotřebitele 
jako osoby, které jsou způsobilé „relativně snadno a rychle utrpět újmu v průběhu 
spotřebního procesu.“20 Směrnice o nekalých obchodních praktikách definuje zvlášť 
zranitelné spotřebitele pouze jako „spotřebitele, kteří jsou svým charakterem 
obzvláště zranitelní nekalými obchodními praktikami.“ Zákon o ochraně spotřebitele 
převzal institut zvlášť zranitelného spotřebitele, avšak ve svém § 4 odst. 2 definici 
rozšiřuje. Podle z. o. s. jsou zvlášť zranitelní spotřebitelé jednoznačně vymezitelná 
skupina, která je z důvodu duševní nebo fyzické slabosti, věku nebo důvěrnosti 
zvlášť zranitelná. Stejně tak definuje zvlášť zranitelné spotřebitele také § 7 odst. 3 
zákon o ochrane spotrebiteľa, tedy jako „spotrebiteľov, ktorí sú osobitne zraniteľní 
z dôvodu ich duševnej poruchy alebo telesnej vady, veku alebo dôverčivosti.“   

 
Na děti (a někdy i mladistvé) je také možné nahlížet jako na tzv. nepřímé 

spotřebitele.21 Obchodní praktiky jsou často mířeny na nezletilé, avšak nejsou to 
nezletilí, kdo nakonec učiní rozhodnutí o koupi. To učiní jejich rodiče, na které děti 
a mladiství působí. Nezletilí mohou činit ekonomická rozhodnutí (a tedy právně 
jednat) pouze v rozsahu přiměřeném své rozumové a volní vyspělosti (§ 31 obč. zák.; 
§ 9 slov. obč. zák.) Obchodní praktika je přitom nekalá, pokud přiměje spotřebitele 
k tomu, že učiní rozhodnutí o koupi, které by jinak neučinil. Toto rozhodnutí však 
činí rodiče. Právní řád přesto s nepřímým spotřebitelem nepočítá.22 
  

                                                           
19  Srov. KNOBLOCHOVÁ, V. In MORAVEC, T., PASTORČÁK, J. a kol. Op. cit., s. 224. Srov. také 

VÍTOVÁ, B. Op. cit., komentář k § 23, s. 268. 
20  ONDREJOVÁ, D., SEHNÁLEK, D. Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i 

evropské úpravě a judikatuře. Praha: Leges, 2018, s. 202.  
21  K tomu více KOTÁPIŠOVÁ, P. Ochrana dětí a mladistvých jakožto spotřebitelů v internetovém 

prostředí. In SEDLÁČEK, M., STŘELEČEK, T. a kol. Civilní právo a nové technologie. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2022, v tisku. 

22  Ibidem. 



150 
 

Slovenský občiansky zákonník7 pak ochranu spotřebitele upravuje dokonce v prvné 
části piaté hlavy (spotřebiteľské zmluvy). V obou právních řádech je tak ochrana 
spotřebitele zakotvena v hlavním civilním kodexu. Podle občanského zákoníku i 
občianského zákonníku je spotřebitel vždy slabší stranou (§ 433 odst. 2 obč. zák.; § 
53 odst. 11 slov. obč. zák.) a z tohoto důvodu je potřeba jej chránit i veřejnoprávně. 
V právu na ochranu spotřebitele se tak rozdělení na soukromoprávní a veřejnoprávní 
ochranu vytrácí, neboť spotřebitele je nutné chránit komplexně, tedy umožnit jim, 
aby se svého práva dovolávali sami soukromoprávní cestou, ale zároveň jim 
poskytnout ochranu ze strany státu prostřednictvím veřejného práva.8 Hlavním 
úkolem veřejné správy při ochraně spotřebitele je výkon dozoru nad podnikateli při 
jednání se spotřebitelem.9 Věra Knoblochová definuje správní dozor jako „[..] 
činnost, jejíž podstatou je pozorování určitého jednání, na které navazuje hodnocení 
a případně aplikace prostředků směřujících k zajištění účelu sledovaného dozorčí 
činností“.10 Zjednodušeně řečeno lze tvrdit, že správním dozorem je dohled orgánu 
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spotřebitelského práva podnikatelů.11 Správní orgány mohou vykonávat správní 
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správní orgány dbát, aby jejich postup i přijatá řešení byla v souladu s veřejným 
zájmem a aby při rozhodování skutkově obdobných případů nevznikaly 
neopodstatněné rozdíly.17 

 
Zákon o ochraně spotřebitele svěřuje pravomoc dozoru řadě správních orgánů, 

neboť se řídí zásadou specializace, která vychází z předpokladu, že každý správní 
orgán zná nejlépe daný úsek státní správy.18 Podle § 23 z. o. s. provádí dozor nad 
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7  Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (dále také „slov. obč. 

zák.“).  
8  Srov. KNOBLOCHOVÁ, V. Obecné aspekty ochrany spotřebitel. In MORAVEC, T., 

PASTORČÁK, J. a kol. Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2019, s. 29. 

9  KNOBLOCHOVÁ, V. In MORAVEC, T., PASTORČÁK, J. a kol. Op. cit., s. 217.  
10  Ibidem. 
11  Srov. VÍTOVÁ, B., ETLÍKOVÁ, M. Nekalé obchodní praktiky. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, 

s. 82. 
12  Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a 

svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky (dále také „LZPS“). 
13  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „SŘ“). 
14  Ústavný zákon č. 23/1991 Z.z. ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd ako ústavný 

zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (dále také 
„SLZPS“). 

15  Zákon č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) (dále také „SP“).  
16  Srov. VÍTOVÁ, B. Zákon o ochraně spotřebitele. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, 

komentář k § 23, s. 265.  
17  VÍTOVÁ, B., ETLÍKOVÁ, M. Op. cit., s. 82-83. 
18  KNOBLOCHOVÁ, V. In MORAVEC, T., PASTORČÁK, J. a kol. Op. cit., s. 223. 

151 
 

inspekce vykonává jen tzv. zbytkovou působnost, neboť § 23 z. o. s. stanovuje až 
třináct výjimek, kdy dozor provádí jiné správní orgány (a to buď výlučně, nebo spolu 
s Českou obchodní inspekcí), jako např. Česká veterinární správa nebo celní úřady.19 
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[§ 19 odst. 1 písm. a) až c) slov. z. o. s.]. V § 20 odst. 1 slov. z. o. s. je pak (stejně 
jako v z. o. s.) stanovena zbytková působnost Slovenské obchodné inšpekcie. 

  
2. DĚTI A MLADISTVÍ JAKO SPOTŘEBITELÉ 
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Na děti (a někdy i mladistvé) je také možné nahlížet jako na tzv. nepřímé 

spotřebitele.21 Obchodní praktiky jsou často mířeny na nezletilé, avšak nejsou to 
nezletilí, kdo nakonec učiní rozhodnutí o koupi. To učiní jejich rodiče, na které děti 
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19  Srov. KNOBLOCHOVÁ, V. In MORAVEC, T., PASTORČÁK, J. a kol. Op. cit., s. 224. Srov. také 

VÍTOVÁ, B. Op. cit., komentář k § 23, s. 268. 
20  ONDREJOVÁ, D., SEHNÁLEK, D. Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i 

evropské úpravě a judikatuře. Praha: Leges, 2018, s. 202.  
21  K tomu více KOTÁPIŠOVÁ, P. Ochrana dětí a mladistvých jakožto spotřebitelů v internetovém 

prostředí. In SEDLÁČEK, M., STŘELEČEK, T. a kol. Civilní právo a nové technologie. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2022, v tisku. 

22  Ibidem. 



152 
 

3. OCHRANA DĚTÍ A MLADISTVÝCH JAKOŽTO SPOTŘEBITELŮ 
 

Jak směrnice o nekalých obchodních praktikách, tak i zákon o ochraně 
spotřebitele a zákon o ochrane spotrebiteľa obsahují pravidlo, že zaměřuje-li se 
určitá obchodní praktika na zvlášť zranitelné spotřebitele, tedy děti a mladistvé, je 
nutné ji posuzovat optikou průměrného spotřebitele z konkrétní skupiny zvlášť 
zranitelných spotřebitelů (čl. 5 odst. 3 s. n. o. p.; § 4 odst. 2 z. o. s. § 7 odst. 3 slov. 
z. o. s.). Lze tak tvrdit, ze takové praktiky budou posuzovány přísněji, neboť děti a 
mladiství se nechají snáze oklamat. V tomto ohledu je potřeba si uvědomit, že děti a 
mladiství tvoří velmi rozsáhlou a komplikovanou skupinu spotřebitelů. Klasický 
průměrný spotřebitel má dostatek informací a je v rozumné míře pozorný a opatrný, 
s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory.23 Průměrný spotřebitel ze skupiny 
dětí nebo mladistvých však většinou dostatek informací mít nebude a stejně tak 
nebude v rozumné míře pozorný a opatrný. Je ovšem vůbec možné takto obecně 
vymezit průměrného spotřebitele ze skupiny dětí a mladistvých? Děti a mladistvé je 
možné z pohledu jejich spotřebitelské socializace24 rozdělit do 3 skupin, a to do 
stádia perceptuálního (věk 3 až 7 let), analytického (věk 7 až 11) a reflektivního (věk 
11 až 16 let).25 Skupiny jsou rozděleny mimo jiné podle toho, jak jsou děti a mladiství 
schopni posuzovat reklamu. Tedy jak na ně působí, zda jsou např. schopni si 
uvědomit reklamní nadsázku.26 Přitom i v rámci jednotlivých stádii jsou rozdíly mezi 
dětmi a mladistvými tak velké, že je nesmírně obtížné vymezit atributy průměrného 
spotřebitele. Správním úřadům tak nezbývá než posuzovat konkrétní případy 
skutečně kauzálně podle konkrétních okolností. Na druhou stranu, pokud byl Soudní 
dvůr Evropské unie schopen určit hlavní atributy základního průměrného 
spotřebitele, který v podstatě reprezentuje všechny spotřebitele, mělo by být možné 
vymezit alespoň bližší atributy průměrného spotřebitele ze skupiny dětí a ze skupiny 
mladistvých. S vymezením konkrétních atributů však dosud judikatura nepřišla, a to 
jak na evropské, tak české nebo slovenské úrovni. Rozhodovací praxe vztahující se 
ke zvlášť zranitelnému spotřebiteli se v převážné většině týká seniorů.27 

 
4. OBCHODNÍ PRAKTIKY ZAMĚŘENÉ NA DĚTI A MLADISTVÉ 
 

Přestože Směrnice o nekalých obchodních praktikách, zákon o ochraně 
spotřebitele i zákon o ochrane spotrebiteľa stanovují, že je-li praktika zaměřená na 
                                                           
23  Preambule bod 18 s. n. o. p. Srov. také Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 16. 

července 1998, ve věci C-210/96, Gut Springenheide GmbH a Rudolf Tusky proti 
Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt-Amt für Lebensmittelüberwachung. 

24  Spotřebitelská socializace je proces, při kterém děti a mladiství postupně získávají potřebné 
znalosti, dovednosti a postoje potřebné pro jejich fungování jako průměrných spotřebitelů na trhu. 

25  K tomu více ROEDDER JOHN, D. Consumer Socialization of Children: A Retrospective Look at 
Twenty-Five Years of Research. In Journal of Consumer Research, roč. 26, 1999, č. 3, s. 183–213. 

26  Ibidem. 
27  Srov. např. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2017, sp. zn. 2 As 5/2017-62; 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 7. 2020, sp. zn. 23 Cdo 3641/2018; Rozsudek Krajského 
soudu v Brně ze dne 10. 5. 2016, sp. zn. 29 A 12/2014–37; Rozsudek Městského soudu v Praze ze 
dne 15. 4. 2020, sp. zn. 10 A 96/2018–86; Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 4. 5. 2021, 
sp. zn. 5 A 63/2019–79. 
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zvlášť zranitelného spotřebitele (dítě nebo mladistvého), je nutné ji posuzovat 
přísněji. Není už však stanoveno, jakým způsobem má takové přísnější hodnocení 
vypadat.  

Směrnice o nekalých obchodních praktikách zmiňuje přímo děti jen dvakrát. 
Nejdříve jsou děti zmíněny ve výše uvedeném bodě 18 preambule s. n. o. p., kde je 
uvedeno, že jsou děti zvlášť zranitelným spotřebitelem. Poté jsou děti zmíněny už 
jen ve 28. praktice černé listiny s. n. o. p., která stanovuje zákaz přímého reklamního 
nabádání dětí, aby si zakoupili produkt, nebo přesvědčili ke koupi rodiče. Zvlášť 
zranitelní spotřebitelé jsou pak ve směrnici o nekalých obchodních praktikách kromě 
preambule bodu 18 uvedeni již jen jednou, a to v čl. 5 odst. 3 s. n. o. p., který 
v podstatě kopíruje bod 18 preambule. Směrnice o nekalých obchodních praktikách 
tak obsahuje jen jednu obchodní praktiku, která je přímo zaměřená na děti.  

V českém zákoně o ochraně spotřebitele jsou děti uvedeny při vysvětlení pojmu 
„výrobek nebezpečný svou zaměnitelností s potravinou“. Takovým výrobkem je 
podle § 2 odst. 1 písm. h) z. o. s. „výrobek, který není potravinou, má však tvar, vůni, 
barvu, vzhled, obal, označení, objem nebo rozměry, které mohou způsobit, že 
spotřebitelé, zejména děti, jej mohou zaměnit s potravinou a v důsledku toho si jej 
mohou dávat do úst, cucat nebo polykat, což může být nebezpečné pro lidské zdraví, 
zejména způsobit dušení, otravu nebo perforaci či zablokování zažívacího ústrojí.“ 
Ten je pak podle § 7a z. o. s. zakázán vyrábět, dovážet, vyvážet, nabízet, prodávat 
nebo darovat. Orgány státní správy, územní samosprávy a jiné správní orgány jsou 
podle § 21 z. o. s. povinni vykonávat správní dozor nad dodržováním zákazu podle 
§ 7a z. o. s a také jsou povinni všemi dostupnými prostředky (zejména 
prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků) informovat o takových 
výrobcích spotřebitelskou veřejnost. Dále zákon o ochraně spotřebitele obsahuje už 
jen jednu obchodní praktiku zaměřující se na děti (a mladistvé), a to přímé nabádání 
dětí prostřednictvím reklamy, aby si nabízené výrobky nebo služby koupily nebo aby 
k jejich koupi přesvědčily dospělou osobu, které je zakázané v příloze č. 2 písm. e) 
z. o. s. (stejně jako je tomu ve směrnici o nekalých obchodních praktikách). 

Slovenský zákon o ochrane spotrebiteľa pak stejně jako směrnice o nekalých 
obchodních praktikách obsahuje pouze zákaz přímého reklamního nabádání dětí 
reklamou, aby si koupili výrobek, nebo přesvědčili ke koupi rodiče (příloha č. 1 
agresivní obchodní praktika č. 5 slov. z. o. s.). Jiné obchodní praktiky zaměřené 
přímo na děti, nebo alespoň na zvlášť zranitelné spotřebitele zákon o ochrane 
spotrebiteľa neobsahuje.  

 
5. ZHODNOCENÍ MÍRY OCHRANY A ÚVAHY DE LEGE FERENDA 
 

Z výše uvedeného je patrné, že veřejnoprávní ochrana dětí a mladistvých jakožto 
spotřebitelů je vskutku nedostatečná, kdy je v základních právních normách na 
ochranu spotřebitele vymezena jen jedna obchodní praktika zaměřená na děti (přímé 
reklamní nabádání dětí, aby si zakoupili produkt, nebo přesvědčili ke koupi rodiče). 
Český zákon o ochraně spotřebitele pak navíc obsahuje ještě zákaz výroby, dovozu, 
vývozu, nabídky, prodeje nebo darování výrobků nebezpečných svou zaměnitelností 
s potravinou. Byť lze českou právní úpravu hodnotit pozitivně, je také nutné si 
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mladiství tvoří velmi rozsáhlou a komplikovanou skupinu spotřebitelů. Klasický 
průměrný spotřebitel má dostatek informací a je v rozumné míře pozorný a opatrný, 
s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory.23 Průměrný spotřebitel ze skupiny 
dětí nebo mladistvých však většinou dostatek informací mít nebude a stejně tak 
nebude v rozumné míře pozorný a opatrný. Je ovšem vůbec možné takto obecně 
vymezit průměrného spotřebitele ze skupiny dětí a mladistvých? Děti a mladistvé je 
možné z pohledu jejich spotřebitelské socializace24 rozdělit do 3 skupin, a to do 
stádia perceptuálního (věk 3 až 7 let), analytického (věk 7 až 11) a reflektivního (věk 
11 až 16 let).25 Skupiny jsou rozděleny mimo jiné podle toho, jak jsou děti a mladiství 
schopni posuzovat reklamu. Tedy jak na ně působí, zda jsou např. schopni si 
uvědomit reklamní nadsázku.26 Přitom i v rámci jednotlivých stádii jsou rozdíly mezi 
dětmi a mladistvými tak velké, že je nesmírně obtížné vymezit atributy průměrného 
spotřebitele. Správním úřadům tak nezbývá než posuzovat konkrétní případy 
skutečně kauzálně podle konkrétních okolností. Na druhou stranu, pokud byl Soudní 
dvůr Evropské unie schopen určit hlavní atributy základního průměrného 
spotřebitele, který v podstatě reprezentuje všechny spotřebitele, mělo by být možné 
vymezit alespoň bližší atributy průměrného spotřebitele ze skupiny dětí a ze skupiny 
mladistvých. S vymezením konkrétních atributů však dosud judikatura nepřišla, a to 
jak na evropské, tak české nebo slovenské úrovni. Rozhodovací praxe vztahující se 
ke zvlášť zranitelnému spotřebiteli se v převážné většině týká seniorů.27 

 
4. OBCHODNÍ PRAKTIKY ZAMĚŘENÉ NA DĚTI A MLADISTVÉ 
 

Přestože Směrnice o nekalých obchodních praktikách, zákon o ochraně 
spotřebitele i zákon o ochrane spotrebiteľa stanovují, že je-li praktika zaměřená na 
                                                           
23  Preambule bod 18 s. n. o. p. Srov. také Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 16. 

července 1998, ve věci C-210/96, Gut Springenheide GmbH a Rudolf Tusky proti 
Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt-Amt für Lebensmittelüberwachung. 

24  Spotřebitelská socializace je proces, při kterém děti a mladiství postupně získávají potřebné 
znalosti, dovednosti a postoje potřebné pro jejich fungování jako průměrných spotřebitelů na trhu. 

25  K tomu více ROEDDER JOHN, D. Consumer Socialization of Children: A Retrospective Look at 
Twenty-Five Years of Research. In Journal of Consumer Research, roč. 26, 1999, č. 3, s. 183–213. 

26  Ibidem. 
27  Srov. např. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2017, sp. zn. 2 As 5/2017-62; 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 7. 2020, sp. zn. 23 Cdo 3641/2018; Rozsudek Krajského 
soudu v Brně ze dne 10. 5. 2016, sp. zn. 29 A 12/2014–37; Rozsudek Městského soudu v Praze ze 
dne 15. 4. 2020, sp. zn. 10 A 96/2018–86; Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 4. 5. 2021, 
sp. zn. 5 A 63/2019–79. 
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zvlášť zranitelného spotřebitele (dítě nebo mladistvého), je nutné ji posuzovat 
přísněji. Není už však stanoveno, jakým způsobem má takové přísnější hodnocení 
vypadat.  

Směrnice o nekalých obchodních praktikách zmiňuje přímo děti jen dvakrát. 
Nejdříve jsou děti zmíněny ve výše uvedeném bodě 18 preambule s. n. o. p., kde je 
uvedeno, že jsou děti zvlášť zranitelným spotřebitelem. Poté jsou děti zmíněny už 
jen ve 28. praktice černé listiny s. n. o. p., která stanovuje zákaz přímého reklamního 
nabádání dětí, aby si zakoupili produkt, nebo přesvědčili ke koupi rodiče. Zvlášť 
zranitelní spotřebitelé jsou pak ve směrnici o nekalých obchodních praktikách kromě 
preambule bodu 18 uvedeni již jen jednou, a to v čl. 5 odst. 3 s. n. o. p., který 
v podstatě kopíruje bod 18 preambule. Směrnice o nekalých obchodních praktikách 
tak obsahuje jen jednu obchodní praktiku, která je přímo zaměřená na děti.  

V českém zákoně o ochraně spotřebitele jsou děti uvedeny při vysvětlení pojmu 
„výrobek nebezpečný svou zaměnitelností s potravinou“. Takovým výrobkem je 
podle § 2 odst. 1 písm. h) z. o. s. „výrobek, který není potravinou, má však tvar, vůni, 
barvu, vzhled, obal, označení, objem nebo rozměry, které mohou způsobit, že 
spotřebitelé, zejména děti, jej mohou zaměnit s potravinou a v důsledku toho si jej 
mohou dávat do úst, cucat nebo polykat, což může být nebezpečné pro lidské zdraví, 
zejména způsobit dušení, otravu nebo perforaci či zablokování zažívacího ústrojí.“ 
Ten je pak podle § 7a z. o. s. zakázán vyrábět, dovážet, vyvážet, nabízet, prodávat 
nebo darovat. Orgány státní správy, územní samosprávy a jiné správní orgány jsou 
podle § 21 z. o. s. povinni vykonávat správní dozor nad dodržováním zákazu podle 
§ 7a z. o. s a také jsou povinni všemi dostupnými prostředky (zejména 
prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků) informovat o takových 
výrobcích spotřebitelskou veřejnost. Dále zákon o ochraně spotřebitele obsahuje už 
jen jednu obchodní praktiku zaměřující se na děti (a mladistvé), a to přímé nabádání 
dětí prostřednictvím reklamy, aby si nabízené výrobky nebo služby koupily nebo aby 
k jejich koupi přesvědčily dospělou osobu, které je zakázané v příloze č. 2 písm. e) 
z. o. s. (stejně jako je tomu ve směrnici o nekalých obchodních praktikách). 

Slovenský zákon o ochrane spotrebiteľa pak stejně jako směrnice o nekalých 
obchodních praktikách obsahuje pouze zákaz přímého reklamního nabádání dětí 
reklamou, aby si koupili výrobek, nebo přesvědčili ke koupi rodiče (příloha č. 1 
agresivní obchodní praktika č. 5 slov. z. o. s.). Jiné obchodní praktiky zaměřené 
přímo na děti, nebo alespoň na zvlášť zranitelné spotřebitele zákon o ochrane 
spotrebiteľa neobsahuje.  

 
5. ZHODNOCENÍ MÍRY OCHRANY A ÚVAHY DE LEGE FERENDA 
 

Z výše uvedeného je patrné, že veřejnoprávní ochrana dětí a mladistvých jakožto 
spotřebitelů je vskutku nedostatečná, kdy je v základních právních normách na 
ochranu spotřebitele vymezena jen jedna obchodní praktika zaměřená na děti (přímé 
reklamní nabádání dětí, aby si zakoupili produkt, nebo přesvědčili ke koupi rodiče). 
Český zákon o ochraně spotřebitele pak navíc obsahuje ještě zákaz výroby, dovozu, 
vývozu, nabídky, prodeje nebo darování výrobků nebezpečných svou zaměnitelností 
s potravinou. Byť lze českou právní úpravu hodnotit pozitivně, je také nutné si 
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uvědomit, že český zákonodárce mohl přijetím zákazu podle § 21 z. o. s. porušit 
režim maximální harmonizace, ve kterém byla směrnice o nekalých obchodních 
praktikách přijata.28 Tento režim znamená, že členské státy nemohou 
prostřednictvím vnitrostátních úprav poskytnout spotřebiteli větší ochranu, než jim 
poskytuje směrnice, tj. nemohou rozšířit výčet jednání postihovaných jako zakázané 
deliktní nekalé jednání vůči spotřebiteli.29 Mám však za to, že výroba, dovoz, vývoz, 
nabídka, prodej nebo darování výrobku nebezpečného svou zaměnitelností 
s potravinou není nekalou obchodní praktikou per se, nýbrž jiným nebezpečným 
jednáním vůči spotřebitele. Umístění jeho zákazu do hlavního veřejnoprávního 
předpisu na ochranu spotřebitele je pak logické.  

Cestu ke zefektivnění ochrany dětí a mladistvých dle mého názoru nenalezneme 
ve stanovení nových skutkových podstat nekalých obchodních praktik zaměřených 
přímo na děti a mladistvé nebo zvlášť zranitelného spotřebitele celkově, nýbrž 
v konkretizaci pravidla, že nekalé obchodní praktiky zaměřené na zvlášť zranitelné 
spotřebitele mají být posuzovány přísněji. V praxi by to mohlo znamenat např. 
přísnější pokuty za porušení zákazu nekalých obchodních praktik v situacích, kdy se 
zaměřují na děti a mladistvé. V české právní úpravě jsou maximální výše pokut za 
jednotlivé přestupky paušálně stanoveny v § 24 odst. 17 z. o. s. Stačilo by tak např. 
doplnit ustanovení o tom, že v případě, kdy se daný přestupek týká zvlášť 
zranitelných spotřebitelů, nestanoví správní orgán pokutu nižší, než je polovina 
zákonem stanovené maximální výše.  

Ve slovenské právní úpravě jsou pokuty za jednotlivé přestupky stanoveny 
rovněž paušálně v § 23 a 24 s. z. o. s. Oproti české úpravě navíc § 24 odst. 5 
slovenského zákona o ochrane spotrebiteľa obsahuje pravidlo, že „Pri určení výšky 
pokuty sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť 
porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti.“ Správní orgán tak 
musí přihlédnout i k tomu, proti komu obchodní praktika směřovala a měl by tak při 
stanovení pokuty zohlednit, byla-li praktika zaměřená na zvlášť zranitelného 
spotřebitele. Ani toto ustanovení však neposkytuje dětem a mladistvým jakožto 
spotřebitelům dostatečnou ochranu, neboť správní orgán má stále téměř neomezený 
prostor pro správní uvážení. I do slovenské úpravy by se tak hodilo doplnit ujednání 
o tom, že správní orgán nestanoví pokutu nižší, než je polovina zákonem stanovené 
maximální výše, byla-li posuzovaná obchodní praktika zaměřena na zvlášť 
zranitelné spotřebitele.  

Útěchu v tomto směru neposkytuje ani směrnice o nekalých praktikách, a to i 
přesto, že byla nedávno novelizována směrnicí o posílení práv spotřebitele30. 
Původní čl. 13 směrnice o nekalých obchodních praktikách ve znění, že „Členské 
státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této 
směrnice a přijmou veškerá opatření nezbytná pro jejich uplatňování. Tyto sankce 
                                                           
28  Srov. preambule bod 3 a 4 s. n. o. p. 
29  Srov. také PATĚK, D. Bude spotřebitel vytlačen z práva nekalé soutěže? In Obchodní právo. 2009, 

č. 10, s. 22-29. 
30  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2161 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se 

mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES 
a 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů Unie na ochranu 
spotřebitele. 
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musí být účinné, přiměřené a odrazující,“ byl rozšířen o kritéria v odst. 2 pro 
stanovení sankcí. Do tohoto demonstrativního výčtu kritérii patří: a) povaha, 
závažnost, rozsah a délka trvání protiprávního jednání, b) případná opatření přijatá 
podnikatelem ke zmírnění nebo nápravě̌ škod jež spotřebitelé utrpěli, c) případná 
předchozí ́protiprávní ́jednání podnikatele, d) získaný finanční prospěch podnikatele 
z protiprávního jednání, e) sankce uložené podnikateli za totéž protiprávní jednání 
v v jiných členských státech v přeshraničních případech, kde jsou informace o těchto 
sankcích k dispozici prostřednictvím mechanismu stanoveného nařízením (EU) 
2017/239431, a f) jakoukoliv jinou přitěžující nebo polehčující okolnost vztahující se 
na okolnosti daného případu. Ani jedno z kritérií se nevztahuje na zvlášť zranitelné 
spotřebitel, i v tomto případě je tak zvlášť zranitelný spotřebitel opomíjen.  

 
ZÁVĚR  
 

Přestože na evropské, české i slovenské právní úrovni platí pravidlo, že zaměřuje-
li se daná obchodní praktika na zvlášť zranitelné spotřebitele, bude tato obchodní 
praktika posuzována přísněji, není ochrana dětí a mladistvých jakožto spotřebitelů 
na veřejnoprávní úrovni dostatečná. Stejně tak není dostatečná veřejnoprávní 
ochrana zvlášť zranitelných spotřebitelů. Hypotéza vytyčená v úvodu tohoto 
příspěvku tak byla potvrzena. Směrnice o nekalých obchodních praktikách, český 
zákon o ochraně spotřebitele ani slovenský zákon o ochrane spotrebiteľa nestanovují 
pravidla pro hodnocení nekalých obchodních praktik zaměřených na zvlášť 
zranitelného spotřebitele, ani nijak nekonkretizují, jak má vypadat deklarovaná vyšší 
ochrana, tj. přísnější posuzování praktik zaměřených na zvlášť zranitelné 
spotřebitele.  
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prostor pro správní uvážení. I do slovenské úpravy by se tak hodilo doplnit ujednání 
o tom, že správní orgán nestanoví pokutu nižší, než je polovina zákonem stanovené 
maximální výše, byla-li posuzovaná obchodní praktika zaměřena na zvlášť 
zranitelné spotřebitele.  

Útěchu v tomto směru neposkytuje ani směrnice o nekalých praktikách, a to i 
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stanovení sankcí. Do tohoto demonstrativního výčtu kritérii patří: a) povaha, 
závažnost, rozsah a délka trvání protiprávního jednání, b) případná opatření přijatá 
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sankcích k dispozici prostřednictvím mechanismu stanoveného nařízením (EU) 
2017/239431, a f) jakoukoliv jinou přitěžující nebo polehčující okolnost vztahující se 
na okolnosti daného případu. Ani jedno z kritérií se nevztahuje na zvlášť zranitelné 
spotřebitel, i v tomto případě je tak zvlášť zranitelný spotřebitel opomíjen.  

 
ZÁVĚR  
 

Přestože na evropské, české i slovenské právní úrovni platí pravidlo, že zaměřuje-
li se daná obchodní praktika na zvlášť zranitelné spotřebitele, bude tato obchodní 
praktika posuzována přísněji, není ochrana dětí a mladistvých jakožto spotřebitelů 
na veřejnoprávní úrovni dostatečná. Stejně tak není dostatečná veřejnoprávní 
ochrana zvlášť zranitelných spotřebitelů. Hypotéza vytyčená v úvodu tohoto 
příspěvku tak byla potvrzena. Směrnice o nekalých obchodních praktikách, český 
zákon o ochraně spotřebitele ani slovenský zákon o ochrane spotrebiteľa nestanovují 
pravidla pro hodnocení nekalých obchodních praktik zaměřených na zvlášť 
zranitelného spotřebitele, ani nijak nekonkretizují, jak má vypadat deklarovaná vyšší 
ochrana, tj. přísnější posuzování praktik zaměřených na zvlášť zranitelné 
spotřebitele.  
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Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 2061/2021 z 27. 4. 2022: 

nádej pre elektronické doručovanie v pracovnom práve2  
 
Judgment of the Supreme Court of the Czech Republic file number 21 
Cdo 2061/2021 of 27 April 2022: A Hope for The Electronic Service of 

Documents in Labour Law 
 
 

Abstrakt 
Autor v príspevku skúma právne následky porušenia ustanovení Zákonníka práce o 
doručovaní písomností v kontexte vývoja právnej úpravy a rozhodovacej praxe. 
Analyzuje rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 27. apríla 2022, sp. zn. 21 Cdo 
2061/2021, ktorý sa zaoberal právnou otázkou, či môže dôjsť k dohode zamestnanca 
a zamestnávateľa konajúcich dištančne v prípade, že pri doručovaní písomností 
obsahujúcich ponuku dohody (ofertu) a jej prijatie (akceptáciu) neboli dodržané 
zákonné podmienky na doručovanie písomností. Autor skúma význam predmetného 
rozhodnutia pre doručovanie písomností v podmienkach SR so zreteľom na 
prípustnosť elektronického doručovania. 

 
Kľúčové slová: doručovanie písomností, elektronické doručovanie, právny úkon. 
 

Abstract 
In the paper, the author examines legal consequences of violating the provisions of 
the Labour Code on the service of documents in the context of the development of 
the legislation and decision-making practice. The author analyses the judgment of 
the Supreme Court of the Czech Republic of 27 April 2022, file number 21 Cdo 
2061/2021, which dealt with a legal question of whether an agreement can be 
reached between an employee and an employer acting distantly if the legal 
conditions for the service of documents were not met during the service of documents 
containing an offer of an agreement and its acceptance. The author examines the 
significance of the decision for the service of documents in the conditions of the 
Slovak Republic with regard to the admissibility of electronic service of documents. 
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ÚVOD  

Inštitút doručovania písomností prešiel v podmienkach ČR legislatívnymi 
zmenami a aktuálna rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu ČR naznačuje, že ani 
názory rozhodovacej praxe na tento inštitút nie sú ustálené. V porovnaní 
so slovenskou právnou úpravou je česká úprava precíznejšia a možno povedať, 
že má zároveň ambíciu byť úpravou modernejšou. Okrem priameho doručovania 
a doručovania poštovým podnikom, ktoré predpokladá slovenská právna úprava, 
česká úprava pripúšťa aj doručovanie prostredníctvom siete alebo služby 
elektronických komunikácií a doručovanie prostredníctvom dátovej schránky.  

Napriek tomu sa česká rozhodovacia prax nedávno musela vysporiadať so 
základnou právnou otázkou týkajúcou sa samotného významu inštitútu doručovania. 
Išlo o otázku, či môže dôjsť k dohode zamestnanca a zamestnávateľa konajúcich 
dištančne v prípade, že pri doručovaní písomností obsahujúcich ponuku dohody 
(ofertu) a jej prijatie (akceptáciu) neboli dodržané zákonné podmienky na 
doručovanie písomností. Cieľom príspevku je preskúmať doterajší vývoj právnej 
úpravy a rozhodovacej praxe a osobitne analyzovať rozsudok Najvyššieho súdu ČR 
z 27. apríla 2022, sp. zn. 21 Cdo 2061/2021, z hľadiska jeho významu pre 
elektronické doručovanie v podmienkach SR.  

V teórii pracovného práva v súčasnosti prevláda názor, že zákon č.  311/2001 Z. 
z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“ alebo 
„ZP“) nepripúšťa možnosť elektronického doručovania písomností. V nadväznosti 
na závery Najvyššieho súdu ČR však možno vysloviť hypotézu, že porušenie 
ustanovení o doručovaní písomností v podmienkach SR nevylučuje vznik 
(perfektnosť) právneho úkonu. Za účelom dosiahnutia cieľa príspevku a overenia 
vyslovenej hypotézy bola použitá metóda analýzy, generalizácie, historická metóda 
a komparatívna metóda. 
 
1. PRÁVNY VÝZNAM DORUČOVANIA – VÝVOJ PRÁVNEJ ÚPRAVY 

A ROZHODOVACEJ PRAXE 
 

V predchádzajúcej právnej úprave v zákone č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce 1965“ alebo „ZP 1965“) bolo 
doručenie koncipované ako podmienka platnosti niektorých právnych úkonov – 
výpovede a okamžitého zrušenia pracovného pomeru (porov. § 44 ods. 1, § 55 ZP 
1965). Právnu úpravu doručovania písomností ako právneho inštitútu pritom 
Zákonník práce 1965 pôvodne neobsahoval. Táto úprava (§ 266a ZP 1965) bola 
doplnená až zákonom č. 153/1969 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce. 
Prijatím právnej úpravy doručovania zákonodarca reagoval na potrebu upraviť 
doručovanie, ktoré právna úprava už predtým vyžadovala. Doručovaniu začal 
podliehať podstatne širší okruh písomností, ako len právnych úkonov, pri ktorých 
bolo doručenie ustanovené ako podmienka ich platnosti. 3  

                                                           
3  Doručovaniu v podmienkach SR v súčasnosti podliehajú písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa 

vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností 
zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, 
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česká úprava pripúšťa aj doručovanie prostredníctvom siete alebo služby 
elektronických komunikácií a doručovanie prostredníctvom dátovej schránky.  

Napriek tomu sa česká rozhodovacia prax nedávno musela vysporiadať so 
základnou právnou otázkou týkajúcou sa samotného významu inštitútu doručovania. 
Išlo o otázku, či môže dôjsť k dohode zamestnanca a zamestnávateľa konajúcich 
dištančne v prípade, že pri doručovaní písomností obsahujúcich ponuku dohody 
(ofertu) a jej prijatie (akceptáciu) neboli dodržané zákonné podmienky na 
doručovanie písomností. Cieľom príspevku je preskúmať doterajší vývoj právnej 
úpravy a rozhodovacej praxe a osobitne analyzovať rozsudok Najvyššieho súdu ČR 
z 27. apríla 2022, sp. zn. 21 Cdo 2061/2021, z hľadiska jeho významu pre 
elektronické doručovanie v podmienkach SR.  

V teórii pracovného práva v súčasnosti prevláda názor, že zákon č.  311/2001 Z. 
z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“ alebo 
„ZP“) nepripúšťa možnosť elektronického doručovania písomností. V nadväznosti 
na závery Najvyššieho súdu ČR však možno vysloviť hypotézu, že porušenie 
ustanovení o doručovaní písomností v podmienkach SR nevylučuje vznik 
(perfektnosť) právneho úkonu. Za účelom dosiahnutia cieľa príspevku a overenia 
vyslovenej hypotézy bola použitá metóda analýzy, generalizácie, historická metóda 
a komparatívna metóda. 
 
1. PRÁVNY VÝZNAM DORUČOVANIA – VÝVOJ PRÁVNEJ ÚPRAVY 

A ROZHODOVACEJ PRAXE 
 

V predchádzajúcej právnej úprave v zákone č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce 1965“ alebo „ZP 1965“) bolo 
doručenie koncipované ako podmienka platnosti niektorých právnych úkonov – 
výpovede a okamžitého zrušenia pracovného pomeru (porov. § 44 ods. 1, § 55 ZP 
1965). Právnu úpravu doručovania písomností ako právneho inštitútu pritom 
Zákonník práce 1965 pôvodne neobsahoval. Táto úprava (§ 266a ZP 1965) bola 
doplnená až zákonom č. 153/1969 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce. 
Prijatím právnej úpravy doručovania zákonodarca reagoval na potrebu upraviť 
doručovanie, ktoré právna úprava už predtým vyžadovala. Doručovaniu začal 
podliehať podstatne širší okruh písomností, ako len právnych úkonov, pri ktorých 
bolo doručenie ustanovené ako podmienka ich platnosti. 3  

                                                           
3  Doručovaniu v podmienkach SR v súčasnosti podliehajú písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa 

vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností 
zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, 
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Napriek niekoľkým novelizáciám nebola koncepcia inštitútu doručovania 
v podmienkach SR výraznejším spôsobom modifikovaná. Zákonník práce nadviazal 
na právnu úpravu Zákonníka práce 1965. Zákonník práce naďalej ustanovuje 
doručenie ako podmienku platnosti výpovede a okamžitého skončenia pracovného 
pomeru (porov. § 61 ods. 1 a § 70 ZP). Doručovanie písomností ako právny inštitút 
v súčasnosti upravuje § 38 ZP. Zamestnávateľ písomnosti doručuje zamestnancovi 
na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to nie je možné, 
možno písomnosť doručiť poštovým podnikom ako doporučenú zásielku. 
Písomnosti doručované poštovým podnikom zamestnávateľ zasiela na poslednú 
adresu zamestnanca, ktorá je mu známa, ako doporučenú zásielku s doručenkou a 
poznámkou „do vlastných rúk". Zamestnanec písomnosti doručuje na pracovisku 
alebo ako doporučenú zásielku. Právne následky porušenia tohto postupu však 
Zákonník práce (odhliadnuc od výpovede a okamžitého skončenia pracovného 
pomeru) neupravuje. Zákonník práce len konštatuje, že povinnosť zamestnávateľa 
alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo 
zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil 
zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, ak doručenie písomnosti 
bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa, príp. 
účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie 
písomnosti odmietne. 

 
Naopak, v podmienkach ČR bol inštitút doručovania písomností predmetom 

výraznejších legislatívnych zmien. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů (ďalej len „český zákoník práce“ alebo „čZP“), upravil proces 
doručovania podrobnejšie a zaviedol nové spôsoby doručovania (doručovanie 
prostredníctvom siete alebo služby elektronických komunikácií, neskôr doručovanie 
prostredníctvom dátovej schránky). Míľnikom vývoja právnej úpravy, pokiaľ ide 
o právny význam doručovania, bol zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony. Pred touto novelizáciou aj český zákoník práce vyžadoval, aby určité právne 
úkony boli pod sankciou neplatnosti doručené druhému účastníkovi pracovného 
pomeru. S účinnosťou od 1. januára 2012 však bola táto požiadavka z českej právnej 
úpravy vypustená. Príslušná dôvodová správa uvádza, že „(...) sa navrhuje zrušiť 
v dotknutých ustanoveniach aj úpravu, ktorá podľa doterajšieho stavu akcentuje, že 
právny úkon musí byť doručený, pretože pokiaľ nebol právny úkon doručený, 
neexistuje“. Doručenie teda nemalo byť naďalej chápané ako podmienka platnosti 
právneho úkonu, ale malo sa začať vnímať ako podmienka jeho existencie. Možno 
doplniť, že v podmienkach ČR došlo po rekodifikácii občianskeho práva 
s účinnosťou od 1. januára 2014 k širšej zmene pohľadu na problematiku platnosti 
právnych úkonov, pretože zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

                                                           
zmien a zániku práv a povinností vyplývajúcich z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného 
pomeru, ako aj písomnosti zamestnanca týkajúce sa vzniku, zmeny a zániku pracovného pomeru 
alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo z 
dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. 
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pozdějších předpisů (ďalej len „český občanský zákoník“ alebo „čOZ“), začal 
rozlišovať medzi neplatnými a zdanlivými právnymi úkonmi (čes. právní jednání).  

Pokiaľ ide o rozhodovaciu prax, Najvyšší súd ČR ešte za účinnosti Zákonníka 
práce 1965 pripustil, že právny úkon, pri ktorom doručenie nie je ustanovené ako 
podmienka jeho platnosti (konkrétne išlo o odvolanie výpovede), môže vyvolávať 
právne účinky, aj keď nebol druhému účastníkovi doručený v súlade so zákonom 
(napr. písomnosť bola odovzdaná inej osobe, ktorá ju až následne odovzdala 
zamestnancovi).4 Neskôr, vo vzťahu k úprave českého zákoníku práce pred 
novelizáciou zákonom č. 365/2011 Sb., však Najvyšší súd ČR dospel k záveru, že 
ak zákon vyžaduje, aby prejav vôle došiel (bol doručený) druhému účastníkovi 
predpísaným spôsobom, prejav vôle má sledované právne následky, len ak bol taký 
postup dodržaný.5 Uvedený prístup Najvyšší súd ČR naznačil už v minulosti, keď 
konštatoval, že písomný prejav vôle (písomnosť) je – všeobecne vzaté – doručený 
druhému účastníkovi, akonáhle sa ocitne vo sfére jeho dispozície (t. j. adresát získa 
možnosť oboznámiť sa s jeho obsahom), ibaže zákon ustanovuje určitý spôsob 
doručovania.6 Najvyšší súd ČR však následne doplnil, že ak bol prejav vôle 
doručovaný druhému účastníkovi odlišným spôsobom, jeho právne následky, ak 
zákon neustanovuje inak, nenastanú, ani keby sa nakoniec do dispozičnej sféry 
účastníka dostal.7 Tento záver možno chápať tak, že inštitút doručovania písomnosti 
vylučuje pôsobenie teórie dôjdenia (t. j. prejav vôle pôsobí voči neprítomnej osobe 
od okamihu, keď jej dôjde, porov. § 45 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov, ďalej len „Občiansky zákonník“ alebo 
„OZ“), pretože nestačí, aby mal adresát všeobecnú možnosť oboznámiť sa 
s obsahom prejavu vôle, ale je nevyhnutné, aby mu prejav vôle bol ustanoveným 
spôsobom doručený.  

 
Napokon vo vzťahu k právnej úprave účinnej od 1. januára 2012 Najvyšší súd 

ČR pripomenul, ako sa uvádza v dôvodovej správe k návrhu zákona č. 365/2011 Sb., 
že dokiaľ „nebol právny úkon doručený, neexistuje“. Ak sa teda ukáže, že 
zamestnávateľ prejavil vôľu skončiť pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou, 
avšak výpoveď z pracovného pomeru nebola zamestnancovi riadne doručená, 
nemožno hovoriť o tom, že by išlo o neplatný právny úkon; v skutočnosti taká 
výpoveď vôbec neexistuje a v pracovnoprávnych vzťahoch treba postupovať 
rovnako, ako keby k výpovedi nikdy nedošlo.8 V odbornej literatúre bol tento názor 
prezentovaný aj všeobecne. Podľa L. Drápala prejav vôle má (vyvoláva) 
v pracovnoprávnych vzťahoch sledované právne následky, len ak došiel (bol 
doručený) druhej zmluvnej strane základných pracovnoprávnych vzťahov (ostatným 
subjektom pracovnoprávneho vzťahu).9 
  

                                                           
4  Pozri bližšie: rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 3. februára 2005, sp. zn. 21 Cdo 1905/2004. 
5  Pozri bližšie: rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo 7. novembra 2018, sp. zn. 21 Cdo 2036/2017. 
6  Pozri bližšie: rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 3. januára 2006, sp. zn. 21 Cdo 563/2005. 
7  Pozri bližšie: rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo 7. novembra 2018, sp. zn. 21 Cdo 2036/2017. 
8  Pozri bližšie: rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo 17. decembra 2015, sp. zn. 21 Cdo 630/2015 
9  Pozri bližšie: BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 1362. 
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Napriek niekoľkým novelizáciám nebola koncepcia inštitútu doručovania 
v podmienkach SR výraznejším spôsobom modifikovaná. Zákonník práce nadviazal 
na právnu úpravu Zákonníka práce 1965. Zákonník práce naďalej ustanovuje 
doručenie ako podmienku platnosti výpovede a okamžitého skončenia pracovného 
pomeru (porov. § 61 ods. 1 a § 70 ZP). Doručovanie písomností ako právny inštitút 
v súčasnosti upravuje § 38 ZP. Zamestnávateľ písomnosti doručuje zamestnancovi 
na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to nie je možné, 
možno písomnosť doručiť poštovým podnikom ako doporučenú zásielku. 
Písomnosti doručované poštovým podnikom zamestnávateľ zasiela na poslednú 
adresu zamestnanca, ktorá je mu známa, ako doporučenú zásielku s doručenkou a 
poznámkou „do vlastných rúk". Zamestnanec písomnosti doručuje na pracovisku 
alebo ako doporučenú zásielku. Právne následky porušenia tohto postupu však 
Zákonník práce (odhliadnuc od výpovede a okamžitého skončenia pracovného 
pomeru) neupravuje. Zákonník práce len konštatuje, že povinnosť zamestnávateľa 
alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo 
zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil 
zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, ak doručenie písomnosti 
bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa, príp. 
účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie 
písomnosti odmietne. 

 
Naopak, v podmienkach ČR bol inštitút doručovania písomností predmetom 

výraznejších legislatívnych zmien. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů (ďalej len „český zákoník práce“ alebo „čZP“), upravil proces 
doručovania podrobnejšie a zaviedol nové spôsoby doručovania (doručovanie 
prostredníctvom siete alebo služby elektronických komunikácií, neskôr doručovanie 
prostredníctvom dátovej schránky). Míľnikom vývoja právnej úpravy, pokiaľ ide 
o právny význam doručovania, bol zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony. Pred touto novelizáciou aj český zákoník práce vyžadoval, aby určité právne 
úkony boli pod sankciou neplatnosti doručené druhému účastníkovi pracovného 
pomeru. S účinnosťou od 1. januára 2012 však bola táto požiadavka z českej právnej 
úpravy vypustená. Príslušná dôvodová správa uvádza, že „(...) sa navrhuje zrušiť 
v dotknutých ustanoveniach aj úpravu, ktorá podľa doterajšieho stavu akcentuje, že 
právny úkon musí byť doručený, pretože pokiaľ nebol právny úkon doručený, 
neexistuje“. Doručenie teda nemalo byť naďalej chápané ako podmienka platnosti 
právneho úkonu, ale malo sa začať vnímať ako podmienka jeho existencie. Možno 
doplniť, že v podmienkach ČR došlo po rekodifikácii občianskeho práva 
s účinnosťou od 1. januára 2014 k širšej zmene pohľadu na problematiku platnosti 
právnych úkonov, pretože zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

                                                           
zmien a zániku práv a povinností vyplývajúcich z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného 
pomeru, ako aj písomnosti zamestnanca týkajúce sa vzniku, zmeny a zániku pracovného pomeru 
alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo z 
dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. 
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pozdějších předpisů (ďalej len „český občanský zákoník“ alebo „čOZ“), začal 
rozlišovať medzi neplatnými a zdanlivými právnymi úkonmi (čes. právní jednání).  

Pokiaľ ide o rozhodovaciu prax, Najvyšší súd ČR ešte za účinnosti Zákonníka 
práce 1965 pripustil, že právny úkon, pri ktorom doručenie nie je ustanovené ako 
podmienka jeho platnosti (konkrétne išlo o odvolanie výpovede), môže vyvolávať 
právne účinky, aj keď nebol druhému účastníkovi doručený v súlade so zákonom 
(napr. písomnosť bola odovzdaná inej osobe, ktorá ju až následne odovzdala 
zamestnancovi).4 Neskôr, vo vzťahu k úprave českého zákoníku práce pred 
novelizáciou zákonom č. 365/2011 Sb., však Najvyšší súd ČR dospel k záveru, že 
ak zákon vyžaduje, aby prejav vôle došiel (bol doručený) druhému účastníkovi 
predpísaným spôsobom, prejav vôle má sledované právne následky, len ak bol taký 
postup dodržaný.5 Uvedený prístup Najvyšší súd ČR naznačil už v minulosti, keď 
konštatoval, že písomný prejav vôle (písomnosť) je – všeobecne vzaté – doručený 
druhému účastníkovi, akonáhle sa ocitne vo sfére jeho dispozície (t. j. adresát získa 
možnosť oboznámiť sa s jeho obsahom), ibaže zákon ustanovuje určitý spôsob 
doručovania.6 Najvyšší súd ČR však následne doplnil, že ak bol prejav vôle 
doručovaný druhému účastníkovi odlišným spôsobom, jeho právne následky, ak 
zákon neustanovuje inak, nenastanú, ani keby sa nakoniec do dispozičnej sféry 
účastníka dostal.7 Tento záver možno chápať tak, že inštitút doručovania písomnosti 
vylučuje pôsobenie teórie dôjdenia (t. j. prejav vôle pôsobí voči neprítomnej osobe 
od okamihu, keď jej dôjde, porov. § 45 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov, ďalej len „Občiansky zákonník“ alebo 
„OZ“), pretože nestačí, aby mal adresát všeobecnú možnosť oboznámiť sa 
s obsahom prejavu vôle, ale je nevyhnutné, aby mu prejav vôle bol ustanoveným 
spôsobom doručený.  

 
Napokon vo vzťahu k právnej úprave účinnej od 1. januára 2012 Najvyšší súd 

ČR pripomenul, ako sa uvádza v dôvodovej správe k návrhu zákona č. 365/2011 Sb., 
že dokiaľ „nebol právny úkon doručený, neexistuje“. Ak sa teda ukáže, že 
zamestnávateľ prejavil vôľu skončiť pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou, 
avšak výpoveď z pracovného pomeru nebola zamestnancovi riadne doručená, 
nemožno hovoriť o tom, že by išlo o neplatný právny úkon; v skutočnosti taká 
výpoveď vôbec neexistuje a v pracovnoprávnych vzťahoch treba postupovať 
rovnako, ako keby k výpovedi nikdy nedošlo.8 V odbornej literatúre bol tento názor 
prezentovaný aj všeobecne. Podľa L. Drápala prejav vôle má (vyvoláva) 
v pracovnoprávnych vzťahoch sledované právne následky, len ak došiel (bol 
doručený) druhej zmluvnej strane základných pracovnoprávnych vzťahov (ostatným 
subjektom pracovnoprávneho vzťahu).9 
  

                                                           
4  Pozri bližšie: rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 3. februára 2005, sp. zn. 21 Cdo 1905/2004. 
5  Pozri bližšie: rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo 7. novembra 2018, sp. zn. 21 Cdo 2036/2017. 
6  Pozri bližšie: rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 3. januára 2006, sp. zn. 21 Cdo 563/2005. 
7  Pozri bližšie: rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo 7. novembra 2018, sp. zn. 21 Cdo 2036/2017. 
8  Pozri bližšie: rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo 17. decembra 2015, sp. zn. 21 Cdo 630/2015 
9  Pozri bližšie: BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 1362. 
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2. ROZSUDOK NAJVYŠŠIEHO SÚDU ČR SP. ZN. 21 CDO 2061/2021 Z 27. 
APRÍLA 2022 

 
Z hľadiska skutkového stavu dňa 25. februára 2019 dostal zamestnanec výpoveď, 

ktorej platnosť bola medzi účastníkmi pracovného pomeru sporná. V čase od 14. 
apríla 2019 do 19. júna 2019 bol zamestnanec dočasne práceneschopný a v priebehu 
júna zamestnanec (resp. jeho právna zástupkyňa) a zamestnávateľ formou e-
mailovej korešpondencie rokovali o vyriešení sporných právnych vzťahov. 
Zamestnávateľ dňa 19. júna 2019 zaslal zamestnancovi ako prílohu e-mailovej 
správy scan dohody o urovnaní podpísanej predsedom a ďalším členom 
predstavenstva zamestnávateľa, pričom zástupkyňa zamestnanca zaslala dňa 20. júna 
2019 zamestnávateľovi e-mailovú správu – potvrdenie o tom, že dohoda bola 
zamestnancom akceptovaná a podpísaná. Obsahom dohody o urovnaní bolo 
konštatovanie spornosti platnosti výpovede z 25. februára 2019, odvolanie tejto 
výpovede zo strany zamestnávateľa, súhlas zamestnanca s odvolaním výpovede, 
uzavretie dohody o skončení pracovného pomeru k 30. júnu 2019 a záväzok 
zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi odstupné vo výške sedemnásobku 
priemerného mesačného zárobku, menovite 459 586,61 Kč. 

Vzhľadom na skutočnosť, že odstupné nebolo zamestnancovi vyplatené, 
zamestnanec podal žalobu, ktorou sa domáhal zaplatenia sumy 459 586,61 Kč s 
úrokom z omeškania. Zamestnávateľ navrhoval žalobu zamietnuť, pričom namietal, 
že pracovný pomer medzi účastníkmi sa skončil platnou výpoveďou, a že k uzavretiu 
dohody o urovnaní nikdy nedošlo. Argumentoval tým, že síce mal v úmysle 
so zamestnancom uzatvoriť dohodu o urovnaní, proces uzatvorenia dohody však 
nebol ukončený. Zamestnávateľ uviedol, že zmluvy neuzatvára elektronicky, formou 
e-mailu, ale písomne. Dohoda o urovnaní ako dokument o skončení pracovného 
pomeru nebola zamestnancovi doručená do vlastných rúk. 

Súd prvého stupňa, ako aj odvolací súd, dospeli k záveru, že v predmetnej veci 
treba vychádzať z § 562 ods. 1 čOZ, podľa ktorého písomná forma je zachovaná aj 
pri právnom úkone urobenom elektronickými alebo inými technickými 
prostriedkami umožňujúcimi zachytenie jeho obsahu a určenie konajúcej osoby. 
Názory súdov na splnenie podmienok doručovania písomností sa líšili, ale 
v konečnom dôsledku oba súdy dospeli k záveru, že došlo k uzavretiu dohody o 
urovnaní, z ktorej vyplýva záväzok zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi 
odstupné vo výške 459 586,61 Kč. 

Proti rozsudku odvolacieho súdu podal zamestnávateľ dovolanie. Namietal, že 
„bežný email“, scan podpísanej dohody o urovnaní, nemohol byť právne relevantnou 
ponukou – ofertou na uzavretie dohody o urovnaní, pretože zamestnanec neudelil 
zamestnávateľovi písomný súhlas s tým, aby mu bol návrh na uzavretie dohody 
poslaný na e-mailovú adresu, a na ktorú zamestnanec (jeho zástupkyňa) nepotvrdili 
doručenie e-mailu zamestnávateľa z 19. júna 2019 dátovou správou podpísanou 
uznávaným elektronickým podpisom, zamestnávateľ neudelil súhlas na to, aby mu 
zamestnanec (jeho zástupkyňa) zaslali elektronický návrh, akceptáciu či iný právne 
záväzný úkon, a zamestnávateľ nepotvrdil prevzatie e-mailu zo dňa 20. júna 2019 
dátovou správou podpísanou svojím uznávaným elektronickým podpisom. Neboli 

163 
 

teda splnené podmienky doručovania prostredníctvom siete alebo služieb 
elektronických komunikácií (§ 335 a § 337 čZP). Ak český zákoník práce vyžaduje 
na určitý úkon uznávaný elektronický podpis a splnenie ďalších podmienok, 
nemožno aplikovať § 562 ods. 1 čOZ. Právna úprava doručovania (ustanovenia § 
334, § 335 a § 337 čZP) sú kogentnými ustanoveniami a nemožno sa od nich 
odchýliť. 

Najvyšší súd ČR konštatoval, že rozhodnutie odvolacieho súdu závisí od 
posúdenia právnej otázky, ktorá dosiaľ nebola v jeho rozhodovacej praxi vyriešená. 
Ide o otázku, či môže dôjsť k dohode zamestnanca a zamestnávateľa konajúcich 
dištančne v prípade, že pri doručovaní písomností obsahujúcich ponuku dohody 
(ofertu) a jej prijatie (akceptáciu) neboli dodržané zákonné podmienky na 
doručovanie písomností. 

Pri riešení predmetnej právnej otázky Najvyšší súd ČR pripomenul, že v 
pracovnom práve sa subsidiárne uplatňuje úprava občianskoprávna, a že český 
zákoník práce neobsahuje komplexnú úpravu právnych úkonov. Český zákoník 
práce tak neupravuje postup pri uzatváraní pracovnoprávnych zmlúv (dohôd). Na 
uzavretie týchto zmlúv (dohôd), a teda i na uzavretie dohody o odstupnom, preto 
treba použiť český občanský zákoník (porov. napr. rozsudok Najvyššieho súdu ČR 
z 19. mája 2021, sp. zn. 21 Cdo 3382/2020, alebo rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 
22. októbra 2019, sp. zn. 21 Cdo 1528/2019). Z uvedeného dôvodu osobitná úprava 
doručovania písomností v pracovnoprávnych vzťahoch v hlave XIV trinástej časti 
českého zákoníku práce nemá zásadný význam pre posúdenie predpokladov vzniku 
dvojstranného právneho úkonu (dohody); zmyslom právnej úpravy doručovania 
písomností zamestnancovi je, aby sa písomnosť skutočne dostala do dispozície 
zamestnanca (porov. napríklad rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 30. apríla 2019, sp. 
zn. 21 Cdo 361/2018 alebo rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 28. mája 2021, sp. zn. 
21 Cdo 314/2021). Najvyšší súd ČR konštatoval, že hoci právna úprava spája 
s porušením pravidiel pre doručovanie písomností neexistenciu takého právneho 
úkonu (v písomnosti obsiahnutého), neznamená to, že by dvojstranný právny úkon 
nemohol vzniknúť (nastať) iným zákonom predpokladaným spôsobom (porovnaj 
napr. rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 11. októbra 2004, sp. zn. 21 Cdo 1299/2004, 
rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 24. augusta 2011, sp. zn. 21 Cdo 1688/2010, 
uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 15. októbra 2021, sp. zn. 21 Cdo 1794/2021). 

Zmluva je uzatvorená, len čo sa strany dohodli na jej obsahu. V medziach 
právneho poriadku je stranám ponechaná vôľa slobodne zmluvu dojednať a určiť jej 
obsah (porov. § 1725 čOZ). Právny úkon vyvoláva právne následky, ktoré sú v ňom 
vyjadrené, ako aj právne následky plynúce zo zákona, dobrých mravov, zvyklostí 
a zavedenej praxe strán (porov. § 545 čOZ). Právny úkon pôsobí voči neprítomnej 
osobe od okamihu, keď jej prejav vôle dôjde; ak dôjdenie vedome zmarí druhá 
strana, platí, že riadne došiel (porov. § 570 ods. 1 čOZ). Z návrhu na uzavretie 
zmluvy (ponuky) musí byť zrejmé, že ten, kto ho robí, má úmysel uzavrieť určitú 
zmluvu s osobou, voči ktorej ponuku robí (porov. § 1731 čOZ). Ponuka urobená v 
písomnej forme voči neprítomnej osobe musí byť prijatá v lehote uvedenej v ponuke. 
Ak lehota nie je uvedená, možno ponuku prijať v dobe primeranej povahe 
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predstavenstva zamestnávateľa, pričom zástupkyňa zamestnanca zaslala dňa 20. júna 
2019 zamestnávateľovi e-mailovú správu – potvrdenie o tom, že dohoda bola 
zamestnancom akceptovaná a podpísaná. Obsahom dohody o urovnaní bolo 
konštatovanie spornosti platnosti výpovede z 25. februára 2019, odvolanie tejto 
výpovede zo strany zamestnávateľa, súhlas zamestnanca s odvolaním výpovede, 
uzavretie dohody o skončení pracovného pomeru k 30. júnu 2019 a záväzok 
zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi odstupné vo výške sedemnásobku 
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Vzhľadom na skutočnosť, že odstupné nebolo zamestnancovi vyplatené, 
zamestnanec podal žalobu, ktorou sa domáhal zaplatenia sumy 459 586,61 Kč s 
úrokom z omeškania. Zamestnávateľ navrhoval žalobu zamietnuť, pričom namietal, 
že pracovný pomer medzi účastníkmi sa skončil platnou výpoveďou, a že k uzavretiu 
dohody o urovnaní nikdy nedošlo. Argumentoval tým, že síce mal v úmysle 
so zamestnancom uzatvoriť dohodu o urovnaní, proces uzatvorenia dohody však 
nebol ukončený. Zamestnávateľ uviedol, že zmluvy neuzatvára elektronicky, formou 
e-mailu, ale písomne. Dohoda o urovnaní ako dokument o skončení pracovného 
pomeru nebola zamestnancovi doručená do vlastných rúk. 

Súd prvého stupňa, ako aj odvolací súd, dospeli k záveru, že v predmetnej veci 
treba vychádzať z § 562 ods. 1 čOZ, podľa ktorého písomná forma je zachovaná aj 
pri právnom úkone urobenom elektronickými alebo inými technickými 
prostriedkami umožňujúcimi zachytenie jeho obsahu a určenie konajúcej osoby. 
Názory súdov na splnenie podmienok doručovania písomností sa líšili, ale 
v konečnom dôsledku oba súdy dospeli k záveru, že došlo k uzavretiu dohody o 
urovnaní, z ktorej vyplýva záväzok zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi 
odstupné vo výške 459 586,61 Kč. 

Proti rozsudku odvolacieho súdu podal zamestnávateľ dovolanie. Namietal, že 
„bežný email“, scan podpísanej dohody o urovnaní, nemohol byť právne relevantnou 
ponukou – ofertou na uzavretie dohody o urovnaní, pretože zamestnanec neudelil 
zamestnávateľovi písomný súhlas s tým, aby mu bol návrh na uzavretie dohody 
poslaný na e-mailovú adresu, a na ktorú zamestnanec (jeho zástupkyňa) nepotvrdili 
doručenie e-mailu zamestnávateľa z 19. júna 2019 dátovou správou podpísanou 
uznávaným elektronickým podpisom, zamestnávateľ neudelil súhlas na to, aby mu 
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Zmluva je uzatvorená, len čo sa strany dohodli na jej obsahu. V medziach 
právneho poriadku je stranám ponechaná vôľa slobodne zmluvu dojednať a určiť jej 
obsah (porov. § 1725 čOZ). Právny úkon vyvoláva právne následky, ktoré sú v ňom 
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osobe od okamihu, keď jej prejav vôle dôjde; ak dôjdenie vedome zmarí druhá 
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zmluvy (ponuky) musí byť zrejmé, že ten, kto ho robí, má úmysel uzavrieť určitú 
zmluvu s osobou, voči ktorej ponuku robí (porov. § 1731 čOZ). Ponuka urobená v 
písomnej forme voči neprítomnej osobe musí byť prijatá v lehote uvedenej v ponuke. 
Ak lehota nie je uvedená, možno ponuku prijať v dobe primeranej povahe 
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navrhovanej zmluvy a rýchlosti prostriedkov, ktoré navrhovateľ použil na zaslanie 
ponuky (porov. § 1735 čOZ). 

Najvyšší súd ČR ďalej pripomenul, že v každom právnom úkone je obsiahnutá 
(prítomná) zložka vôľová (vnútorná, úmysel konajúceho), ktorej odrazom je obsah 
právneho úkonu, a zložka javová (vonkajšia), ktorá nesie odraz v tzv. forme 
právneho úkonu. Význam oboch zložiek pre posúdenie vzniku, existencie, príp. 
platnosti právneho úkonu treba rozlišovať; zatiaľ čo podstatná vada vôle (porov. 
závery rozsudku Najvyššieho súdu ČR z 19. decembra 2019, sp. zn. 21 Cdo 
2250/2018, alebo závery Najvyššieho súdu ČR z 31. marca 2020, sp. zn. 21 Cdo 
2862/2019) má spravidla už na vznik (resp. existenciu) právneho úkonu fatálny 
dosah, nedostatok formy môže mať za následok (iba) neplatnosť právneho úkonu. 

Preto Najvyšší súd ČR uzavrel, že ak je z vonkajších prejavov konajúcich (pre 
vonkajší svet) poznateľný spoločný zhodný úmysel (vôľa) upraviť vznik, zmenu, 
udržanie alebo zánik svojich práv a povinností, a ak nie je vôľa niektorého z 
konajúcich (alebo oboch) deformovaná spôsobom, ako bolo naznačené vyššie, treba 
dospieť k záveru o vzniku dohody (porov. ustanovenie § 1725 čOZ, ako aj 
odôvodnenie už citovaného rozsudku Najvyššieho súdu ČR z 19. decembra 2019, 
sp. zn. 21 Cdo 2250/2018). Z uvedeného tiež vyplýva, že pre úvahy o vzniku 
(existencii) spoločného (viacstranného) právneho úkonu je významný iba úsudok 
(poznanie) o spoločnej vôli (úmysle) konajúcich, nie o „ceste“, ktorá k zhode 
konajúcich o obsahu právneho konania viedla; takáto úvaha sa môže presadiť iba pri 
posúdení tzv. formy právneho úkonu, ktorá sa odráža iba v riešení otázky platnosti 
právneho úkonu, ktorá však predmetom dovolacieho prieskumu (s ohľadom na 
dovolaciu argumentáciu) nebola. 

Ak sa teda zistilo, že scan návrhu dohody, ktorý bol už podpísaný dvoma členmi 
štatutárneho orgánu zamestnávateľa (pravosť a autentickosť uvedených podpisov 
nebola v konaní spochybnená), a ktorý obsahoval už všetky (e-mailovou 
korešpondenciou medzi zástupcami účastníkov) dohodnuté náležitosti, zaslal 
zamestnancovi zamestnávateľ a vážnosť takto vyjadrenej vôle nebola spochybnená 
(prípadné nevyjadrené vnútorné výhrady sú bez významu), a ak bolo zo strany obláta 
(zamestnanca) oferentovi (zamestnávateľovi) oznámené, že ponuku bez výhrad 
prijíma, je záver, že k dohode medzi účastníkmi došlo, správny. 
 
3. ELEKTRONICKÉ DORUČOVANIE V PODMIENKACH SR 
 

Slovenský Zákonník práce na rozdiel od českej právnej úpravy neupravuje 
doručovanie prostredníctvom siete alebo služby elektronických komunikácií 
ani doručovanie prostredníctvom dátovej schránky. Zároveň slovenská právna 
úprava vychádza z odlišnej koncepcie právneho významu doručovania, keďže 
doručenie je v určitých prípadoch naďalej vnímané ako podmienka platnosti 
právneho úkonu. Napriek tomu sa domnievame, že závery vyplývajúce z rozsudku 
Najvyššieho súdu ČR z 27. apríla 2022, sp. zn. 21 Cdo 2061/2021, môžu 
v podmienkach SR zmeniť prístup k elektronickému doručovaniu písomností. 
V teórii pracovného práva totiž prevláda názor, že Zákonník práce nepripúšťa 
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možnosť elektronického doručovania písomností.10 Podľa J. Žuľovej Zákonník 
práce obsahuje lex specialis úpravu, ktorá ustanovuje spôsob, ako by mal dôjsť 
prejav vôle voči neprítomnej osobe, a tým je § 38 ZP.11 A. Olšovská a M. 
Laclavíková vylučujú možnosť elektronického doručovania (e-mail) písomností 
zamestnávateľa, pretože týmto spôsobom nemožno písomnosť doručiť 
zamestnancovi do vlastných rúk.12 

Treba však uviesť, že hoci Zákonník práce neupravuje elektronické doručovanie 
písomností, neznamená to, že následkom tohto postupu je nevyhnutne neplatnosť 
právneho úkonu. Tento následok môže nastať len v prípade výpovede a okamžitého 
skončenia pracovného pomeru (§ 61 ods. 1 a § 70 ZP). V ostatných prípadoch sa 
porušenie ustanovení o doručovaní písomností nespája s neplatnosťou právneho 
úkonu; rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 27. apríla 2022, sp. zn. 21 Cdo 2061/2021, 
pritom konštatuje, že porušenie ustanovení o doručovaní písomností neznamená, že 
by právny úkon (dvojstranný) nemohol vzniknúť iným spôsobom. Ak toto 
východisko platí v podmienkach ČR, v ktorých sa akceptuje, že nedoručený právny 
úkon neexistuje, o to viac ho možno uplatňovať v podmienkach SR. Nič na tom 
nemení ani okolnosť, že český zákoník práce upravuje doručovanie prostredníctvom 
siete alebo služby elektronických komunikácií a doručovanie prostredníctvom 
dátovej schránky, pretože v predmetnej veci neboli splnené ani podmienky 
ustanovené pre tieto spôsoby doručovania. 

Závery Najvyššieho súdu ČR prezentované v rozsudku z 27. apríla 2022, sp. zn. 
21 Cdo 2061/2021, sa vzťahujú na dvojstranné právne úkony (zmluvy). 
V podmienkach SR pritom rovnako platí, že zmluva je uzavretá okamihom, keď 
prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť (§ 44 ods. 1 OZ). 
V nadväznosti na subsidiaritu Občianskeho zákonníka (§ 1 ods. 4 ZP) môžu týmto 
spôsobom (na základe návrhu na uzatvorenie zmluvy a jeho prijatia) vznikať zmluvy 
aj v pracovnom práve (napr. pracovná zmluva, dohoda o skončení pracovného 
pomeru atď.). Z hľadiska otázky vzniku zmluvy nie je rozhodujúce, či návrh na 
uzatvorenie zmluvy, resp. jeho prijatie boli druhej strane doručené spôsobom 
ustanoveným § 38 ZP.  

Prirodzene vzniká otázka, či možno mimo režimu doručovania písomností (§ 38 
ZP) realizovať aj jednostranné právne úkony. Pre jednostranné právne úkony podľa 
§ 45 ods. 1 OZ platí, že prejav vôle pôsobí voči neprítomnej osobe od okamihu, keď 
jej dôjde (perfektnosť jednostranného právneho úkonu, teória dôjdenia). Je pravdou, 
že bezbrehé uplatňovanie teórie dôjdenia by mohlo smerovať k popretiu samotného 
zmyslu a účelu doručovania písomností (napr. namiesto doručenia do vlastných rúk 
zamestnanca by postačovalo, že písomnosť došla do jeho dispozičnej sféry), 
v podmienkach SR však k tomuto dôsledku (v intenzite, ktorá by bola neprijateľná) 
nedochádza. Ako totiž už bolo uvedené, Zákonník práce ako podmienku platnosti 
                                                           
10  Porovnaj: ŽUĽOVÁ, J. Pracovnoprávna úprava doručovania a možnosti jej elektronizácie. In 

Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva. Praha: Leges, 2016, s. 257. 
11  Pozri bližšie: ŽUĽOVÁ, J. Uzatvorenie pracovnej zmluvy za využitia elektronickej komunikácie. 

In Zamestnanec v digitálnom prostredí. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
2021, s. 93. 

12  Pozri bližšie: OLŠOVSKÁ, A. – LACLAVÍKOVÁ, M. Doručovanie v pracovnom práve v ére 
moderných technológií. In Nové technológie a ochrana zamestnanca. Praha: Leges, 2019, s. 77. 
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navrhovanej zmluvy a rýchlosti prostriedkov, ktoré navrhovateľ použil na zaslanie 
ponuky (porov. § 1735 čOZ). 

Najvyšší súd ČR ďalej pripomenul, že v každom právnom úkone je obsiahnutá 
(prítomná) zložka vôľová (vnútorná, úmysel konajúceho), ktorej odrazom je obsah 
právneho úkonu, a zložka javová (vonkajšia), ktorá nesie odraz v tzv. forme 
právneho úkonu. Význam oboch zložiek pre posúdenie vzniku, existencie, príp. 
platnosti právneho úkonu treba rozlišovať; zatiaľ čo podstatná vada vôle (porov. 
závery rozsudku Najvyššieho súdu ČR z 19. decembra 2019, sp. zn. 21 Cdo 
2250/2018, alebo závery Najvyššieho súdu ČR z 31. marca 2020, sp. zn. 21 Cdo 
2862/2019) má spravidla už na vznik (resp. existenciu) právneho úkonu fatálny 
dosah, nedostatok formy môže mať za následok (iba) neplatnosť právneho úkonu. 

Preto Najvyšší súd ČR uzavrel, že ak je z vonkajších prejavov konajúcich (pre 
vonkajší svet) poznateľný spoločný zhodný úmysel (vôľa) upraviť vznik, zmenu, 
udržanie alebo zánik svojich práv a povinností, a ak nie je vôľa niektorého z 
konajúcich (alebo oboch) deformovaná spôsobom, ako bolo naznačené vyššie, treba 
dospieť k záveru o vzniku dohody (porov. ustanovenie § 1725 čOZ, ako aj 
odôvodnenie už citovaného rozsudku Najvyššieho súdu ČR z 19. decembra 2019, 
sp. zn. 21 Cdo 2250/2018). Z uvedeného tiež vyplýva, že pre úvahy o vzniku 
(existencii) spoločného (viacstranného) právneho úkonu je významný iba úsudok 
(poznanie) o spoločnej vôli (úmysle) konajúcich, nie o „ceste“, ktorá k zhode 
konajúcich o obsahu právneho konania viedla; takáto úvaha sa môže presadiť iba pri 
posúdení tzv. formy právneho úkonu, ktorá sa odráža iba v riešení otázky platnosti 
právneho úkonu, ktorá však predmetom dovolacieho prieskumu (s ohľadom na 
dovolaciu argumentáciu) nebola. 

Ak sa teda zistilo, že scan návrhu dohody, ktorý bol už podpísaný dvoma členmi 
štatutárneho orgánu zamestnávateľa (pravosť a autentickosť uvedených podpisov 
nebola v konaní spochybnená), a ktorý obsahoval už všetky (e-mailovou 
korešpondenciou medzi zástupcami účastníkov) dohodnuté náležitosti, zaslal 
zamestnancovi zamestnávateľ a vážnosť takto vyjadrenej vôle nebola spochybnená 
(prípadné nevyjadrené vnútorné výhrady sú bez významu), a ak bolo zo strany obláta 
(zamestnanca) oferentovi (zamestnávateľovi) oznámené, že ponuku bez výhrad 
prijíma, je záver, že k dohode medzi účastníkmi došlo, správny. 
 
3. ELEKTRONICKÉ DORUČOVANIE V PODMIENKACH SR 
 

Slovenský Zákonník práce na rozdiel od českej právnej úpravy neupravuje 
doručovanie prostredníctvom siete alebo služby elektronických komunikácií 
ani doručovanie prostredníctvom dátovej schránky. Zároveň slovenská právna 
úprava vychádza z odlišnej koncepcie právneho významu doručovania, keďže 
doručenie je v určitých prípadoch naďalej vnímané ako podmienka platnosti 
právneho úkonu. Napriek tomu sa domnievame, že závery vyplývajúce z rozsudku 
Najvyššieho súdu ČR z 27. apríla 2022, sp. zn. 21 Cdo 2061/2021, môžu 
v podmienkach SR zmeniť prístup k elektronickému doručovaniu písomností. 
V teórii pracovného práva totiž prevláda názor, že Zákonník práce nepripúšťa 
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možnosť elektronického doručovania písomností.10 Podľa J. Žuľovej Zákonník 
práce obsahuje lex specialis úpravu, ktorá ustanovuje spôsob, ako by mal dôjsť 
prejav vôle voči neprítomnej osobe, a tým je § 38 ZP.11 A. Olšovská a M. 
Laclavíková vylučujú možnosť elektronického doručovania (e-mail) písomností 
zamestnávateľa, pretože týmto spôsobom nemožno písomnosť doručiť 
zamestnancovi do vlastných rúk.12 

Treba však uviesť, že hoci Zákonník práce neupravuje elektronické doručovanie 
písomností, neznamená to, že následkom tohto postupu je nevyhnutne neplatnosť 
právneho úkonu. Tento následok môže nastať len v prípade výpovede a okamžitého 
skončenia pracovného pomeru (§ 61 ods. 1 a § 70 ZP). V ostatných prípadoch sa 
porušenie ustanovení o doručovaní písomností nespája s neplatnosťou právneho 
úkonu; rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 27. apríla 2022, sp. zn. 21 Cdo 2061/2021, 
pritom konštatuje, že porušenie ustanovení o doručovaní písomností neznamená, že 
by právny úkon (dvojstranný) nemohol vzniknúť iným spôsobom. Ak toto 
východisko platí v podmienkach ČR, v ktorých sa akceptuje, že nedoručený právny 
úkon neexistuje, o to viac ho možno uplatňovať v podmienkach SR. Nič na tom 
nemení ani okolnosť, že český zákoník práce upravuje doručovanie prostredníctvom 
siete alebo služby elektronických komunikácií a doručovanie prostredníctvom 
dátovej schránky, pretože v predmetnej veci neboli splnené ani podmienky 
ustanovené pre tieto spôsoby doručovania. 

Závery Najvyššieho súdu ČR prezentované v rozsudku z 27. apríla 2022, sp. zn. 
21 Cdo 2061/2021, sa vzťahujú na dvojstranné právne úkony (zmluvy). 
V podmienkach SR pritom rovnako platí, že zmluva je uzavretá okamihom, keď 
prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť (§ 44 ods. 1 OZ). 
V nadväznosti na subsidiaritu Občianskeho zákonníka (§ 1 ods. 4 ZP) môžu týmto 
spôsobom (na základe návrhu na uzatvorenie zmluvy a jeho prijatia) vznikať zmluvy 
aj v pracovnom práve (napr. pracovná zmluva, dohoda o skončení pracovného 
pomeru atď.). Z hľadiska otázky vzniku zmluvy nie je rozhodujúce, či návrh na 
uzatvorenie zmluvy, resp. jeho prijatie boli druhej strane doručené spôsobom 
ustanoveným § 38 ZP.  

Prirodzene vzniká otázka, či možno mimo režimu doručovania písomností (§ 38 
ZP) realizovať aj jednostranné právne úkony. Pre jednostranné právne úkony podľa 
§ 45 ods. 1 OZ platí, že prejav vôle pôsobí voči neprítomnej osobe od okamihu, keď 
jej dôjde (perfektnosť jednostranného právneho úkonu, teória dôjdenia). Je pravdou, 
že bezbrehé uplatňovanie teórie dôjdenia by mohlo smerovať k popretiu samotného 
zmyslu a účelu doručovania písomností (napr. namiesto doručenia do vlastných rúk 
zamestnanca by postačovalo, že písomnosť došla do jeho dispozičnej sféry), 
v podmienkach SR však k tomuto dôsledku (v intenzite, ktorá by bola neprijateľná) 
nedochádza. Ako totiž už bolo uvedené, Zákonník práce ako podmienku platnosti 
                                                           
10  Porovnaj: ŽUĽOVÁ, J. Pracovnoprávna úprava doručovania a možnosti jej elektronizácie. In 

Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva. Praha: Leges, 2016, s. 257. 
11  Pozri bližšie: ŽUĽOVÁ, J. Uzatvorenie pracovnej zmluvy za využitia elektronickej komunikácie. 

In Zamestnanec v digitálnom prostredí. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
2021, s. 93. 

12  Pozri bližšie: OLŠOVSKÁ, A. – LACLAVÍKOVÁ, M. Doručovanie v pracovnom práve v ére 
moderných technológií. In Nové technológie a ochrana zamestnanca. Praha: Leges, 2019, s. 77. 
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výpovede a okamžitého skončenia pracovného pomeru ustanovuje ich doručenie. To 
znamená, že jednostranné právne úkony, pri ktorých to zákonodarca považoval za 
potrebné, podliehajú doručovaniu, t. j. nepostačuje, aby sa len dostali do dispozičnej 
sféry adresáta. 

Keďže pre vznik dvojstranných právnych úkonov (zmlúv), ale ani pre perfektnosť 
prevažnej časti jednostranných právnych úkonov v pracovnom práve nie je 
nevyhnutné, aby boli doručené (§ 38 ZP), nie je v týchto prípadoch rozhodujúce, že 
Zákonník práce neupravuje elektronické doručovanie písomností. Vznik zmluvy, 
resp. perfektnosť jednostranného právneho úkonu sa posudzuje podľa ustanovení 
Občianskeho zákonníka (§ 44 ods. 1, § 45 ods. 1 OZ), a to aj vtedy, ak k nim 
dochádza elektronickými prostriedkami. Hoci otázka platnosti právneho úkonu 
nebola predmetom dovolacieho prieskumu, treba doplniť, že právny úkon musí byť 
urobený v predpísanej (písomnej forme), ak zákon túto formu vyžaduje pod sankciou 
neplatnosti právneho úkonu (porov. § 17 ods. 2 ZP). Pritom podľa § 40 ods. 4 OZ 
platí, že písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, 
ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie 
obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila.13 Písomná 
forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je 
podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou 
elektronickou pečaťou.14 
 
ZÁVER 
 

Z rozsudku Najvyššieho súdu ČR z 27. apríla 2022, sp. zn. 21 Cdo 2061/2021, 
vyplýva záver, že porušenie ustanovení o doručovaní písomností neznamená, že by 
dvojstranný právny úkon nemohol vzniknúť iným spôsobom. Tento záver je nádejou 
pre elektronické doručovanie písomností, ktoré teória pracovného práva 
v podmienkach SR dosiaľ odmietala. Platí totiž, že zmluva je uzavretá okamihom, 
keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť (§ 44 ods. 1 OZ). Pokiaľ 
ide o jednostranné právne úkony, v nadväznosti na koncepciu doručovania 
v podmienkach SR (t. j. neplatnosť jednostranného právneho úkonu pre nedostatky 
doručovania nastáva len v prípadoch ustanovených zákonom) možno vychádzať 
z toho, že jednostranný prejav vôle pôsobí voči neprítomnej osobe od okamihu, keď 
jej dôjde (t. j. postačuje, že sa dostane do jej dispozičnej sféry, porov. § 45 ods. 1 
OZ). Týmto spôsobom môžu vznikať (nadobúdať perfektnosť) aj právne úkony 
urobené elektronickými prostriedkami, bez ohľadu na to, že Zákonník práce 

                                                           
13  K splneniu týchto požiadaviek pozri bližšie: KORBEL, F. – MELZER, F. Písemnost, elektronický 

a biometrický podpis v elektronickém právním jednání. In Bulletin advokacie. Roč. 44, 2014, č. 12, 
s. 34-35. Pozri tiež: KORBEL, F. – KOVÁŘ, D. – POTOČŇÁK, Š. – AMLER, P. Elektronická 
identita při elektronickém (hmotně)právním jednání. In Právní rozhledy. Roč. 27, 2019, č. 18, s. 
627-628. Taktiež: JAREŠ, A. (Ne)podepisování elektronického právního jednání. In Soukromé 
právo. Roč. 7, 2019, č. 5, s. 22-23. 

14  Právnu úpravu elektronického podpisu, elektronickej pečate a elektronickej časovej pečiatky 
obsahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o 
elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom 
trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES. 
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elektronické doručovanie písomností neupravuje. Hypotéza, že porušenie ustanovení 
o doručovaní písomností v podmienkach SR nevylučuje vznik (perfektnosť) 
právneho úkonu, bola potvrdená. 
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výpovede a okamžitého skončenia pracovného pomeru ustanovuje ich doručenie. To 
znamená, že jednostranné právne úkony, pri ktorých to zákonodarca považoval za 
potrebné, podliehajú doručovaniu, t. j. nepostačuje, aby sa len dostali do dispozičnej 
sféry adresáta. 

Keďže pre vznik dvojstranných právnych úkonov (zmlúv), ale ani pre perfektnosť 
prevažnej časti jednostranných právnych úkonov v pracovnom práve nie je 
nevyhnutné, aby boli doručené (§ 38 ZP), nie je v týchto prípadoch rozhodujúce, že 
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ZÁVER 
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13  K splneniu týchto požiadaviek pozri bližšie: KORBEL, F. – MELZER, F. Písemnost, elektronický 

a biometrický podpis v elektronickém právním jednání. In Bulletin advokacie. Roč. 44, 2014, č. 12, 
s. 34-35. Pozri tiež: KORBEL, F. – KOVÁŘ, D. – POTOČŇÁK, Š. – AMLER, P. Elektronická 
identita při elektronickém (hmotně)právním jednání. In Právní rozhledy. Roč. 27, 2019, č. 18, s. 
627-628. Taktiež: JAREŠ, A. (Ne)podepisování elektronického právního jednání. In Soukromé 
právo. Roč. 7, 2019, č. 5, s. 22-23. 

14  Právnu úpravu elektronického podpisu, elektronickej pečate a elektronickej časovej pečiatky 
obsahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o 
elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom 
trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES. 
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elektronické doručovanie písomností neupravuje. Hypotéza, že porušenie ustanovení 
o doručovaní písomností v podmienkach SR nevylučuje vznik (perfektnosť) 
právneho úkonu, bola potvrdená. 
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Abstract 
The study includes reflections on the implementation of Directive 2019/771/EU into 
Polish law. The directive in question is based on maximum harmonization, which 
means that Member States may not adopt or maintain regulations other than those 
adopted in the directive, including establishing a higher level of consumer 
protection. The analysis of the proposed provisions leads to the conclusion that, in 
comparison with the current regulation, these provisions will, on the one hand, lower 
the standard of consumer protection and strengthen the economic position of the 
seller (entrepreneur), and on the other hand, they will introduce a double-track 
liability of the seller under the warranty, which will translate into the need for this 
seller to apply either the provisions of the Act on consumer rights or the Civil Code, 
depending on the buyer. 
 
Key words: warranty for defects, seller's rights, buyer's rights, non-conformity of 
item with the contract. 
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INTRODUCTION  
 

The primary objective of Directive 2019/771/EU is to establish common rules on 
certain requirements for sales contracts concluded between a trader and a consumer, 
including rules on the conformity of goods with the contract, remedies in the event 
of non-compliance, ways of using legal remedies, as well as a commercial guarantee. 

The Directive 2019/771/EU is based on maximum harmonization (art. 4), which 
means that Member States may not adopt or maintain regulations other than those 
adopted in the Directive, including establishing a higher level of consumer 
protection.   

                                                           
1  Jolanta Loranc-Borkowska, PhD in law, assistant professor at the Institute of Law at the Cracow 

University of Economics. He specializes, inter alia, in consumer protection law and market 
protection law, as well as international and EU tax law. Author of several dozen publications in this 
field. As part of her teaching activities, she has developed and conducted her own lectures on the 
following subjects: Competition and Consumer Protection Law, Legal Market and Consumer 
Protection, Legal Aspects of Quality and Legal Aspects of the Sales Process, as well as International 
and EU Tax Law and Customs Law. 

2  Hereinafter the Directive 2019/771/UE or a Goods Directive. 
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The Directive is intended to apply only to tangible movable goods which 
constitute goods within the meaning of this Directive. Member States are therefore 
free to regulate contracts for the sale of immovable property, such as residential 
buildings, and their main elements which are intended to constitute the greater part 
of such immovable property (point 12 of the preamble). 

The aim of the study is to assess the impact of the implemented provisions of 
Directive 2019/771/EU on running a business in Poland, especially on the seller's 
liability for defects in item. 

As a result of the implementation of Directive 2019/771/EU to the Act on 
consumer rights, a dual liability of the seller (entrepreneur) for defects in item will 
arise, depending on the type of economic transaction. In professional and general 
trade, the provisions of the Civil Code will apply, and in consumer trade, the Act on 
consumer rights. 

Taking into account the above, it should be determined whether and how the new 
regulation will affect the situation of the seller (entrepreneur). For this purpose, an 
analysis of the draft act3 amending the Act on Consumer Rights should be carried 
out. 
 
1. THE LOCATION OF THE LEGAL REGULATION OF PROVISIONS OF 

THE DIRECTIVE 2019/771/EU 
 

It would seem that the most appropriate place for the new regulation would be 
the Civil Code4 and in particular the provisions governing the sale (Title XI in Book 
Three). However, the legislator believes that the implementation of the provisions of 
the Goods Directive into the code sales contract is not possible without profound 
changes to the entire title XI, both in terms of content and systematics5. The main 
argument against introducing the provisions of this directive into the Civil Code is 
the requirement to maintain the stability of the code. The provisions of Directive 
2019/771/EU introduce significant changes compared to the current legal status. 
Hence the need to gain experience from its operation in practice (judicial decisions 
and the related achievements of science and doctrine) in order to properly prepare 
the code regulation. In the event that the content of the current regulation requires 
corrections, they will be made when introducing (transferring) its provisions to the 
Code. In view of the above, the legislator believes that it is appropriate to place the 
new provisions in the Act on consumer rights.  

                                                           
3  Draft act amending the act on consumer rights: https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/09EDF5 

F3C31EE7B9C12588770039AC4F/%24File/2425.pdf 
4  Many representatives of the legal doctrine believed that the introduction of consumer law 

regulations to the Civil Code would ensure the coherence of national law, and that specific matters 
could be regulated in various legal acts, using statutory delegation; see: P Podrecki, F Zoll., 
Odpowiedzialność podmiotów świadczących usługi [w:] Ochrona konsumenta cz. I. (red. E. Traple, 
M. du Vall), Warszawa 1998, p. 116 

5  On the difficulties in implementing the directives in the Civil Code: A. Brzozowski, [w:] System 
prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 5, (red. E. Łętowska), Warszawa 2006, 
pp. 396-397; P. Meijknecht, Tworzenie zasad europejskiego prawa kontraktów, Państwo i Prawo 
2004, no. 2, p. 41. 
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This is supported by the fact that the Act implements a number of consumer 
directives within its regulation: Directive 2011/83/ EU on consumer rights, Directive 
1999/44/EC6 on certain aspects of the sale of consumer goods and related guarantees, 
and the Directive 2002/65/EC concerning distance sales of financial services to 
consumers. 

In addition, the Act on consumer rights defines the rights of the consumer in the 
case of contracts concluded with an entrepreneur (art. 1). At the same time, the 
implementation of Directive 2019/771/EU to the Act on consumer rights will create 
a coherent and basically closed regulation, which in turn will translate into 
„stabilization” of the legal situation of entrepreneurs and consumers. Besides to, the 
need to refer to the provisions on warranty and guarantee contained in the Civil Code 
will be eliminated to the necessary minimum. In addition, the legislator emphasizes 
that the provisions of the Goods Directive are not only much more detailed than the 
provisions of Directive 1999/44/EC, but also provide for maximum harmonization. 
Their implementation into the Civil Code would entail not only a fundamental 
reconstruction of the warranty institution (not in all aspects beneficial for buyers), 
but also the introduction of many casuistic regulations that are inconsistent with its 
character. Adopting the relevant regulations in the Civil Code would require not only 
fundamental structural and terminological changes in the regulation of the sales 
contract, but would also entail unnecessary legal „confusion” caused by the necessity 
to introduce a multitude of specific and detailed definitions, which is inconsistent 
with the nature of the Civil Code as an act on general in nature, which should not be 
subject to frequent changes. Ultimately, the regulation of the issues covered by 
Directive 2019/771/EU in an ordinary act will allow for an easier amendment of 
Polish provisions in the event of possible changes to the above-mentioned provisions 
of European law. 

The implementation of the Goods Directive, consisting in the introduction of new 
regulations in the Act on consumer rights, is a change compared to the current legal 
status, in which the provisions on the warranty for consumer sales are included in 
the Civil Code, however, as the legislator says, the implementation of this directive 
by changing the provisions of the Civil Code does not issue suitable for the reasons 
indicated above. 

The implementation of Directive 2019/771/EU in the Act on consumer rights, 
which is a lex specialis to the Civil Code, is a good legislative procedure. 

 
2. WARRANTY AND CONSUMER GUARANTEE IN THE ACT ON 

CONSUMER RIGHTS 
 

The implementation of Directive 2019/771/EU to the Act on Consumer Rights is 
to be made by introducing Chapter 5a into this Act, entitled: Warranty and consumer 
guarantee. The provisions of this chapter provide for the exclusion of the application 
of the provisions of the Civil Code on the warranty when selling to consumers (draft 

                                                           
6  The Act on consumer rights reimplemented Directive 99/44 to the Civil Code. This directive was 

repealed by directive 2019/771/EU. 
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art. 43a7) and for a separate regulation of this matter. This title was adopted due to 
the need to specifically regulate the principles of warranty and guarantee in 
consumer sales. It is also important that an institution serving the same purpose has 
the same name. 

The proposed art. 43a clearly determines the distinctiveness of the newly 
proposed regulations from the general provisions of the Civil Code in the field of 
warranty and guarantee. The objective scope of the proposed provisions includes 
contracts requiring the transfer of ownership of goods to the consumer. This solution 
results from the necessity to ensure coherence with other provisions of the Act on 
Consumer Rights, as well as from the broad inclusion of the sales contract in the 
Goods Directive (art. 3, sec. 2). 

The proposed article 43b defines the conformity of the goods with the contract 
(Directive 2019/771/EU, art. 6-8). The adoption of such a concept constitutes a 
departure from the institution of a physical and legal defect, but it is not a novelty 
under civil law, as a similar solution was included in the Consumer Sales Act (art. 4, 
sec. 2-3). The legislator justifies such actions with the need to adapt Polish law to 
the solutions adopted in Directive 2019/771/EU. However, as a result of such a 
legislative solution in Polish law with regard to movables, there will be two different 
regimes of liability under the warranty: warranty regulated in the Civil Code based 
on the concept of a defect8 and warranty regulated in the Act on consumer rights 
based on the concept of compliance with arrangement. The existence of such a 
conceptual double-track may cause interpretation doubts and problems with the 
practice of applying the provisions9. 

The provisions of the Goods Directive define the compliance of item with the 
contract in a much more comprehensive way than before. In practice, such a 
procedure should contribute to the proper definition of the scope of obligations of 
the seller (entrepreneur). The proposed regulation (art. 43b) assumes the 
determination of the compliance of the goods with the contract, distinguishing both 
subjective (sec. 1) and objective elements (sec. 2). Section 3 provides for situations 
where the seller is not liable. Section 4 regulates the compliance with the contract of 

                                                           
7  When assessing this provision, one can refer to the opinions of the doctrine formulated in relation 

to the analogous provision contained in the Act on consumer sales, see R. Stefanicki, Ochrona 
konsumenta w świetle ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Zakamycze 
2006, pp. 72-73. 

8  In 2014, the Polish legislator repealed the Consumer Sales Act and introduced Directive 99/44 to 
the Civil Code. This re-implementation has introduced many changes regarding the statutory 
warranty for defects. First of all, the notion of a physical defect has changed. Currently, a physical 
defect is defined as a non-conformity of a thing with the contract with the indication of identified 
physical defects (listed in art. 556¹ of the Civil Code; potential types of non-conformities of a thing 
with the contract) and allowing for the possibility of the occurrence of unidentified defects. As a 
result, two concepts have been maintained and combined, i.e. the traditional notion of a physical 
defect understood as a fault or shortage and a broader concept of non-conformity with the contract.   

9  Such a situation took place after the implementation of Directive 99/44 to the Act on consumer 
sales, more on this subject see J. Loranc-Borkowska, The issue of re-implementation into the polish 
law of the directive 99/44/EC [w:] A. ViglianisI Ferraro, M. Jagielska and M. Selucka (Eds.), The 
influence of the European legislation on national legal systems in the field of consumer protection, 
Milano 2017, pp. 187-194. 
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art. 43a7) and for a separate regulation of this matter. This title was adopted due to 
the need to specifically regulate the principles of warranty and guarantee in 
consumer sales. It is also important that an institution serving the same purpose has 
the same name. 
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legislative solution in Polish law with regard to movables, there will be two different 
regimes of liability under the warranty: warranty regulated in the Civil Code based 
on the concept of a defect8 and warranty regulated in the Act on consumer rights 
based on the concept of compliance with arrangement. The existence of such a 
conceptual double-track may cause interpretation doubts and problems with the 
practice of applying the provisions9. 

The provisions of the Goods Directive define the compliance of item with the 
contract in a much more comprehensive way than before. In practice, such a 
procedure should contribute to the proper definition of the scope of obligations of 
the seller (entrepreneur). The proposed regulation (art. 43b) assumes the 
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7  When assessing this provision, one can refer to the opinions of the doctrine formulated in relation 

to the analogous provision contained in the Act on consumer sales, see R. Stefanicki, Ochrona 
konsumenta w świetle ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Zakamycze 
2006, pp. 72-73. 

8  In 2014, the Polish legislator repealed the Consumer Sales Act and introduced Directive 99/44 to 
the Civil Code. This re-implementation has introduced many changes regarding the statutory 
warranty for defects. First of all, the notion of a physical defect has changed. Currently, a physical 
defect is defined as a non-conformity of a thing with the contract with the indication of identified 
physical defects (listed in art. 556¹ of the Civil Code; potential types of non-conformities of a thing 
with the contract) and allowing for the possibility of the occurrence of unidentified defects. As a 
result, two concepts have been maintained and combined, i.e. the traditional notion of a physical 
defect understood as a fault or shortage and a broader concept of non-conformity with the contract.   

9  Such a situation took place after the implementation of Directive 99/44 to the Act on consumer 
sales, more on this subject see J. Loranc-Borkowska, The issue of re-implementation into the polish 
law of the directive 99/44/EC [w:] A. ViglianisI Ferraro, M. Jagielska and M. Selucka (Eds.), The 
influence of the European legislation on national legal systems in the field of consumer protection, 
Milano 2017, pp. 187-194. 
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goods with digital elements, while sec. 5 concerns non-compliance in the situation 
of assembling item. 

The proposed art. 43c defines the time limits of the entrepreneur's liability under 
the warranty and the scope of the transfer of the burden of proof (Directive 
2019/771/EU, art. 10-11). No substantive changes are expected in this respect in 
relation to the existing provisions. Article 43c section 1 clarifies the date from which 
the seller (entrepreneur) is responsible for the lack of conformity of the item with the 
contract existing at the time of its delivery and which became known within a 
specified period of time, i.e. within two years from the delivery of the item. 

The proposed articles 43d-43f define the consumer's rights under the warranty 
and the obligations of the entrepreneur correlated with them (Directive 
2019/771/EU, art. 13-16). The Goods Directive provides for far-reaching changes in 
relation to the currently applicable provisions of the Civil Code. 

For the protection of the entrepreneur's interests, it is important to introduce a 
hierarchy of measures to protect the consumer, who in the first place will have the 
right to demand restoration of compliance with the contract by repairing or replacing 
it. Only then, if the repair or replacement turns out to be impossible or requires the 
seller to incur excessive costs, the seller will be obliged to implement further 
consumer rights, i.e. lower the price or allow the consumer to withdraw from the 
contract. The new provisions regulating the obligations of the seller (entrepreneur) 
under the warranty are in some aspects more favorable than the current legal status. 
The possibility for the consumer to withdraw from the contract as a right subject to 
many requirements (inability to repair or replace or excessive costs incurred in 
carrying out these activities, or failure to repair or replace in a timely manner) 
guarantees the entrepreneur's commitment to the contract. On the other hand, such a 
solution is not beneficial for the consumer, especially if the contract does not meet 
his expectations, as it causes inconvenience related to the pursuit of rights. However, 
the Polish legislator was obliged to adopt such solutions, as Directive 2091/771 is of 
a maximum (complete) character in this respect. As an argument for adopting them, 
the need to support the so-called circular economy10. 

The proposed article 43e section 6 adopts the solution according to which the 
entrepreneur returns the price to the consumer immediately, but not later than within 
14 days of receiving the item or proof of its return. The reason for adopting such a 
solution was the discipline of the entrepreneur in the performance of his obligation, 
as well as the desire to provide the consumer with adequate legal certainty. 

The proposed art. 43g contains a supplementary regulation concerning the 
guarantee granted to the consumer, in the scope in which art. 17 of Directive 
2019/771/EU requires protection that goes beyond the warranty regulation already 
found in the Civil Code. However, the regulation contained in this regard in the Act 
on consumer rights is of a rudimentary nature, as it concerns the determination of the 

                                                           
10  A circular economy is a concept aiming at the rational use of resources and limiting the negative 

environmental impact of manufactured products, which - like materials and raw materials - should 
remain in the economy for as long as possible, and the generation of waste should be minimized as 
much as possible. Source: https://www.gov.pl/web/klimat/goz. See also EC document COM (2020) 
98. 
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conditions for repair or replacement under warranty. On the other hand, issues 
related to the method of granting the guarantee, its scope or date will require 
reference to the Civil Code. 

 
3. AMENDMENTS TO THE CIVIL CODE 

 
Amendments to the Civil Code are to remove the separateness of contracts 

concluded with consumers in the provisions on the warranty for the sale of movables, 
which - due to the exclusion of the application of the provisions of the Civil Code on 
consumer warranty - become pointless. However, it should be remembered that these 
provisions will apply to real estate sale contracts concluded between the trader as 
seller and the consumer as buyer. 

Amendments to the provisions of art. 556-5563 of the Civil Code consists in 
removing the incorrect, from the point of view of Directive 2019/771/EU, identifying 
non-compliance with the contract with a purely physical defect and extending the 
concept of non-compliance with the contract also to legal defects. The amended 
provisions of the Civil Code do not implement the Goods Directive. Nevertheless, 
maintaining the terminological consistency of the provisions of the Civil Code on 
warranty with the implemented provisions of Directive 2019/771/EU is necessary in 
order to avoid potential doubts as to whether the non-compliance with the contract 
referred to in the proposed provisions implementing the Goods Directive also 
includes legal defects. Leaving the provisions of the Civil Code in the current 
wording would suggest that the provisions implementing Directive 2019/771/EU, as 
using the code notion of non-compliance with the contract, do not include legal 
defects. 

It was decided to repeal or delete the content of many articles of the Civil Code11. 
The reason for the proposed changes to the Civil Code is the need to maintain 
regulatory consistency with the newly drafted provisions that implement Directive 
2019/771/EU. The repealed provisions constitute specific regulations governing the 
seller's liability for defects in movables. 

The transfer of the basic provisions on consumer warranty to the Act on consumer 
rights required an analysis of the issue of the seller's claims to his legal predecessors 
in connection with the consumer's assertion of warranty rights (Directive 
2019/771/EU, art. 18). Currently, section II1 in Title XI of Book Three of the Civil 
Code is devoted to this issue. These provisions in the current wording introduce a 
new type of liability for damages, but due to unclear wording, a very limited scope 
of compensation and a short limitation period, they constitute a dead law. 

After analyzing the issue, the Polish legislator rightly came to the conclusion that 
the general provisions on contractual liability (Civil Code, art. 470) are sufficient to 

                                                           
11  Art. 5564 of the Civil Code has been repealed in order to avoid a situation in which, apart from the 

consumer (resulting from changes in the provisions of the Act on Consumer Rights) and non-
consumer (resulting from the provisions of the Civil Code) regime of the seller's liability for the 
sale of movables, another regime will function legal. In art. 557 § 2, the second sentence has been 
deleted. In art. 560, § 2 was repealed, and in art 5611 § 3. However, in art .568 § 1 the second 
sentence was deleted. 
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ensure the level of protection for the seller required by the Goods Directive, 
therefore, due to the ineffectiveness of the current regulation, it was decided to 
remove it, recognizing the adaptation of the current provisions for the needs of the 
new legal status as pointless.  
 
CONCLUSION 

 
When assessing the implementation of Directive 2019/771/EU to the Act on 

consumer rights, the legislator's arguments that this is an appropriate solution should 
be recognized. At the beginning it seems (due to some similarity to the current 
regulation) that the right place for regulating sales with the participation of 
consumers is (as it is currently the case) the Civil Code. However, the introduction 
of the Goods Directive into the Code would require profound changes to the whole 
of Title XI, both substantive and taxonomic. The main arguments against introducing 
the provisions of this directive (especially the multitude of specific and detailed 
definitions) into the Civil Code are the requirement to maintain the stability of the 
Code and its protection, since, as a general act, it should not be subject to frequent 
changes. Regulating the issues covered by Directive 2019/771/EU in an „ordinary” 
act will allow for an easier amendment of Polish provisions in the event of possible 
changes to the above-mentioned provisions of European law. In addition, it may 
allow for the creation of an act that is a specific consumer code, which will make it 
easier for entrepreneurs to define their rights and obligations towards consumers. 

 
In terms of content, the proposed provisions of the Act on consumer rights depart 

from the concept of a defect and introduce in the consumer trade the concept of 
compliance with the contract based on a functional criterion and the concept of the 
seller's (entrepreneur's) liability for non-compliance with the contract. As a result of 
the implementation of Directive 2019/771/EU to the Act on Consumer Rights, the 
seller (entrepreneur) will have a double liability under the warranty for defects in 
movables: in consumer trade it is regulated in the Consumer Rights Act, and in 
professional trade, in the Civil Code. In turn, in the case of real estate defects, the 
provisions of the Civil Code will apply. In practice, this will result in some 
diversification of the rights and obligations of the seller. Some provisions introduced 
as a result of the implementation of Directive 2019/771/EU are more favorable for 
the seller, especially limiting the buyer from the possibility of withdrawing from the 
contract due to the non-compliance of the item with this contract. On the other hand, 
others are less favorable than the current regulation, such as the responsibility of the 
seller (entrepreneur) for the non-compliance of the item with the contract existing at 
the time of its issuance within two years of the delivery of the item (currently the 
deadline is one year). Ultimately, however, it is the practice of applying the 
provisions that will show whether the economic position of the seller has been 
strengthened as a result of their adoption or not.  
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Workforce qualifications for the workplaces of the digital era 
 
 

Abstrakt 
Technologická revolúcia inovuje povahu pracovísk, organizáciu práce, formy a 
spôsoby, ktorými prácu vykonávame. Dochádza k zavádzaniu nových metód, 
pracovných postupov a zariadení umelej inteligencie, ktorých úlohou je prácu 
človeka zjednodušovať, ale ktoré zároveň pre využitie ich potenciálu vyžadujú 
osvojenie nových zručností alebo ďalšie rozvinutie už získaných kompetencií. 
Autorka v príspevku identifikuje základné skupiny kľúčových zručností digitálnej 
éry, ktoré ako potvrdzujú viaceré prieskumy, sú zamestnávateľmi už v súčasnosti na 
rôznych úrovniach žiadané. Zdôrazňuje právo na celoživotné vzdelávanie a odborný 
rozvoj dospelých a potrebu ich podpory na úrovni štátu, zamestnávateľských 
subjektov, ale aj z vlastnej iniciatívy občanov. Následne autorka  podrobuje právnej 
analýze súčasnú vnútroštátnu úpravu nástrojov podpory vzdelávania uchádzačov 
o zamestnanie a vzdelávacích aktivít pre zamestnancov, preskúmava ich prípadné 
nedostatky a možné pracovnoprávne dôsledky medzier v kvalifikácii zamestnancov.  
 
Kľúčové slová: digitálne kompetencie, mäkké zručnosti, celoživotné vzdelávanie, 
vzdelávanie aktivity uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov. 
 

Abstract 
The technological revolution is innovating the nature of workplaces, the 
organisation of work, and the forms and ways in which we do work. New methods, 
working procedures and artificial intelligence devices are being introduced, the 
purpose of which is to simplify people's work, but which also require the acquisition 
of new skills or the further development of competences already acquired in order 
to exploit their potential. In the paper, the author identifies the basic groups of key 
skills of the digital era, which, as confirmed by several surveys, are already in 
demand by employers at various levels. It emphasises the right to lifelong learning 
and professional development of adults and the need to support them at the level of 
the state, employers, but also on the citizens' own initiative. Subsequently, the author 
analyses the current national regulation of instruments for supporting the education 
of jobseekers and training activities for employees, examines their possible 
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Odborné štúdie z domáceho i zahraničného prostredia poskytujú mnoho 
predpokladov o vplyve priemyselnej revolúcie 4.0 na všetky sektory národných 
hospodárstiev, ktoré priamo dopadajú na vývoj pracovného trhu a štruktúru 
pracovných síl v globálnom a lokálnom rozmere. Na základe historických skúseností 
z predchádzajúcich priemyselných revolúcií nie sú dôsledky v sprievodných 
zmenách pracovného trhu obzvlášť prekvapujúce, avšak vyznačujú sa vlastnými 
charakteristikami plynúcimi z vysokej úrovne technologického pokroku a jeho 
dynamickosti. Zo skúseností ostatného obdobia pozorujeme, že dopady rozšíreného 
využívania nových technológií vyústili do vzniku nových foriem práce, najmä 
v podobe platformovej práce, ako aj v početnejšom využívaní spôsobov organizácie 
práce umožňujúcich výkon práce z domácnosti zamestnanca, ku ktorej však výrazne 
prispelo obdobie pandémie a s ním spojené celospoločenské obmedzenia. Napríklad 
podľa údajov prieskumu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok (ďalej len „Eurofound“) počet ľudí, ktorí zvyčajne pracovali z domu bol 
v roku 2019 v podiele 5 %, pričom v roku 2020 stúpol u skúmanej vzorky na 12 %.3  
Z dostupných štúdií zároveň dokážeme vyvodiť všeobecný predpoklad, že 
očakávaným dôsledkom digitalizácie, automatizácie a robotizácie je zánik 
pracovných miest, najmä tých, ktoré budú plne automatizované (štatistické odhady 
sa v jednotlivých štúdiách rôznia), súčasné vytváranie nových, špecificky 
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podklady k očakávanému vývoju zamestnanosti do roku 2030+ (Strategický materiál 
Práca 4.0)“4 najväčší nárast pracovných miest sa predpokladá v odvetviach, kde nové 
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technológie Priemyslu 4.0 zvyšujú dopyt, pričom najrýchlejší rast je očakávaný v 
oblasti IT. Autori štúdie ďalej uvádzajú, že viac ako štvrtina pracovných miest bude 
v roku 2030 určená pre špecialistov. Zo štúdie preto vyplýva nevyhnutnosť 
flexibilne reagovať na zmeny spôsobené priemyselnou revolúciou 4.0 systémom 
celoživotného vzdelávania.5 Celoživotné vzdelávanie, predovšetkým v podobe 
ďalšieho vzdelávania dospelých umožňuje zvýšiť konkurencieschopnosť podnikov 
a rozvíjať možnosti uplatnenia na pracovnom trhu. 

V procese riešenia zmien v požiadavkách na kvalifikáciu a zručnosti 
zamestnancov budú svoju úlohu zohrávať aj východiská konceptu Priemyslu 5.0, 
ktorý ako uvádza Európska komisia, do centra výrobného procesu stavia blaho 
pracovníkov a nové technológie na zabezpečenie prosperity využíva nad rámec 
pracovných miest a rastu, rešpektujúc výrobné limity planéty. Okrem výhod pre 
priemysel a spoločnosť, sa zameriava na posilnenie postavenia pracovníkov a rieši 
vyvíjajúce sa potreby zručností a odbornej prípravy pracovníkov.6 Posilnenie 
systému vzdelávania, získavanie adekvátnej kvalifikácie a schopností koherentných 
s potrebami digitalizáciou modifikovaného trhu práce sú kľúčovým predpokladom 
pre úspešné zvládnutie zmien, ktoré priemyselná revolúcia prináša.  

Čiastkovým cieľom príspevku je na základe dostupných poznatkov zistiť 
a zmapovať akým spôsobom digitalizácia ovplyvňuje požiadavky na kvalifikáciu 
a zručnosti pracovných síl, a ktoré z nich sú klasifikované ako určujúce pre súčasné 
a budúce pracovné uplatnenie alebo udržanie zamestnania. V ďalšom kroku je 
zámerom príspevku potvrdiť právne zakotvenie práva na celoživotné vzdelávanie, 
preskúmanie jeho významu a podpory jeho napĺňania prostredníctvom iniciatív 
Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a vnútroštátnych politík. V nadväznosti na to, je 
cieľom príspevku analyzovať súčasný vnútroštátny právny rámec starostlivosti 
o vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, identifikovanie 
nedostatkov súčasnej právnej regulácie a možných pracovnoprávnych dôsledkov 
spôsobených chýbajúcou kvalifikačnou úrovňou zamestnancov. 

 
1. KVALIFIKÁCIA NA PRACOVISKÁCH S NOVÝMI TECHNOLÓGIAMI  

 
Miera technologickej úrovne a digitalizácie pracovísk sa prirodzene odvíja od 

povahy vykonávanej práce respektíve od účelu, ktorý má konkrétna technológia pri 
výkone práce spĺňať. Okrem pracovísk výlučne zameraných na oblasť IT, sa už 
v súčasnosti každé pracovisko nezaobíde bez bežného využívania informačno-
komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) ako nevyhnutného prostriedku pre 
plnenie pracovných úloh, pri ktorých sa technológia stáva nástrojom umožňujúcim 
výkon požadovanej práce, vrátane jednoduchej a rýchlej komunikácie, výmeny 
informácií a spolupráce. Výrobná oblasť sa zase vyznačuje prevahou robotizovaných 
pracovísk, pri ktorých moderné zariadenia samostatne vykonávajú rôzne 
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technologické operácie, ktorých uvedenie do prevádzky si vyžaduje revízne 
zhodnotenie ich bezpečnosti. Okrem toho sa v procese výroby čoraz častejšie 
využívajú kolaboratívne roboty, pri ktorých je práca robota vykonávaná popri práci 
zamestnanca a uľahčuje mu výkon niektorých náročných alebo rutinných úloh 
a operácií.7 Vplyvom nových technológií dochádza k vytváraniu tzv. digitálnych 
pracovísk, ktorých koncept však nie je iba výsledkom Priemyslu 4.0. Podľa 
niektorých názorov prvé použitie pojmu digitálne pracovisko sa spája s menom 
Jeffry Bier, koncom 90-tych rokov, hoci iné názory uvádzajú, že má pôvod už v 
skorších výskumoch týkajúcich sa návrhov technológií orientovaných na prácu, 
návrhu groupwaru (počítačový software na spoluprácu ľudí) a virtuálnych 
pracovísk.8 Napriek tomu, že neexistuje ustálená definícia a charakteristiky 
digitálneho pracoviska,9 za výstižné považujeme vymedzenie Williamsa 
a Schuberta. Digitálne pracovisko  charakterizujú ako integrovanú technologickú 
platformu, ktorá poskytuje všetky nástroje a služby umožňujúce zamestnancom 
efektívne vykonávať svoju prácu samostatne, ako v spolupráci s ostatnými bez 
ohľadu na miesto a je strategicky koordinovaná a riadená prostredníctvom návrhov 
digitálneho pracoviska, ktoré sú schopné prispôsobiť sa budúcim organizačným 
požiadavkám a technológiám.10 Iní autori ich zjednodušene označujú ako 
pracoviská, ktoré sú virtuálnym ekvivalentom fyzických pracovísk.11 Transformácia 
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o vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, identifikovanie 
nedostatkov súčasnej právnej regulácie a možných pracovnoprávnych dôsledkov 
spôsobených chýbajúcou kvalifikačnou úrovňou zamestnancov. 

 
1. KVALIFIKÁCIA NA PRACOVISKÁCH S NOVÝMI TECHNOLÓGIAMI  

 
Miera technologickej úrovne a digitalizácie pracovísk sa prirodzene odvíja od 

povahy vykonávanej práce respektíve od účelu, ktorý má konkrétna technológia pri 
výkone práce spĺňať. Okrem pracovísk výlučne zameraných na oblasť IT, sa už 
v súčasnosti každé pracovisko nezaobíde bez bežného využívania informačno-
komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) ako nevyhnutného prostriedku pre 
plnenie pracovných úloh, pri ktorých sa technológia stáva nástrojom umožňujúcim 
výkon požadovanej práce, vrátane jednoduchej a rýchlej komunikácie, výmeny 
informácií a spolupráce. Výrobná oblasť sa zase vyznačuje prevahou robotizovaných 
pracovísk, pri ktorých moderné zariadenia samostatne vykonávajú rôzne 

                                                           
sr.sk%2Fmedia%2Fa7c13cf5-3c45-4bd6-abac-76bf0cfa4833.pdf&usg=AOvVaw3QphnqR5LM 
wovX01laVXz- [cit. 13. 7. 2022]. 

5  Op. cit. s. 22. 
6  EURÓPSKA KOMISIA, What is Industry 5.0? Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/research-

and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_en [cit. 13. 7. 2022]. 
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technologické operácie, ktorých uvedenie do prevádzky si vyžaduje revízne 
zhodnotenie ich bezpečnosti. Okrem toho sa v procese výroby čoraz častejšie 
využívajú kolaboratívne roboty, pri ktorých je práca robota vykonávaná popri práci 
zamestnanca a uľahčuje mu výkon niektorých náročných alebo rutinných úloh 
a operácií.7 Vplyvom nových technológií dochádza k vytváraniu tzv. digitálnych 
pracovísk, ktorých koncept však nie je iba výsledkom Priemyslu 4.0. Podľa 
niektorých názorov prvé použitie pojmu digitálne pracovisko sa spája s menom 
Jeffry Bier, koncom 90-tych rokov, hoci iné názory uvádzajú, že má pôvod už v 
skorších výskumoch týkajúcich sa návrhov technológií orientovaných na prácu, 
návrhu groupwaru (počítačový software na spoluprácu ľudí) a virtuálnych 
pracovísk.8 Napriek tomu, že neexistuje ustálená definícia a charakteristiky 
digitálneho pracoviska,9 za výstižné považujeme vymedzenie Williamsa 
a Schuberta. Digitálne pracovisko  charakterizujú ako integrovanú technologickú 
platformu, ktorá poskytuje všetky nástroje a služby umožňujúce zamestnancom 
efektívne vykonávať svoju prácu samostatne, ako v spolupráci s ostatnými bez 
ohľadu na miesto a je strategicky koordinovaná a riadená prostredníctvom návrhov 
digitálneho pracoviska, ktoré sú schopné prispôsobiť sa budúcim organizačným 
požiadavkám a technológiám.10 Iní autori ich zjednodušene označujú ako 
pracoviská, ktoré sú virtuálnym ekvivalentom fyzických pracovísk.11 Transformácia 

                                                           
7  BROUM, T. – ŠIMON, M., Preparation of Collaborative Robot Implementation in the Czech 

Republic. In:  Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and 
Operations Management Pilsen, Czech Republic, July 23-26, 2019, s. 454. Dostupné na: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwinscLU
9Pf4AhUqwAIHHXV5AmYQFnoECAYQAQ&url=http%3A%2F%2Fieomsociety.org%2Fpilse  
n2019%2Fpapers%2F129.pdf&usg=AOvVaw1zcigH5W4rSzZ7YjVVHTgm [cit. 14. 7. 2022] 

8  WILLIAMS, S. P. – SCHUBERT, P., Designs for the Digital Workplace. In: Procedia Computer 
Science 138, 2018, s. 479. Dostupné na: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S18770 
50918316995 [cit. 14. 7. 2022]. 

9  K súhrnu rôznych definičných vymedzení digitálneho pracoviska v odbornej literatúre bližšie 
pozri: WILLIAMS, S. P. – SCHUBERT, P., Designs for the Digital Workplace. In: Procedia 
Computer Science 138, 2018, s. 478-485. Dostupné na: https://www.sciencedirect.com/science/ 
article/pii/S1877050918316995 alebo tiež MIĆIĆ, L. – KHAMOOSHI, H. – RAKOVIĆ, L. - 
MATKOVIĆ, P.,  Defining the digital workplace: a systematic literature review. In: Strategic 
Management, International Journal of Strategic Management and  Decision Support Systems in 
Strategic Management, 2022, Vol. 27 č. 2, s. 29. Dostupné na: https://www.smjournal.rs/index. 
php/home/issue/view/29/31 [cit. 14. 7. 2022]. 

10  WILLIAMS, S. P. – SCHUBERT, P., Designs for the Digital Workplace. In: Procedia Computer 
Science 138, 2018, s. 480. Dostupné na: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S18770 
50918316995 [cit. 14. 7. 2022]. 

11  LESTARINI, D. – RAFLESIA, S. P. – SURENDRO, K., A conceptual framework of engaged 
digital workplace diffusion. 2015, 9th International Conference on Telecommunication Systems 
Services and Applications (TSSA), 2015,  1-5 s., doi: 10.1109/TSSA.2015.7440431. In: Barnová, 
S. – Krásna, S., Digitálne pracoviská v kontexte digitálneho humanizmu. International Scientific 
Conference Current Problems of the Corporate Sector 2018, 16th – 17th May 2018, Bratislava, s. 
58. Dostupné na: https://www.researchgate.net/profile/Silvia-Barnova-2/publication/329585174_ 
DIGITALNE_PRACOVISKA_V_KONTEXTE_DIGITALNEHO_HUMANIZMU_DIGITAL_
WORKPLACES_IN_THE_CONTEXT_OF_DIGITAL_HUMANISM/links/5c10c1c7a6fdcc494f
eda907/DIGITALNE-PRACOVISKA-V-KONTEXTE-DIGITALNEHO-HUMANIZMU- 
DIGITAL-WORKPLACES-IN-THE-CONTEXT-OF-DIGITAL-HUMANISM.pdf [cit. 14. 7. 
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tradičných pracovísk na funkčné digitálne pracoviská však nesúvisí iba so 
zavádzaním technológií, ale vyžaduje si aj organizačné a procesné prispôsobenie.12  

Naznačená rôznorodosť povahy pracovísk technologickej éry determinuje rozsah 
a úroveň zamestnávateľmi požadovaných kompetencií. Prvú základnú skupinu 
tvoria prirodzene digitálne zručnosti. Pojmy digitálne zručnosti, digitálne 
kompetencie či digitálna gramotnosť sú často používané ako všeobecné pojmy 
zastrešujúce najširšie obsahové vymedzenie schopnosti používania informačno-
komunikačných technológií, i keď viaceré názory obsahové vymedzenie 
jednotlivých pojmov rozlišujú. Európska rada v roku 2018 vymedzila, že digitálna 
kompetencia zahŕňa „sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych 
technológií na vzdelávanie, prácu a účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s 
digitálnymi technológiami. Zahŕňa informačnú a dátovú gramotnosť, komunikáciu 
a spoluprácu, mediálnu gramotnosť, tvorbu digitálneho obsahu (vrátane 
programovania), bezpečnosť (vrátane digitálnej pohody a kompetencií v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti), otázky súvisiace s duševným vlastníctvom, riešenie 
problémov a kritické myslenie.“13  

Požiadavky o digitálnej gramotnosti zo strany zamestnávateľov boli v roku 2017 
zmapované aj v rozsiahlejšom prieskume v šiestich členských štátoch Európskej 
únie (Nemecko, Fínsko, Spojené kráľovstvo, Portugalsko, Švédsko a Slovensko) 
(European Digital Skills Survey). Prieskum realizovaný na 7800 pracoviskách 
zahŕňal rôznorodú škálu hospodárskych odvetví (od poľnohospodárstva, cez výrobu 
motorových vozidiel až po vzdelávanie), pričom išlo o malé pracoviská prevažne 
v súkromnom sektore. Z prieskumu vyplynulo, že až 90% zamestnávateľov uviedlo 
požiadavku aspoň základných digitálnych zručností napríklad u manažérov, 
odborníkov, technikov, administratívnych pracovníkov, ale aj kvalifikovaných 
poľnohospodárskych pracovníkov. O niečo nižší podiel vykazovali povolania, 
akými sú napríklad predajcovia, poskytovatelia personalizovaných služieb a mnoho 
menší podiel bol zamestnávateľmi žiadaný v stavebníctve alebo u prevádzkovateľov 
strojových zariadení. Vzorka empirických zistení teda potvrdila, že minimálne 
digitálne zručnosti u skúmanej vzorky zamestnávateľov z rôznych hospodárskych 
odvetví tvoria skutočnú požiadavku pre výkon práce viacerých pracovných pozícií v 
rôznych úrovniach.14 Rovnako Európska komisia vo svojom oznámení „Formovanie 

                                                           
12  MIĆIĆ, L. – KHAMOOSHI, H. – RAKOVIĆ, L. - MATKOVIĆ, P.,  Defining the digital 

workplace: a systematic literature review. In: Strategic Management, International Journal of 
Strategic Management and  Decision Support Systems in Strategic Management, Vol. 27 č. 2, 2022, 
s. 29. Dostupné na: https://www.smjournal.rs/index.php/home/issue/view/29/31 [cit. 14. 7. 2022]. 

13  Odporúčanie Rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie 
(2018/C 189/01). Dostupné na: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc= s&source= 
web&cd=&ved=2ahUKEwibirDczcb5AhVGKuwKHT8-A5IQFnoECAsQAQ&url=https%3A% 
2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FSK%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX% 
3A32018H0604(01)%26from%3Den&usg=AOvVaw1CNuE87gbhb_r0YFEb7XDP [cit. 15. 7. 
2022].  
Z tohto širšieho ponímania vychádzame aj pre účely predloženého príspevku a jednotlivé označenia 
digitálnej kompetencie, zručnosti či gramotnosti používame synonymicky. 

14  ECORYS, Danish Technological Institute.2016. ICT for Work. Digital skills in the workplaces. 
Final Report, 2016, s. 7, ISBN 978-92-79-67762-5. doi:10.2759/498467. Dostupné na: 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ict-work-digital-skills-workplace  [cit. 15. 7. 2022]. 
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digitálnej budúcnosti Európy“ z roku 2020 uvádza, že viac ako 90% pracovných 
miest si už vyžaduje  minimálne základné digitálne zručnosti, tie však chýbajú viac 
ako tretine pracovnej sily v Európskej únii.15 V nadväznosti na štrukturálne dôsledky 
digitalizácie pre pracovný trh možno len očakávať, že digitálna spôsobilosť a nároky 
na stupeň digitálnej gramotnosti budú v najbližších obdobiach narastať.  

Jedným zo sumarizačných odporúčaní predchádzajúceho prieskumu bolo 
apelovanie na tvorbu politík, ktoré znížia tzv. digitálnu polarizáciu vyplývajúcu 
z prieskumu o rozličnosti požadovaných digitálnych zručností vo vyššie 
kvalifikovaných a nižšie kvalifikovaných povolaniach. Digitálna polarizácia totiž 
môže viesť k tomu, že jednotlivci nízko kvalifikovaných povolaní, v rámci ktorých 
zamestnávatelia ich digitálnu spôsobilosť k výkonu práce ani na minimálnej úrovni 
nevyžadujú, budú vystavení riziku marginalizácie nielen na pracovnom trhu, ale aj 
v bežnom živote, čo môže následne viesť k ich sociálnemu a ekonomickému 
vylúčeniu.16 Z uvedeného vyplýva, že nepriaznivým javom je aj skutočnosť, ak 
digitálna spôsobilosť nie je podmienkou výkonu práce. Vzhľadom na odporúčanie 
o znižovaní digitálnej polarizácie je potrebné upriamiť pozornosť jednak na rozvoj 
špecialistov v oblasti IKT, ale dôraznejšie sa zamerať aj na podporu vzdelávania 
v oblasti digitálnej gramotnosti u tej časti populácie, u ktorých v súčasnosti 
zamestnávatelia digitálne zručnosti nevyžadujú, a preto u nich ani nenastáva potreba 
si ich osvojovať.   

Dôležitým nástrojom pre zisťovanie úrovne digitálnych zručností, ako aj ich 
zlepšovanie je Európsky rámec digitálnych kompetencií pre občana (známy ako 
DigComp), ktorý bol vytvorený Spoločným výskumným centrom pôsobiacim ako 
vedecká a znalostná služba Európskej komisie už v roku 2013. V roku 2016 bola 
aktualizovaná jeho terminológia a koncepčný model spolu s uvedením príkladov 
jeho implementácie na európskej, vnútroštátnej a regionálnej úrovni.17 DigComp 
identifikuje 21 kompetencií v piatich kľúčových oblastiach. Jednotlivci majú mať 
kompetencie v každej z týchto oblastí, aby mohli dosiahnuť ciele súvisiace s prácou, 
so zamestnateľnosťou, vzdelávaním, ale aj voľným časom a účasťou v spoločnosti.18 
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18  The European Digital Competence Framework for Citizens, Luxembourg: Publications Office of 
the European Union, 2016, ISBN 978-92-79-50509-6 – doi:10.2767/00458 (online), s. 3. Dostupné 
na: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiW2 
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tradičných pracovísk na funkčné digitálne pracoviská však nesúvisí iba so 
zavádzaním technológií, ale vyžaduje si aj organizačné a procesné prispôsobenie.12  

Naznačená rôznorodosť povahy pracovísk technologickej éry determinuje rozsah 
a úroveň zamestnávateľmi požadovaných kompetencií. Prvú základnú skupinu 
tvoria prirodzene digitálne zručnosti. Pojmy digitálne zručnosti, digitálne 
kompetencie či digitálna gramotnosť sú často používané ako všeobecné pojmy 
zastrešujúce najširšie obsahové vymedzenie schopnosti používania informačno-
komunikačných technológií, i keď viaceré názory obsahové vymedzenie 
jednotlivých pojmov rozlišujú. Európska rada v roku 2018 vymedzila, že digitálna 
kompetencia zahŕňa „sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych 
technológií na vzdelávanie, prácu a účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s 
digitálnymi technológiami. Zahŕňa informačnú a dátovú gramotnosť, komunikáciu 
a spoluprácu, mediálnu gramotnosť, tvorbu digitálneho obsahu (vrátane 
programovania), bezpečnosť (vrátane digitálnej pohody a kompetencií v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti), otázky súvisiace s duševným vlastníctvom, riešenie 
problémov a kritické myslenie.“13  

Požiadavky o digitálnej gramotnosti zo strany zamestnávateľov boli v roku 2017 
zmapované aj v rozsiahlejšom prieskume v šiestich členských štátoch Európskej 
únie (Nemecko, Fínsko, Spojené kráľovstvo, Portugalsko, Švédsko a Slovensko) 
(European Digital Skills Survey). Prieskum realizovaný na 7800 pracoviskách 
zahŕňal rôznorodú škálu hospodárskych odvetví (od poľnohospodárstva, cez výrobu 
motorových vozidiel až po vzdelávanie), pričom išlo o malé pracoviská prevažne 
v súkromnom sektore. Z prieskumu vyplynulo, že až 90% zamestnávateľov uviedlo 
požiadavku aspoň základných digitálnych zručností napríklad u manažérov, 
odborníkov, technikov, administratívnych pracovníkov, ale aj kvalifikovaných 
poľnohospodárskych pracovníkov. O niečo nižší podiel vykazovali povolania, 
akými sú napríklad predajcovia, poskytovatelia personalizovaných služieb a mnoho 
menší podiel bol zamestnávateľmi žiadaný v stavebníctve alebo u prevádzkovateľov 
strojových zariadení. Vzorka empirických zistení teda potvrdila, že minimálne 
digitálne zručnosti u skúmanej vzorky zamestnávateľov z rôznych hospodárskych 
odvetví tvoria skutočnú požiadavku pre výkon práce viacerých pracovných pozícií v 
rôznych úrovniach.14 Rovnako Európska komisia vo svojom oznámení „Formovanie 
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digitálnej budúcnosti Európy“ z roku 2020 uvádza, že viac ako 90% pracovných 
miest si už vyžaduje  minimálne základné digitálne zručnosti, tie však chýbajú viac 
ako tretine pracovnej sily v Európskej únii.15 V nadväznosti na štrukturálne dôsledky 
digitalizácie pre pracovný trh možno len očakávať, že digitálna spôsobilosť a nároky 
na stupeň digitálnej gramotnosti budú v najbližších obdobiach narastať.  

Jedným zo sumarizačných odporúčaní predchádzajúceho prieskumu bolo 
apelovanie na tvorbu politík, ktoré znížia tzv. digitálnu polarizáciu vyplývajúcu 
z prieskumu o rozličnosti požadovaných digitálnych zručností vo vyššie 
kvalifikovaných a nižšie kvalifikovaných povolaniach. Digitálna polarizácia totiž 
môže viesť k tomu, že jednotlivci nízko kvalifikovaných povolaní, v rámci ktorých 
zamestnávatelia ich digitálnu spôsobilosť k výkonu práce ani na minimálnej úrovni 
nevyžadujú, budú vystavení riziku marginalizácie nielen na pracovnom trhu, ale aj 
v bežnom živote, čo môže následne viesť k ich sociálnemu a ekonomickému 
vylúčeniu.16 Z uvedeného vyplýva, že nepriaznivým javom je aj skutočnosť, ak 
digitálna spôsobilosť nie je podmienkou výkonu práce. Vzhľadom na odporúčanie 
o znižovaní digitálnej polarizácie je potrebné upriamiť pozornosť jednak na rozvoj 
špecialistov v oblasti IKT, ale dôraznejšie sa zamerať aj na podporu vzdelávania 
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15  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu výboru a výboru 

regiónov: Formovanie digitálnej budúcnosti Európy, COM (2020) 67 final, s. 6. Dostupné na: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=
2ahUKEwjNiNn2zcb5AhXL8qQKHaxqADYQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Feur-
lex.europa.eu%2Flegal-content%2FSK%2FTXT%2F%3Furi%3DCELEX%3A52020DC0067& 
usg=AOvVaw3r_8drI1NBWq5uBSObFT87 [cit. 15. 7. 2022]. 

16  ECORYS, Danish Technological Institute.2016. ICT for Work. Digital skills in the workplaces. 
Final Report, 2016, s. 4, ISBN 978-92-79-67762-5. doi:10.2759/498467. Dostupné na: 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ict-work-digital-skills-workplace [cit. 15. 7. 2022] 

17  CARRETERO GOMEZ, S. - VUORIKARI, R. - PUNIE, Y., DigComp 2.1: The Digital 
Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use, EUR 28558 
EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017, s. 6. ISBN 978-92-79-68006-
9 (pdf), doi:10.2760/38842 (online), JRC106281. Dostupné na: https://publications.jrc.ec.europa. 
eu/repository/handle/JRC106281 [cit. 15. 7. 2022]. 

18  The European Digital Competence Framework for Citizens, Luxembourg: Publications Office of 
the European Union, 2016, ISBN 978-92-79-50509-6 – doi:10.2767/00458 (online), s. 3. Dostupné 
na: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiW2 
PLS2sb5AhWE-aQKHWIRCMYQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fec. 
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K piatim kľúčovým oblastiam, v rámci ktorých majú byť digitálne zručnosti 
hodnotené patrí  

 
i.) informačná a dátová gramotnosť – zahŕňa kompetencie, ktorými je 

prezeranie, vyhľadávanie a filtrovanie údajov; hodnotenie údajov, 
informácií a digitálneho obsahu a správa údajov, informácií a digitálneho 
obsahu; 

ii.) komunikácia a spolupráca – zahŕňa interakciu prostredníctvom digitálnych 
technológií; zdieľanie prostredníctvom digitálnych technológií; zapojenie sa 
do občianstva; spoluprácu; netiketu a správu digitálnej identity; 

iii.) tvorba digitálneho obsahu – zahŕňa vytváranie digitálneho obsahu; jeho 
integráciu a prepracovanie; autorské práva a licencie; programovanie; 

iv.) bezpečnosť – zahŕňa ochranu zariadení; osobných údajov a súkromia; 
ochranu zdravia a pohody a ochranu životného prostredia; 

v.) riešenie problémov – zahŕňa riešenie technických problémov, identifikáciu 
potrieb a technologické riešenie; kreatívne využívanie digitálnych 
technológií a identifikáciu nedostatkov v digitálnych kompetenciách.19 

 
Účel rámca DigComp je definovaný z viacerých hľadísk. Pre jednotlivca slúži 

ako nástroj na sebahodnotenie vlastných digitálnych kompetencií, pre 
zamestnávateľov, ktorí hľadajú nových zamestnancov ako nástroj pre definovanie 
kompetencií a kvalifikácie potrebných pre opis pracovného miesta a obsadenie 
voľného pracovného miesta, pre služby zamestnanosti za účelom výmeny 
informácií, ponúkaní kariérneho poradenstva pre uchádzačov o zamestnanie pre 
pracovné miesta, ktoré si vyžadujú digitálne zručnosti, ale nie sú profesiami v oblasti 
IKT, ale aj ako nástroj v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.20,21 Jeho pozitívnu 
                                                           

europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D15688%26langId%3Den&usg=AOvVaw1i0I
GWu3lele38039QFCRx [cit. 15. 7. 2022]. 

19  VUORIKARI, R. – PUNIE, Y. - CARRETERO GOMEZ, S. - VAN DEN BRANDE G., DigComp 
2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: the Conceptual Reference 
Model. EUR 27948 EN. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2016. 
JRC101254, s. 8-9. Dostupné na: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC1012 
54 [cit. 15. 7. 2022]. 

20  The European Digital Competence Framework for Citizens, Luxembourg: Publications Office of 
the European Union, 2016, ISBN 978-92-79-50509-6 – doi:10.2767/00458 (online), s. 3. Dostupné 
na: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiW2 
PLS2sb5AhWE-aQKHWIRCMYQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2F 
social%2FBlobServlet%3FdocId%3D15688%26langId%3Den&usg=AOvVaw1i0IGWu3lele380 
39QFCRx [cit. 15. 7. 2022]. 

21  DigComp 2.0 z roku 2016 sledoval tri úrovne, v ktorých boli jednotlivé digitálne zručnosti 
hodnotené (základ, stredne pokročilý a pokročilý). DigiComp 2.1 z roku 2017  úrovne rozširuje 
a poskytuje podrobnejší opis ôsmich úrovní s uvedením príkladov ich použitia. Cieľom bolo 
podporiť vývoj vzdelávacích a školiacich materiálov, pomôcť pri navrhovaní nástrojov na 
hodnotenie rozvoja digitálnych kompetencií občanov, pri kariérnom poradenstve či povýšení v 
práci. Bližšie pozri:  CARRETERO GOMEZ, S. - VUORIKARI, R. - PUNIE, Y., DigComp 2.1: 
The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use, 
EUR 28558 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017, s. 8. ISBN 978-
92-79-68006-9 (pdf), doi:10.2760/38842 (online), JRC106281. Dostupné na: 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281 [cit. 15. 7. 2022]. Rámec 
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úlohu možno v kontexte analyzovaných skutočností vnímať vo vytváraní vhodných 
vzdelávacích rámcov zameraných na rozvoj a zlepšovanie digitálnych zručností 
občanov, predovšetkým u uchádzačov o zamestnanie alebo zamestnancov. 

Okrem digitálnych zručností, možno pre obdobie digitálnej éry osobitne vyčleniť 
ako rozhodujúce aj vedomosti a zručnosti špecificky zamerané na ovládanie 
technológií, ich revíziu, posúdenie ich funkčnosti či bezpečnosti (technologické 
zručnosti), ako aj schopnosť efektívne a správne ich využívať pri výkone práce. 
Zamestnávatelia sa v praxi čoraz častejšie musia vysporiadať so situáciami, ak síce 
dokážu ponúknuť voľnú pracovnú pozíciu, avšak majú problém zabezpečiť jej 
obsadenie, práve pre nedostatok potrebnej kvalifikácie uchádzačov. 

Z Európskeho rámca digitálnych kompetencií pre občana vyplýva rôznorodosť 
požadovaných zručností, ktoré sa majú navzájom dopĺňať. Uvedená rôznorodosť 
v sebe implikuje aj zručnosti akými je flexibilita, komunikatívnosť, schopnosť 
spolupráce s inými, tvorivosť, kritické myslenie, riešenie problémov, emocionálne 
schopnosti, schopnosť neustále sa vzdelávať či organizačné schopnosti. Ďalšou 
charakteristickou kategóriou zručností digitálneho veku sú teda „mäkké“ zručnosti.  

V nadväznosti na identifikované kategórie zručností potrebných pre pracoviská 
digitálneho  veku, možno ich reálnu potrebu podložiť aj výsledkami historicky 
prvého prieskumu digitálnych zručností zamestnancov na Slovensku realizovaného 
pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na vzorke viac ako 
400 spoločností, vrátane 10 veľkých podnikov, v rokoch 2019 a 2020. Medzi 
predmet prieskumu boli zaradené práve všeobecné digitálne zručnosti, 
technologické zručnosti a „mäkké“ zručnosti. Údaje o digitálnych zručnostiach boli 
hodnotené podľa kompetencií v piatich kľúčových oblastiach stanovených 
DigComp a v korelácii s výsledkami Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti 
(DESI) Slovensko za rok 2019. Vo vzťahu k všeobecným digitálnym zručnostiam 
vo všetkých piatich oblastiach vyplynulo, že v porovnaní s údajmi DESI za rok 2019, 
slovenské podniky dostupnosť všeobecných digitálnych zručností ich pracovných síl 
hodnotia pozitívnejšie. Napríklad v oblasti informačnej a dátovej gramotnosti 
v prieskume uviedli, že 89% ich pracovnej sily disponuje zručnosťami na základnej 
úrovni a 73% dokáže vykonávať nadštandardné úlohy. V ďalšej oblasti týkajúcej sa 
komunikácie bolo uvedené všeobecné zistenie, o tom, že prevažná väčšina Slovákov 
je schopná využívať nové technológie na komunikáciu. Konkrétne podľa 
slovenských podnikov 92% ich zamestnancov dokáže vykonávať základné a vyššie 
ako základné úlohy v tejto oblasti. Kritickú úroveň však podľa daného prieskumu 
dosahujú slovenskí zamestnanci v oblasti technologických zručností a sociálnych 
resp. mäkkých zručností. Podľa výsledkov prieskumu až 85% slovenských 
spoločností malo problém zamestnať technologicky zručného zamestnanca, 

                                                           
digitálnych zručností bol opätovne aktualizovaný v roku 2022 (DigiComp 2.2) o príklady, znalosti, 
postoje a kľúčové dokumenty na podporu jeho implementácie. VUORIKARI, R. - KLUZER, S. - 
PUNIE, Y., DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples 
of knowledge, skills and attitudes, EUR 31006 EN, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg, 2022, s. 2. ISBN 978-92-76-48882-8, doi:10.2760/115376, JRC128415. Dostupné 
na: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415 [cit. 15. 7. 2022]. 
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2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: the Conceptual Reference 
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54 [cit. 15. 7. 2022]. 

20  The European Digital Competence Framework for Citizens, Luxembourg: Publications Office of 
the European Union, 2016, ISBN 978-92-79-50509-6 – doi:10.2767/00458 (online), s. 3. Dostupné 
na: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiW2 
PLS2sb5AhWE-aQKHWIRCMYQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2F 
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EUR 28558 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017, s. 8. ISBN 978-
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v prípade hľadania zamestnanca so sociálnymi zručnosťami to v roku 2019 bolo 
74% slovenských podnikov. 22 

Z naznačených údajov vyplynulo, že digitálne kompetencie na rôznej úrovni, 
technologické zručnosti a mäkké zručnosti občanov sa pre úspešné zvládnutie 
digitálnej transformácie, zaistenie hospodárskeho pokroku a konkurencieschopnosti 
krajiny stávajú kľúčovými a ich nadobúdanie, ako aj zvyšovanie ich úrovne je možné 
dosiahnuť iba prostredníctvom systémových zmien vo vzdelávacom systéme 
a v systéme celoživotného vzdelávania. Záverom tejto časti považujeme za dôležité 
poukázať aj na to, k akým prioritám by systém celoživotného vzdelávania mal 
smerovať. Keďže investícia do kvalitného vzdelávania a podpory celoživotného 
vzdelávania je v procese technologickej revolúcie určujúca, Rada Európskej únie 
v Odporúčaní Rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné 
vzdelávanie vytvorila Európsky referenčný rámec kľúčových kompetencií pre 
celoživotné vzdelávanie. Sú definované ako kompetencie, ktoré všetci ľudia 
potrebujú pre dosiahnutie osobného naplnenia a rozvoj, zamestnateľnosť, sociálne 
začlenenie, udržateľnosť životného štýlu, ako aj úspešný život v spoločnosti. 
Referenčný rámec stanovuje osem kľúčových kompetencií, ktorými je: gramotnosť, 
viacjazyčnosť, matematické kompetencie a kompetencie vo vede, v technológii 
a inžinierstve, digitálne kompetencie, osobné a sociálne kompetencie a schopnosť 
učiť sa, občianske kompetencie, podnikateľské kompetencie a kompetencie v oblasti 
kultúrneho povedomia a prejavu. Vymedzenie kľúčových kompetencií 
celoživotného vzdelávania reaguje na premeny rýchlo meniaceho sa sveta, v ktorom 
jednotlivec musí disponovať rôznymi kompetenciami a zručnosťami pre zvýšenie 
svojej adaptability v existujúcich podmienkach. Môžeme ich vnímať ako užitočný 
prostriedok pre nastavenie cieľov vo vnútroštátnom prostredí a v súlade s jeho 
potrebami. 

 
2.  PRÁVO NA VZDELÁVANIE, ODBORNÚ PRÍPRAVU A 

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE A INICIATÍVY NA PODPORU 
VZDELÁVANIA PRE DIGITÁLNY VEK 

 
Právo na vzdelávanie, odbornú prípravu a rekvalifikáciu predstavuje súčasť 

viacerých európskych dokumentov s cieľom prispievať k vytváraniu systémov 
kvalitného vzdelávania, odborného rozvoja a rekvalifikácie, ktoré budú zodpovedať 
prebiehajúcim celospoločenským zmenám a požiadavkám meniaceho sa pracovného 
trhu. Zmluva o fungovaní Európskej únie v čl. 165 a v čl. 166 ustanovuje právomoci 
EÚ týkajúce sa prispievania k rozvoju kvalitného vzdelávania a odbornej prípravy, 
a ak je to potrebné k podpore a dopĺňaniu činnosti členských štátov pri rešpektovaní 
ich zodpovednosti za obsah a organizáciu vzdelávacích systémov  a odborného 
vzdelávania (čl. 165 ods. a čl. 166 ods. 1). Konkrétne sa činnosť EÚ okrem iného 
zameriava na uľahčenie adaptácie na priemyselné zmeny, najmä odborným 
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skills, final report, 2020, s. 18-25. Dostupné na: https://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-
agenda/pocitacova-gramotnost-slovenskych-firiem-je-pre-uspesnu-digitalnu-transformaciu-
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vzdelávaním a rekvalifikáciou či zlepšenie základného a ďalšieho odborného 
vzdelávania s cieľom uľahčenia profesijného začlenenia a opätovného začlenenia na 
trhu práce (čl. 166 ods. 2). Rovnako Charta základných práv Európskej únie 
ustanovuje právo každého na vzdelanie a na prístup k odbornému a ďalšiemu 
vzdelávaniu (čl. 14 ods. 1). V nadväznosti na posilnenie sociálnych práv 
v dynamicky prebiehajúcich spoločenských zmenách spôsobených globalizáciou, 
digitálnou revolúciou, meniace sa pracovné trhy, ktoré spoločne prinášajú nové 
výzvy a príležitosti, bol v roku 2017 Európskym parlamentom, Radou a Komisiou 
vyhlásený Európsky pilier sociálnych práv. Vyjadruje 20 zásad a práv, ktoré majú 
slúžiť k dosahovaniu efektívnejších výsledkov v oblasti zamestnanosti a sociálnych 
vecí a ktoré sú nevyhnutné pre fungujúce trhy práce a systémy sociálneho 
zabezpečenia Európy v 21. storočí (bod 12 a 14 Európskeho piliera sociálnych práv). 
Európsky pilier sociálnych práv reflektuje potreby súčasného pracovného trhu a 
hneď v bode 1 Európskeho piliera sociálnych práv vyjadruje právo každého na 
kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie pre 
udržanie a získanie zručností, ktoré umožnia plne sa zapojiť do života spoločnosti 
a úspešné zvládanie zmien postavenia na trhu práce. Záväzok zmluvných strán 
k zabezpečeniu resp. v prípade potreby k podpore technického a odborného 
vzdelávania u všetkých osôb je tiež obsahovou súčasťou Revidovanej Európskej 
sociálnej charty z roku 1996 (čl. 10 bod 1). V čl. 10 bode 3 písm. b) ďalej 
podrobnejšie zakotvuje povinnosť zmluvných strán zabezpečiť alebo podľa potreby 
podporovať osobitné podmienky na odbornú rekvalifikáciu dospelých pracovníkov 
nevyhnutne plynúcu z technologického vývoja alebo nových trendov na trhu práce 
a v zamestnaní.  

Za účelom napĺňania ustanovených práv bolo iba v nedávnom období v rámci EÚ 
vytvorených viacero širších politických iniciatív, akými je Európsky vzdelávací 
priestor, ktorý svojimi cieľmi pomáha členským štátom EÚ spolupracovať pri 
budovaní odolnejších a inkluzívnejších systémov vzdelávania a odbornej prípravy23 
alebo Európsky program v oblastí zručností, ktorý predstavuje päťročný plán 
s cieľom pomôcť jednotlivcom a podnikom rozvíjať viac a lepšie zručnosti 
a využívať ich okrem iného prostredníctvom zavedenia prvej zásady Európskeho 
piliera sociálnych práv do praxe.24 Jedným z predpokladov pre dosahovanie cieľov 
a vízií širších úniových iniciatív je realizácia konkrétnejších politík úzko 
zameraných napríklad na vzdelávanie v oblastí digitálnych zručností. Jednou z nich 
je Akčný plán digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 2027, ktorý je obnovenou 
politickou iniciatívou EÚ zameranou na podporu udržateľného a účinného 
prispôsobenia systémov vzdelávania a odbornej prípravy členských štátov pre 
digitálny vek. Okrem dlhodobých strategických vízií o dosiahnutí kvalitného 
digitálneho vzdelávania, reaguje aj na výzvy a príležitosti spojené s pandémiou 
COVID-19 a využívaním technológií za účelom poskytovania vzdelávania 
a odbornej prípravy. Na dosiahnutie cieľov sú stanovené dve prioritné oblasti: 

                                                           
23  EURÓPSKA KOMISIA: European Education Agenda. Quality education and training for all. 

Bližšie pozri: https://education.ec.europa.eu/about/eea-explained [cit. 25. 7. 2022]. 
24  EURÓPSKA KOMISIA: European Skills Agenda. Bližšie pozri: https://ec.europa.eu/social/main. 
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v prípade hľadania zamestnanca so sociálnymi zručnosťami to v roku 2019 bolo 
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Referenčný rámec stanovuje osem kľúčových kompetencií, ktorými je: gramotnosť, 
viacjazyčnosť, matematické kompetencie a kompetencie vo vede, v technológii 
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kultúrneho povedomia a prejavu. Vymedzenie kľúčových kompetencií 
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vzdelávania s cieľom uľahčenia profesijného začlenenia a opätovného začlenenia na 
trhu práce (čl. 166 ods. 2). Rovnako Charta základných práv Európskej únie 
ustanovuje právo každého na vzdelanie a na prístup k odbornému a ďalšiemu 
vzdelávaniu (čl. 14 ods. 1). V nadväznosti na posilnenie sociálnych práv 
v dynamicky prebiehajúcich spoločenských zmenách spôsobených globalizáciou, 
digitálnou revolúciou, meniace sa pracovné trhy, ktoré spoločne prinášajú nové 
výzvy a príležitosti, bol v roku 2017 Európskym parlamentom, Radou a Komisiou 
vyhlásený Európsky pilier sociálnych práv. Vyjadruje 20 zásad a práv, ktoré majú 
slúžiť k dosahovaniu efektívnejších výsledkov v oblasti zamestnanosti a sociálnych 
vecí a ktoré sú nevyhnutné pre fungujúce trhy práce a systémy sociálneho 
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kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie pre 
udržanie a získanie zručností, ktoré umožnia plne sa zapojiť do života spoločnosti 
a úspešné zvládanie zmien postavenia na trhu práce. Záväzok zmluvných strán 
k zabezpečeniu resp. v prípade potreby k podpore technického a odborného 
vzdelávania u všetkých osôb je tiež obsahovou súčasťou Revidovanej Európskej 
sociálnej charty z roku 1996 (čl. 10 bod 1). V čl. 10 bode 3 písm. b) ďalej 
podrobnejšie zakotvuje povinnosť zmluvných strán zabezpečiť alebo podľa potreby 
podporovať osobitné podmienky na odbornú rekvalifikáciu dospelých pracovníkov 
nevyhnutne plynúcu z technologického vývoja alebo nových trendov na trhu práce 
a v zamestnaní.  

Za účelom napĺňania ustanovených práv bolo iba v nedávnom období v rámci EÚ 
vytvorených viacero širších politických iniciatív, akými je Európsky vzdelávací 
priestor, ktorý svojimi cieľmi pomáha členským štátom EÚ spolupracovať pri 
budovaní odolnejších a inkluzívnejších systémov vzdelávania a odbornej prípravy23 
alebo Európsky program v oblastí zručností, ktorý predstavuje päťročný plán 
s cieľom pomôcť jednotlivcom a podnikom rozvíjať viac a lepšie zručnosti 
a využívať ich okrem iného prostredníctvom zavedenia prvej zásady Európskeho 
piliera sociálnych práv do praxe.24 Jedným z predpokladov pre dosahovanie cieľov 
a vízií širších úniových iniciatív je realizácia konkrétnejších politík úzko 
zameraných napríklad na vzdelávanie v oblastí digitálnych zručností. Jednou z nich 
je Akčný plán digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 2027, ktorý je obnovenou 
politickou iniciatívou EÚ zameranou na podporu udržateľného a účinného 
prispôsobenia systémov vzdelávania a odbornej prípravy členských štátov pre 
digitálny vek. Okrem dlhodobých strategických vízií o dosiahnutí kvalitného 
digitálneho vzdelávania, reaguje aj na výzvy a príležitosti spojené s pandémiou 
COVID-19 a využívaním technológií za účelom poskytovania vzdelávania 
a odbornej prípravy. Na dosiahnutie cieľov sú stanovené dve prioritné oblasti: 
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podpora rozvoja vysokovýkonného ekosystému digitálneho vzdelávania (napr. 
infraštruktúra, pripojiteľnosť a digitálne vybavenie, digitálne spôsobilí učitelia, 
vysokokvalitný obsah vzdelávania) a posilnenie digitálnych zručností a kompetencií 
relevantných pre digitálnu transformáciu (uvedené si vyžaduje napr. základné 
digitálne zručnosti a kompetencie od útleho veku, porozumenie technológiám akými 
je umelá inteligencia).25 

Podpora digitálneho vzdelávania, ako aj zlepšovanie digitálnych zručností 
a kompetencií na digitálnu transformáciu je zreteľne vyjadrená aj v Uznesení 
Európskeho parlamentu z 25. marca 2021 o formovaní politiky digitálneho 
vzdelávania (2021/C 494/01). Európsky parlament zdôrazňuje v súlade s Rámcovou 
dohodou európskych sociálnych partnerov o digitalizácii, že spoločnosti pri 
zavádzaní nových technológií majú zodpovednosť za poskytovanie primeranej 
rekvalifikácie a zvyšovanie kvalifikácie voči všetkým dotknutým zamestnancom 
a zároveň zdôrazňuje úlohu sociálnych partnerov pri identifikácii potrebných 
zručností, rozvoji odbornej prípravy na pracovisku a aktualizácii učebných osnov. 
Poukazuje na potrebu reagovať na nové pracovné prostredie spôsobené pandémiou, 
akými je práca na diaľku, prostredníctvom zavedenia riadnej odbornej prípravy za 
účelom prípravy ľudí na prebiehajúce zmeny (bod 32). Pripomína tiež nutnosť 
zamerať sa na prístup k digitálnemu vzdelávaniu a zlepšeniu digitálnej gramotnosti 
dospelých s nižšou kvalifikáciou, osôb so zdravotným postihnutím, osôb so 
zraniteľných alebo marginalizovaných skupín, starších ľudí a ľudí žijúcich vo 
vzdialených alebo vidieckych oblastiach (bod 41).  

Osobitný význam v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a zamestnanosti 
pripisujeme Rámcovej dohode európskych sociálnych partnerov o digitalizácii 
z júna 2020 (ďalej len „rámcová dohoda o digitalizácii“).26 Jej cieľom je zvýšiť 
povedomie a zlepšiť porozumieme pre zamestnávateľov, pracovníkov a ich 
zástupcov o príležitostiach a výzvach vo svete práce, ktoré vyplývajú z digitálnej 
transformácie, poskytnúť rámec pomocných či smerodajných opatrení pri 
navrhovaní konkrétnych krokov pri využívaní vznikajúcich príležitostí a riešení 
výziev, ako aj podporiť partnerský prístup medzi zamestnávateľmi, pracovníkmi 
a ich zástupcami a rozvoj ľudsky orientovaného prístupu k integrácii digitálnych 
technológií do sveta práce. Z rámcovej dohody o digitalizácii vzťahujúcej sa na 
všetkých pracovníkov a zamestnávateľov verejného a súkromného sektora, vyplýva, 
že digitalizácia sa v pracovnom prostredí dotýka mnohých tém, ktoré v procese 
digitálnej transformácie a navrhovaní opatrení musia byť zohľadnené, akými je 
napríklad pracovná náplň – zručnosti, pracovné podmienky (napr. rovnováha medzi 
pracovným a súkromným životom), organizácia práce a pod. S jednou z tém úzko 
súvisí otázka digitálnych zručností a zabezpečenia zamestnania.27  

Udržateľný rast, ekonomicky pokrok, zamestnanosť na národnej úrovni je možné 
dosiahnuť iba podporou inovácií, ktoré v sebe zahŕňa rozvíjanie všestranných 

                                                           
25  EURÓPSKA KOMISIA: Akčný plán digitálneho vzdelávania na roky 2021-2027. Dostupné na: 

https://education.ec.europa.eu/sk/focus-topics/digital-education/action-plan [cit. 26. 7. 2022]. 
26  BusinessEurope, SMEunited, CEEP a ETUC (a kontaktný výbor EUROCADRES/CEC).  
27  Rámcová dohoda európskych sociálnych partnerov o digitalizácii, jún 2020, s. 4 – 7. Dostupné na: 
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zručností a kvalifikácie, tak ako to explicitne vyplýva zo škály právne záväzných 
a odporúčacích resp. strategických dokumentov. Determinantom je teda 
investovanie do rozvoja kvalitných vzdelávacích systémov. Podľa ukazovateľov 
DESI Slovensko za rok 2021 v oblasti ľudského kapitálu sa Slovensko umiestnilo na 
19. mieste spomedzi 27 krajín EÚ a je pod priemerom EÚ. Uvádza sa, že 54 % 
Slovákov má základné digitálne zručnosti a 27 % má pokročilé digitálne zručnosti a 
oba ukazovatele sú pod priemernými hodnotami EÚ (56 % a 31 %).  Podiel 
odborníkov na oblasť IKT z celkového počtu zamestnancov narástol z 3,7 % v roku 
2020 na 4,2 % (nachádza sa mierne pod priemerom EÚ – 4,3%).28 

Pozitívne je potrebné hodnotiť, že nutnosť podpory vzdelávania, vrátane 
vzdelávania dospelých a skupín s nízkou kvalifikáciou, či marginalizovaných skupín 
neostáva na vnútroštátnej úrovni nepovšimnutá. Naopak potreby súčasného trhu 
práce sa rovnako premietajú do viacerých vnútroštátnych iniciatív, stratégií, ale aj 
legislatívnych reforiem.29 Napríklad v súvislosti s rozvíjaním digitálnych zručností 
obyvateľstva v pravidelnom hodnotení členských štátov EÚ bola vypracovaná 
Stratégia a akčný plán za zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI do roku 
2025, ktorej cieľom v hodnotenej oblasti ľudského kapitálu je „dosiahnutie 
minimálne priemeru EÚ, avšak vzhľadom na povahu ekonomiky a potrebu zvýšenia 
konkurencieschopnosti Slovenska, bude hlavným cieľom v horizonte 3 až 5 rokov, 
prekonať v hodnotení priemer EÚ.“30 Ako základný predpoklad akýchkoľvek zmien 
v hodnotenej oblasti sa opakovane zdôrazňuje reforma vzdelávania a podpora 
kvalitného celoživotného vzdelávania. V roku 2017 bola na Slovensku na podnet 
Európskej komisie vytvorená i Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania 
Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), ktorej cieľom je vo všetkých organizáciách 
verejného a súkromného sektora, vrátane akademických a občianskych organizácií 
a inštitúcií na Slovensku mobilizovať občanov, IT špecialistov, všetkých 
zamestnancov a vo vzdelávaní za účelom zlepšovania digitálnych zručností.31  

V nadväznosti na rozvíjanie kvalitného systému celoživotného vzdelávania bola 
v novembri 2021 vládou schválená Stratégia celoživotného vzdelávania 
a poradenstva na roky 2021 – 2030. Východiskom kreovania jej obsahu bola 
napríklad Národná stratégia zručností pre Slovensko vypracovaná Organizáciou pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „OECD“) v priebehu roku 2019, v ktorej 
sa okrem iného konštatuje výrazný nepomer zručností dopytu a ponuky na trhu práce 
a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily najmä v oblasti vedy a technológií. 
OECD poukazuje tiež na nedostatočne rozvinutú kultúru vzdelávania dospelých, ako 
aj finančnej podpory, vrátane nízkej účasti dospelých na vzdelávaní.32 Stratégia 

                                                           
28  EURÓPSKA KOMISIA: Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti, Slovensko, 2021, s. 6. Dostupné 

na: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-slovakia [cit. 3. 8. 2022]. 
29  Pozri Národný program reforiem SR 2022 z dielne Ministerstva financií SR.  
30  Stratégia a akčný plán za zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI do roku 2025, s. 50. 

Dostupné na: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/digitalna-transformacia/strategia-a-
akcny-plan-na-zlepsenie-postavenia-slovenska-v-indexe-desi-do-roku-2025/index.html [cit. 26. 7. 
2022]. 

31  Dostupné na: https://digitalnakoalicia.sk/o-nas/?_wpnonce=c4c5a6d9bb [cit. 26. 7. 2022]. 
32  Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030, s. 11. Dostupné na: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiQ6ea 
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podpora rozvoja vysokovýkonného ekosystému digitálneho vzdelávania (napr. 
infraštruktúra, pripojiteľnosť a digitálne vybavenie, digitálne spôsobilí učitelia, 
vysokokvalitný obsah vzdelávania) a posilnenie digitálnych zručností a kompetencií 
relevantných pre digitálnu transformáciu (uvedené si vyžaduje napr. základné 
digitálne zručnosti a kompetencie od útleho veku, porozumenie technológiám akými 
je umelá inteligencia).25 

Podpora digitálneho vzdelávania, ako aj zlepšovanie digitálnych zručností 
a kompetencií na digitálnu transformáciu je zreteľne vyjadrená aj v Uznesení 
Európskeho parlamentu z 25. marca 2021 o formovaní politiky digitálneho 
vzdelávania (2021/C 494/01). Európsky parlament zdôrazňuje v súlade s Rámcovou 
dohodou európskych sociálnych partnerov o digitalizácii, že spoločnosti pri 
zavádzaní nových technológií majú zodpovednosť za poskytovanie primeranej 
rekvalifikácie a zvyšovanie kvalifikácie voči všetkým dotknutým zamestnancom 
a zároveň zdôrazňuje úlohu sociálnych partnerov pri identifikácii potrebných 
zručností, rozvoji odbornej prípravy na pracovisku a aktualizácii učebných osnov. 
Poukazuje na potrebu reagovať na nové pracovné prostredie spôsobené pandémiou, 
akými je práca na diaľku, prostredníctvom zavedenia riadnej odbornej prípravy za 
účelom prípravy ľudí na prebiehajúce zmeny (bod 32). Pripomína tiež nutnosť 
zamerať sa na prístup k digitálnemu vzdelávaniu a zlepšeniu digitálnej gramotnosti 
dospelých s nižšou kvalifikáciou, osôb so zdravotným postihnutím, osôb so 
zraniteľných alebo marginalizovaných skupín, starších ľudí a ľudí žijúcich vo 
vzdialených alebo vidieckych oblastiach (bod 41).  

Osobitný význam v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a zamestnanosti 
pripisujeme Rámcovej dohode európskych sociálnych partnerov o digitalizácii 
z júna 2020 (ďalej len „rámcová dohoda o digitalizácii“).26 Jej cieľom je zvýšiť 
povedomie a zlepšiť porozumieme pre zamestnávateľov, pracovníkov a ich 
zástupcov o príležitostiach a výzvach vo svete práce, ktoré vyplývajú z digitálnej 
transformácie, poskytnúť rámec pomocných či smerodajných opatrení pri 
navrhovaní konkrétnych krokov pri využívaní vznikajúcich príležitostí a riešení 
výziev, ako aj podporiť partnerský prístup medzi zamestnávateľmi, pracovníkmi 
a ich zástupcami a rozvoj ľudsky orientovaného prístupu k integrácii digitálnych 
technológií do sveta práce. Z rámcovej dohody o digitalizácii vzťahujúcej sa na 
všetkých pracovníkov a zamestnávateľov verejného a súkromného sektora, vyplýva, 
že digitalizácia sa v pracovnom prostredí dotýka mnohých tém, ktoré v procese 
digitálnej transformácie a navrhovaní opatrení musia byť zohľadnené, akými je 
napríklad pracovná náplň – zručnosti, pracovné podmienky (napr. rovnováha medzi 
pracovným a súkromným životom), organizácia práce a pod. S jednou z tém úzko 
súvisí otázka digitálnych zručností a zabezpečenia zamestnania.27  

Udržateľný rast, ekonomicky pokrok, zamestnanosť na národnej úrovni je možné 
dosiahnuť iba podporou inovácií, ktoré v sebe zahŕňa rozvíjanie všestranných 

                                                           
25  EURÓPSKA KOMISIA: Akčný plán digitálneho vzdelávania na roky 2021-2027. Dostupné na: 

https://education.ec.europa.eu/sk/focus-topics/digital-education/action-plan [cit. 26. 7. 2022]. 
26  BusinessEurope, SMEunited, CEEP a ETUC (a kontaktný výbor EUROCADRES/CEC).  
27  Rámcová dohoda európskych sociálnych partnerov o digitalizácii, jún 2020, s. 4 – 7. Dostupné na: 

https://www.nkos.sk/2021/09/29/ramcova-dohoda-o-digitalizacii/ [cit. 26. 7. 2022]. 
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zručností a kvalifikácie, tak ako to explicitne vyplýva zo škály právne záväzných 
a odporúčacích resp. strategických dokumentov. Determinantom je teda 
investovanie do rozvoja kvalitných vzdelávacích systémov. Podľa ukazovateľov 
DESI Slovensko za rok 2021 v oblasti ľudského kapitálu sa Slovensko umiestnilo na 
19. mieste spomedzi 27 krajín EÚ a je pod priemerom EÚ. Uvádza sa, že 54 % 
Slovákov má základné digitálne zručnosti a 27 % má pokročilé digitálne zručnosti a 
oba ukazovatele sú pod priemernými hodnotami EÚ (56 % a 31 %).  Podiel 
odborníkov na oblasť IKT z celkového počtu zamestnancov narástol z 3,7 % v roku 
2020 na 4,2 % (nachádza sa mierne pod priemerom EÚ – 4,3%).28 

Pozitívne je potrebné hodnotiť, že nutnosť podpory vzdelávania, vrátane 
vzdelávania dospelých a skupín s nízkou kvalifikáciou, či marginalizovaných skupín 
neostáva na vnútroštátnej úrovni nepovšimnutá. Naopak potreby súčasného trhu 
práce sa rovnako premietajú do viacerých vnútroštátnych iniciatív, stratégií, ale aj 
legislatívnych reforiem.29 Napríklad v súvislosti s rozvíjaním digitálnych zručností 
obyvateľstva v pravidelnom hodnotení členských štátov EÚ bola vypracovaná 
Stratégia a akčný plán za zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI do roku 
2025, ktorej cieľom v hodnotenej oblasti ľudského kapitálu je „dosiahnutie 
minimálne priemeru EÚ, avšak vzhľadom na povahu ekonomiky a potrebu zvýšenia 
konkurencieschopnosti Slovenska, bude hlavným cieľom v horizonte 3 až 5 rokov, 
prekonať v hodnotení priemer EÚ.“30 Ako základný predpoklad akýchkoľvek zmien 
v hodnotenej oblasti sa opakovane zdôrazňuje reforma vzdelávania a podpora 
kvalitného celoživotného vzdelávania. V roku 2017 bola na Slovensku na podnet 
Európskej komisie vytvorená i Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania 
Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), ktorej cieľom je vo všetkých organizáciách 
verejného a súkromného sektora, vrátane akademických a občianskych organizácií 
a inštitúcií na Slovensku mobilizovať občanov, IT špecialistov, všetkých 
zamestnancov a vo vzdelávaní za účelom zlepšovania digitálnych zručností.31  

V nadväznosti na rozvíjanie kvalitného systému celoživotného vzdelávania bola 
v novembri 2021 vládou schválená Stratégia celoživotného vzdelávania 
a poradenstva na roky 2021 – 2030. Východiskom kreovania jej obsahu bola 
napríklad Národná stratégia zručností pre Slovensko vypracovaná Organizáciou pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „OECD“) v priebehu roku 2019, v ktorej 
sa okrem iného konštatuje výrazný nepomer zručností dopytu a ponuky na trhu práce 
a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily najmä v oblasti vedy a technológií. 
OECD poukazuje tiež na nedostatočne rozvinutú kultúru vzdelávania dospelých, ako 
aj finančnej podpory, vrátane nízkej účasti dospelých na vzdelávaní.32 Stratégia 

                                                           
28  EURÓPSKA KOMISIA: Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti, Slovensko, 2021, s. 6. Dostupné 

na: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-slovakia [cit. 3. 8. 2022]. 
29  Pozri Národný program reforiem SR 2022 z dielne Ministerstva financií SR.  
30  Stratégia a akčný plán za zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI do roku 2025, s. 50. 

Dostupné na: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/digitalna-transformacia/strategia-a-
akcny-plan-na-zlepsenie-postavenia-slovenska-v-indexe-desi-do-roku-2025/index.html [cit. 26. 7. 
2022]. 

31  Dostupné na: https://digitalnakoalicia.sk/o-nas/?_wpnonce=c4c5a6d9bb [cit. 26. 7. 2022]. 
32  Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030, s. 11. Dostupné na: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiQ6ea 
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celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030 v tejto súvislosti 
ustanovuje niekoľko cieľov ako napríklad posilnenie inkluzívnosti vzdelávania 
dospelých, zvyšovanie účasti dospelých na vzdelávaní, podpora rozvoja ďalšieho 
odborného vzdelávania, efektívnejšie prepájanie vzdelávania a trhu práce s dôrazom 
na očakávané zmeny štruktúry pracovných miest či zvýšenie efektívnosti 
a flexibility kvalifikačného systému SR.33 Dosahovanie stratégiami stanovených 
cieľov predpokladá realizovanie konkrétnych krokov v podobe systémových zmien.  

Súčasný zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o celoživotnom vzdelávaní“) upravuje koncept 
čiastočnej alebo úplnej kvalifikácie získavanej prostredníctvom formálneho 
vzdelávania. Celoživotným vzdelávaním sú všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú 
v priebehu života s cieľom zlepšiť vedomosti, zručnosti a schopnosti. Celoživotné 
vzdelávanie je v súčasnosti vymedzené ako základný princíp výchovy a vzdelávania, 
ktorý sa uskutočňuje vo vzdelávacom systéme SR. Je tvorené zo školského 
vzdelávania, ktorej úspešným absolvovaním sa získava stupeň vzdelania 
a z ďalšieho vzdelávania, ktoré nadväzuje na stupeň vzdelania dosiahnutý 
v školskom vzdelávaní (§ 2). Ďalšie vzdelávanie umožňuje získať čiastočnú alebo 
úplnú kvalifikáciu, doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť si kvalifikáciu 
nadobudnutú v školskom vzdelávaní, alebo uspokojiť záujmy a získať spôsobilosť 
zapájať sa do života občianskej spoločnosti. Úspešným absolvovaním ďalšieho 
vzdelávania však nedochádza k získaniu stupňa vzdelania (§ 2 ods. 3). Zákon 
upravuje štyri druhy ďalšieho vzdelávania: i.) ďalšie odborné vzdelávanie (smeruje 
k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon 
odbornej činnosti), ii.) rekvalifikačné vzdelávanie (účelom je získanie čiastočnej 
kvalifikácie alebo získanie úplnej kvalifikácie – odbornej spôsobilosti pre výkon 
pracovných činností v inom povolaní ako v tom, pre ktoré fyzická osoba získala 
kvalifikáciu prostredníctvom školského vzdelávania), iii.) kontinuálne vzdelávanie 
(dochádza k doplneniu, rozšíreniu, prehĺbeniu alebo obnove kvalifikácie ako 
predpoklad na výkon odbornej činnosti v súlade s osobitnými predpismi) a iv.) 
záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie, vzdelávanie seniorov a iné 
vzdelávanie, ktorým účastník ďalšieho vzdelávania uspokojuje svoje záujmy, zapája 
sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja svoju osobnosť.   

Ďalšie vzdelávanie v zmysle súčasného zákona o celoživotnom vzdelávaní síce 
explicitne neobsahuje vymedzenie pojmov neformálneho vzdelávania 
a informatívneho učenia sa, aj keď sa prijímajú ako jeho súčasť. Z predmetnej 
štruktúry ďalšieho vzdelávania tvorenej z formálneho vzdelávania, neformálneho 

                                                           
Y7cb5AhUVVvEDHTssDnwQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.minedu.sk%2Fdat
a%2Fatt%2F22182.pdf&usg=AOvVaw1r__LY-OvhB-ZvTRVAB6Rg [cit. 27. 7. 2022]. 

33  Bližšie k cieľom a opatreniam: Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 
2030, s. 11 a nasl.. Dostupné na: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source= 
web&cd=&ved=2ahUKEwiQ6eaY7cb5AhUVVvEDHTssDnwQFnoECBMQAQ&url=https%3A 
%2F%2Fwww.minedu.sk%2Fdata%2Fatt%2F22182.pdf&usg=AOvVaw1r__LY-OvhB-ZvTRVA 
B6Rg [cit. 27. 7. 2022]. 
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vzdelávania a informálneho učenia vychádzajú mnohé dokumenty, akými je 
napríklad Memorandum o celoživotnom vzdelávaní sa z roku 2000.34  

Zatiaľ čo formálne vzdelávanie prebieha v systéme školského vzdelávania 
a vedie k vzniku osvedčenia alebo diplomu, neformálne vzdelávanie je organizované 
rôznymi vzdelávacími inštitúciami a ako uvádza Odporúčanie Rady o potvrdzovaní 
neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, jeho príkladom je 
vnútropodniková odborná príprava, prostredníctvom ktorej spoločnosti aktualizujú 
a zdokonaľujú zručnosti svojich pracovníkov (napr. v oblasti IKT). Informálne 
učenie sa zase prebieha počas bežných aktivít spojeným s prácou alebo mimo nej, 
napríklad v rodine, a nemusí byť zámerné. K typickým príkladom patria rôzne 
pracovné alebo životné skúsenosti alebo zručnosti (napr. v oblasti jazykov, IKT a 
pod).35  

V tejto súvislosti boli avizované aj nevyhnutné legislatívne zmeny v podobe 
nového  zákona o celoživotnom vzdelávaní,36 ktorého cieľom je podľa predbežnej 
informácie okrem iného zaviesť systém uznávania výsledkov neformáleho 
vzdelávania a informálneho učenia sa, ktorý v doterajšej právnej úprave absentuje, 
a to v súlade s Odporúčaním Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní 
neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa (2012/C398/01).37 

K prepojenosti systému vzdelávania a požiadaviek pracovného trhu napomáha 
Národná sústava kvalifikácií a Národná sústava povolaní. Podľa § 21 zákona 
o celoživotnom vzdelávaní predstavuje Národná sústava kvalifikácií verejne 
prístupný register, ktorý obsahuje popis čiastočných a úplných kvalifikácií 
rozlišovaných a uznávaných na Slovensku, požadovaných na výkon pracovných 
činností pre dané povolanie vo forme kvalifikačných štandardov a hodnotiacich 
štandardov. Uvádza sa, že vychádza zo všetkých troch spôsobov získania 
kvalifikácie a umožňuje overenie kvalifikácie získanej aj mimo systému formálneho 
vzdelávania, pred skúšobnou komisiou oprávnenej inštitúcie na základe podanej 

                                                           
34  Memorandum o celoživotnom vzdelávaní sa, Pracovný materiál Európskej komisie, Brusel, 

30.10.2000, SEC(2000) 1832, SOC/COM/00/075. Dostupné na: https://www.google.com/url?sa= 
t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj2-MW95Mb5AhV-XfEDHZQ6CNQQ 
FnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.minedu.sk%2Fdata%2Ffiles%2F2607_2000_mem
orandum_o_celozivotnom_vzdelavani.pdf&usg=AOvVaw1FnvznJyfpFhgVP6qoehb0 [cit. 27. 7. 
2022]. 

35  Príloha Odporúčania Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania 
a informálneho učenia sa (2012/C398/01). Dostupné na: https://www.google.com/url?sa=t&rct= 
j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjo-8H05Mb5AhWInqQKHfI5DWkQFnoECAs 
QAQ&url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FSK%2FTXT%2FPDF%2F 
%3Furi%3DCELEX%3A32012H1222(01)%26from%3DEN)&usg=AOvVaw3AKia7k2X432bsO
jM9IvsB [cit. 28. 7. 2022]. 

36  PI/2022/53 Návrh zákona o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy?p_p_id=processDetail_WAR_portlet 
sel&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_ 
count=1&_processDetail_WAR_portletsel_cisloLP=PI%2F2022%2F53&_processDetail_WAR_ 
portletsel_action=files [cit. 28. 7. 2022]. 

37  Národný program reforiem Slovenskej republiky 2022, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, 
s. 47. Dostupné na: https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke- 
materialy/narodny-program-reforiem/narodny-program-reforiem.html [cit. 28. 7. 2022].  
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celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030 v tejto súvislosti 
ustanovuje niekoľko cieľov ako napríklad posilnenie inkluzívnosti vzdelávania 
dospelých, zvyšovanie účasti dospelých na vzdelávaní, podpora rozvoja ďalšieho 
odborného vzdelávania, efektívnejšie prepájanie vzdelávania a trhu práce s dôrazom 
na očakávané zmeny štruktúry pracovných miest či zvýšenie efektívnosti 
a flexibility kvalifikačného systému SR.33 Dosahovanie stratégiami stanovených 
cieľov predpokladá realizovanie konkrétnych krokov v podobe systémových zmien.  

Súčasný zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o celoživotnom vzdelávaní“) upravuje koncept 
čiastočnej alebo úplnej kvalifikácie získavanej prostredníctvom formálneho 
vzdelávania. Celoživotným vzdelávaním sú všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú 
v priebehu života s cieľom zlepšiť vedomosti, zručnosti a schopnosti. Celoživotné 
vzdelávanie je v súčasnosti vymedzené ako základný princíp výchovy a vzdelávania, 
ktorý sa uskutočňuje vo vzdelávacom systéme SR. Je tvorené zo školského 
vzdelávania, ktorej úspešným absolvovaním sa získava stupeň vzdelania 
a z ďalšieho vzdelávania, ktoré nadväzuje na stupeň vzdelania dosiahnutý 
v školskom vzdelávaní (§ 2). Ďalšie vzdelávanie umožňuje získať čiastočnú alebo 
úplnú kvalifikáciu, doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť si kvalifikáciu 
nadobudnutú v školskom vzdelávaní, alebo uspokojiť záujmy a získať spôsobilosť 
zapájať sa do života občianskej spoločnosti. Úspešným absolvovaním ďalšieho 
vzdelávania však nedochádza k získaniu stupňa vzdelania (§ 2 ods. 3). Zákon 
upravuje štyri druhy ďalšieho vzdelávania: i.) ďalšie odborné vzdelávanie (smeruje 
k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon 
odbornej činnosti), ii.) rekvalifikačné vzdelávanie (účelom je získanie čiastočnej 
kvalifikácie alebo získanie úplnej kvalifikácie – odbornej spôsobilosti pre výkon 
pracovných činností v inom povolaní ako v tom, pre ktoré fyzická osoba získala 
kvalifikáciu prostredníctvom školského vzdelávania), iii.) kontinuálne vzdelávanie 
(dochádza k doplneniu, rozšíreniu, prehĺbeniu alebo obnove kvalifikácie ako 
predpoklad na výkon odbornej činnosti v súlade s osobitnými predpismi) a iv.) 
záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie, vzdelávanie seniorov a iné 
vzdelávanie, ktorým účastník ďalšieho vzdelávania uspokojuje svoje záujmy, zapája 
sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja svoju osobnosť.   

Ďalšie vzdelávanie v zmysle súčasného zákona o celoživotnom vzdelávaní síce 
explicitne neobsahuje vymedzenie pojmov neformálneho vzdelávania 
a informatívneho učenia sa, aj keď sa prijímajú ako jeho súčasť. Z predmetnej 
štruktúry ďalšieho vzdelávania tvorenej z formálneho vzdelávania, neformálneho 

                                                           
Y7cb5AhUVVvEDHTssDnwQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.minedu.sk%2Fdat
a%2Fatt%2F22182.pdf&usg=AOvVaw1r__LY-OvhB-ZvTRVAB6Rg [cit. 27. 7. 2022]. 

33  Bližšie k cieľom a opatreniam: Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 
2030, s. 11 a nasl.. Dostupné na: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source= 
web&cd=&ved=2ahUKEwiQ6eaY7cb5AhUVVvEDHTssDnwQFnoECBMQAQ&url=https%3A 
%2F%2Fwww.minedu.sk%2Fdata%2Fatt%2F22182.pdf&usg=AOvVaw1r__LY-OvhB-ZvTRVA 
B6Rg [cit. 27. 7. 2022]. 
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vzdelávania a informálneho učenia vychádzajú mnohé dokumenty, akými je 
napríklad Memorandum o celoživotnom vzdelávaní sa z roku 2000.34  

Zatiaľ čo formálne vzdelávanie prebieha v systéme školského vzdelávania 
a vedie k vzniku osvedčenia alebo diplomu, neformálne vzdelávanie je organizované 
rôznymi vzdelávacími inštitúciami a ako uvádza Odporúčanie Rady o potvrdzovaní 
neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, jeho príkladom je 
vnútropodniková odborná príprava, prostredníctvom ktorej spoločnosti aktualizujú 
a zdokonaľujú zručnosti svojich pracovníkov (napr. v oblasti IKT). Informálne 
učenie sa zase prebieha počas bežných aktivít spojeným s prácou alebo mimo nej, 
napríklad v rodine, a nemusí byť zámerné. K typickým príkladom patria rôzne 
pracovné alebo životné skúsenosti alebo zručnosti (napr. v oblasti jazykov, IKT a 
pod).35  

V tejto súvislosti boli avizované aj nevyhnutné legislatívne zmeny v podobe 
nového  zákona o celoživotnom vzdelávaní,36 ktorého cieľom je podľa predbežnej 
informácie okrem iného zaviesť systém uznávania výsledkov neformáleho 
vzdelávania a informálneho učenia sa, ktorý v doterajšej právnej úprave absentuje, 
a to v súlade s Odporúčaním Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní 
neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa (2012/C398/01).37 

K prepojenosti systému vzdelávania a požiadaviek pracovného trhu napomáha 
Národná sústava kvalifikácií a Národná sústava povolaní. Podľa § 21 zákona 
o celoživotnom vzdelávaní predstavuje Národná sústava kvalifikácií verejne 
prístupný register, ktorý obsahuje popis čiastočných a úplných kvalifikácií 
rozlišovaných a uznávaných na Slovensku, požadovaných na výkon pracovných 
činností pre dané povolanie vo forme kvalifikačných štandardov a hodnotiacich 
štandardov. Uvádza sa, že vychádza zo všetkých troch spôsobov získania 
kvalifikácie a umožňuje overenie kvalifikácie získanej aj mimo systému formálneho 
vzdelávania, pred skúšobnou komisiou oprávnenej inštitúcie na základe podanej 

                                                           
34  Memorandum o celoživotnom vzdelávaní sa, Pracovný materiál Európskej komisie, Brusel, 

30.10.2000, SEC(2000) 1832, SOC/COM/00/075. Dostupné na: https://www.google.com/url?sa= 
t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj2-MW95Mb5AhV-XfEDHZQ6CNQQ 
FnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.minedu.sk%2Fdata%2Ffiles%2F2607_2000_mem
orandum_o_celozivotnom_vzdelavani.pdf&usg=AOvVaw1FnvznJyfpFhgVP6qoehb0 [cit. 27. 7. 
2022]. 

35  Príloha Odporúčania Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania 
a informálneho učenia sa (2012/C398/01). Dostupné na: https://www.google.com/url?sa=t&rct= 
j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjo-8H05Mb5AhWInqQKHfI5DWkQFnoECAs 
QAQ&url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FSK%2FTXT%2FPDF%2F 
%3Furi%3DCELEX%3A32012H1222(01)%26from%3DEN)&usg=AOvVaw3AKia7k2X432bsO
jM9IvsB [cit. 28. 7. 2022]. 

36  PI/2022/53 Návrh zákona o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy?p_p_id=processDetail_WAR_portlet 
sel&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_ 
count=1&_processDetail_WAR_portletsel_cisloLP=PI%2F2022%2F53&_processDetail_WAR_ 
portletsel_action=files [cit. 28. 7. 2022]. 

37  Národný program reforiem Slovenskej republiky 2022, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, 
s. 47. Dostupné na: https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke- 
materialy/narodny-program-reforiem/narodny-program-reforiem.html [cit. 28. 7. 2022].  
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žiadosti a po zaplatení správneho poplatku.38 Národná sústava kvalifikácii má 
reflektovať požadované nároky na kvalifikáciu s ohľadom na potreby trhu práce, 
zánik neaktuálnych kvalifikácií, či vznik nových kvalifikácií resp. zmeny tých 
súčasných. Zmyslom Národnej sústavy kvalifikácií je definovanie vedomosti, 
zručností a kompetencií pre konkrétnu kvalifikáciu, ktorá je potrebná pre výkon 
povolania. Nadväzuje na národnú sústavu povolaní, ktorá ako ucelený informačný 
systém popisuje nároky trhu práce na jednotlivé pracovné miesta. Určuje požiadavky 
na odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré sú potrebné na vykonávanie 
pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce (§ 35a zákona č. 5/2004 
Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len 
„zákon o službách zamestnanosti“).  
Národná sústava kvalifikácií a národná sústava povolaní by mali odzrkadľovať 
dôsledky priemyselnej revolúcie na zmenené požiadavky kvalifikácie pracovnej sily 
a potrieb pracovného trhu. Rozšírenie systému celoživotného vzdelávania 
o uznávanie kvalifikácií získaných z neformálneho vzdelávania a informatívneho 
učenia je potrebné hodnotiť ako pozitívny krok pre rýchlejšie prispôsobenie 
sa súčasným a najmä budúcim požiadavkám na kľúčové zručnosti a kompetencie 
pracovných síl, najmä však pre zvýšenie resp. udržanie ich zamestnateľnosti.  

 
3.  NÁSTROJE PODPORY VZDELÁVANIA UCHÁDZAČOV  O 

ZAMESTNANIE A PONUKA VHODNÉHO ZAMESTNANIA 
  

Východiská identifikovaných potrieb pracovného trhu sa musia prejaviť aj 
v nástrojoch, ktoré napomáhajú jednotlivcom mimo aktívneho pracovného života 
k ich opätovnému zaradeniu do zamestnania, predovšetkým u kategórií, ktoré sú 
digitalizáciou najviac dotknuté. Uvedený účel majú podľa právneho stavu de lege 
lata napĺňať okrem iného nástroje aktívnych opatrení na trhu práce upravené 
v siedmej časti zákona o službách zamestnanosti.  

V nadväznosti na avizovanú nutnosť rozširovania kompetencií pracovných síl sa 
už legislatívne upraveným a efektívnym opatrením javí najmä vzdelávanie 
a príprava pre trh práce (§ 44 ods. 1), ktorým podľa zákonného vymedzenia je 
teoretická alebo praktická príprava uchádzača o zamestnanie pre jeho uplatnenie na 
trhu práce, ktorá umožňuje získať nové odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti 
na účel pracovného uplatnenia vo vhodnom zamestnaní. Nie je ním však 
vzdelávanie, ktorým dochádza ku zvyšovaniu stupňa vzdelania (napr. podľa zákona 
o vysokých školách) alebo príprava na výkon špeciálnych odborných činností 
vyžadujúcich odbornú spôsobilosť (napr. u poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti).39 Vzdelávanie a príprava pre trh práce sa na účely tohto ustanovenia 
môže uskutočňovať napríklad vo vzdelávacích akreditovaných alebo 
neakreditovaných programoch, prípadne tiež kurzoch vykonávaných na základe 

                                                           
38  Bližšie pozri: https://www.kvalifikacie.sk/co-je-nsk [cit. 28. 7. 2022]. 
39  Výnimkou je podľa § 44 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti dokončenie vzdelania na 

základnej škole alebo na strednej škole uchádzačom o zamestnanie na účely získania dokladu o 
ukončení vzdelania na základnej škole alebo na strednej škole v poslednom ročníku príslušnej školy 
na základe projektov a programov. 
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oprávnenia, osvedčenia či registrácie. Realizuje sa aj prostredníctvom národných 
a pilotných projektov vzdelávania a prípravy pre trh práce schválených 
ministerstvom. Pre evidovaného uchádzača o zamestnanie vzdelávanie a prípravu 
pre trh práce zabezpečuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len 
„ústredie), úrad práce, sociálnych  vecí a rodiny (ďalej len „úrad“), prípadne 
právnická alebo fyzická osoba, ktorá zabezpečuje činnosti podľa zákona o službách 
zamestnanosti (§2 ods. 1 písm. m)).  Podľa právneho stavu de lege lata má opatrenie 
povahu fakultatívneho nástroja, ktoré ústredie resp. úrady nie sú povinné zabezpečiť. 
Pri rozhodovaní o využití zákonného nástroja môžu vychádzať z posúdenia 
navzájom súvisiacich okolností – situácie na pracovnom trhu a osoby samotného 
uchádzača z hľadiska potreby doplnenia, či získania zručností. Uchádzač 
o zamestnanie si vzdelávanie môže zabezpečiť aj z vlastnej iniciatívy za podmienok 
ustanovených zákonom, ktoré súvisia s možnosťou následného poskytnutia 
príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce. Samotné vzdelávanie a príprava 
pre trh práce u uchádzača o zamestnanie teda nie je nárokovateľným opatrením 
a zabezpečuje sa vtedy, ak si to vyžaduje uplatnenie uchádzača na trhu práce (napr. 
v prípade dlhodobo nezamestnaných občanov), a to najmä pri nedostatku odborných 
vedomostí alebo zručností alebo v prípade potreby zmeny vedomostí a odborných 
zručností vzhľadom na dopyt na trhu práce a straty schopnosti vykonávať pracovnú 
činnosť v doterajšom zamestnaní. Vzhľadom na demonštratívnosť ust. § 46 ods. 1 
zákona o službách zamestnanosti sa uvedenými prípadmi možnosti poskytnutia 
vzdelávania pre uchádzačov o zamestnanie nevyčerpávajú a nemusia tak súvisieť iba 
s nedostatkom znalostí či nutnosťou ich zmeny. Vzdelávanie a príprava pre trh práce 
sa podľa zákona o službách zamestnanosti vykonáva na základe dohôd uzatvorených 
jednak medzi uchádzačom o zamestnanie a úradom (resp. právnickou alebo fyzickou 
osobou, ktorá zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce) a medzi 
dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce a ústredím (resp. 
právnickou a fyzickou osobou, ktorá zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh 
práce u uchádzačov o zamestnanie). Uzatvorenie dohody medzi uchádzačom 
a úradom/právnickou alebo fyzickou osobou sa vyžaduje aj v prípade, ak si uchádzač 
o zamestnanie zabezpečuje vzdelávanie z vlastnej iniciatívy.  

Pozitívnym prvkom právnej úpravy je, že vzdelávanie a príprava pre trh práce 
u uchádzača o zamestnanie sú spojené s finančnou podporou, a to v podobe 
možnosti preplatenia zákonom predpokladaných nákladov alebo príspevkov 
poskytnutých uchádzačovi na základe žiadosti. Úrad poskytuje náhradu cestovných 
výdavkov na dopravu z miesta trvalého alebo prechodného pobytu do miesta 
poskytovania vzdelávania a späť, ako aj výdavkov na ubytovanie a stravné podľa 
zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, 
pričom podrobnosti preplácania týchto nákladov sú obligatórnou súčasťou dohody 
medzi úradom (resp. právnickou a fyzickou osobou) a uchádzačom.40 V prípade, ak 
ide o uchádzača o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje na predmetnom vzdelávaní 
a ktorý je rodičom starajúcim sa o dieťa pred začiatkom povinnej školskej 

                                                           
40  Náhradu predmetných výdavkov môže poskytnúť aj dodávateľ služby vzdelávania a prípravy pre 

trh práce alebo právnická alebo fyzická osoba zabezpečujúca vzdelávanie a prípravu pre trh práce, 
ak to bolo dohodnuté (§ 46 ods. 5 zákona o službách zamestnanosti).  
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žiadosti a po zaplatení správneho poplatku.38 Národná sústava kvalifikácii má 
reflektovať požadované nároky na kvalifikáciu s ohľadom na potreby trhu práce, 
zánik neaktuálnych kvalifikácií, či vznik nových kvalifikácií resp. zmeny tých 
súčasných. Zmyslom Národnej sústavy kvalifikácií je definovanie vedomosti, 
zručností a kompetencií pre konkrétnu kvalifikáciu, ktorá je potrebná pre výkon 
povolania. Nadväzuje na národnú sústavu povolaní, ktorá ako ucelený informačný 
systém popisuje nároky trhu práce na jednotlivé pracovné miesta. Určuje požiadavky 
na odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré sú potrebné na vykonávanie 
pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce (§ 35a zákona č. 5/2004 
Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len 
„zákon o službách zamestnanosti“).  
Národná sústava kvalifikácií a národná sústava povolaní by mali odzrkadľovať 
dôsledky priemyselnej revolúcie na zmenené požiadavky kvalifikácie pracovnej sily 
a potrieb pracovného trhu. Rozšírenie systému celoživotného vzdelávania 
o uznávanie kvalifikácií získaných z neformálneho vzdelávania a informatívneho 
učenia je potrebné hodnotiť ako pozitívny krok pre rýchlejšie prispôsobenie 
sa súčasným a najmä budúcim požiadavkám na kľúčové zručnosti a kompetencie 
pracovných síl, najmä však pre zvýšenie resp. udržanie ich zamestnateľnosti.  

 
3.  NÁSTROJE PODPORY VZDELÁVANIA UCHÁDZAČOV  O 

ZAMESTNANIE A PONUKA VHODNÉHO ZAMESTNANIA 
  

Východiská identifikovaných potrieb pracovného trhu sa musia prejaviť aj 
v nástrojoch, ktoré napomáhajú jednotlivcom mimo aktívneho pracovného života 
k ich opätovnému zaradeniu do zamestnania, predovšetkým u kategórií, ktoré sú 
digitalizáciou najviac dotknuté. Uvedený účel majú podľa právneho stavu de lege 
lata napĺňať okrem iného nástroje aktívnych opatrení na trhu práce upravené 
v siedmej časti zákona o službách zamestnanosti.  

V nadväznosti na avizovanú nutnosť rozširovania kompetencií pracovných síl sa 
už legislatívne upraveným a efektívnym opatrením javí najmä vzdelávanie 
a príprava pre trh práce (§ 44 ods. 1), ktorým podľa zákonného vymedzenia je 
teoretická alebo praktická príprava uchádzača o zamestnanie pre jeho uplatnenie na 
trhu práce, ktorá umožňuje získať nové odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti 
na účel pracovného uplatnenia vo vhodnom zamestnaní. Nie je ním však 
vzdelávanie, ktorým dochádza ku zvyšovaniu stupňa vzdelania (napr. podľa zákona 
o vysokých školách) alebo príprava na výkon špeciálnych odborných činností 
vyžadujúcich odbornú spôsobilosť (napr. u poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti).39 Vzdelávanie a príprava pre trh práce sa na účely tohto ustanovenia 
môže uskutočňovať napríklad vo vzdelávacích akreditovaných alebo 
neakreditovaných programoch, prípadne tiež kurzoch vykonávaných na základe 

                                                           
38  Bližšie pozri: https://www.kvalifikacie.sk/co-je-nsk [cit. 28. 7. 2022]. 
39  Výnimkou je podľa § 44 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti dokončenie vzdelania na 

základnej škole alebo na strednej škole uchádzačom o zamestnanie na účely získania dokladu o 
ukončení vzdelania na základnej škole alebo na strednej škole v poslednom ročníku príslušnej školy 
na základe projektov a programov. 
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oprávnenia, osvedčenia či registrácie. Realizuje sa aj prostredníctvom národných 
a pilotných projektov vzdelávania a prípravy pre trh práce schválených 
ministerstvom. Pre evidovaného uchádzača o zamestnanie vzdelávanie a prípravu 
pre trh práce zabezpečuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len 
„ústredie), úrad práce, sociálnych  vecí a rodiny (ďalej len „úrad“), prípadne 
právnická alebo fyzická osoba, ktorá zabezpečuje činnosti podľa zákona o službách 
zamestnanosti (§2 ods. 1 písm. m)).  Podľa právneho stavu de lege lata má opatrenie 
povahu fakultatívneho nástroja, ktoré ústredie resp. úrady nie sú povinné zabezpečiť. 
Pri rozhodovaní o využití zákonného nástroja môžu vychádzať z posúdenia 
navzájom súvisiacich okolností – situácie na pracovnom trhu a osoby samotného 
uchádzača z hľadiska potreby doplnenia, či získania zručností. Uchádzač 
o zamestnanie si vzdelávanie môže zabezpečiť aj z vlastnej iniciatívy za podmienok 
ustanovených zákonom, ktoré súvisia s možnosťou následného poskytnutia 
príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce. Samotné vzdelávanie a príprava 
pre trh práce u uchádzača o zamestnanie teda nie je nárokovateľným opatrením 
a zabezpečuje sa vtedy, ak si to vyžaduje uplatnenie uchádzača na trhu práce (napr. 
v prípade dlhodobo nezamestnaných občanov), a to najmä pri nedostatku odborných 
vedomostí alebo zručností alebo v prípade potreby zmeny vedomostí a odborných 
zručností vzhľadom na dopyt na trhu práce a straty schopnosti vykonávať pracovnú 
činnosť v doterajšom zamestnaní. Vzhľadom na demonštratívnosť ust. § 46 ods. 1 
zákona o službách zamestnanosti sa uvedenými prípadmi možnosti poskytnutia 
vzdelávania pre uchádzačov o zamestnanie nevyčerpávajú a nemusia tak súvisieť iba 
s nedostatkom znalostí či nutnosťou ich zmeny. Vzdelávanie a príprava pre trh práce 
sa podľa zákona o službách zamestnanosti vykonáva na základe dohôd uzatvorených 
jednak medzi uchádzačom o zamestnanie a úradom (resp. právnickou alebo fyzickou 
osobou, ktorá zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce) a medzi 
dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce a ústredím (resp. 
právnickou a fyzickou osobou, ktorá zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh 
práce u uchádzačov o zamestnanie). Uzatvorenie dohody medzi uchádzačom 
a úradom/právnickou alebo fyzickou osobou sa vyžaduje aj v prípade, ak si uchádzač 
o zamestnanie zabezpečuje vzdelávanie z vlastnej iniciatívy.  

Pozitívnym prvkom právnej úpravy je, že vzdelávanie a príprava pre trh práce 
u uchádzača o zamestnanie sú spojené s finančnou podporou, a to v podobe 
možnosti preplatenia zákonom predpokladaných nákladov alebo príspevkov 
poskytnutých uchádzačovi na základe žiadosti. Úrad poskytuje náhradu cestovných 
výdavkov na dopravu z miesta trvalého alebo prechodného pobytu do miesta 
poskytovania vzdelávania a späť, ako aj výdavkov na ubytovanie a stravné podľa 
zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, 
pričom podrobnosti preplácania týchto nákladov sú obligatórnou súčasťou dohody 
medzi úradom (resp. právnickou a fyzickou osobou) a uchádzačom.40 V prípade, ak 
ide o uchádzača o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje na predmetnom vzdelávaní 
a ktorý je rodičom starajúcim sa o dieťa pred začiatkom povinnej školskej 
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dochádzky alebo inou osobou podľa zákona o rodine, ktorá sa o takéto dieťa stará, 
úrad obligatórne poskytuje príspevok na služby pre rodinu s deťmi. Jeho účelom je 
úhrada časti preukázaných výdavkov na pobyt dieťaťa v predškolskom zariadení 
alebo na starostlivosť o dieťa poskytovanú fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na 
výkon tejto činnosti. Zákon v tomto prípade neustanovuje minimálnu resp. 
maximálnu výšku preplatenia vzniknutých a preukázaných nákladov. V súvislosti 
s nákladmi na samotné vzdelávanie a prípravu pre trh práce úrad môže uchádzačovi 
poskytnúť príspevok vo výške 100% nákladov na vzdelávanie a prípravu pre trh 
práce. Na poskytnutie predmetného príspevku však nevzniká právny nárok. V praxi 
sa môže objaviť situácia, pri ktorej si uchádzač síce zabezpečí vzdelávanie a prípravu 
pre trh práce sám, z vlastnej iniciatívy, avšak následne sa domáha poskytnutia 
príspevku na úhradu nákladov, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli. Možnosť 
poskytnutia príspevku na úhradu oprávnených nákladov sa však viaže na splnenie 
niekoľkých zákonných podmienok, ktorými je: i.) uzatvorenie písomnej dohody 
medzi úradom (resp. právnickou alebo fyzickou osobou) a uchádzačom 
o zamestnanie, ii.) vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu 
nástupu do zamestnania alebo začatia prevádzkovania resp. vykonávania 
samostatnej zárobkovej činnosti41, iii.) predloženie písomnej žiadosti, ktorej 
súčasťou je pracovná zmluva najmenej na 6 mesiacov, alebo doklad o oprávnení 
vykonávať resp. prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť, ktoré vzniklo po 
absolvovaní vzdelávania a prípravy pre trh práce, doklad o absolvovaní vzdelávania, 
ktoré súvisí s vykonávanou činnosťou a doklad o úhrade vzniknutých nákladov. O 
príspevok možno požiadať najskôr po uplynutí 30 kalendárnych dní a najneskôr do 
90 kalendárnych dní po ukončení vzdelávania a prípravy pre trh práce. Maximálna 
výška príspevku je v tomto prípade ohraničená sumou 600 eur. Konštatujeme, že 
podmienky pre poskytnutie príspevku v danom prípade sú nastavené pomerne 
prísne, čo na druhej strane súvisí s efektívnym, účelným a hospodárnym 
vynakladaním verejných prostriedkov. Avšak súčasne máme za to, že ak má byť 
účelom rozširovanie, dopĺňanie vzdelávania, ktoré zároveň vedie k širším 
možnostiam uchádzača k uplatneniu na trhu práce alebo dokonca k následnému 
dlhodobejšiemu zotrvaniu na pracovnej pozícii, je predmetom úvahy, či by tieto 
podmienky nemali byť nastavené voľnejšie. Ich prísnosť navyše podporuje 
skutočnosť, že opätovné zapojenie do trhu práce sa musí uskutočniť najneskôr do 3 
mesiacov (90 kalendárnych dní) po absolvovaní vzdelávania (lehota na žiadosť 
o príspevok). Prípadné legislatívne zúženie podmienok by si ale súčasne vyžadovalo, 
aby úrad vopred posúdil, či uchádzačom vybrané vzdelávanie korešponduje 
s aktuálne uplatňovanou zásadou vhodnosti resp. vhodného zamestnania, ku 
ktorému má vzdelávanie a príprava pre trh práce smerovať alebo s dopytom na 
pracovnom trhu (ktorý podľa súčasného právneho stavu nie je rozhodujúcou 
skutočnosťou) a v závislosti od posúdenia príspevok poskytol.  

V nadväznosti na zabezpečovanie vzdelávania samotným uchádzačom 
o zamestnanie sú realizované kurzy prostredníctvom projektu KOMPAS+ alebo 
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REPAS+, v ktorom ústredie spolu s úradmi môžu uchádzačom o zamestnanie 
poskytnúť príspevky na kompetenčný kurz (KOMPAS+) alebo rekvalifikačný kurz 
(REPAS+). Podľa informácií zverejnených na webovej stránke ústredia, predstavuje 
napríklad kompetenčný kurz prípravu uchádzača o zamestnanie na uplatnenie na 
trhu práce v profesii, ktorú má záujem vykonávať po ukončení kurzu, s cieľom 
nadobudnúť vybrané kľúčové kompetencie – komunikačné zručnosti (vrátane 
sociálnych kompetencií), osobnostný rozvoj (vrátane manažérskych a 
podnikateľských kompetencií), počítačové zručnosti, jazykové zručnosti. Naopak 
rekvalifikačný kurz nemá byť zameraný na rozvoj komunikačných, počítačových, 
manažérskych, sociálnych, podnikateľských a jazykových kompetencií. Realizované 
projekty zodpovedajú aj súčasným potrebám trhu práce, a preto ich vnímame ako 
efektívny nástroj, ktorý je nutné naďalej podporovať. Predmetné projekty 
vychádzajú zo zákonnej úpravy vzdelávania a prípravy pre trh práce 
zabezpečovaného uchádzačom o zamestnanie z vlastnej iniciatívy. Podmienky 
poskytovania príspevku pri účasti na kompetenčnom alebo rekvalifikačnom kurze 
vyplývajú zo zverejneného formulára, ktorý je potrebné príslušnému úradu predložiť 
vopred, najneskôr 14 pred predpokladaným začiatkom kurzu. Na poskytnutie 
príspevku nie je právny nárok a jednotlivé žiadosti sa posudzujú individuálne, 
pričom po ich schválení dochádza k uzatvoreniu dohody o poskytnutí príspevku. 
V nadväznosti na nami vyššie spomenutú prísnosť zákonných podmienok 
poskytnutia príspevku možno z pohľadu uchádzačov motivačne vnímať, že 
podmienky poskytnutia príspevku (podrobne zadefinované v zverejnených 
formulároch), sú v otázke preukázania uplatnenia na trhu práce sú nastavené širšie 
než podmienky určené v ust. § 46 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti (napr. 
preukázanie uplatnenia na trhu práce je možné aj doložením zoznamu voľných 
pracovných miest zverejnených úradom, v ktorom sa nachádza pracovná pozícia, na 
ktorej sa chce uplatniť). 42    

V súvislosti so vzdelávaním a prípravou pre trh práce u uchádzačov 
o zamestnanie sa v aplikačnej praxi najčastejšie objavuje otázka či úradom ponúkané 
vzdelávanie a príprava pre trh práce a samotná ponuka zamestnania pri jeho 
sprostredkovaní úradom musí zodpovedať nadobudnutej kvalifikácii uchádzača 
o zamestnanie alebo dosiaľ nadobudnutým odborným zručnostiam. Na jednej strane 
môže nastať situácia, ak uchádzač má záujem o rekvalifikovanie, ktoré vôbec 
nezodpovedá jeho dosiaľ vykonávanému povolaniu, vzdelaniu, či praktickým 
skúsenostiam. Na druhej strane sa môžu vyskytnúť situácie, ak je uchádzačovi 
ponúkané vzdelávanie v oblasti, ktorá žiadnym spôsobom s jeho kvalifikáciou či 
zručnosťami nesúvisí a ktoré uchádzač z tohto dôvodu nemá záujem absolvovať, 
pretože v povolaní, ku ktorému vzdelávanie smeruje, sa v budúcnosti nechce 
uplatniť. Okrem toho nemožno opomenúť ani prípady, v ktorých sa uchádzači 
o zamestnanie vyhýbajú akýmkoľvek aktivitám, ktoré by k ich opätovnému 
zaradeniu do pracovného trhu mohli napomôcť. Význam otázky o vhodnosti 
ponúkanej vzdelávacej aktivity spočíva v závažnosti dôsledkov pre uchádzača 
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dochádzky alebo inou osobou podľa zákona o rodine, ktorá sa o takéto dieťa stará, 
úrad obligatórne poskytuje príspevok na služby pre rodinu s deťmi. Jeho účelom je 
úhrada časti preukázaných výdavkov na pobyt dieťaťa v predškolskom zariadení 
alebo na starostlivosť o dieťa poskytovanú fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na 
výkon tejto činnosti. Zákon v tomto prípade neustanovuje minimálnu resp. 
maximálnu výšku preplatenia vzniknutých a preukázaných nákladov. V súvislosti 
s nákladmi na samotné vzdelávanie a prípravu pre trh práce úrad môže uchádzačovi 
poskytnúť príspevok vo výške 100% nákladov na vzdelávanie a prípravu pre trh 
práce. Na poskytnutie predmetného príspevku však nevzniká právny nárok. V praxi 
sa môže objaviť situácia, pri ktorej si uchádzač síce zabezpečí vzdelávanie a prípravu 
pre trh práce sám, z vlastnej iniciatívy, avšak následne sa domáha poskytnutia 
príspevku na úhradu nákladov, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli. Možnosť 
poskytnutia príspevku na úhradu oprávnených nákladov sa však viaže na splnenie 
niekoľkých zákonných podmienok, ktorými je: i.) uzatvorenie písomnej dohody 
medzi úradom (resp. právnickou alebo fyzickou osobou) a uchádzačom 
o zamestnanie, ii.) vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu 
nástupu do zamestnania alebo začatia prevádzkovania resp. vykonávania 
samostatnej zárobkovej činnosti41, iii.) predloženie písomnej žiadosti, ktorej 
súčasťou je pracovná zmluva najmenej na 6 mesiacov, alebo doklad o oprávnení 
vykonávať resp. prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť, ktoré vzniklo po 
absolvovaní vzdelávania a prípravy pre trh práce, doklad o absolvovaní vzdelávania, 
ktoré súvisí s vykonávanou činnosťou a doklad o úhrade vzniknutých nákladov. O 
príspevok možno požiadať najskôr po uplynutí 30 kalendárnych dní a najneskôr do 
90 kalendárnych dní po ukončení vzdelávania a prípravy pre trh práce. Maximálna 
výška príspevku je v tomto prípade ohraničená sumou 600 eur. Konštatujeme, že 
podmienky pre poskytnutie príspevku v danom prípade sú nastavené pomerne 
prísne, čo na druhej strane súvisí s efektívnym, účelným a hospodárnym 
vynakladaním verejných prostriedkov. Avšak súčasne máme za to, že ak má byť 
účelom rozširovanie, dopĺňanie vzdelávania, ktoré zároveň vedie k širším 
možnostiam uchádzača k uplatneniu na trhu práce alebo dokonca k následnému 
dlhodobejšiemu zotrvaniu na pracovnej pozícii, je predmetom úvahy, či by tieto 
podmienky nemali byť nastavené voľnejšie. Ich prísnosť navyše podporuje 
skutočnosť, že opätovné zapojenie do trhu práce sa musí uskutočniť najneskôr do 3 
mesiacov (90 kalendárnych dní) po absolvovaní vzdelávania (lehota na žiadosť 
o príspevok). Prípadné legislatívne zúženie podmienok by si ale súčasne vyžadovalo, 
aby úrad vopred posúdil, či uchádzačom vybrané vzdelávanie korešponduje 
s aktuálne uplatňovanou zásadou vhodnosti resp. vhodného zamestnania, ku 
ktorému má vzdelávanie a príprava pre trh práce smerovať alebo s dopytom na 
pracovnom trhu (ktorý podľa súčasného právneho stavu nie je rozhodujúcou 
skutočnosťou) a v závislosti od posúdenia príspevok poskytol.  

V nadväznosti na zabezpečovanie vzdelávania samotným uchádzačom 
o zamestnanie sú realizované kurzy prostredníctvom projektu KOMPAS+ alebo 
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REPAS+, v ktorom ústredie spolu s úradmi môžu uchádzačom o zamestnanie 
poskytnúť príspevky na kompetenčný kurz (KOMPAS+) alebo rekvalifikačný kurz 
(REPAS+). Podľa informácií zverejnených na webovej stránke ústredia, predstavuje 
napríklad kompetenčný kurz prípravu uchádzača o zamestnanie na uplatnenie na 
trhu práce v profesii, ktorú má záujem vykonávať po ukončení kurzu, s cieľom 
nadobudnúť vybrané kľúčové kompetencie – komunikačné zručnosti (vrátane 
sociálnych kompetencií), osobnostný rozvoj (vrátane manažérskych a 
podnikateľských kompetencií), počítačové zručnosti, jazykové zručnosti. Naopak 
rekvalifikačný kurz nemá byť zameraný na rozvoj komunikačných, počítačových, 
manažérskych, sociálnych, podnikateľských a jazykových kompetencií. Realizované 
projekty zodpovedajú aj súčasným potrebám trhu práce, a preto ich vnímame ako 
efektívny nástroj, ktorý je nutné naďalej podporovať. Predmetné projekty 
vychádzajú zo zákonnej úpravy vzdelávania a prípravy pre trh práce 
zabezpečovaného uchádzačom o zamestnanie z vlastnej iniciatívy. Podmienky 
poskytovania príspevku pri účasti na kompetenčnom alebo rekvalifikačnom kurze 
vyplývajú zo zverejneného formulára, ktorý je potrebné príslušnému úradu predložiť 
vopred, najneskôr 14 pred predpokladaným začiatkom kurzu. Na poskytnutie 
príspevku nie je právny nárok a jednotlivé žiadosti sa posudzujú individuálne, 
pričom po ich schválení dochádza k uzatvoreniu dohody o poskytnutí príspevku. 
V nadväznosti na nami vyššie spomenutú prísnosť zákonných podmienok 
poskytnutia príspevku možno z pohľadu uchádzačov motivačne vnímať, že 
podmienky poskytnutia príspevku (podrobne zadefinované v zverejnených 
formulároch), sú v otázke preukázania uplatnenia na trhu práce sú nastavené širšie 
než podmienky určené v ust. § 46 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti (napr. 
preukázanie uplatnenia na trhu práce je možné aj doložením zoznamu voľných 
pracovných miest zverejnených úradom, v ktorom sa nachádza pracovná pozícia, na 
ktorej sa chce uplatniť). 42    

V súvislosti so vzdelávaním a prípravou pre trh práce u uchádzačov 
o zamestnanie sa v aplikačnej praxi najčastejšie objavuje otázka či úradom ponúkané 
vzdelávanie a príprava pre trh práce a samotná ponuka zamestnania pri jeho 
sprostredkovaní úradom musí zodpovedať nadobudnutej kvalifikácii uchádzača 
o zamestnanie alebo dosiaľ nadobudnutým odborným zručnostiam. Na jednej strane 
môže nastať situácia, ak uchádzač má záujem o rekvalifikovanie, ktoré vôbec 
nezodpovedá jeho dosiaľ vykonávanému povolaniu, vzdelaniu, či praktickým 
skúsenostiam. Na druhej strane sa môžu vyskytnúť situácie, ak je uchádzačovi 
ponúkané vzdelávanie v oblasti, ktorá žiadnym spôsobom s jeho kvalifikáciou či 
zručnosťami nesúvisí a ktoré uchádzač z tohto dôvodu nemá záujem absolvovať, 
pretože v povolaní, ku ktorému vzdelávanie smeruje, sa v budúcnosti nechce 
uplatniť. Okrem toho nemožno opomenúť ani prípady, v ktorých sa uchádzači 
o zamestnanie vyhýbajú akýmkoľvek aktivitám, ktoré by k ich opätovnému 
zaradeniu do pracovného trhu mohli napomôcť. Význam otázky o vhodnosti 
ponúkanej vzdelávacej aktivity spočíva v závažnosti dôsledkov pre uchádzača 
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2022]. 
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o zamestnanie, ktoré nastávajú vtedy, ak uchádzač odmietne úradom ponúknuté 
vzdelávanie alebo už sprostredkované zamestnanie. Podľa § 36 ods. 5 písm. a) 
a písm. b) zákona o službách zamestnanosti sa odmietnutie ponuky alebo nástupu do 
vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom bez vážnych dôvodov, ako aj 
odmietnutie ponuky na účasť alebo odmietnutie účasti na aktívnych opatreniach na 
trhu práce uchádzačom o zamestnanie bez vážnych dôvodov43 považuje za 
nespoluprácu s úradom. Vážne dôvody sú zákonom explicitne vymedzené v ust. § 
36 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti. Okrem jednoznačne skutkovo 
popísaných skutočností44, zákon všeobecne ustanovuje aj „iné dôvody“, ktorých 
vážnosť posudzuje úrad (§ 36 ods. 4 písm. f)). Práve v týchto prípadoch často 
dochádza k odvolávaniu sa proti rozhodnutiu úradu vzhľadom na uchádzačom 
tvrdené, a prípadne i neskôr súdmi potvrdené nedostatočné posúdenie konkrétnych 
skutkových okolností a odôvodnenie príslušného rozhodnutia. Dňom zistenia 
nespolupráce s úradom, úrad rozhodnutím podľa správneho poriadku (zákon č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) vyradí uchádzača 
o zamestnanie z evidencie uchádzačov.  

Úrady sa preto v mnohých prípadoch musia vysporiadať s otázkou či uchádzač 
o zamestnanie je oprávnený odmietnuť účasť na vzdelávaní v prípade, ak 
nekorešponduje s ich doterajšou kvalifikáciou alebo nadobudnutými zručnosťami 
bez toho, aby bol súčasne postihnutý sankciou vyradenia z evidencie. Nie sú 
ojedinelé prípady, ak v snahe zaradiť dlhodobo nezamestnaného občana na pracovný 
trh, sú uchádzačovi ponúkané možnosti vzdelávania alebo priamo ponuky 
zamestnania, po ktorých je síce na pracovnom trhu dopyt, ale súčasne nie sú súladné 
s uchádzačovou kvalifikáciou. 

V prípade ponuky vhodného zamestnania pri sprostredkovaní zamestnania 
úradom (§ 32 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti) je odpoveď pomerne 
jednoznačná a vychádza zo súčasne platnej a účinnej zákonnej definície vhodného 
zamestnania v ust. § 15 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti. Vhodným 
zamestnaním je zamestnanie, ktoré zohľadňuje zdravotný stav občana, prihliada na 
niektorú z jeho kvalifikácií, odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej 
práce. Pred účinnosťou zákona č. 96/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
o službách zamestnanosti bolo vhodné zamestnanie definované ako zamestnanie, pri 
ktorom sa mal zohľadňovať zdravotný stav, prihliadať na kvalifikáciu, odborné 
zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce. Aplikačná prax však poukázala na 
prípady, v ktorých uchádzači o zamestnanie odmietali ponuku zamestnania 
s odôvodnením, že disponujú vyššou kvalifikáciou a úrad ich nemohol vyradiť 
z evidencie z dôvodu nespolupráce. Definícia účinná od 1. 5. 2013 (pri vhodnom 
zamestnaní sa prihliada na niektorú z kvalifikácií..) umožňuje, aby úrad ponúkol 
uchádzačovi zamestnanie, ktoré si vyžaduje hoc i len jednu z jeho kvalifikácií, 
                                                           
43  Výnimkou je odmietnutia ponuky na účasť alebo odmietnutia účasti na aktivačnej činnosti formou 

menších služieb pre samosprávny kraj podľa § 52 a formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a 
zákona o službách zamestnanosti. 

44  Ako napríklad: miesto výkonu zamestnania a povaha zamestnania manžela alebo ak miesto výkonu 
zamestnania a povaha zamestnania neumožňujú zabezpečiť sprevádzanie dieťaťa do desiatich 
rokov veku do predškolského zariadenia alebo do školy, dočasná pracovná neschopnosť uchádzača, 
jeho zdravotný stav posúdený posudkovými lekármi úradu. 
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vrátane dosiahnutej nižšej kvalifikácie a v prípade odmietnutia môže uchádzača 
z evidencie vyradiť.45 Z uvedeného vyplýva, že ak uchádzač o zamestnanie dosiahne 
napríklad vysokoškolské vzdelanie, zamestnanie sprostredkované úradom nemusí 
zodpovedať tejto najvyššie dosiahnutej kvalifikácii.   

Rozhodovacia prax potvrdzuje pridržiavanie sa zákonnej definície vhodného 
zamestnania podľa § 15 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti. Častým, avšak 
jednoznačne mylným argumentom je skutočnosť, že konkrétny zamestnávateľ 
uchádzačovu prax schvaľuje a je ochotný prijať aj uchádzača, ktorého kvalifikácia 
nezodpovedá konkrétnemu pracovného miestu. V tomto smere sa možno stotožniť 
napríklad s odôvodnením rozhodnutia Krajského súdu v Žiline, ktorý vo svojom 
rozhodnutí uvádza „...z hľadiska aplikácie ust.§ 15 ods. 1 v nadväznosti na ust. § 36 
ods. 5 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. však nie je relevantné, či zamestnávateľ 
„akceptuje“ kvalifikáciu zamestnanca, ale či zamestnanie sprostredkovávané 
správnym orgánom skutočne vyžaduje dosiahnutie určitej kvalifikácie a či táto 
kvalifikácia zodpovedá jednej z kvalifikácií uchádzača o zamestnanie, hoc nie 
najvyššej kvalifikácii.“ (rozsudok Krajského súdu v Žiline, sp. zn. 29Sa/18/2019 zo 
dňa 19. 11 .2019).  

Od pojmu vhodného zamestnania vymedzeného pre účely zákona o službách 
zamestnanosti je potrebné odlíšiť pojem vhodnej práce používaný v Zákonníku 
práce, zákone č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník 
práce“), konkrétne v kontexte preradenia na inú prácu v znení ust.  § 55 ods. 5 alebo 
ponuke inej vhodnej práce pri výpovedi zo strany zamestnávateľa (ust. § 63 ods. 2 
písm. b) Zákonníka práce). Zákonník práce síce pojem vhodnej práce priamo 
nedefinuje, hoc z ust. § 55 ods. 5 Zákonníka práce môžeme odvodiť jej 
charakteristické znaky. Vhodná práca je v prvom rade prácou, ktorá zodpovedá 
zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu, pričom zamestnávateľ je tiež povinný 
prihliadať na schopnosti a kvalifikáciu zamestnanca. Pri výklade znakov inej 
vhodnej práce sa vychádza z výkladu, že práca nemusí nevyhnutne presne 
zodpovedať získaným schopnostiam či nadobudnutej najvyššej kvalifikácií (na 
rozdiel od zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorá musí byť úplná). Napríklad 
Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší súd SR“) v odôvodnení 
rozhodnutia okrem iného uvádza, že „...zamestnávateľ by mal prihliadnuť aj na to, 
aby iná práca bola vhodná pre zamestnanca aj vzhľadom na jeho schopnosti a 
kvalifikáciu, nie je však potrebné, aby zodpovedala v plnom rozsahu kvalifikácii 
zamestnanca...“ (uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5Cdo/182/2021 zo dňa 31. 
3. 2022 alebo uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5Cdo/289/2014 zo dňa 25. 1. 
2017). Z ustálenej súdnej praxe tiež vyplýva, že „inou vhodnou prácou sa rozumie 
práca zodpovedajúca zdravotnému stavu, schopnostiam a pokiaľ možno aj 
kvalifikácii zamestnanca. Jedná sa teda o prácu, ktorú je zamestnanec vzhľadom na 
svoj zdravotný stav, schopnosti a kvalifikáciu spôsobilý vykonávať. Okrem toho 
výkon tejto povinnosti zamestnávateľa musí byť v súlade so zásadou vyplývajúcou z 
čl. 2 Zák. práce, v zmysle ktorého výkon práv a povinností z pracovnoprávnych 

                                                           
45  Dôvodová správa z zákonu č. 96/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. 

Dostupné na: https://www.epi.sk/dovodova-sprava/Dovodova-sprava-k-zakonu-c-96-2013-Z-
z.htm  
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o zamestnanie, ktoré nastávajú vtedy, ak uchádzač odmietne úradom ponúknuté 
vzdelávanie alebo už sprostredkované zamestnanie. Podľa § 36 ods. 5 písm. a) 
a písm. b) zákona o službách zamestnanosti sa odmietnutie ponuky alebo nástupu do 
vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom bez vážnych dôvodov, ako aj 
odmietnutie ponuky na účasť alebo odmietnutie účasti na aktívnych opatreniach na 
trhu práce uchádzačom o zamestnanie bez vážnych dôvodov43 považuje za 
nespoluprácu s úradom. Vážne dôvody sú zákonom explicitne vymedzené v ust. § 
36 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti. Okrem jednoznačne skutkovo 
popísaných skutočností44, zákon všeobecne ustanovuje aj „iné dôvody“, ktorých 
vážnosť posudzuje úrad (§ 36 ods. 4 písm. f)). Práve v týchto prípadoch často 
dochádza k odvolávaniu sa proti rozhodnutiu úradu vzhľadom na uchádzačom 
tvrdené, a prípadne i neskôr súdmi potvrdené nedostatočné posúdenie konkrétnych 
skutkových okolností a odôvodnenie príslušného rozhodnutia. Dňom zistenia 
nespolupráce s úradom, úrad rozhodnutím podľa správneho poriadku (zákon č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) vyradí uchádzača 
o zamestnanie z evidencie uchádzačov.  

Úrady sa preto v mnohých prípadoch musia vysporiadať s otázkou či uchádzač 
o zamestnanie je oprávnený odmietnuť účasť na vzdelávaní v prípade, ak 
nekorešponduje s ich doterajšou kvalifikáciou alebo nadobudnutými zručnosťami 
bez toho, aby bol súčasne postihnutý sankciou vyradenia z evidencie. Nie sú 
ojedinelé prípady, ak v snahe zaradiť dlhodobo nezamestnaného občana na pracovný 
trh, sú uchádzačovi ponúkané možnosti vzdelávania alebo priamo ponuky 
zamestnania, po ktorých je síce na pracovnom trhu dopyt, ale súčasne nie sú súladné 
s uchádzačovou kvalifikáciou. 

V prípade ponuky vhodného zamestnania pri sprostredkovaní zamestnania 
úradom (§ 32 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti) je odpoveď pomerne 
jednoznačná a vychádza zo súčasne platnej a účinnej zákonnej definície vhodného 
zamestnania v ust. § 15 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti. Vhodným 
zamestnaním je zamestnanie, ktoré zohľadňuje zdravotný stav občana, prihliada na 
niektorú z jeho kvalifikácií, odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej 
práce. Pred účinnosťou zákona č. 96/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
o službách zamestnanosti bolo vhodné zamestnanie definované ako zamestnanie, pri 
ktorom sa mal zohľadňovať zdravotný stav, prihliadať na kvalifikáciu, odborné 
zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce. Aplikačná prax však poukázala na 
prípady, v ktorých uchádzači o zamestnanie odmietali ponuku zamestnania 
s odôvodnením, že disponujú vyššou kvalifikáciou a úrad ich nemohol vyradiť 
z evidencie z dôvodu nespolupráce. Definícia účinná od 1. 5. 2013 (pri vhodnom 
zamestnaní sa prihliada na niektorú z kvalifikácií..) umožňuje, aby úrad ponúkol 
uchádzačovi zamestnanie, ktoré si vyžaduje hoc i len jednu z jeho kvalifikácií, 
                                                           
43  Výnimkou je odmietnutia ponuky na účasť alebo odmietnutia účasti na aktivačnej činnosti formou 

menších služieb pre samosprávny kraj podľa § 52 a formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a 
zákona o službách zamestnanosti. 

44  Ako napríklad: miesto výkonu zamestnania a povaha zamestnania manžela alebo ak miesto výkonu 
zamestnania a povaha zamestnania neumožňujú zabezpečiť sprevádzanie dieťaťa do desiatich 
rokov veku do predškolského zariadenia alebo do školy, dočasná pracovná neschopnosť uchádzača, 
jeho zdravotný stav posúdený posudkovými lekármi úradu. 
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vrátane dosiahnutej nižšej kvalifikácie a v prípade odmietnutia môže uchádzača 
z evidencie vyradiť.45 Z uvedeného vyplýva, že ak uchádzač o zamestnanie dosiahne 
napríklad vysokoškolské vzdelanie, zamestnanie sprostredkované úradom nemusí 
zodpovedať tejto najvyššie dosiahnutej kvalifikácii.   

Rozhodovacia prax potvrdzuje pridržiavanie sa zákonnej definície vhodného 
zamestnania podľa § 15 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti. Častým, avšak 
jednoznačne mylným argumentom je skutočnosť, že konkrétny zamestnávateľ 
uchádzačovu prax schvaľuje a je ochotný prijať aj uchádzača, ktorého kvalifikácia 
nezodpovedá konkrétnemu pracovného miestu. V tomto smere sa možno stotožniť 
napríklad s odôvodnením rozhodnutia Krajského súdu v Žiline, ktorý vo svojom 
rozhodnutí uvádza „...z hľadiska aplikácie ust.§ 15 ods. 1 v nadväznosti na ust. § 36 
ods. 5 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. však nie je relevantné, či zamestnávateľ 
„akceptuje“ kvalifikáciu zamestnanca, ale či zamestnanie sprostredkovávané 
správnym orgánom skutočne vyžaduje dosiahnutie určitej kvalifikácie a či táto 
kvalifikácia zodpovedá jednej z kvalifikácií uchádzača o zamestnanie, hoc nie 
najvyššej kvalifikácii.“ (rozsudok Krajského súdu v Žiline, sp. zn. 29Sa/18/2019 zo 
dňa 19. 11 .2019).  

Od pojmu vhodného zamestnania vymedzeného pre účely zákona o službách 
zamestnanosti je potrebné odlíšiť pojem vhodnej práce používaný v Zákonníku 
práce, zákone č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník 
práce“), konkrétne v kontexte preradenia na inú prácu v znení ust.  § 55 ods. 5 alebo 
ponuke inej vhodnej práce pri výpovedi zo strany zamestnávateľa (ust. § 63 ods. 2 
písm. b) Zákonníka práce). Zákonník práce síce pojem vhodnej práce priamo 
nedefinuje, hoc z ust. § 55 ods. 5 Zákonníka práce môžeme odvodiť jej 
charakteristické znaky. Vhodná práca je v prvom rade prácou, ktorá zodpovedá 
zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu, pričom zamestnávateľ je tiež povinný 
prihliadať na schopnosti a kvalifikáciu zamestnanca. Pri výklade znakov inej 
vhodnej práce sa vychádza z výkladu, že práca nemusí nevyhnutne presne 
zodpovedať získaným schopnostiam či nadobudnutej najvyššej kvalifikácií (na 
rozdiel od zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorá musí byť úplná). Napríklad 
Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší súd SR“) v odôvodnení 
rozhodnutia okrem iného uvádza, že „...zamestnávateľ by mal prihliadnuť aj na to, 
aby iná práca bola vhodná pre zamestnanca aj vzhľadom na jeho schopnosti a 
kvalifikáciu, nie je však potrebné, aby zodpovedala v plnom rozsahu kvalifikácii 
zamestnanca...“ (uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5Cdo/182/2021 zo dňa 31. 
3. 2022 alebo uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5Cdo/289/2014 zo dňa 25. 1. 
2017). Z ustálenej súdnej praxe tiež vyplýva, že „inou vhodnou prácou sa rozumie 
práca zodpovedajúca zdravotnému stavu, schopnostiam a pokiaľ možno aj 
kvalifikácii zamestnanca. Jedná sa teda o prácu, ktorú je zamestnanec vzhľadom na 
svoj zdravotný stav, schopnosti a kvalifikáciu spôsobilý vykonávať. Okrem toho 
výkon tejto povinnosti zamestnávateľa musí byť v súlade so zásadou vyplývajúcou z 
čl. 2 Zák. práce, v zmysle ktorého výkon práv a povinností z pracovnoprávnych 
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vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi a nikto nesmie tieto práva a povinnosti 
zneužívať.“ (napríklad rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4 Cdo/306/2008 zo 
dňa 30. 6. 2009 alebo uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Cdo/72/2010 zo dňa 
8. 3. 2011) Zákonodarca explicitne neformuluje povinnosť rešpektovať postupnosť 
resp. subsidiaritu s ohľadom na dosiahnutú kvalifikáciu zamestnanca. Najvyšší súd 
Českej republiky (ďalej len „Najvyšší súd ČR“) pri interpretácii pojmu iná vhodná 
práca v kontexte kvalifikácie zamestnanca konštatuje, že z toho, že iná vhodná práca 
má zodpovedať i kvalifikácii zamestnanca, je potrebné vyvodiť, že takouto pracou 
je predovšetkým práca zodpovedajúca kvalifikácii zamestnanca a až potom (ak 
pracovné miesto zodpovedajúce kvalifikácii zamestnanie nie je voľné) práca, ktorá 
pokiaľ možno čo najviac zodpovedá kvalifikácii zamestnanca, a až následne (ak nie 
je voľné ani pracovné miesto čo najviac zodpovedajúce kvalifikácii zamestnanca) 
práca, pre ktorú sa osobitná kvalifikácia nevyžaduje (rozsudok Najvyššieho súdu ze 
dne 10.8.2004, sp. zn. 21 Cdo 787/2004  zo dňa 10. 8. 2004) Zároveň aj z uvedenej 
argumentácie možno odvodiť, že nemôže ísť o prácu, na ktorú zamestnanec nespĺňa 
predpoklady stanovené právnymi predpismi alebo požiadavky stanovené 
zamestnávateľom, pretože by došlo k naplneniu skutkovej podstaty výpovedného 
dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 1 a 3 Zákonníka práce.  

Vo vzťahu k interpretácii pojmu vhodné zamestnanie zo zákonného znenia 
vyplýva možnosť prihliadať na akúkoľvek z kvalifikácií uchádzača, vrátanej nižšej 
kvalifikácie. Uvedené napokon potvrdzuje aj novela zákona o službách 
zamestnanosti účinná od 1. 5. 2013. Domnievame sa však, že z hľadiska účelu, ku 
ktorému sprostredkovanie vhodného zamestnania smeruje by mal byť 
uprednostnený výklad, v ktorom by postupnosť resp. subsidiarita pri ponuke 
vhodného zamestnania na účely zákona o službách zamestnanosti bola zachovávaná. 
Vychádzame pritom z účelu sprostredkovaného zamestnania a udržania 
zamestnanca na pracovnom trhu, ktorá sa javí byť efektívnejšie vtedy, ak ponúkaná 
práca sa bude čo najviac približovať získaným vedomostiam či skúsenostiam, ak je 
to objektívne možné na základe informácií o voľných pracovných miestach. 
V prípade, ak dané pracovné miesta nie sú zamestnávateľmi žiadané, bolo by ďalej 
potrebné zvážiť možnosti doplnenia vedomostí alebo zručností, absolvovaním 
vzdelávania a prípravy, ktoré by uchádzačovi dopomohli vykonávať prácu čo 
najviac zodpovedajúcu jeho kvalifikácii či zručnostiam, a ak to možné nie je, 
vychádzať z aktuálnych potrieb trhu práce. 

Vhodnosť sprostredkovaného zamestnania veľmi úzko súvisí so vzdelávaním 
a prípravou pre trh práce u uchádzača o zamestnanie. Ako už bolo naznačené, 
situácia na pracovnom trhu sa môže neraz vyvíjať spôsobom, že dopyt po 
pracovných miestach vyžaduje úplnú zmenu  doterajšej kvalifikácie uchádzačov 
o zamestnanie, ktorí svoje zamestnanie stratili. Nástrojom pre zmenu kvalifikácie sa 
stávajú rôzne rekvalifikačné kurzy. Podobne ako pri ponúkaní sprostredkovaného 
zamestnania, aj pri vzdelávaní a príprave pre trh práce môže nastať situácia, kedy 
úrad ponúkne uchádzačovi vzdelávanie, ktoré nesúvisí s jeho kvalifikáciou alebo 
zručnosťami. Vzťahuje sa zásada vhodnosti aj na zabezpečovanie vzdelávania 
a prípravy pre trh práce, ktorej účelom je dosiahnutie uplatnenia uchádzača 
o zamestnanie na trhu práce? Právna úprava však podľa nášho názoru poskytuje 
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jednoznačnú odpoveď. Podľa § 44 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti sa pri 
určovaní obsahu a rozsahu vzdelávania a prípravy pre trh práce vychádza 
z doterajšej úrovne odborných vedomostí, zručností a schopností uchádzača 
o zamestnanie tak, aby boli účelne využité pri získavaní nových odborných 
vedomostí, zručností alebo schopností. Rovnako v ust § 46 ods. 1 zákona je priamo 
vyjadrené, že v prípade zabezpečovania vzdelávania a prípravy pre trh práce úradom 
je nutné predchádzajúce zhodnotenie uchádzačových schopností, pracovných 
skúseností, odborných zručností, dosiahnutý stupeň vzdelania a jeho zdravotná 
spôsobilosť. Okrem zásady vhodnosti, môžeme zo zákona dedukovať aj zásadu 
účelnosti poskytovaného vzdelávania, ktorá sa má odvíjať od akýchkoľvek 
získaných zručností alebo vzdelania uchádzača. Krajský súd v Banskej Bystrici 
v tejto súvislosti veľmi výstižne uvádza „Z celého obsahu zákona, ako aj z účelu 
tohto zákona vyplýva, že zásada vhodnosti rezonuje ako jedna zo základných zásad 
zákona, preto nie je možné interpretovať žiadne z ustanovení zákona v rozpore s ňou. 
Zásada vhodnosti sa teda uplatňuje nie len v prípade ponúkaného zamestnania, ale 
aj v prípade akéhokoľvek ponúkaného aktívneho opatrenia, rekvalifikácie uchádzača 
o prácu a podobne... Aj keď z textu aplikovaných ustanovení zákona je zrejmé, že 
zákon výslovne neukladá úradu pri ponuke aktívnych opatrení zohľadňovať 
vhodnosť pre konkrétneho uchádzača o prácu, je potrebné prihliadať komplexne na 
účel zákona, najmä na to, čo sa sleduje prípravou, absolvovaním takéhoto aktívneho 
opatrenia, a to pracovné uplatnenie uchádzača o zamestnanie vo vhodnom 
zamestnaní.“ (bod 31 a 46  rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici, sp. zn. 
24Sa/4/2019 zo dňa 30. 5. 2019) V nadväznosti na to sa v praxi môže zase objaviť 
otázka,  či uchádzač o zamestnanie môže odmietnuť ponúkané vzdelávanie bez 
následného vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak si súčasne 
zabezpečí vzdelávanie sám s perspektívou budúceho uplatnenia na pracovnom trhu. 
Domnievame sa, že v týchto prípadoch by postup úradov mal smerovať v prospech 
uchádzačov o zamestnanie, ak uchádzači budú rešpektovať zákonom ustanovené 
podmienky zaistenia vzdelávania z vlastnej iniciatívy a úrad vopred schváli výber 
uchádzačom vybraného kurzu. 

 
S ponukou vzdelávania alebo sprostredkovaného zamestnania súvisí tiež otázka 

rozsahu, v akom sú úrady povinné ponúkať uchádzačom vzdelávanie alebo 
zamestnania z hľadiska rešpektovania kvalifikácie alebo zručností uchádzača. Máme 
za to, že úrady sú povinné uchádzačovi ponúkať také možnosti vzdelávania, resp. 
ponúk zamestnania, ktoré prioritne zohľadňujú východiskovú zásadu vhodnosti, 
berúc pritom do úvahy, pokiaľ možno, požiadavky, ktoré uchádzač sám uviedol vo 
svojej žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Námietky 
uchádzačov týkajúce sa neponúkania vzdelávania, ktoré zásade vhodnosti 
nezodpovedá, nie sú podľa nášho názoru opodstatnené.   
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vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi a nikto nesmie tieto práva a povinnosti 
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8. 3. 2011) Zákonodarca explicitne neformuluje povinnosť rešpektovať postupnosť 
resp. subsidiaritu s ohľadom na dosiahnutú kvalifikáciu zamestnanca. Najvyšší súd 
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4. STAROSTLIVOSŤ O VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV A 
PRACOVNOPRÁVNE DÔSLEDKY NEDOSTATKOV V ICH 
KVALIFIKÁCII  

 
Vzdelávanie dospelých na pracovisku predstavuje podľa dokumentu Európskej 

komisie s názvom Podpora vzdelávania dospelých na pracovisku, „vzdelávanie, 
ktoré dospelí robia popri práci alebo na pracovisku. Zručnosti a kompetencie, ktoré 
získajú nemusia byť nevyhnutne potrebné len pre prácu.“ Význam podpory 
vzdelávania na pracovisku sa podľa dokumentu prejavuje na troch úrovniach, na 
úrovni jednotlivca, zamestnávateľa, ale aj spoločnosti ako celku. Z pozície 
jednotlivca sa výsledky vzdelávania odrážajú v ekonomických dôsledkoch (napr. 
zvýšenie príjmu), v osobnej spokojnosti (napr. podpora sebavedomia, pozitívne 
vplyv na zdravie) a sociálnych dôsledkoch (napr. zapájanie sa do dobrovoľníckych 
a komunitných činností, rozvíjanie pracovných návykov). Pre zamestnávateľa 
znamená podpora vzdelávania zamestnancov na pracovisku najmä možnosť inovácií 
podniku, zvýšenie konkurencieschopnosti, prispôsobovanie sa novým procesom či 
znižovanie miery porúch a pracovných incidentov. Podpora vzdelávania dospelých 
na pracovisku spĺňa aj celospoločenský rozmer, predovšetkým v podobe 
ekonomického rozmeru (najmä posilnenie konkurencieschopnosti krajiny), sociálnej 
účasti (napr. vyššia úroveň sociálnej súdržnosti v komunite) a rovnosti (podpora 
sociálneho začlenenia osôb, vrátane zraniteľných skupín) 46 

Viacero slovenských spoločností si uvedomuje nutnosť rozvíjať zručnosti svojich 
zamestnancov. Prieskum o digitálnych zručnostiach zamestnancov u vzorky 
slovenských podnikov poukazuje na to, že najväčší podiel vzdelávacích aktivít je 
zameraný na rozvoj technologických zručností (36%), všeobecných digitálnych 
zručností (29 %) a napokon sociálnych zručností (24%).47 Údaje Eurostatu ukazujú, 
že 63,6% slovenských spoločností poskytlo v roku 2019 svojim zamestnancom 
školenie v internej alebo externej podobe. Napriek tomu, že zamestnávatelia 
zamestnancom rôzne druhy školení ponúkajú, uvádza sa, že iba 45% obyvateľov 
Slovenska sa na niektorej z foriem vzdelávania zúčastňuje.48  

Právna úprava vzdelávania zamestnancov je predmetom úpravy Zákonníka práce, 
zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) 

                                                           
46  EURÓPSKA KOMISIA: Podpora vzdelávania dospelých na pracovisku. Záverečná správa 

Pracovnej skupiny ET 2020 o vzdelávaní dospelých za obdobie 2016 – 2018. Luxemburg: Úrad pre 
vydávanie publikácií Európskej únie, 2018, 55 s. Dostupné na: https://www.google.com/url? 
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ah UKEwiBta3R5sb5AhWOuKQKHQORDa 
0QFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fepale.ec.europa.eu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F
podpora_vzdelavania_dospelych_na_pracovisku-final.pdf&usg=AOvVaw1KWbdzVDYEBLIHZ 
6Ds9_lY [cit. 26. 7. 2022]. 

47  Support to the CIO Office of the Slovak Republic to implement action plans in the area of digital 
skills, final report, 2020, s. 27. Dostupné na:  https://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-
agenda/pocitacova-gramotnost-slovenskych-firiem-je-pre-uspesnu-digitalnu-transformaciu-
krajiny-klucova/index.html [cit. 26. 7. 2022]. 

48  Support to the CIO Office of the Slovak Republic to implement action plans in the area of digital 
skills, final report, 2020, s. 26. Dostupné na:  https://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-
agenda/pocitacova-gramotnost-slovenskych-firiem-je-pre-uspesnu-digitalnu-transformaciu-
krajiny-klucova/index.html [cit. 25. 7. 2022]. 
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a zákona o službách zamestnanosti. Zákonník práce upravuje niekoľko foriem 
vzdelávania zamestnancov, ktorými je: i.) zaškolenie alebo zaučenie, ii.) 
rekvalifikácia, iii.) prehlbovanie kvalifikácie a iv.) zvyšovanie kvalifikácie. 
V súvislosti s povinnosťou zamestnávateľa ponúknuť zamestnancovi inú vhodnú 
prácu pri výpovedi zo strany zamestnávateľa sa v Zákonníka práce ešte objavuje 
pojem „predchádzajúcej prípravy na inú prácu“ (§ 63 ods. 2 písm. b) Zákonníka 
práce). Osobitne je starostlivosť o vzdelávanie zo strany zamestnávateľa zdôraznená 
pri zamestnancoch so zdravotným postihnutím v ust. § 158 ods. 1 a § 159 ods. 1 až 
3 Zákonníka práce (získanie kvalifikácie výcvikom alebo štúdiom, zvyšovanie 
kvalifikácie a rekvalifikácia). Špecifické zameranie má vzdelávanie zamestnancov 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) spočívajúce 
predovšetkým v oboznamovaní zamestnancov s pravidlami BOZP na pracovisku a 
kontrole ich znalosti.  

V slovenskom právnom poriadku nie je povinnosťou zamestnávateľa 
zamestnávať zamestnancov výlučne podľa ich nadobudnutej kvalifikácie, 
s výnimkou, ak z osobitných predpisov nevyplýva ako jeden z predpokladov pre 
výkon práce práve disponovanie určitými kvalifikačnými predpokladmi. Nie 
v ojedinelých prípadoch dochádza k zamestnaniu osôb, ktoré nedisponujú 
kvalifikáciou potrebnou pre daný druh práce alebo ide o prácu, ktorá si osobitnú 
kvalifikáciu nevyžaduje.49 Podľa § 154 ods. 1 Zákonníka práce zamestnancovi, ktorý 
vstupuje do pracovného pomeru bez kvalifikácie, zamestnávateľ zabezpečí získanie 
kvalifikácie zaškolením alebo zaučením. Pojmy zaškolenie alebo zaučenie nie sú 
zákonom bližšie definované a z hľadiska účelu vedú k tomu istému cieľu, ktorým je 
pripraviť, oboznámiť zamestnanca s pracovnými postupmi, krokmi, či spôsobmi 
a metódami práce, ktoré sú potrebné pre výkon druhu práce vymedzeného 
v pracovnej zmluve a ktoré by si zamestnanec mal osvojiť natoľko, aby mohol 
zodpovedne vykonávať pracovné úlohy spadajúceho do dohodnutého druhu práce. 
Ďalšou podmienkou je, že musí ísť o zamestnanca, ktorý na výkon dohodnutého 
druhu práce nemá potrebnú kvalifikáciu, i keď môže disponovať kvalifikáciou pre 
inú prácu (napr. elektromechanik sa rozhodne pre výkon práce u mobilného 
operátora). Prikláňame sa k výkladu, podľa ktorého je pod kvalifikáciou 
zamestnanca (v kontexte daného ustanovenia) nutné rozumieť nielen dosiahnuté 
vzdelanie, ale „súhrn vedomostí, schopností  a odborných skúseností, ktoré 
zamestnanec získal vzdelaním a odbornou praxou a ktoré sú využiteľné pre výkon 
jeho práce v pracovnoprávnych vzťahoch (rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 21 
Cdo 2203/2008 zo dňa 2. 7. 2009).“ Môže ísť o nadobudnutie teoretických 
vedomostí, spolu s praktickými zručnosťami, ktoré zodpovedajú potrebám daného 
zamestnávateľa a na ktoré zamestnanec nemá potrebné vzdelanie či zručnosti. Ako 
uvádzajú české odborné názory, z právnej úpravy (ktorá je podobná so slovenskou 

                                                           
49  Povinnosť zaraďovať zamestnancov podľa ich kvalifikačných predpokladov však vyplýva zo 

zákona o č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (§ 6 ods. 1 písm. o)), ktorá sleduje zaistenie ochrany fyzického i duševného 
zdravia zamestnanca, ako aj celého pracovného kolektívu či tretích osôb. 
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4. STAROSTLIVOSŤ O VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV A 
PRACOVNOPRÁVNE DÔSLEDKY NEDOSTATKOV V ICH 
KVALIFIKÁCII  

 
Vzdelávanie dospelých na pracovisku predstavuje podľa dokumentu Európskej 

komisie s názvom Podpora vzdelávania dospelých na pracovisku, „vzdelávanie, 
ktoré dospelí robia popri práci alebo na pracovisku. Zručnosti a kompetencie, ktoré 
získajú nemusia byť nevyhnutne potrebné len pre prácu.“ Význam podpory 
vzdelávania na pracovisku sa podľa dokumentu prejavuje na troch úrovniach, na 
úrovni jednotlivca, zamestnávateľa, ale aj spoločnosti ako celku. Z pozície 
jednotlivca sa výsledky vzdelávania odrážajú v ekonomických dôsledkoch (napr. 
zvýšenie príjmu), v osobnej spokojnosti (napr. podpora sebavedomia, pozitívne 
vplyv na zdravie) a sociálnych dôsledkoch (napr. zapájanie sa do dobrovoľníckych 
a komunitných činností, rozvíjanie pracovných návykov). Pre zamestnávateľa 
znamená podpora vzdelávania zamestnancov na pracovisku najmä možnosť inovácií 
podniku, zvýšenie konkurencieschopnosti, prispôsobovanie sa novým procesom či 
znižovanie miery porúch a pracovných incidentov. Podpora vzdelávania dospelých 
na pracovisku spĺňa aj celospoločenský rozmer, predovšetkým v podobe 
ekonomického rozmeru (najmä posilnenie konkurencieschopnosti krajiny), sociálnej 
účasti (napr. vyššia úroveň sociálnej súdržnosti v komunite) a rovnosti (podpora 
sociálneho začlenenia osôb, vrátane zraniteľných skupín) 46 

Viacero slovenských spoločností si uvedomuje nutnosť rozvíjať zručnosti svojich 
zamestnancov. Prieskum o digitálnych zručnostiach zamestnancov u vzorky 
slovenských podnikov poukazuje na to, že najväčší podiel vzdelávacích aktivít je 
zameraný na rozvoj technologických zručností (36%), všeobecných digitálnych 
zručností (29 %) a napokon sociálnych zručností (24%).47 Údaje Eurostatu ukazujú, 
že 63,6% slovenských spoločností poskytlo v roku 2019 svojim zamestnancom 
školenie v internej alebo externej podobe. Napriek tomu, že zamestnávatelia 
zamestnancom rôzne druhy školení ponúkajú, uvádza sa, že iba 45% obyvateľov 
Slovenska sa na niektorej z foriem vzdelávania zúčastňuje.48  

Právna úprava vzdelávania zamestnancov je predmetom úpravy Zákonníka práce, 
zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) 

                                                           
46  EURÓPSKA KOMISIA: Podpora vzdelávania dospelých na pracovisku. Záverečná správa 

Pracovnej skupiny ET 2020 o vzdelávaní dospelých za obdobie 2016 – 2018. Luxemburg: Úrad pre 
vydávanie publikácií Európskej únie, 2018, 55 s. Dostupné na: https://www.google.com/url? 
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ah UKEwiBta3R5sb5AhWOuKQKHQORDa 
0QFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fepale.ec.europa.eu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F
podpora_vzdelavania_dospelych_na_pracovisku-final.pdf&usg=AOvVaw1KWbdzVDYEBLIHZ 
6Ds9_lY [cit. 26. 7. 2022]. 

47  Support to the CIO Office of the Slovak Republic to implement action plans in the area of digital 
skills, final report, 2020, s. 27. Dostupné na:  https://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-
agenda/pocitacova-gramotnost-slovenskych-firiem-je-pre-uspesnu-digitalnu-transformaciu-
krajiny-klucova/index.html [cit. 26. 7. 2022]. 

48  Support to the CIO Office of the Slovak Republic to implement action plans in the area of digital 
skills, final report, 2020, s. 26. Dostupné na:  https://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-
agenda/pocitacova-gramotnost-slovenskych-firiem-je-pre-uspesnu-digitalnu-transformaciu-
krajiny-klucova/index.html [cit. 25. 7. 2022]. 
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a zákona o službách zamestnanosti. Zákonník práce upravuje niekoľko foriem 
vzdelávania zamestnancov, ktorými je: i.) zaškolenie alebo zaučenie, ii.) 
rekvalifikácia, iii.) prehlbovanie kvalifikácie a iv.) zvyšovanie kvalifikácie. 
V súvislosti s povinnosťou zamestnávateľa ponúknuť zamestnancovi inú vhodnú 
prácu pri výpovedi zo strany zamestnávateľa sa v Zákonníka práce ešte objavuje 
pojem „predchádzajúcej prípravy na inú prácu“ (§ 63 ods. 2 písm. b) Zákonníka 
práce). Osobitne je starostlivosť o vzdelávanie zo strany zamestnávateľa zdôraznená 
pri zamestnancoch so zdravotným postihnutím v ust. § 158 ods. 1 a § 159 ods. 1 až 
3 Zákonníka práce (získanie kvalifikácie výcvikom alebo štúdiom, zvyšovanie 
kvalifikácie a rekvalifikácia). Špecifické zameranie má vzdelávanie zamestnancov 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) spočívajúce 
predovšetkým v oboznamovaní zamestnancov s pravidlami BOZP na pracovisku a 
kontrole ich znalosti.  

V slovenskom právnom poriadku nie je povinnosťou zamestnávateľa 
zamestnávať zamestnancov výlučne podľa ich nadobudnutej kvalifikácie, 
s výnimkou, ak z osobitných predpisov nevyplýva ako jeden z predpokladov pre 
výkon práce práve disponovanie určitými kvalifikačnými predpokladmi. Nie 
v ojedinelých prípadoch dochádza k zamestnaniu osôb, ktoré nedisponujú 
kvalifikáciou potrebnou pre daný druh práce alebo ide o prácu, ktorá si osobitnú 
kvalifikáciu nevyžaduje.49 Podľa § 154 ods. 1 Zákonníka práce zamestnancovi, ktorý 
vstupuje do pracovného pomeru bez kvalifikácie, zamestnávateľ zabezpečí získanie 
kvalifikácie zaškolením alebo zaučením. Pojmy zaškolenie alebo zaučenie nie sú 
zákonom bližšie definované a z hľadiska účelu vedú k tomu istému cieľu, ktorým je 
pripraviť, oboznámiť zamestnanca s pracovnými postupmi, krokmi, či spôsobmi 
a metódami práce, ktoré sú potrebné pre výkon druhu práce vymedzeného 
v pracovnej zmluve a ktoré by si zamestnanec mal osvojiť natoľko, aby mohol 
zodpovedne vykonávať pracovné úlohy spadajúceho do dohodnutého druhu práce. 
Ďalšou podmienkou je, že musí ísť o zamestnanca, ktorý na výkon dohodnutého 
druhu práce nemá potrebnú kvalifikáciu, i keď môže disponovať kvalifikáciou pre 
inú prácu (napr. elektromechanik sa rozhodne pre výkon práce u mobilného 
operátora). Prikláňame sa k výkladu, podľa ktorého je pod kvalifikáciou 
zamestnanca (v kontexte daného ustanovenia) nutné rozumieť nielen dosiahnuté 
vzdelanie, ale „súhrn vedomostí, schopností  a odborných skúseností, ktoré 
zamestnanec získal vzdelaním a odbornou praxou a ktoré sú využiteľné pre výkon 
jeho práce v pracovnoprávnych vzťahoch (rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 21 
Cdo 2203/2008 zo dňa 2. 7. 2009).“ Môže ísť o nadobudnutie teoretických 
vedomostí, spolu s praktickými zručnosťami, ktoré zodpovedajú potrebám daného 
zamestnávateľa a na ktoré zamestnanec nemá potrebné vzdelanie či zručnosti. Ako 
uvádzajú české odborné názory, z právnej úpravy (ktorá je podobná so slovenskou 

                                                           
49  Povinnosť zaraďovať zamestnancov podľa ich kvalifikačných predpokladov však vyplýva zo 

zákona o č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (§ 6 ods. 1 písm. o)), ktorá sleduje zaistenie ochrany fyzického i duševného 
zdravia zamestnanca, ako aj celého pracovného kolektívu či tretích osôb. 
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právnou úpravou)50 nevyplýva rozsah zaučenia alebo zaškolenia, či jeho obsah 
a náležitosti. Uvedené sa bude odvíjať od konkrétneho druhu práce, ale aj od 
rozhodnutia konkrétneho zamestnávateľa aký rozsah vzdelávacích opatrení zvolí, 
a to v závislosti od náročnosti alebo zodpovednosti potrebnej pre výkon práce. 
Zaškolením alebo zaučením sa kvalifikácia nezískava.51 V slovenskej odbornej 
literatúre a súdnej praxi je zaučenie a zaškolenie interpretované ako krátkodobejšie 
formy a spôsoby vzdelávania, ktoré sú špecifické a využiteľné v zásade iba 
u konkrétneho zamestnávateľa (rozsudok Krajského súdu v Prešove, sp. zn. 
3CoPr/21/2012, zo dňa 12. 3. 2013).52 S oboma názormi možno súhlasiť a súčasne 
zdôrazniť, že charakteristickou vlastnosťou zaučenia alebo zaškolenia podľa nášho 
názoru je úzka naviazanosť na potreby konkrétneho zamestnávateľa.  

Zároveň platí, že pre prípad (bežného) zaškolenia alebo zaučenia v zmysle § 154 
ods. 1 Zákonníka práce neexistuje samostatná dohoda o zaškolení alebo zaučení 
medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorou by sa zamestnávateľ zaviazal 
uhradiť náklady spojené so vzdelávaním a zároveň by si zabezpečil povinnosť 
zamestnanca zotrvať v dohodnutej dobe v pracovnom pomere u zamestnávateľa. Pre 
pracovné právo je typická zásada numerus clausus zmluvných typov, čo v prípade 
vzdelávania zamestnancov znamená, že zákonodarca umožňuje uzatvorenie 
kvalifikačnej dohody iba v prípade zvyšovania kvalifikácie. Pri prehlbovaní 
kvalifikácie je uzatvorenie kvalifikačnej dohody možné iba vtedy, ak predpokladané 
náklady dosiahnu hodnotu 1700 eur. Zároveň platí, že uzatvorenie kvalifikačnej 
dohody o zvyšovaní alebo prehlbovaní kvalifikácie je možné až vtedy, keď fyzická 
osoba nadobudne status zamestnanca. Preto uzatvorenie dohody o zaškolení alebo 
zaučení s analogickým uplatnením ustanovení § 155 Zákonníka práce by bolo 
potrebné klasifikovať ako neplatný právny úkon pre rozpor so zákonom podľa § 39 
Občianskeho zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Nedostatkom právnej úpravy v prípade zaučenia alebo zaškolenia zamestnanca je, 
že neobsahuje bližšie právne vymedzenie a podmienky, za ktorých sa uskutočňuje, 
t.j. či ide o výkon práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda alebo o prekážku v práci 
na strane zamestnanca s náhradou mzdy, resp. či prebieha v pracovnom čase alebo 
mimo neho (ako to napr. vyplýva z českej právnej úpravy). Máme za to, že zaučenie 
resp. zaškolenie je potrebné považovať za výkon práce, za ktoré zamestnancovi patrí 
mzda a malo by sa uskutočňovať v pracovnom čase zamestnanca.  

Problematickosť vzdelávania zamestnancov v podobe zaškolenia alebo zaučenia 
nastáva vtedy, ak vzdelávacie formy pri vzniku pracovného pomeru vyžadujú 
dlhodobejšiu prípravu, ktorá je zároveň i nákladnejšia. Prax ukazuje, že 
zamestnávatelia následne pristupujú k tomu, že tieto formy vzdelávania vyhodnotia 

                                                           
50  Právna úprava českého Zákonníka práce je v tejto otázke veľmi podobná. Podľa § 228 ods. 1 

českého Zákonníka práce (zákona č. 262/2006 Sb.) platí, že zamestnanca, ktorý vstupuje do 
zamestnania bez kvalifikácie, je zamestnávateľ povinný zaškoliť nebo zaučiť; zaškolenie alebo 
zaučenie sa považuje za výkon práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda alebo plat. 

51  Pozri tiež BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 3. vydaní. Praha: C. H. 
Beck, 2019, s. 918. 

52  Pozri tiež BARANCOVÁ, H. a kol. Zákonník práce. Komentár. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 
2019, s. 1223 alebo ŠVEC, M. – TOMAN, J. a kol. Zákonník práce. Zákon o kolektívnom 
vyjednávaní. Komentár. Zväzok I. Bratislava: Wolters Kluwer SR s. r. o., 1381 s.   
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ako prehlbovanie alebo zvyšovanie kvalifikácie, kvalifikačnou dohodou sa zaväzujú 
k úhrade nákladov a súčasne si zaisťujú zotrvanie zamestnanca v pracovnom pomere 
po dohodnutú dobu. Máme za to, že nemožno vylúčiť ani situácie, pri ktorých 
zamestnávateľ so zamestnancom už na začiatku pracovného pomeru uzatvorí 
kvalifikačnú dohodu podľa § 155 Zákonníka práce, ktorou sa zamestnancovi umožní 
zvýšenie kvalifikácie a ktorou sa súčasne zamestnanec zaviaže, že u zamestnávateľa 
zotrvá v pracovnom pomere v dohodnutej dobe, maximálne päť rokov od získania 
kvalifikácie. Rovnaký postup nie je vylúčený ani pri prehlbovaní už nadobudnutej 
kvalifikácie zamestnanca. V oboch prípadoch sa posúdenie bude odvíjať od 
konkrétnych, individuálnych okolností. Uvedené formy je však potrebné odlíšiť od 
(bežného) zaškolenia alebo zaučenia zamestnanca, ktoré je nevyhnutné pre výkon 
pracovných úloh spadajúcich do dohodnutého druhu práce a ku ktorým zamestnanec 
nemá potrebnú kvalifikáciu.  

Naznačený problém možno demonštrovať na otázke, či je napríklad možné, aby 
získanie kvalifikačných predpokladov pre výkon práce zamestnanca (napr. odborná 
spôsobilosť), ktoré vyžaduje osobitný právny predpis, bolo možno klasifikovať iba 
v medziach bežného zaškolenia alebo zaučenia, ktoré je zamestnávateľ povinný 
zabezpečiť, ak zamestnanec vstupuje do pracovného pomeru bez potrebnej 
kvalifikácie. Podľa § 41 ods. 2 Zákonníka práce platí, že ak osobitný predpis na 
výkon práce vyžaduje určitý predpoklad (napr. vrátane odbornej spôsobilosti), 
zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu iba s fyzickou osobou, ktorá tento 
predpoklad spĺňa. Ak však zamestnávateľ postupuje v rozpore s ust. § 41 ods. 2 
Zákonníka práce, uvedené podľa nášho názoru nespôsobuje neplatnosť pracovnej 
zmluvy. Na formu vzdelávania, ktorú zamestnávateľ následne umožní resp. 
zabezpečí pre získanie predpokladov je potrebné aplikovať dostupné ustanovenia, 
podobne ako v iných prípadoch vzdelávania. Skutočnosť, že zamestnanec vstupuje 
do pracovného pomeru bez kvalifikácie požadovanej právnymi predpismi podľa 
nášho názoru automaticky neznamená subsumovanie predmetnej situácie pod § 154 
ods. 1 Zákonníka práce. Podľa § 140 ods. 1 Zákonníka práce účasť na ďalšom 
vzdelávaní53, v ktorom má zamestnanec získať predpoklady ustanovené právnymi 
predpismi alebo splniť požiadavky nevyhnutné na riadny výkon práce dohodnuté v 
pracovnej zmluve, je prekážkou v práci na strane zamestnanca.54 V tomto prípade 
však Zákonník práce neustanovuje ďalšie podmienky realizácie tohto kvalifikačného 
opatrenia. Domnievame sa, že aj v prípade získavania predpokladov na výkon práce 
ustanovených právnymi predpismi či plnenia požiadaviek na výkon práce určených 
vo vnútornom predpise zamestnávateľa alebo pracovnej zmluve, nemôžeme vylúčiť 

                                                           
53  Definíciu pojmu ďalšieho vzdelávania obsahuje zákon o celoživotnom vzdelávaní. Podľa § 2 ods. 

3 tohto zákone je ďalším vzdelávaním je vzdelávanie vo vzdelávacích inštitúciách ďalšieho 
vzdelávania nadväzujúce na školské vzdelávanie alebo iné vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské 
vzdelávanie. Ďalšie vzdelávanie umožňuje získať čiastočnú kvalifikáciu alebo úplnú kvalifikáciu 
alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní, 
alebo uspokojiť záujmy a získať spôsobilosť zapájať sa do života občianskej spoločnosti. Úspešným 
absolvovaním ďalšieho vzdelávania nemožno získať stupeň vzdelania. 

54  Uvedené ustanovenie je systematicky zaradené pod zvyšovanie kvalifikácie v § 140 a nasl. 
Zákonníka práce. 
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právnou úpravou)50 nevyplýva rozsah zaučenia alebo zaškolenia, či jeho obsah 
a náležitosti. Uvedené sa bude odvíjať od konkrétneho druhu práce, ale aj od 
rozhodnutia konkrétneho zamestnávateľa aký rozsah vzdelávacích opatrení zvolí, 
a to v závislosti od náročnosti alebo zodpovednosti potrebnej pre výkon práce. 
Zaškolením alebo zaučením sa kvalifikácia nezískava.51 V slovenskej odbornej 
literatúre a súdnej praxi je zaučenie a zaškolenie interpretované ako krátkodobejšie 
formy a spôsoby vzdelávania, ktoré sú špecifické a využiteľné v zásade iba 
u konkrétneho zamestnávateľa (rozsudok Krajského súdu v Prešove, sp. zn. 
3CoPr/21/2012, zo dňa 12. 3. 2013).52 S oboma názormi možno súhlasiť a súčasne 
zdôrazniť, že charakteristickou vlastnosťou zaučenia alebo zaškolenia podľa nášho 
názoru je úzka naviazanosť na potreby konkrétneho zamestnávateľa.  

Zároveň platí, že pre prípad (bežného) zaškolenia alebo zaučenia v zmysle § 154 
ods. 1 Zákonníka práce neexistuje samostatná dohoda o zaškolení alebo zaučení 
medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorou by sa zamestnávateľ zaviazal 
uhradiť náklady spojené so vzdelávaním a zároveň by si zabezpečil povinnosť 
zamestnanca zotrvať v dohodnutej dobe v pracovnom pomere u zamestnávateľa. Pre 
pracovné právo je typická zásada numerus clausus zmluvných typov, čo v prípade 
vzdelávania zamestnancov znamená, že zákonodarca umožňuje uzatvorenie 
kvalifikačnej dohody iba v prípade zvyšovania kvalifikácie. Pri prehlbovaní 
kvalifikácie je uzatvorenie kvalifikačnej dohody možné iba vtedy, ak predpokladané 
náklady dosiahnu hodnotu 1700 eur. Zároveň platí, že uzatvorenie kvalifikačnej 
dohody o zvyšovaní alebo prehlbovaní kvalifikácie je možné až vtedy, keď fyzická 
osoba nadobudne status zamestnanca. Preto uzatvorenie dohody o zaškolení alebo 
zaučení s analogickým uplatnením ustanovení § 155 Zákonníka práce by bolo 
potrebné klasifikovať ako neplatný právny úkon pre rozpor so zákonom podľa § 39 
Občianskeho zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Nedostatkom právnej úpravy v prípade zaučenia alebo zaškolenia zamestnanca je, 
že neobsahuje bližšie právne vymedzenie a podmienky, za ktorých sa uskutočňuje, 
t.j. či ide o výkon práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda alebo o prekážku v práci 
na strane zamestnanca s náhradou mzdy, resp. či prebieha v pracovnom čase alebo 
mimo neho (ako to napr. vyplýva z českej právnej úpravy). Máme za to, že zaučenie 
resp. zaškolenie je potrebné považovať za výkon práce, za ktoré zamestnancovi patrí 
mzda a malo by sa uskutočňovať v pracovnom čase zamestnanca.  

Problematickosť vzdelávania zamestnancov v podobe zaškolenia alebo zaučenia 
nastáva vtedy, ak vzdelávacie formy pri vzniku pracovného pomeru vyžadujú 
dlhodobejšiu prípravu, ktorá je zároveň i nákladnejšia. Prax ukazuje, že 
zamestnávatelia následne pristupujú k tomu, že tieto formy vzdelávania vyhodnotia 

                                                           
50  Právna úprava českého Zákonníka práce je v tejto otázke veľmi podobná. Podľa § 228 ods. 1 

českého Zákonníka práce (zákona č. 262/2006 Sb.) platí, že zamestnanca, ktorý vstupuje do 
zamestnania bez kvalifikácie, je zamestnávateľ povinný zaškoliť nebo zaučiť; zaškolenie alebo 
zaučenie sa považuje za výkon práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda alebo plat. 

51  Pozri tiež BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 3. vydaní. Praha: C. H. 
Beck, 2019, s. 918. 

52  Pozri tiež BARANCOVÁ, H. a kol. Zákonník práce. Komentár. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 
2019, s. 1223 alebo ŠVEC, M. – TOMAN, J. a kol. Zákonník práce. Zákon o kolektívnom 
vyjednávaní. Komentár. Zväzok I. Bratislava: Wolters Kluwer SR s. r. o., 1381 s.   

201 
 

ako prehlbovanie alebo zvyšovanie kvalifikácie, kvalifikačnou dohodou sa zaväzujú 
k úhrade nákladov a súčasne si zaisťujú zotrvanie zamestnanca v pracovnom pomere 
po dohodnutú dobu. Máme za to, že nemožno vylúčiť ani situácie, pri ktorých 
zamestnávateľ so zamestnancom už na začiatku pracovného pomeru uzatvorí 
kvalifikačnú dohodu podľa § 155 Zákonníka práce, ktorou sa zamestnancovi umožní 
zvýšenie kvalifikácie a ktorou sa súčasne zamestnanec zaviaže, že u zamestnávateľa 
zotrvá v pracovnom pomere v dohodnutej dobe, maximálne päť rokov od získania 
kvalifikácie. Rovnaký postup nie je vylúčený ani pri prehlbovaní už nadobudnutej 
kvalifikácie zamestnanca. V oboch prípadoch sa posúdenie bude odvíjať od 
konkrétnych, individuálnych okolností. Uvedené formy je však potrebné odlíšiť od 
(bežného) zaškolenia alebo zaučenia zamestnanca, ktoré je nevyhnutné pre výkon 
pracovných úloh spadajúcich do dohodnutého druhu práce a ku ktorým zamestnanec 
nemá potrebnú kvalifikáciu.  

Naznačený problém možno demonštrovať na otázke, či je napríklad možné, aby 
získanie kvalifikačných predpokladov pre výkon práce zamestnanca (napr. odborná 
spôsobilosť), ktoré vyžaduje osobitný právny predpis, bolo možno klasifikovať iba 
v medziach bežného zaškolenia alebo zaučenia, ktoré je zamestnávateľ povinný 
zabezpečiť, ak zamestnanec vstupuje do pracovného pomeru bez potrebnej 
kvalifikácie. Podľa § 41 ods. 2 Zákonníka práce platí, že ak osobitný predpis na 
výkon práce vyžaduje určitý predpoklad (napr. vrátane odbornej spôsobilosti), 
zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu iba s fyzickou osobou, ktorá tento 
predpoklad spĺňa. Ak však zamestnávateľ postupuje v rozpore s ust. § 41 ods. 2 
Zákonníka práce, uvedené podľa nášho názoru nespôsobuje neplatnosť pracovnej 
zmluvy. Na formu vzdelávania, ktorú zamestnávateľ následne umožní resp. 
zabezpečí pre získanie predpokladov je potrebné aplikovať dostupné ustanovenia, 
podobne ako v iných prípadoch vzdelávania. Skutočnosť, že zamestnanec vstupuje 
do pracovného pomeru bez kvalifikácie požadovanej právnymi predpismi podľa 
nášho názoru automaticky neznamená subsumovanie predmetnej situácie pod § 154 
ods. 1 Zákonníka práce. Podľa § 140 ods. 1 Zákonníka práce účasť na ďalšom 
vzdelávaní53, v ktorom má zamestnanec získať predpoklady ustanovené právnymi 
predpismi alebo splniť požiadavky nevyhnutné na riadny výkon práce dohodnuté v 
pracovnej zmluve, je prekážkou v práci na strane zamestnanca.54 V tomto prípade 
však Zákonník práce neustanovuje ďalšie podmienky realizácie tohto kvalifikačného 
opatrenia. Domnievame sa, že aj v prípade získavania predpokladov na výkon práce 
ustanovených právnymi predpismi či plnenia požiadaviek na výkon práce určených 
vo vnútornom predpise zamestnávateľa alebo pracovnej zmluve, nemôžeme vylúčiť 

                                                           
53  Definíciu pojmu ďalšieho vzdelávania obsahuje zákon o celoživotnom vzdelávaní. Podľa § 2 ods. 

3 tohto zákone je ďalším vzdelávaním je vzdelávanie vo vzdelávacích inštitúciách ďalšieho 
vzdelávania nadväzujúce na školské vzdelávanie alebo iné vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské 
vzdelávanie. Ďalšie vzdelávanie umožňuje získať čiastočnú kvalifikáciu alebo úplnú kvalifikáciu 
alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní, 
alebo uspokojiť záujmy a získať spôsobilosť zapájať sa do života občianskej spoločnosti. Úspešným 
absolvovaním ďalšieho vzdelávania nemožno získať stupeň vzdelania. 

54  Uvedené ustanovenie je systematicky zaradené pod zvyšovanie kvalifikácie v § 140 a nasl. 
Zákonníka práce. 
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možnosť zamestnávateľa uzatvoriť so zamestnancom dohodu o zvyšovaní 
kvalifikácie.  

Podľa § 140 ods. 2 Zákonníka práce sa za zvýšenie kvalifikácie sa považuje aj jej 
získanie alebo rozšírenie (§ 140 ods. 2 Zákonníka práce). Za prehlbovanie 
kvalifikácie sa podľa zákonného znenia považuje okrem iného aj jej udržiavanie 
a obnovovanie (§ 154 ods. 3 Zákonníka práce). Obsah pojmu zvyšovania 
a prehlbovania kvalifikácie zákonom nie sú konkrétnejšie definované a pri ich 
rozlišovaní sa vychádza z ustálenej súdnej praxe. V zásade platí, že pri zvyšovaní 
kvalifikácie dochádza k získaniu novej resp. ďalšej kvalifikácie, či zvýšeniu dosiaľ 
získaného stupňa vzdelania. Poskytnutie pracovného voľna spolu s náhradou mzdy 
vo výške priemerného zárobku zamestnávateľ môže, avšak nie je povinný umožniť, 
ak nie je v súlade s jeho potrebami. Na rozdiel od prehlbovania kvalifikácie 
predstavuje prekážku v práci na strane zamestnanca. Pri prehlbovaní kvalifikácie,  
kvalifikácia zostáva na rovnakej úrovni, avšak dochádza k jej skvalitňovaniu, 
obnovovaniu, resp. udržiavaniu. Prehlbovanie kvalifikácie je povinnosťou 
zamestnanca, tak, aby na požadovanej úrovni dokázal vykonávať pracovné úlohy 
plynúce z druhu práce. Na rozdiel od zvyšovania kvalifikácie, zamestnávateľ je 
oprávnený uložiť zamestnancovi povinnosť zúčastniť sa vzdelávacích aktivít 
majúcich podobu prehlbovania kvalifikácie, ktorej porušenie môže byť vyhodnotené 
ako porušenie pracovnej disciplíny. Uloženie povinnosti prehlbovania kvalifikácie 
nie je možné jedine v prípade, ak dochádza k uzatvoreniu dohody o prehlbovaní 
kvalifikácie za podmienok podľa § 155 ods. 5 Zákonníka práce. Na rozdiel medzi 
zvyšovaním a prehlbovaním kvalifikácie výstižne poukazuje Najvyšší súd ČR, keď 
uvádza „prehlbovaním kvalifikácie je potrebné rozumieť jej priebežné doplňovanie, 
udržiavanie a obnovovanie, ktorým sa sama nemení, iba sa skvalitňuje jej podstata 
a ktorá umožňuje zamestnancovi výkon dohodnutej práce...Zvýšenie kvalifikácie 
možno charakterizovať ako zmenu hodnoty kvalifikácie, ktorú možno dosiahnuť 
štúdiom, vzdelávaním, školením alebo inou formou prípravy k dosiahnutiu vyššieho 
stupňa vzdelania, ak je v súlade s potrebou zamestnávateľa. Zvýšením kvalifikácie 
sa rozumie tiež jej získanie alebo rozšírenie a pre zamestnanca môže súčasne 
znamenať získanie predpokladov pre výkon dohodnutej práce, ktoré zamestnanec do 
tej doby nemal. O zvýšenie kvalifikácie pôjde spravidla vtedy, ak z porovnania práce, 
ktorú zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, s prácou, ktorou by podľa 
svojej kvalifikácie mohol vykonávať, vyplýva rozdiel spočívajúci v tom, že 
zamestnanec môže, a to prípadne i u iného zamestnávateľa, vykonávať práce 
významnejšie...“ (rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 21 Cdo 2203/2008 zo dňa 
2. 7. 2009).  

V nadväznosti na aktuálne témy rozvíjania rôznorodých zručností občanov 
v digitálnej ére,  ktorých súčasťou sú aj tzv. mäkké zručnosti je v premietnutí do 
praxe častou otázkou, ako možno ich získavanie klasifikovať (napr. spôsoby 
komunikácie so zákazníkmi, spôsob predaja výrobkov a pod.). Domnievame sa, že 
nemožno uviesť jednotné rozlišovacie kritérium, ktoré by vo všeobecnosti platilo pre 
akékoľvek druhy prác. Rozlíšenie sa bude odvíjať od viacerých kritérií, akými je 
napríklad skutočnosť, či zamestnanec už nadväzuje na určité vstupné, základné 
školenia, ktoré súviseli s výkonom práce, či ide o všeobecne zamerané školenia 
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využiteľné  u viacerých zamestnávateľov alebo úzko orientované školenia v súlade 
so špecifickými potrebami zamestnávateľa. Prikláňame sa k názorom, podľa ktorých 
nemožno vylúčiť, že účasť na školeniach týkajúcich sa nadobúdania mäkkých 
zručností bude presahovať rámec zaškolenia alebo zaučenia a bude mať povahu 
prehlbovania kvalifikácie.55 

Vzdelávacie opatrenie v podobe rekvalifikácie sa podľa právnej úpravy ust. § 154 
ods. 2 Zákonníka práce vzťahuje na všetkých zamestnancov, ktorí prechádzajú na 
nové pracovisko, nový druh práce, alebo na spôsob práce. Zamestnávateľ je povinný 
zabezpečiť rekvalifikáciu zamestnancov vtedy, ak je to nevyhnutné, najmä pri 
zmenách v organizácii práce alebo pri iných racionalizačných opatreniach. Pôvodný 
Zákonník práce, zákon č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov ustanovoval 
povinnosť zamestnávateľa (pôvodne organizácie) zaškoliť pracovníkov, ktorí 
prechádzajú na nové pracovisko alebo na nové druhy a spôsoby práce, pokiaľ je to 
potrebné, najmä pre bezpečný, zdravotne nezávadný a hospodárny výkon práce. 
Český zákonodarca zotrval pri pôvodnom pomenovaní kvalifikačného opatrenia 
(zaučenie resp. zaškolenie) ako povinnosti zamestnávateľa, pri prechode 
zamestnanca na nové pracovisko alebo nový druh práce z dôvodov na strane 
zamestnávateľa, ak je to nevyhnutné (§ 228 ods. 2 českého Zákonníka práce, zákona 
č. 262/2006 Sb.). Domnievame sa, že podobne ako v prípade zaučenia alebo 
zaučenia pri vstupe do pracovného pomeru je jedným z jeho účelov, ktorý bude daný 
vždy, osvojenie zručností a vedomostí potrebných pre uspokojivý, ale i bezpečný 
výkon zmeneného druhu práce (na základe vzájomnej dohody) alebo výkon práce na 
novom pracovisku (ak nedochádza k zmene druhu alebo miesta výkonu práce zmena 
pracoviska môže nastať aj jednostranným rozhodnutím zamestnávateľa) alebo výkon 
práce pri zavedení nových spôsobov. Prikláňame sa tiež k názorom, podľa ktorých 
povinnosť zamestnávateľa rekvalifikovať zamestnanca nebráni zamestnávateľovi 
skončiť pracovný pomer so zamestnancom, napríklad z dôvodu nadbytočnosti alebo 
pre nespĺňanie predpokladov či požiadaviek na výkon práce, a to z dôvodu 
neprimeranej záťaže pre zamestnávateľa.56 Povinnosť rekvalifikovať zamestnanca 
v znení § 154 ods. 2 Zákonníka práce by sa preto podľa nášho názoru mala 
vzťahovať na situáciu resp. fázu, ak sa zamestnávateľ rozhodne pracovný pomer so 
zamestnancom neukončiť a prideľovať mu prácu podľa nového druhu práce, alebo 
na novom pracovisku, či pri zavedení nových spôsobov výkonu práce. 

V súčasnosti Zákonník práce, rovnako ako pri zaškolení alebo zaučení, 
neustanovuje podmienky realizácie rekvalifikácie, t.j. či sa obdobie účasti na 
rekvalifikácii považuje za výkon práce alebo ide o prekážku v práci na strane 
zamestnanca, ako aj to, či sa uskutočňuje na zmluvnom základe. Ak sa realizuje 
v nadväznosti na zákon o službách zamestnanosti (§ 47) dokážeme ju kvalifikovať 
ako prekážku v práci na strane zamestnanca. Uvedený výklad ďalej podporuje aj 
samostatná úprava ust. § 159 Zákonníka práce o rekvalifikácii zamestnancov so 
zdravotným postihnutím, ktorú by sme v tomto prípade mohli použiť analogicky. 

                                                           
55  Pozri tiež BUKOVJAN, P. (ed.), Výkladová stanoviska AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního 

vyjednávaní a pracovních vztahů. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 81 – 82.  
56  ŠVEC, M. – TOMAN, J. a kol. Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. 

Zväzok I. Bratislava: Wolters Kluwer SR s. r. o., 1382 s.   
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možnosť zamestnávateľa uzatvoriť so zamestnancom dohodu o zvyšovaní 
kvalifikácie.  

Podľa § 140 ods. 2 Zákonníka práce sa za zvýšenie kvalifikácie sa považuje aj jej 
získanie alebo rozšírenie (§ 140 ods. 2 Zákonníka práce). Za prehlbovanie 
kvalifikácie sa podľa zákonného znenia považuje okrem iného aj jej udržiavanie 
a obnovovanie (§ 154 ods. 3 Zákonníka práce). Obsah pojmu zvyšovania 
a prehlbovania kvalifikácie zákonom nie sú konkrétnejšie definované a pri ich 
rozlišovaní sa vychádza z ustálenej súdnej praxe. V zásade platí, že pri zvyšovaní 
kvalifikácie dochádza k získaniu novej resp. ďalšej kvalifikácie, či zvýšeniu dosiaľ 
získaného stupňa vzdelania. Poskytnutie pracovného voľna spolu s náhradou mzdy 
vo výške priemerného zárobku zamestnávateľ môže, avšak nie je povinný umožniť, 
ak nie je v súlade s jeho potrebami. Na rozdiel od prehlbovania kvalifikácie 
predstavuje prekážku v práci na strane zamestnanca. Pri prehlbovaní kvalifikácie,  
kvalifikácia zostáva na rovnakej úrovni, avšak dochádza k jej skvalitňovaniu, 
obnovovaniu, resp. udržiavaniu. Prehlbovanie kvalifikácie je povinnosťou 
zamestnanca, tak, aby na požadovanej úrovni dokázal vykonávať pracovné úlohy 
plynúce z druhu práce. Na rozdiel od zvyšovania kvalifikácie, zamestnávateľ je 
oprávnený uložiť zamestnancovi povinnosť zúčastniť sa vzdelávacích aktivít 
majúcich podobu prehlbovania kvalifikácie, ktorej porušenie môže byť vyhodnotené 
ako porušenie pracovnej disciplíny. Uloženie povinnosti prehlbovania kvalifikácie 
nie je možné jedine v prípade, ak dochádza k uzatvoreniu dohody o prehlbovaní 
kvalifikácie za podmienok podľa § 155 ods. 5 Zákonníka práce. Na rozdiel medzi 
zvyšovaním a prehlbovaním kvalifikácie výstižne poukazuje Najvyšší súd ČR, keď 
uvádza „prehlbovaním kvalifikácie je potrebné rozumieť jej priebežné doplňovanie, 
udržiavanie a obnovovanie, ktorým sa sama nemení, iba sa skvalitňuje jej podstata 
a ktorá umožňuje zamestnancovi výkon dohodnutej práce...Zvýšenie kvalifikácie 
možno charakterizovať ako zmenu hodnoty kvalifikácie, ktorú možno dosiahnuť 
štúdiom, vzdelávaním, školením alebo inou formou prípravy k dosiahnutiu vyššieho 
stupňa vzdelania, ak je v súlade s potrebou zamestnávateľa. Zvýšením kvalifikácie 
sa rozumie tiež jej získanie alebo rozšírenie a pre zamestnanca môže súčasne 
znamenať získanie predpokladov pre výkon dohodnutej práce, ktoré zamestnanec do 
tej doby nemal. O zvýšenie kvalifikácie pôjde spravidla vtedy, ak z porovnania práce, 
ktorú zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, s prácou, ktorou by podľa 
svojej kvalifikácie mohol vykonávať, vyplýva rozdiel spočívajúci v tom, že 
zamestnanec môže, a to prípadne i u iného zamestnávateľa, vykonávať práce 
významnejšie...“ (rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 21 Cdo 2203/2008 zo dňa 
2. 7. 2009).  

V nadväznosti na aktuálne témy rozvíjania rôznorodých zručností občanov 
v digitálnej ére,  ktorých súčasťou sú aj tzv. mäkké zručnosti je v premietnutí do 
praxe častou otázkou, ako možno ich získavanie klasifikovať (napr. spôsoby 
komunikácie so zákazníkmi, spôsob predaja výrobkov a pod.). Domnievame sa, že 
nemožno uviesť jednotné rozlišovacie kritérium, ktoré by vo všeobecnosti platilo pre 
akékoľvek druhy prác. Rozlíšenie sa bude odvíjať od viacerých kritérií, akými je 
napríklad skutočnosť, či zamestnanec už nadväzuje na určité vstupné, základné 
školenia, ktoré súviseli s výkonom práce, či ide o všeobecne zamerané školenia 
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využiteľné  u viacerých zamestnávateľov alebo úzko orientované školenia v súlade 
so špecifickými potrebami zamestnávateľa. Prikláňame sa k názorom, podľa ktorých 
nemožno vylúčiť, že účasť na školeniach týkajúcich sa nadobúdania mäkkých 
zručností bude presahovať rámec zaškolenia alebo zaučenia a bude mať povahu 
prehlbovania kvalifikácie.55 

Vzdelávacie opatrenie v podobe rekvalifikácie sa podľa právnej úpravy ust. § 154 
ods. 2 Zákonníka práce vzťahuje na všetkých zamestnancov, ktorí prechádzajú na 
nové pracovisko, nový druh práce, alebo na spôsob práce. Zamestnávateľ je povinný 
zabezpečiť rekvalifikáciu zamestnancov vtedy, ak je to nevyhnutné, najmä pri 
zmenách v organizácii práce alebo pri iných racionalizačných opatreniach. Pôvodný 
Zákonník práce, zákon č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov ustanovoval 
povinnosť zamestnávateľa (pôvodne organizácie) zaškoliť pracovníkov, ktorí 
prechádzajú na nové pracovisko alebo na nové druhy a spôsoby práce, pokiaľ je to 
potrebné, najmä pre bezpečný, zdravotne nezávadný a hospodárny výkon práce. 
Český zákonodarca zotrval pri pôvodnom pomenovaní kvalifikačného opatrenia 
(zaučenie resp. zaškolenie) ako povinnosti zamestnávateľa, pri prechode 
zamestnanca na nové pracovisko alebo nový druh práce z dôvodov na strane 
zamestnávateľa, ak je to nevyhnutné (§ 228 ods. 2 českého Zákonníka práce, zákona 
č. 262/2006 Sb.). Domnievame sa, že podobne ako v prípade zaučenia alebo 
zaučenia pri vstupe do pracovného pomeru je jedným z jeho účelov, ktorý bude daný 
vždy, osvojenie zručností a vedomostí potrebných pre uspokojivý, ale i bezpečný 
výkon zmeneného druhu práce (na základe vzájomnej dohody) alebo výkon práce na 
novom pracovisku (ak nedochádza k zmene druhu alebo miesta výkonu práce zmena 
pracoviska môže nastať aj jednostranným rozhodnutím zamestnávateľa) alebo výkon 
práce pri zavedení nových spôsobov. Prikláňame sa tiež k názorom, podľa ktorých 
povinnosť zamestnávateľa rekvalifikovať zamestnanca nebráni zamestnávateľovi 
skončiť pracovný pomer so zamestnancom, napríklad z dôvodu nadbytočnosti alebo 
pre nespĺňanie predpokladov či požiadaviek na výkon práce, a to z dôvodu 
neprimeranej záťaže pre zamestnávateľa.56 Povinnosť rekvalifikovať zamestnanca 
v znení § 154 ods. 2 Zákonníka práce by sa preto podľa nášho názoru mala 
vzťahovať na situáciu resp. fázu, ak sa zamestnávateľ rozhodne pracovný pomer so 
zamestnancom neukončiť a prideľovať mu prácu podľa nového druhu práce, alebo 
na novom pracovisku, či pri zavedení nových spôsobov výkonu práce. 

V súčasnosti Zákonník práce, rovnako ako pri zaškolení alebo zaučení, 
neustanovuje podmienky realizácie rekvalifikácie, t.j. či sa obdobie účasti na 
rekvalifikácii považuje za výkon práce alebo ide o prekážku v práci na strane 
zamestnanca, ako aj to, či sa uskutočňuje na zmluvnom základe. Ak sa realizuje 
v nadväznosti na zákon o službách zamestnanosti (§ 47) dokážeme ju kvalifikovať 
ako prekážku v práci na strane zamestnanca. Uvedený výklad ďalej podporuje aj 
samostatná úprava ust. § 159 Zákonníka práce o rekvalifikácii zamestnancov so 
zdravotným postihnutím, ktorú by sme v tomto prípade mohli použiť analogicky. 

                                                           
55  Pozri tiež BUKOVJAN, P. (ed.), Výkladová stanoviska AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního 

vyjednávaní a pracovních vztahů. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 81 – 82.  
56  ŠVEC, M. – TOMAN, J. a kol. Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. 

Zväzok I. Bratislava: Wolters Kluwer SR s. r. o., 1382 s.   
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Domnievame sa, že rekvalifikácia zamestnanca, teda zmena zručností či kvalifikácie 
alebo ich doplnenie práce môže mať rôznu podobu i dĺžku v závislosti od 
nadobudnutého vzdelania, zručností či praktických skúseností. Podľa nášho názoru 
nemožno vylúčiť, že v konečnom dôsledku dôjde u zamestnanca k získaniu ďalšej 
kvalifikácie alebo naopak bude postačovať bežné zaškolenie alebo zaučenie 
zamestnanca, napríklad s novými pracovnými postupmi. Aj z tohto dôvodu by 
kvalifikačné opatrenie v podobe rekvalifikácie malo mať nielen vlastné definičné 
vymedzenie, ktorým by sa jasne odlíšilo od iných foriem vzdelávania, ale aj 
konkrétne podmienky jej realizácie (podobne ako v prípade rekvalifikácie zdravotne 
postihnutých zamestnancov).  

Terminologický nejasný pojem obsahuje právna úprava v prípade ponuky inej 
vhodnej práce pri uplatnení výpovede zo strany zamestnávateľa. Vo všeobecnosti je 
ponuka inej vhodnej práce hmotnoprávnou podmienkou platnosti výpovede 
zamestnávateľa, s výnimkou výpovede danej z dôvodov uvedených v § 63 ods. 2 
Zákonníka práce. Podľa § 63 ods. 2 písm. b) Zákonníka práce zamestnávateľ môže 
dať zamestnancovi výpoveď vtedy, ak zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre 
neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté 
ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú 
prácu. Ako už bolo uvedené z § 55 ods. 5 Zákonníka práce vyplýva, že iná vhodná 
práca musí zodpovedať zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu 
a zamestnávateľ musí prihliadať aj na schopnosti a kvalifikáciu zamestnanca. 
Zároveň však iná vhodná práca nemusí úplne zodpovedať dosiahnutej kvalifikácii. 
Zamestnávateľ je teda povinný zamestnancovi ponúknuť napríklad aj prácu, ktorá 
nie je totožná s doterajším druhom práce alebo prácu, ku ktorej sa osobitná 
kvalifikáciu nevyžaduje, prípadne prácu, ktorá kvalifikácii zamestnanca celkom 
nezodpovedá. Z ust. § 63 ods. 2 písm. b) Zákonníka práce môžeme vyvodiť, že 
zamestnancovi má byť poskytnutá možnosť podrobiť sa predchádzajúcej príprave na 
inú prácu. Zákonné znenie nevyjadruje, aké formy či spôsoby vzdelávania možno 
pod predchádzajúcu prípravu na prácu zahrnúť. V tejto súvislosti sa stotožňujeme s 
odôvodnením Najvyššieho súdu SR, ktorý uviedol, že „za predchádzajúcu prípravu 
na inú prácu nemožno považovať prípravu, ktorá by bola neúmerne časovo alebo 
z hľadiska nákladov náročná, kedy by sa už nejednalo o prípravu na výkon 
náhradnej práce, ale o získavanie novej kvalifikácie (R 51/1997, rozsudok 
Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4 Cdo 79/1996 zo dňa 24. 10. 1996).“ 

Zákonník práce obsahuje osobitnú reguláciu vzdelávania zamestnancov, ktorí 
majú status zamestnancov so zdravotným postihnutím v znení § 40 ods. 8 Zákonníka 
práce. Právnu úpravu ust. § 158 a 159 Zákonníka práce je potrebné vnímať 
v previazanosti s povinnosťami zamestnávateľov týkajúcich sa zamestnávania 
občanov so zdravotným postihnutím vymedzenú v § 63 a nasl. zákona o službách 
zamestnanosti. V tomto smere možno konštatovať, že právna úprava pôsobí 
čiastočne nesystematicky. Napríklad povinnosti súvisiace so vzdelávaním občanov 
so zdravotným postihnutím duplicitne naznačuje v oboch právnych predpisoch. 
Podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona o službách zamestnanosti je zamestnávateľ 
povinný vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravotným 
postihnutím a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich 
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zamestnávania. Obdobným, aj keď opäť čiastočne odlišným spôsobom je 
formulovaná povinnosť zamestnávateľa v ust. § 158 ods. 1 Zákonníka práce, podľa 
ktorého je zamestnávateľ povinný umožňovať zamestnancovi so zdravotným 
postihnutím výcvikom alebo štúdiom získanie potrebnej kvalifikácie a starať sa o jej 
zvyšovanie. Aj keď ide o ďalší pojem použitý v súvislosti so vzdelávaním, máme na 
zo, že významovo zodpovedá ust. § 154 ods. 1 Zákonníka práce vypovedajúceho 
o povinnosti zaškolenia alebo zaučenia všetkých zamestnancov vo všeobecnosti, ak 
do pracovného pomeru vstupujú bez kvalifikácie. Ďalej nie je zrejmé z akého dôvodu 
sa osobitne zdôrazňuje zvyšovanie kvalifikácie, ale nepoukazuje sa už na 
prehlbovanie nadobudnutej kvalifikácie. Zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie 
zamestnancov so zdravotným postihnutím nie je osobitne regulované a z tohto 
dôvodu sa bude riadiť ustanoveniami § 140, § 154 ods. 3 a § 155 Zákonníka práce. 
Okrem toho zákonodarca (na rozdiel od rekvalifikácie všetkých zamestnancov podľa 
§ 154 ods. 2 Zákonníka práce) ustanovuje povinnosť zamestnávateľa umožniť 
rekvalifikáciu zamestnanca so zdravotným postihnutím, avšak s odlišným cieľom, 
ktorým je zachovanie, zvýšenie, rozšírenie alebo zmena doterajšej kvalifikácie či jej 
prispôsobenie technickému rozvoju na udržanie zamestnanca v pracovnom pomere. 
To nevylučuje aplikáciu ust. § 154 ods. 2 Zákonníka práce. Zákonník práce, podobne 
ako zákon o službách zamestnanosti v prípade zamestnancov bez ohľadu na 
zdravotné postihnutie, zakotvuje, že rekvalifikácia sa uskutočňuje v pracovnom 
čase57 a je prekážkou v práci na strane zamestnanca, za ktorú zamestnancovi patrí 
náhrada mzdy vo výške jeho priemerného zárobku. Súčasne, na rozdiel od právnej 
úpravy vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnancov podľa zákona o službách 
zamestnanosti (§ 47), ako aj od právnej úpravy ust. § 154 ods. 2 Zákonníka práce, 
hodnotíme pozitívne, že Zákonník práce obsahuje zmluvný základ realizácia 
rekvalifikácie, t. j. písomnej dohody medzi zamestnancom so zdravotným 
postihnutím a zamestnávateľom.  

Aj zákon o službách zamestnanosti, podobne ako v prípade uchádzačov 
o zamestnanie, poskytuje nástroj podpory vzdelávania zamestnancov v prípade, ak 
vzdelávanie a prípravu pre trh práce zabezpečuje zamestnávateľ. V zmysle zákona 
o službách zamestnanosti, ako už bolo uvedené, je vzdelávaním a prípravou pre trh 
práce zamestnanca teoretická alebo praktická príprava, ktorá umožňuje získanie 
nových odborných vedomostí, zručností a schopností. Podľa odborných názorov 
umožňuje vzdelávanie „získať vedomosti a odborné zručnosti využiteľné u 
viacerých zamestnávateľov a týmto prispieva k zlepšeniu celkovej zamestnateľnosti 
zamestnanca.“58 Podľa nášho názoru je predmetné vzdelávanie zabezpečované 
zamestnávateľom prioritne nastavené ako prostriedok udržania zamestnanca 
v zamestnaní (§ 44 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti) a jeho sprievodným 
účelom je ďalšie pracovné uplatnenie svojich zamestnancov (§ 47 ods. 1 zákona 
o službách zamestnanosti). Vzdelávanie zamestnancov je spojené s možnosťou 

                                                           
57  Mimo pracovného času sa rekvalifikácia zamestnanca so zdravotným postihnutím uskutočňuje iba 

vtedy, ak je to nevyhnutné vzhľadom na spôsob jej zabezpečenia (§ 159 ods. 3 Zákonníka práce). 
58  DEMEK, P., Komentár k § 47 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Dostupné na: 

https://www.epi.sk/komentovane-ustanovenie/Komentar-k-p-47-zakona-5-2004-Z-z-5.htm [cit. 3. 
8. 2022]. 
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Domnievame sa, že rekvalifikácia zamestnanca, teda zmena zručností či kvalifikácie 
alebo ich doplnenie práce môže mať rôznu podobu i dĺžku v závislosti od 
nadobudnutého vzdelania, zručností či praktických skúseností. Podľa nášho názoru 
nemožno vylúčiť, že v konečnom dôsledku dôjde u zamestnanca k získaniu ďalšej 
kvalifikácie alebo naopak bude postačovať bežné zaškolenie alebo zaučenie 
zamestnanca, napríklad s novými pracovnými postupmi. Aj z tohto dôvodu by 
kvalifikačné opatrenie v podobe rekvalifikácie malo mať nielen vlastné definičné 
vymedzenie, ktorým by sa jasne odlíšilo od iných foriem vzdelávania, ale aj 
konkrétne podmienky jej realizácie (podobne ako v prípade rekvalifikácie zdravotne 
postihnutých zamestnancov).  

Terminologický nejasný pojem obsahuje právna úprava v prípade ponuky inej 
vhodnej práce pri uplatnení výpovede zo strany zamestnávateľa. Vo všeobecnosti je 
ponuka inej vhodnej práce hmotnoprávnou podmienkou platnosti výpovede 
zamestnávateľa, s výnimkou výpovede danej z dôvodov uvedených v § 63 ods. 2 
Zákonníka práce. Podľa § 63 ods. 2 písm. b) Zákonníka práce zamestnávateľ môže 
dať zamestnancovi výpoveď vtedy, ak zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre 
neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté 
ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú 
prácu. Ako už bolo uvedené z § 55 ods. 5 Zákonníka práce vyplýva, že iná vhodná 
práca musí zodpovedať zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu 
a zamestnávateľ musí prihliadať aj na schopnosti a kvalifikáciu zamestnanca. 
Zároveň však iná vhodná práca nemusí úplne zodpovedať dosiahnutej kvalifikácii. 
Zamestnávateľ je teda povinný zamestnancovi ponúknuť napríklad aj prácu, ktorá 
nie je totožná s doterajším druhom práce alebo prácu, ku ktorej sa osobitná 
kvalifikáciu nevyžaduje, prípadne prácu, ktorá kvalifikácii zamestnanca celkom 
nezodpovedá. Z ust. § 63 ods. 2 písm. b) Zákonníka práce môžeme vyvodiť, že 
zamestnancovi má byť poskytnutá možnosť podrobiť sa predchádzajúcej príprave na 
inú prácu. Zákonné znenie nevyjadruje, aké formy či spôsoby vzdelávania možno 
pod predchádzajúcu prípravu na prácu zahrnúť. V tejto súvislosti sa stotožňujeme s 
odôvodnením Najvyššieho súdu SR, ktorý uviedol, že „za predchádzajúcu prípravu 
na inú prácu nemožno považovať prípravu, ktorá by bola neúmerne časovo alebo 
z hľadiska nákladov náročná, kedy by sa už nejednalo o prípravu na výkon 
náhradnej práce, ale o získavanie novej kvalifikácie (R 51/1997, rozsudok 
Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4 Cdo 79/1996 zo dňa 24. 10. 1996).“ 

Zákonník práce obsahuje osobitnú reguláciu vzdelávania zamestnancov, ktorí 
majú status zamestnancov so zdravotným postihnutím v znení § 40 ods. 8 Zákonníka 
práce. Právnu úpravu ust. § 158 a 159 Zákonníka práce je potrebné vnímať 
v previazanosti s povinnosťami zamestnávateľov týkajúcich sa zamestnávania 
občanov so zdravotným postihnutím vymedzenú v § 63 a nasl. zákona o službách 
zamestnanosti. V tomto smere možno konštatovať, že právna úprava pôsobí 
čiastočne nesystematicky. Napríklad povinnosti súvisiace so vzdelávaním občanov 
so zdravotným postihnutím duplicitne naznačuje v oboch právnych predpisoch. 
Podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona o službách zamestnanosti je zamestnávateľ 
povinný vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravotným 
postihnutím a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich 
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zamestnávania. Obdobným, aj keď opäť čiastočne odlišným spôsobom je 
formulovaná povinnosť zamestnávateľa v ust. § 158 ods. 1 Zákonníka práce, podľa 
ktorého je zamestnávateľ povinný umožňovať zamestnancovi so zdravotným 
postihnutím výcvikom alebo štúdiom získanie potrebnej kvalifikácie a starať sa o jej 
zvyšovanie. Aj keď ide o ďalší pojem použitý v súvislosti so vzdelávaním, máme na 
zo, že významovo zodpovedá ust. § 154 ods. 1 Zákonníka práce vypovedajúceho 
o povinnosti zaškolenia alebo zaučenia všetkých zamestnancov vo všeobecnosti, ak 
do pracovného pomeru vstupujú bez kvalifikácie. Ďalej nie je zrejmé z akého dôvodu 
sa osobitne zdôrazňuje zvyšovanie kvalifikácie, ale nepoukazuje sa už na 
prehlbovanie nadobudnutej kvalifikácie. Zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie 
zamestnancov so zdravotným postihnutím nie je osobitne regulované a z tohto 
dôvodu sa bude riadiť ustanoveniami § 140, § 154 ods. 3 a § 155 Zákonníka práce. 
Okrem toho zákonodarca (na rozdiel od rekvalifikácie všetkých zamestnancov podľa 
§ 154 ods. 2 Zákonníka práce) ustanovuje povinnosť zamestnávateľa umožniť 
rekvalifikáciu zamestnanca so zdravotným postihnutím, avšak s odlišným cieľom, 
ktorým je zachovanie, zvýšenie, rozšírenie alebo zmena doterajšej kvalifikácie či jej 
prispôsobenie technickému rozvoju na udržanie zamestnanca v pracovnom pomere. 
To nevylučuje aplikáciu ust. § 154 ods. 2 Zákonníka práce. Zákonník práce, podobne 
ako zákon o službách zamestnanosti v prípade zamestnancov bez ohľadu na 
zdravotné postihnutie, zakotvuje, že rekvalifikácia sa uskutočňuje v pracovnom 
čase57 a je prekážkou v práci na strane zamestnanca, za ktorú zamestnancovi patrí 
náhrada mzdy vo výške jeho priemerného zárobku. Súčasne, na rozdiel od právnej 
úpravy vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnancov podľa zákona o službách 
zamestnanosti (§ 47), ako aj od právnej úpravy ust. § 154 ods. 2 Zákonníka práce, 
hodnotíme pozitívne, že Zákonník práce obsahuje zmluvný základ realizácia 
rekvalifikácie, t. j. písomnej dohody medzi zamestnancom so zdravotným 
postihnutím a zamestnávateľom.  

Aj zákon o službách zamestnanosti, podobne ako v prípade uchádzačov 
o zamestnanie, poskytuje nástroj podpory vzdelávania zamestnancov v prípade, ak 
vzdelávanie a prípravu pre trh práce zabezpečuje zamestnávateľ. V zmysle zákona 
o službách zamestnanosti, ako už bolo uvedené, je vzdelávaním a prípravou pre trh 
práce zamestnanca teoretická alebo praktická príprava, ktorá umožňuje získanie 
nových odborných vedomostí, zručností a schopností. Podľa odborných názorov 
umožňuje vzdelávanie „získať vedomosti a odborné zručnosti využiteľné u 
viacerých zamestnávateľov a týmto prispieva k zlepšeniu celkovej zamestnateľnosti 
zamestnanca.“58 Podľa nášho názoru je predmetné vzdelávanie zabezpečované 
zamestnávateľom prioritne nastavené ako prostriedok udržania zamestnanca 
v zamestnaní (§ 44 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti) a jeho sprievodným 
účelom je ďalšie pracovné uplatnenie svojich zamestnancov (§ 47 ods. 1 zákona 
o službách zamestnanosti). Vzdelávanie zamestnancov je spojené s možnosťou 

                                                           
57  Mimo pracovného času sa rekvalifikácia zamestnanca so zdravotným postihnutím uskutočňuje iba 

vtedy, ak je to nevyhnutné vzhľadom na spôsob jej zabezpečenia (§ 159 ods. 3 Zákonníka práce). 
58  DEMEK, P., Komentár k § 47 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Dostupné na: 
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priznania príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca 
zamestnávateľovi, avšak iba za splnenia niektorej z dvoch zásadných podmienok, 
a to, že zamestnávateľ bude zamestnanca zamestnávať najmenej počas 12 mesiacov 
po skončení vzdelávanie alebo ak ide o súčasť opatrení, ktoré umožňujú predísť 
hromadnému prepúšťaniu alebo ho obmedziť. Zákon však nepočíta so situáciou, ak 
pracovný pomer pred dohodnutou dobou ukončí samotný zamestnanec. 
Domnievame sa, že skutočnosť skončenia pracovného pomeru zo strany samotného 
zamestnanca nebude mať vplyv na možnosť poskytnutia príspevku. Na účelu 
poskytnutia príspevku sa vyžaduje uzatvorenie písomnej dohody medzi 
zamestnávateľom a úradom s uvedením zákonom predpokladaných náležitostí. 
Maximálna výška príspevku je naviazaná na Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 
zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným 
trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy. V prípade výberu dodávateľa služby 
vzdelávania a prípravy pre trh práce musí zamestnávateľ postupovať podľa zákona 
o verejnom obstarávaní, zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Z pracovnoprávna hľadiska vzdelávanie a príprava pre trh práce sú 
zákonom o službách zamestnanosti klasifikované ako prekážka v práci na strane 
zamestnanca, ktoré v zásade prebieha v pracovnom čase (mimo neho iba ak si to 
vyžaduje spôsob jeho zabezpečenia) a za čas jeho trvania sa zamestnancovi 
poskytuje náhrada mzdy vo výške 100% priemerného zárobku. Zdá sa, že zákon 
o službách zamestnanosti teda dopĺňa Zákonníkom práce ustanovený rozsah foriem 
vzdelávania, ako aj prekážok v práci na strane zamestnanca, za predpokladu, že 
predmetné vzdelávanie nebude mať povahu Zákonníkom práce upraveného 
zvyšovania, prehlbovania kvalifikácie alebo rekvalifikácie. Vzhľadom k tomu, že 
zákon o službách zamestnanosti považuje účasť na danej forme vzdelávania ako 
prekážku v práci, z hľadiska foriem, ktoré vymedzuje Zákonník práce, nejde 
o prehlbovanie kvalifikácie, ktoré sa podľa § 154 ods. 3 Zákonníka práce považuje 
za výkon práce, za ktorý zamestnancovi patrí mzda. Rovnako z ust. § 44 ods. 5 
Zákonníka práce vyplýva, že vzdelávanie a príprava pre trh práce nie je teoretická 
príprava alebo praktická príprava, ktorú je zamestnávateľ povinný zabezpečovať 
podľa osobitných predpisov (zákon príkladom odkazuje na Zákonník práce alebo 
zákon o BOZP) a na ktorom je zamestnanec povinný sa zúčastňovať v súvislosti 
s výkonom svojho zamestnania. Keďže pre účely zákona o službách zamestnanosti 
sa za vzdelávanie a prípravu pre trh práce nepovažuje získanie vyššieho stupňa 
vzdelania alebo príprava na výkon špeciálnych odborných činností vyžadujúcich 
odbornú spôsobilosť (§ 44 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti) možno sa 
domnievať, že v niektorých prípadoch nebude zodpovedať ani zvyšovaniu 
kvalifikácie v zmysle § 140 a § 155 Zákonníka práce. Z praktického hľadiska však 
načrtnutá otázka ohľadne pracovnoprávnej klasifikácie analyzovanej formy 
vzdelávania zohráva význam jedine pre určenie podmienok účasti zamestnanca na 
vzdelávaní a príprave pre trh práce podľa § 47 Zákonníka práce. Zákon o službách 
zamestnanosti (ani iný právny predpis) totiž neustanovuje (osobitnú) dohodu, ktorá 
by mala byť uzatváraná medzi zamestnancom a zamestnávateľom a bližšie 
upravovala podmienky, za ktorých sa zamestnanec má predmetného vzdelávania 
zúčastňovať.   
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V rámcovej dohode o digitalizácii je v otázke digitálnych zručností 
a zabezpečenia zamestnania ako hlavný cieľ vytýčené vybaviť súčasnú a budúcu 
pracovnú silu a podniky zručnosťami, ktoré sú potrebné na využívaní príležitostí 
a zvládnutie výziev digitálnej transformácie, a to v podobe neustáleho vzdelávania. 
Zdôrazňujú sa možnosti, ale najmä úlohy sociálnych partnerov. Kľúčovou úlohou 
sociálnych partnerov je identifikovať požadované zručnosti a zmeny procesov 
a v nadväznosti na to zorganizovať opatrenia vzdelávania. V tejto súvislosti sa 
opätovne poukazuje, že od pracovnej sily je očakávaná škála kombinovaných 
zručností, od technických až po mäkké a sociálne zručnosti (napr. emocionálna 
inteligencia). Medzi opatreniami, ktoré je potrebné na úrovni zamestnávateľov 
zvážiť figurujú napríklad prístupy k odbornej príprave a jej organizácii vo forme 
fondov na vzdelávanie, účtov na vzdelávanie či poukazov, pričom ustanovenia 
o odbornej príprave by mali jasne určovať podmienky účasti, vrátane doby trvania 
či finančných aspektov.59 Úlohu zástupcov zamestnancov v procese starostlivosti 
o vzdelávacie aktivity na pracovisku a motivácie zamestnancov k účasti na nich, 
vnímame ako podstatný prvok v procese vzdelávania dospelých na pracovisku. Ich 
postavenie je v tejto oblasti zdôraznené aj v zákonnom znení ust. § 153 Zákonníka 
práce, podľa ktorého zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov prerokúva 
opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovanie a 
zvyšovanie. Okrem potreby vyčlenenia verejných zdrojov, ktorými sa budú naďalej 
podporovať a prípadné i rozširovať možnosti vzdelávacích opatrení na pracovisku, 
je možnosťou zamestnávateľov tiež využívanie prostriedkov sociálneho fondu, 
z ktorého je podľa § 7 ods. 1 písm. j) zákona č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o 
zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších 
predpisov, možné poskytnúť príspevok aj na ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej 
politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov, pod ktorú je vzdelávanie 
zamestnancov v Zákonníku práce systematicky zaradené (siedma časť Zákonníka 
práce). 
 
4.1. Pracovnoprávne dôsledky nedostatkov v kvalifikácii pracovných síl 

  
Z odhadov prezentovaných v jednotlivých štúdiách vyplýva, že digitálna éra 

spôsobí mnohé dôsledky vo svete práce. Niektoré z odhadov sú priaznivejšie, 
naopak niektoré z nich pôsobia alarmujúco. Bez ohľadu na to, je potrebné 
konštatovať, že v prevažnej väčšine povolaní je technologický pokrok neodvratnou, 
ale aj potrebnou skutočnosťou, s ktorou je možné sa úspešne vysporiadať, a to práve 
prostredníctvom podpory a investície do kvalitného vzdelávania. Digitalizácia, 
automatizácia a umelá inteligencia v pracovnoprávnych vzťahoch budú čoraz 
intenzívnejšie zohrávať neodmysliteľnú úlohu, ktorá povedie k zmene pracovnej 
náplne, jej čiastočnej či úplnej strate, ako aj potrebe získavať, rozširovať alebo ďalej 
dopĺňať svoju kvalifikačnú úroveň, vrátane úrovne kľúčových zručností. Dôsledky 
medzier v kvalifikácii zamestnancov, ktorá je resp. bude pre robotické alebo 
digitálne pracoviská rozhodujúca, možno už v súčasnosti vymedziť v rovine 
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predzmluvných pracovnoprávnych vzťahov a v rovine trvajúcich pracovnoprávnych 
vzťahov. Nedostatok kvalifikácie a zručností sťažuje flexibilitu jednotlivca 
k meniacim sa podmienkam na pracovnom trhu a tým k úspešnému a plynulému 
prechodu z jednej pracovnej pozície na inú, teda k úspešnému naplneniu kritérií 
požadovaných zamestnávateľom pre obsadenie voľnej pracovnej pozície. Počas 
trvania pracovnoprávneho vzťahu možno pracovnoprávne dôsledky nedostatočnej 
kvalifikačnej úrovne zamestnanca zhrnúť do niekoľkých skupín: 

 
i.) zmena pracovných podmienok; 
ii.) skončenie pracovného pomeru; 
iii.) zodpovednosť za škodu. 

 
Zmena pracovných podmienok 

Nielen samotná automatizácia pracovných procesov, ale aj nedostatok 
potrebných zručností zamestnanca sa môže prejaviť v nutnosti zamestnávateľa 
pristúpiť k zmene pracovných podmienok. Pôjde predovšetkým o zmenu 
v pracovnej zmluve dohodnutého druhu práce a skrátenie ustanoveného týždenného 
pracovného času zamestnanca. Druh práce je podstatnou obsahovou náležitosťou 
pracovnej zmluvy, pričom zamestnávateľ je oprávnený prideľovať zamestnancovi 
pracovné úlohy iba v jeho medziach. Ak zamestnávateľ z dôvodu nedostatku 
kvalifikácie nemôže zamestnancovi prideľovať časť pracovných úloh (napr. 
zamestnanec nemá dostatočnú odbornú spôsobilosť pre prácu s prístrojom), 
zamestnávateľ môže napríklad zmeniť pracovnú náplň zamestnanca, a to aj 
jednostranne, ak nebola obsahovou súčasťou pracovnej zmluvy. Ak však zmena 
pracovnej náplne nebola možná bez zmeny pôvodne dohodnutého druhu práce, 
zamestnávateľ je oprávnený postupovať iba na základe súhlasu zamestnanca, t.j. 
uzatvorením dohody o zmene pracovných podmienok podľa § 54 Zákonníka práce 
(výnimkou je situácia vymedzená v ust. § 55 ods. 4 Zákonníka práce). Aj keď dĺžka 
pracovného času zamestnanca nie je podstatnou obsahovou náležitosťou pracovnej 
zmluvy, podľa ust. § 43 ods. 2 Zákonníka práce, je zamestnávateľ povinný pracovný 
čas uviesť v pracovnej zmluve. Pracovná zmluva môže v tejto časti odkazovať na 
kolektívnu zmluvu, prípadne konkrétne zákonné ustanovenie. Ak pracovná zmluva 
dĺžku pracovného času (nie organizáciu, rozvrhovanie pracovného času) neobsahuje 
je zamestnávateľ povinný najneskôr do jedného mesiaca od vzniku pracovného 
pomeru vyhotoviť zamestnancovi písomné oznámenie obsahujúce okrem iného aj 
túto pracovnú podmienku (§ 44 ods. 1 Zákonníka práce). Ak u zamestnávateľa 
dochádza k zmene ustanoveného pracovného času (napr. k jeho skráteniu) 
a v pracovných zmluvách zamestnancov bola dĺžka pracovného času dohodnutá, 
k zmene je zamestnávateľ oprávnený pristúpiť opäť iba na základe dohody o zmene 
pracovných podmienok. Rovnako musí zamestnávateľ postupovať aj vtedy, ak sa 
skrátenie pracovného času týka iba konkrétnych zamestnancov, t.j.  u zamestnanca 
dochádza k zmene ustanoveného týždenného pracovného času na kratší týždenný 
pracovný čas (§ 49 ods. 2 Zákonníka práce). So zmenou druhu práce a s tým 
spojenou i pravdepodobnou zmenou dĺžky pracovného času úzko súvisí aj dôsledok 
pre odmeňovanie zamestnancov. Napríklad v prípade, ak u zamestnanca dôjde 
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k zmene pracovného pomeru na  kratší pracovný čas, zamestnancovi bude patriť 
mzda, ktorá bude zodpovedať dohodnutému kratšiemu pracovnému času. Aj keď 
v prípade (hromadného) skrátenia ustanoveného pracovného času u zamestnávateľa 
(napr. na menej ako 40 hodín týždenne v jednozmennej prevádzke) nedochádza 
k znižovaniu hodinových sadzieb minimálnej mzdy resp. minimálneho mzdového 
nároku (sadzby sa úmerne zvyšujú, napr. § 120 ods. 5 Zákonníka práce), 
zamestnávateľ môže pristúpiť k znižovaniu mzdy pôvodne poskytovanej v prospech 
zamestnanca nad rámec zákonných miním buď prostredníctvom kolektívnych zmlúv 
alebo na základe dohody so zamestnancom. Ide o opatrenie, ktorého častým účelom 
je predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov.  
 
Skončenie pracovného pomeru 

Využívanie technologických vymožeností, ktoré zjednodušia niektoré pracovné 
procesy a nahradia ľudskú prácu, alebo si budú vyžadovať nové, vyššie kvalifikačné 
schopnosti a odborné zručnosti môžu viesť k prijímaniu viacerých organizačných 
opatrení, akými je zrušenie pracovných pozícií, ktoré zamestnávateľ ďalej 
nepotrebuje alebo potrebuje v menšom rozsahu. Organizačné zmeny 
zamestnávateľa, ktoré povedú k nadbytočnosti vybraných skupín zamestnancov 
(napr. nízkokvalifikovaných skupín) sú spojené s ukončovaním pracovných 
pomerov zamestnancov na základe dohody (§ 60 Zákonníka práce) alebo výpovede 
(§ 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce), s nárokom na poskytnutie odstupného podľa 
§ 76 Zákonníka práce. Rozhodnutie o výbere zamestnanca, s ktorým sa 
zamestnávateľ rozhodne skončiť pracovný pomer je v úplnej kompetencii 
zamestnávateľa. Ako uvádza Najvyšší súd SR „ak zamestnávateľ na základe svojho 
rozhodnutia o organizačných zmenách znižuje počet zamestnancov v rovnakom 
pracovnom zaradení, o výbere zamestnanca, ktorý je nadbytočný, rozhoduje výlučne 
zamestnávateľ a súd nie je oprávnený v tomto smere rozhodnutie zamestnávateľa 
preskúmavať (R 26/2009, rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Cdo 33/2008 zo 
dňa 29. 1. 2009).“ 

Odhady o potrebe nárastu špecialistov, ktorých vzdelanie a schopnosti budú 
kompatibilné pre prácu s technológiami, dopyt po odborníkoch, ktorí dokážu overiť 
resp. potvrdiť spôsobilosť, bezpečnosť alebo funkčnosť čoraz zložitejších strojových 
zariadení, ale aj bežná administratívna práca s digitálnymi technológiami môže mať 
čoraz výraznejší dôsledok pre nájdenie alebo udržanie pracovného miesta. 
Nedostatky v kvalifikácii, zručnostiach alebo schopnostiach preto môžu naplniť 
ďalšie výpovedné dôvody, ktorými je: strata predpokladov ustanovených právnymi 
predpismi na výkon práce, nespĺňanie požiadaviek na výkon dohodnutej práce 
určených vo vnútornom predpise zamestnávateľa a napokon neuspokojivé plnenie 
pracovných úloh. Právna úprava ust. § 63 ods. 1 písm. d) bod 1 a 3 Zákonníka práce 
rozlišuje medzi predpokladmi na výkon práce, ktoré vyplývajú z právnych predpisov 
(napr. dosiahnutie určitého stupňa vzdelania alebo určitej špecializácie) a 
požiadavkami na riadny výkon práce, ktoré určuje zamestnávateľ vo svojom 
vnútornom predpise v súlade s potrebami na svojich pracoviskách. Napriek tomu, že 
do budúcnosti nemožno vylúčiť ani zmeny právnych predpisov týkajúcich sa úrovne 
odbornej spôsobilosti pre prácu s technológiami (napr. u revíznych technikov), 
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predzmluvných pracovnoprávnych vzťahov a v rovine trvajúcich pracovnoprávnych 
vzťahov. Nedostatok kvalifikácie a zručností sťažuje flexibilitu jednotlivca 
k meniacim sa podmienkam na pracovnom trhu a tým k úspešnému a plynulému 
prechodu z jednej pracovnej pozície na inú, teda k úspešnému naplneniu kritérií 
požadovaných zamestnávateľom pre obsadenie voľnej pracovnej pozície. Počas 
trvania pracovnoprávneho vzťahu možno pracovnoprávne dôsledky nedostatočnej 
kvalifikačnej úrovne zamestnanca zhrnúť do niekoľkých skupín: 

 
i.) zmena pracovných podmienok; 
ii.) skončenie pracovného pomeru; 
iii.) zodpovednosť za škodu. 

 
Zmena pracovných podmienok 

Nielen samotná automatizácia pracovných procesov, ale aj nedostatok 
potrebných zručností zamestnanca sa môže prejaviť v nutnosti zamestnávateľa 
pristúpiť k zmene pracovných podmienok. Pôjde predovšetkým o zmenu 
v pracovnej zmluve dohodnutého druhu práce a skrátenie ustanoveného týždenného 
pracovného času zamestnanca. Druh práce je podstatnou obsahovou náležitosťou 
pracovnej zmluvy, pričom zamestnávateľ je oprávnený prideľovať zamestnancovi 
pracovné úlohy iba v jeho medziach. Ak zamestnávateľ z dôvodu nedostatku 
kvalifikácie nemôže zamestnancovi prideľovať časť pracovných úloh (napr. 
zamestnanec nemá dostatočnú odbornú spôsobilosť pre prácu s prístrojom), 
zamestnávateľ môže napríklad zmeniť pracovnú náplň zamestnanca, a to aj 
jednostranne, ak nebola obsahovou súčasťou pracovnej zmluvy. Ak však zmena 
pracovnej náplne nebola možná bez zmeny pôvodne dohodnutého druhu práce, 
zamestnávateľ je oprávnený postupovať iba na základe súhlasu zamestnanca, t.j. 
uzatvorením dohody o zmene pracovných podmienok podľa § 54 Zákonníka práce 
(výnimkou je situácia vymedzená v ust. § 55 ods. 4 Zákonníka práce). Aj keď dĺžka 
pracovného času zamestnanca nie je podstatnou obsahovou náležitosťou pracovnej 
zmluvy, podľa ust. § 43 ods. 2 Zákonníka práce, je zamestnávateľ povinný pracovný 
čas uviesť v pracovnej zmluve. Pracovná zmluva môže v tejto časti odkazovať na 
kolektívnu zmluvu, prípadne konkrétne zákonné ustanovenie. Ak pracovná zmluva 
dĺžku pracovného času (nie organizáciu, rozvrhovanie pracovného času) neobsahuje 
je zamestnávateľ povinný najneskôr do jedného mesiaca od vzniku pracovného 
pomeru vyhotoviť zamestnancovi písomné oznámenie obsahujúce okrem iného aj 
túto pracovnú podmienku (§ 44 ods. 1 Zákonníka práce). Ak u zamestnávateľa 
dochádza k zmene ustanoveného pracovného času (napr. k jeho skráteniu) 
a v pracovných zmluvách zamestnancov bola dĺžka pracovného času dohodnutá, 
k zmene je zamestnávateľ oprávnený pristúpiť opäť iba na základe dohody o zmene 
pracovných podmienok. Rovnako musí zamestnávateľ postupovať aj vtedy, ak sa 
skrátenie pracovného času týka iba konkrétnych zamestnancov, t.j.  u zamestnanca 
dochádza k zmene ustanoveného týždenného pracovného času na kratší týždenný 
pracovný čas (§ 49 ods. 2 Zákonníka práce). So zmenou druhu práce a s tým 
spojenou i pravdepodobnou zmenou dĺžky pracovného času úzko súvisí aj dôsledok 
pre odmeňovanie zamestnancov. Napríklad v prípade, ak u zamestnanca dôjde 
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k zmene pracovného pomeru na  kratší pracovný čas, zamestnancovi bude patriť 
mzda, ktorá bude zodpovedať dohodnutému kratšiemu pracovnému času. Aj keď 
v prípade (hromadného) skrátenia ustanoveného pracovného času u zamestnávateľa 
(napr. na menej ako 40 hodín týždenne v jednozmennej prevádzke) nedochádza 
k znižovaniu hodinových sadzieb minimálnej mzdy resp. minimálneho mzdového 
nároku (sadzby sa úmerne zvyšujú, napr. § 120 ods. 5 Zákonníka práce), 
zamestnávateľ môže pristúpiť k znižovaniu mzdy pôvodne poskytovanej v prospech 
zamestnanca nad rámec zákonných miním buď prostredníctvom kolektívnych zmlúv 
alebo na základe dohody so zamestnancom. Ide o opatrenie, ktorého častým účelom 
je predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov.  
 
Skončenie pracovného pomeru 

Využívanie technologických vymožeností, ktoré zjednodušia niektoré pracovné 
procesy a nahradia ľudskú prácu, alebo si budú vyžadovať nové, vyššie kvalifikačné 
schopnosti a odborné zručnosti môžu viesť k prijímaniu viacerých organizačných 
opatrení, akými je zrušenie pracovných pozícií, ktoré zamestnávateľ ďalej 
nepotrebuje alebo potrebuje v menšom rozsahu. Organizačné zmeny 
zamestnávateľa, ktoré povedú k nadbytočnosti vybraných skupín zamestnancov 
(napr. nízkokvalifikovaných skupín) sú spojené s ukončovaním pracovných 
pomerov zamestnancov na základe dohody (§ 60 Zákonníka práce) alebo výpovede 
(§ 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce), s nárokom na poskytnutie odstupného podľa 
§ 76 Zákonníka práce. Rozhodnutie o výbere zamestnanca, s ktorým sa 
zamestnávateľ rozhodne skončiť pracovný pomer je v úplnej kompetencii 
zamestnávateľa. Ako uvádza Najvyšší súd SR „ak zamestnávateľ na základe svojho 
rozhodnutia o organizačných zmenách znižuje počet zamestnancov v rovnakom 
pracovnom zaradení, o výbere zamestnanca, ktorý je nadbytočný, rozhoduje výlučne 
zamestnávateľ a súd nie je oprávnený v tomto smere rozhodnutie zamestnávateľa 
preskúmavať (R 26/2009, rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Cdo 33/2008 zo 
dňa 29. 1. 2009).“ 

Odhady o potrebe nárastu špecialistov, ktorých vzdelanie a schopnosti budú 
kompatibilné pre prácu s technológiami, dopyt po odborníkoch, ktorí dokážu overiť 
resp. potvrdiť spôsobilosť, bezpečnosť alebo funkčnosť čoraz zložitejších strojových 
zariadení, ale aj bežná administratívna práca s digitálnymi technológiami môže mať 
čoraz výraznejší dôsledok pre nájdenie alebo udržanie pracovného miesta. 
Nedostatky v kvalifikácii, zručnostiach alebo schopnostiach preto môžu naplniť 
ďalšie výpovedné dôvody, ktorými je: strata predpokladov ustanovených právnymi 
predpismi na výkon práce, nespĺňanie požiadaviek na výkon dohodnutej práce 
určených vo vnútornom predpise zamestnávateľa a napokon neuspokojivé plnenie 
pracovných úloh. Právna úprava ust. § 63 ods. 1 písm. d) bod 1 a 3 Zákonníka práce 
rozlišuje medzi predpokladmi na výkon práce, ktoré vyplývajú z právnych predpisov 
(napr. dosiahnutie určitého stupňa vzdelania alebo určitej špecializácie) a 
požiadavkami na riadny výkon práce, ktoré určuje zamestnávateľ vo svojom 
vnútornom predpise v súlade s potrebami na svojich pracoviskách. Napriek tomu, že 
do budúcnosti nemožno vylúčiť ani zmeny právnych predpisov týkajúcich sa úrovne 
odbornej spôsobilosti pre prácu s technológiami (napr. u revíznych technikov), 
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v kontexte kľúčových kompetencií uvedených v predchádzajúcich častiach sa ako 
frekventovanejší alebo pravdepodobnejší výpovedný dôvod javí nespĺňanie 
zamestnávateľom určených požiadaviek na výkon konkrétneho druhu práce. 
Možnosť skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa na základe 
výpovedného dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 3 Zákonníka práce sa vyžaduje 
splnenie dvoch základných podmienok, a síce: i.) oboznámenie zamestnanca 
s vnútorným predpisom obsahujúcim požiadavky na výkon dohodnutej práce, ktoré 
môžu vyplynúť aj z obsahu pracovnej zmluvy a ii.) skutočnosť, že nespĺňanie 
požiadaviek na výkon dohodnutej práce zamestnávateľ sám nezavinil (napr. 
nevytvorením potrebných pracovných podmienok). Pokiaľ ide o otázku možnosti 
zamestnávateľa vyžadovať rôznu úroveň digitálnych kompetencií, alebo požadovať 
niektoré z mäkkých zručností, aj keď zamestnávateľovi z právnej úpravy 
nevyplývajú priame obmedzenia, nemôže postupovať úplne svojvoľne. Požiadavky, 
ktoré zamestnávateľ ustanoví pre uchádzanie sa o pracovnú pozíciu resp. pre výkon 
dohodnutého druhu práce musia byť odôvodnené povahou konkrétneho druhu práce, 
pričom zároveň nesmie ísť o požiadavku, ktorá je vo vzťahu k plneniu pracovných 
úloh zamestnanca zanedbateľná. Z českej judikatúry vyplýva, že môže ísť 
o vyžadovanie špeciálnych odborných znalostí zamestnanca, jeho morálnych kvalít, 
prípade riadiacich a organizačných  schopností, prípadne môžu spočívať 
v dosiahnutí určitého vzdelania, stupňa kvalifikácie alebo určitých schopností 
(napríklad rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 21 Cdo 3641/2012 zo dňa 25. 6. 
2013). Za účelom dosahovania zodpovedajúcich pracovných výsledkov môže tiež 
zamestnávateľ skôr nastavené požiadavky pre ten ktorý druh vykonávanej práce 
zmeniť (napr. rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 21 Cdo 2383/2008 zo dňa 
03.06.2009). Zamestnávateľ je povinný so zmeneným vnútropodnikovým 
predpisom zamestnanca riadne oboznámiť. 

Napokon môže neadekvátna kvalifikačná úroveň naplniť skutkovú podstatu 
výpovedného dôvodu neuspokojivého plnenia pracovných úloh podľa § 63 ods. 1 
písm. d) bod 4 Zákonníka práce, ak zamestnanec v dôsledku tejto skutočnosti, 
nedosahuje pracovné výsledky v kvalite (prípadne kvantite) očakávanej 
zamestnávateľom. „V prípade neuspokojivého plnenia pracovných úloh ide o 
objektívnu nemožnosť zamestnanca plniť pracovné úlohy k spokojnosti 
zamestnávateľa, zamestnanec neporušuje pracovnoprávne povinnosti, ale nie je 
schopný „kvalitne pracovať“. Zamestnávateľ nemusí preukazovať zavinenie 
zamestnanca tak, ako je to v prípade porušenia pracovnej disciplíny (nemusí 
preukazovať, či zamestnanec úmyselne alebo z nedbanlivosti neplní uspokojivo 
pracovné výsledky).“ (rozsudok Krajského súdu Žilina, sp. zn.  5CoPr/2/2020 zo dňa 
26.05.2020) Nie je rozhodujúca príčina pracovných výsledkov zamestnanca, teda či 
sú dôsledkom jeho neschopnosti, nespôsobilosti, nezodpovedného prístupu 
k plneniu pracovných úloh (napr. rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 21 Cdo 
758/2006 zo dňa 16.11.2006), alebo spočívajú v nedostatku jeho zručností či 
kompetencií pre výkon práce. Zákonnou podmienkou výpovede z dôvodu 
neuspokojivého plnenia pracovných úloh je predchádzajúca písomná výzva 
zamestnancovi na odstránenie nedostatkov (v posledných 6 mesiacoch) 
a poskytnutie primeranej lehoty na ich odstránenie. Dĺžka lehoty musí byť primeraná 
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vytýkaným nedostatkom (napr. uznesenie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 21 Cdo 
1731/2012 zo dňa  23. 2. 2013). V prípade, ak príčinou neuspokojivého plnenia 
pracovných úloh sú chýbajúce zručnosti alebo kvalifikácia, ktoré bolo potrebné 
získať priebežným vzdelávaním, možno iba ťažko predpokladať, že zamestnanec 
v primerane poskytnutom čase dokáže zlepšiť svoje pracovné výsledky 
na požadovanej úrovni. 
 
Zodpovednosť za škodu 

Prevenčnou povinnosťou zamestnanca je počínať si tak, aby nedochádzalo k 
ohrozeniu života, zdravia a poškodeniu majetku alebo k jeho zničeniu (§ 178 ods. 1 
Zákonníka práce). Zamestnávateľ zase nesmie dovoliť, aby zamestnanci vykonávali 
práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia 
zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, práce, na ktoré nemajú vek, 
kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa predpisov na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (§6 ods. 1 písm. o) zákona 
o BOZP). Okrem množstva povinností súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou 
zdravia práci, má zamestnávateľ povinnosť zamestnancov pravidelne, zrozumiteľne 
a preukázateľne  oboznamovať s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie 
BOZP. Povinnosť zrozumiteľného a preukázateľného oboznamovania podľa ust. § 7 
ods. 2 zákona o BOZP sa vzťahuje na celý priebeh pracovnoprávneho vzťahu (pri 
prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, preradení na inú prácu, zavedení 
novej technológie, nového pracovného postupu alebo prostriedku). Ide o súčasť 
zaškolenia a zaučenia vyplývajúceho z ust. § 154 ods. 1, ale i procesu rekvalifikácie 
zamestnanca v zmysle ust. § 154 ods. 2 Zákonníka práce. Znalosť právnych 
predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
je v zmysle § 146 ods. 4 neoddeliteľnou a trvalou súčasťou kvalifikačných 
predpokladov.  

Dôvody, pre ktoré je disponovanie potrebnými kompetenciami a schopnosťami 
pre výkon práce nevyhnutné priamo súvisia s ochranou majetku zamestnávateľa, ale 
predovšetkým s bezpečným a zdravotne nezávadným výkonom práce. Nedostatky 
v odborných zručnostiach môžu viesť k založeniu všeobecnej zodpovednosti 
zamestnanca na škodu (napr. spôsobená porucha na výrobnom stroji),  ktorú 
zamestnávateľovi zamestnanec spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení 
pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním (§ 179 ods. 1 Zákonníka práce), 
hoci nedbanlivostným. Dôkazné bremeno spočívajúce v preukázaní naplnenia 
predpokladov všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu je na strane 
zamestnávateľa. Pri nedbanlivostnom spôsobení škody je však výška náhrady škody, 
ktorú si zamestnávateľ od zamestnanca môže nárokovať limitovaná štvornásobkom 
priemerného mesačného zárobku zamestnanca, s výnimkou, ak bola škoda 
spôsobená pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamných látok alebo 
psychotropných látok (§ 186 ods. 2 Zákonníka práce). Závažnejší dôsledok 
nedostatku odbornej spôsobilostí a kompetencií sa môže odraziť tiež v častejších 
prípadoch poškodenia zdravia zamestnancov. V tomto smere nemáme na mysli iba 
zodpovednosť zamestnávateľa za pracovné úrazy  ale aj poškodenie duševného 
zdravia, ak prácu vykonáva zamestnanec, ktorý pre jej výkon nemá potrebnú 
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v kontexte kľúčových kompetencií uvedených v predchádzajúcich častiach sa ako 
frekventovanejší alebo pravdepodobnejší výpovedný dôvod javí nespĺňanie 
zamestnávateľom určených požiadaviek na výkon konkrétneho druhu práce. 
Možnosť skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa na základe 
výpovedného dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 3 Zákonníka práce sa vyžaduje 
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Napokon môže neadekvátna kvalifikačná úroveň naplniť skutkovú podstatu 
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vytýkaným nedostatkom (napr. uznesenie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 21 Cdo 
1731/2012 zo dňa  23. 2. 2013). V prípade, ak príčinou neuspokojivého plnenia 
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na požadovanej úrovni. 
 
Zodpovednosť za škodu 
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kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa predpisov na 
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ods. 2 zákona o BOZP sa vzťahuje na celý priebeh pracovnoprávneho vzťahu (pri 
prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, preradení na inú prácu, zavedení 
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priemerného mesačného zárobku zamestnanca, s výnimkou, ak bola škoda 
spôsobená pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamných látok alebo 
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zdravia, ak prácu vykonáva zamestnanec, ktorý pre jej výkon nemá potrebnú 
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vzdelanostnú úroveň alebo iné schopnosti. Ujma na zdraví samotného 
nekompetentného zamestnanca, ale aj ostatných spoluzamestnancov môže viesť 
k naplneniu predpokladov objektívnej zodpovednosti zamestnávateľa, a to buď 
v podobe všeobecnej zodpovednosti zamestnávateľa za škodu (§ 192 Zákonníka 
práce) alebo zodpovednosti zamestnávateľa za pracovný úraz (§ 195 a nasl. 
Zákonníka práce). V praxi nejde o ojedinelú situáciu, ak zanedbanie povinností 
zamestnávateľa, najmä v oblasti BOZP, povedie k zodpovednosti zamestnávateľa za 
závažné incidenty na pracoviskách, a to aj v podobe smrteľných pracovných úrazov 
(napr. rozsudok Krajského súdu v Prešove, sp. zn. 10CoPr/1/2015 zo dňa 24. 8. 
2016). 

 
ZÁVER  

 
Rozvíjanie kvalifikácie a získavanie odborných zručností, ktoré budú 

zodpovedať vyvíjajúcim sa požiadavkám pracovného trhu sú základným 
determinantom pre budúcu zamestnateľnosť pracovnej sily. Predstavujú jednu 
z hlavných zameraní konceptu priemyselnej revolúcie 5.0, uvedomujúc si dôležitosť 
vzdelávania v priebehu celého života jednotlivca. Povaha súčasných a budúcich 
pracovísk je sústredená na disponovanie kompetenciami, ktoré úzko súvisia 
s digitálnou érou a jej technológiami. Ide predovšetkým o digitálne zručnosti, 
technologické zručnosti a mäkké zručnosti spočívajúce v kritickom myslení, 
tvorivosti, schopnosti riešiť problémy, komunikácii či tímovej spolupráci.  Pre 
zamestnávateľov sa stáva žiaduca rôznorodosť zamestnancových zručností, ktoré sa 
navzájom dopĺňajú. Nadobúdanie kompetencií a schopností, ktoré budú zodpovedať 
dopytu na trhu práce nie je možné bez neustáleho vzdelávania, a to predovšetkým u 
samotných zamestnancov, ale aj tých, ktorí sa z dôvodu straty zamestnania dočasne 
ocitnú mimo zamestnania. Za účelom zlepšovania situácie v oblasti zručností 
a kvalifikácie občanov sa mnohé strategické dokumenty a projekty na vnútroštátnej 
úrovni snažia reflektovať požiadavky zdôrazňované iniciatívami Európskej únie. 
Zintenzívňuje sa pozornosť venovaná uznávaniu výsledkov neformálneho 
vzdelávania a informálneho učenia, ktorá sa premietne aj prostredníctvom 
pripravovanej vnútroštátnej legislatívnej zmeny v oblasti celoživotného vzdelávania. 
Vo vzťahu k podpore ďalšieho odborného rozvoja uchádzačov o zamestnanie, 
možno oceniť, že právna regulácia ako jedno z aktívnych opatrení na trhu práce 
ustanovuje nástroj účasti na vzdelávaní a príprave pre trh práce, ktoré je spojené 
s možnosťou poskytnutia príspevkov na úhradu vzniknutých nákladov. Pozitívne je 
potrebné hodnotiť aj viaceré národné projekty realizované na základe právneho 
rámca, ktoré sa zameriavajú na možnosť účasti na kompetenčných a 
rekvalifikačných kurzoch zabezpečovaných z vlastnej iniciatívy uchádzačov, okrem 
iného určených aj na rozvoj zručností, ktorých ďalšie rozvíjanie je v celom procese 
digitálnej transformácie určujúce. Efektívnosť poskytovaného vzdelávania 
a prípravy pre trh práce u evidovaných nezamestnaných sa podľa nášho názoru 
dosiahne vtedy, ak ponúkané možnosti vzdelávania budú nadväzovať na ich 
doterajšie vedomosti a získané schopnosti, alebo pri zabezpečovaní vzdelávania 
z vlastnej iniciatívy uchádzačov, zodpovedať požiadavkám pracovného trhu. 
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Podpora vzdelávania na pracoviskách sa môže významne prejaviť na oboch stranách. 
Zvýši kompetencie a schopnosti samotného zamestnanca, zlepší jeho pracovné 
výsledky a tým i jeho „hodnotu“ pre zamestnávateľa. Zároveň umožní rozvoj 
podnikateľských zámerov pri zavádzaní inovácií, podporí  konkurencieschopnosť 
zamestnávateľa a v konečnom dôsledku sa odzrkadlí v jeho ekonomických 
výsledkoch. Zamestnávateľ má mať preto nielen povinnosť, ale aj intenzívny záujem 
starať sa o vzdelávanie svojich zamestnancov. Súčasne jeho nákladnejšie formy 
v podobe zvyšovania kvalifikácie, zamestnávateľ môže umožniť najmä vtedy, ak je 
v súlade s potrebami zamestnávateľa. Zvyšovanie či prehlbovanie kvalifikácie 
nemôže byť v praxi zamieňané za krátkodobejšie formy vzdelávania, ktoré je 
zamestnávateľ povinný zabezpečiť, a to v podobe zaučenia alebo zaškolenia pri 
vzniku pracovného pomeru. V súvislosti s formami vzdelávania na pracoviskách, za 
nedostatok právnej úpravy považujeme skutočnosť, že právna úprava neobsahuje 
bližšie podmienky realizácie niektorých z nich (napr. zaučenia alebo zaškolenia 
a rekvalifikácie). Iniciatíva v účasti na vzdelávacích aktivitách je žiaduca aj 
z ďalších dôvodov, spočívajúcich v predchádzaní možných pracovnoprávnych 
dôsledkov akými je zmena pôvodne dohodnutých pracovných podmienok, 
skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa či vyvodenie 
zodpovednosti za škodu. Zároveň by zamestnávateľ mal byť prístupný 
k požiadavkám zamestnancov týkajúcich sa zamerania a rozsahu vzdelávacích 
opatrení. V tomto smere nemožno opomenúť dôležitosť úlohy zástupcov 
zamestnancov pri prerokúvaní vzdelávacích možností na pracoviskách, tak ako to 
vyplýva z Rámcovej dohody európskych sociálnych partnerov o digitalizácii z júna 
2020. 
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a rekvalifikácie). Iniciatíva v účasti na vzdelávacích aktivitách je žiaduca aj 
z ďalších dôvodov, spočívajúcich v predchádzaní možných pracovnoprávnych 
dôsledkov akými je zmena pôvodne dohodnutých pracovných podmienok, 
skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa či vyvodenie 
zodpovednosti za škodu. Zároveň by zamestnávateľ mal byť prístupný 
k požiadavkám zamestnancov týkajúcich sa zamerania a rozsahu vzdelávacích 
opatrení. V tomto smere nemožno opomenúť dôležitosť úlohy zástupcov 
zamestnancov pri prerokúvaní vzdelávacích možností na pracoviskách, tak ako to 
vyplýva z Rámcovej dohody európskych sociálnych partnerov o digitalizácii z júna 
2020. 
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Abstract 
The fourth industrial revolution (Rev. 4.0) is most often presented as a combination 
of IIoT (Industrial Internet of Things) with the artificial intelligence of machines. 
The extremely rapid pace of the emergence of new technologies is ahead of the 
possibilities of early preparation for changes. The transforming systems of social 
and economic relations require in-depth ethical and legal observation. The aim of 
the paper is to present the most important problems related to the fourth industrial 
revolution which will be considered in the new perspective of transhumanism. Only 
early recognition of opportunities and threats can lead to the creation of an 
appropriate institutional environment that will create a framework desired from the 
perspective of the social and set a relatively safe direction for the changes taking 
place. 
 
Key words: Transhumanism, Posthuman, The Fourth Industrial Revolution (Rev. 
4.0), Industry 4.0, Digital Transformation. 
 
JEL Classification: A11, A13, K00, K24 
 
 
INTRODUCTION 
 

In 1964, Stanisław Lem distinguished three types of evolution: biological, 
technological and social. In this paper, I will focus on technological evolution that 
will be considered in the new perspective of transhumanism. Technological progress 
accompanying the development of mankind has an impact on social and economic 
life. In a situation where changes in technology cover an extremely large number of 
areas of life, introducing many fundamental changes in the field of production and 
consumption, then we can talk about a revolution2.  

Internet of Things (IoT), big data analytics, automation, cloud (IT as a service), 
mobility and smart factories are undoubtedly changing the structure of social 
relations and influencing human behavior. These processes accelerated in 2020 with 
the outbreak of the Covid-19 pandemic, which caused the offline world to slow down 
significantly, and the online world to gain importance and maximize its potential by 
                                                           
1  The paper was created as a result of the research project no. 2018/31/D/HS5/00754 financed by the 

National Science Centre of Poland.  
2  OLENDER-SKOREK, M. Czwarta rewolucja przemysłowa a wybrane aspekty teorii ekonomii. 

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, no. 51, p. 38-49.  
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moving many of our activities online: from education, work and services medical, 
culture and entertainment. To combat the coronavirus, high-speed 5G Internet, big 
data, cloud computing and artificial intelligence have started to be used to monitor 
the epidemic, track its sources, prevent and treat. The use of mobile applications, 
geolocation and face recognition systems has increased. Cloud technologies started 
the business by allowing people to work remotely and participate in online meetings, 
chats and video conferences. We are witnessing the emergence of a new reality in 
which the boundary between man and machine, between the real and the virtual 
world is blurred. 

Using the term “fourth industrial revision (Rev. 4.0)” I refer to the periodization 
presented by Jeremy Rifkin3. It is emphasized in the literature that Rev. 4.0 is the 
latest industrial revolution, which owes its innovation to the use of, inter alia, 
Ethernet networks and Internet access, as well as analysis and handling of large 
amounts of data based on an appropriate communication infrastructure. The fourth 
industrial revolution is most often presented as a combination of IIoT (Industrial 
Internet of Things) with the artificial intelligence of machines. The founder and 
executive president of the World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab stated that 
the fourth industrial revolution "will bring together our physical, digital and 
biological identities"4.  

This approach corresponds closely with the assumptions of transhumanist 
thought. Transhumanism (also referred to as H +) is a philosophical current that arose 
in the nineteenth century, derived largely from the Enlightenment ideas of 
rationalism. The main tenets of transhumanist thought are based on the need to 
improve man and overcome his biological limitations. Transhumanism postulates 
the use of science and technology to change both the physical and spiritual spheres 
of human existence. The result is to be the appearance of a posthuman – “enhanced 
human” in such dimensions as: life expectancy, cognitive abilities, and emotional 
abilities. 

The extremely rapid pace of the emergence of new technologies is ahead of the 
possibilities of early preparation for changes, and the transforming systems of social 
and economic relations require in-depth ethical and legal observation. 

The aim of the paper is to present the most important problems related to the 
development of technology from the perspective of transhumanist thought. Only 
early recognition of opportunities and threats can lead to the creation of an 
appropriate institutional environment that will create a framework desired from the 
perspective of the social and set a relatively safe direction for the changes taking 
place. 

In the first part, the most important assumptions of transhumanism are briefly 
characterized and the figure of a posthuman is presented. Then, the issues related to 
the technological revolution and the development of industry 4.0 were discussed. 
The third part focuses on the opportunities and threats that the fourth industrial 
revolution brings for the individual, society and the economy.  

                                                           
3  See RIFKIN, J. The third industrial revolution: How lateral power is transforming energy, the 

economy, and the world, Palgrave MacMillan, 2011, passim. 
4  SCHWAB, K. Czwarta rewolucja przemysłowa, Wydawnictwo Studio Emka, 2018, p. 17-21. 
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1. TRANSHUMANISM AND ITS POSTHUMAN VISION 
 

Most often, the precursor of transumanist thought is Nikolai Fedorov, who 
promoted the aspirations to achieve, by means of scientific methods, a radical 
extension of human life, human immortality and the resurrection of dead people. He 
also announced the conquest of space and the settlement of other planets. Julian 
Huxley is the author of an article foundational to the development of the concept of 
transhumanism, titled «Transhumanism», which was first published in 1957. He 
points out, inter alia, that the human species can, if it so wishes, transcend itself - not 
only sporadically, by some individual here or there, in one way or another, but as a 
whole as humanity. We need a name for this new faith. Perhaps transhumanism will 
be appropriate here: man will remain human, but transcending himself by realizing 
new possibilities of human nature and for human nature5. Max More is considered 
to be the creator of the modern sense of the term ‘transhumanism’. Significant 
contributions to the popularization of transhumanist thought also belong to Nick 
Bostrom, a Swedish philosopher who deals with topics such as cloning, artificial 
intelligence, superintelligence, cryonics and nanotechnology. Undoubtedly, it 
contributed to the spread of the idea of Singularity6 – an artificial intelligence that 
significantly exceeds the intellectual abilities of people. Subsequently, these ideas 
were developed and expanded by other influential thinkers. One of them is Raymond 
Kurzweil, Google's chief technology officer, who clearly exists in the public space 
as a spokesman for futuristic and transhumanist movements. Kurzweil believes that 
the rise of superintelligence will make it impossible to define any particular level of 
finitude. In his opinion, “just as it is difficult for us to look beyond the horizon of 
black hole phenomena, it is so difficult for us to look beyond the horizon of historical 
events”7. In the discussion on human improvement, an important voice also belongs 
to Anders Sandberg, a scientist, futurologist and writer whose research concerns 
cognitive improvement, brain emulation, neuroetics and the risk of global disasters. 

For the development of transhumanist thought, not only literature, including 
scientific and science fiction, but above all broadly understood art, is of key 
importance. Transhumanist ideas of human improvement were quickly picked up by 
artists. Among them, a special place is occupied by Natasha Vita More, known as 
the author of the Primo Posthuman artificial body. In 1982, the artist created the 
Transhuman Manifesto (Transhumanist Manifesto). In the years 1998-2020, this 
Manisfets was modified to take into account the changes in worldview, and then 
placed on board the Cassini-Huygens spacecraft during its mission to Saturn. 
Natasha Vita More is the Managing Director of Huminity +, an international non-
profit organization that advocates the ethical use of technology to improve human 
capacity and extend life. Humanity + comes from the World Transhumanist 

                                                           
5  HUXLEY, J. Transhumanizm, Ethics In Progress, 2015, no. 6(1), p. 20-21.  
6  See BOSTROM, N. Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia, Helion, 2016, p. 375; 

SCHULMAN, C., BOSTROM, N. In:  The Singularity : Could artificial intelligence really out-
think us (and would we want it to)? (ed. AWRET, U.), Luton, 2016, p. 206. 

7  KURZWEIL, R. Nadchodzi osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice biologii, Kurhaus 
Publishing, 2016, p. 474. 
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Association (WTA), founded in 1998 by Nick Bostrom and David Pearce. It aimed 
at social recognition of transhumanism as a legitimate branch of science. In 1998, 
the WTA began publishing the Journal of Transhumanism. In 2008, the WTA 
changed its name to Humanity + to be seen as more human. The goals of Humanity 
+ are: 

 
i. human enhancement; 

ii. fostering discussion and public awareness of emerging technologies; 
iii. activities to promote the idea of morphological freedom and to defend the 

rights of individuals to adopt technology that expands human possibilities; 
iv. active activity to extend human life and counteract the aging processes; 
v. anticipating the potential consequences of emerging technologies and 

developing solutions; 
vi. promoting pro-health activity in order to improve physical fitness, mental 

condition and cognitive abilities through physical activity, diet, meditation, 
integration with the Quantified Self (QS) community8; 

vii. actively supporting the development of emerging technologies deemed likely 
to have a correspondingly positive effect9.  

 
The ideas proposed by the transhumanists also found a voice in politics, mainly 

thanks to Zoltan Istvan, who founded the Transhumanist Party10 in the USA on 
October 7, 2014. Two years later, he ran for the presidential election, traveling in a 
coffin-style immortality bus during the campaign. He promoted his candidacy with 
the slogan: “Vote for Me and Live Forever”. Zoltan Istvan aimed to draw attention 
to the ideas of transhumanism, promoting science, health and technology also in the 
political arena. Significant in these efforts was his delivery to the Capitol of the 
Transhumanist Bill of Rights11. 

Transhumanists assume that the ultimate goal of humanity's transhumanist 
evolution is posthuman condition. Nick Bostrom points out that many 
transhumanists strive to overcome aging, become resistant to disease, and improve 
their intellectual and psychological abilities. Transhumanists strive to increase the 
ability to experience pleasure, love, aesthetic impressions, but also to experience 
new, conscious experiences that are not available to all people today. In this context, 
they recognize that these actions will sooner or later lead to the emergence of a 
posthuman. “The posthuman can be either a program, an artificial intelligence in a 
computer, an artificial avatar moving around the world, or a biological being - just 
like a human being, but with numerous biotechnological modifications or altered 
DNA”12. It all depends on the development of the sciences that will provide the tools 
for further evolution. However, it will not be the final stage of evolution. In a Letter 
                                                           
8  Quantified Self is a social movement focused on the use of biological, physical, environmental, 

behavioral and mixed monitoring devices by humans to improve humans by controlling their health 
and increasing their performance. 

9  https://www.humanityplus.org/about (accessed 17.06.2022).  
10  http://www.zoltanistvan.com/TranshumanistParty.html (accessed 25.07.2022).  
11  https://transhumanist-party.org/tbr-3/ (accessed 25.07.2022).  
12  SZYMAŃSKI, K. Transhumanizm, Kultura i Wartości, 2015, no. 13, p. 136.  
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to Mother Nature, Max More argues that man should be given the opportunity to 
self-educate in order to reduce “nature's errors” and also to be able to follow the path 
that he himself deems appropriate13. 

Posthuman, as the next, but not the last stage in evolution, is primarily a creature 
with a significantly extended life time. For transhumanists, the most important thing 
is to push the limits of mortality and overcome the aging process. It is not particularly 
important for them how a person will achieve immortality. This can happen, for 
example, by modifying human DNA, by transferring consciousness to a digital 
medium, or by technological modification of the organism. A posthuman is also a 
creature with significantly extended senses and more powerful intellectual abilities. 
Transhumanists believe that, thanks to technologies, posthumans will have virtually 
limitless intellectual possibilities, from the ability to analyze and remember to 
understanding, describing and explaining the world and the essence of things. 
Posthuman will also be able to influence and control his emotional processes and 
fully control his behavior. 

The posthuman can exist both as an artificial intelligence functioning in 
cyberspace or as located, for example, in a computer, as well as a cyborg, hologram 
or android. Posthumans do not have to be the same, their way of functioning will 
depend on their decisions, whether they will be a conscious set of data living in a 
digital environment or a biological body with superhumanly developed abilities, 
including self-healing, or a human - machine, integrated with technology while 
maintaining biological functions14. 

For transhumanists, aging is a disease that must be cured of today. Death, on the 
other hand, is a “biological defect: that must be removed”15. As we read in the 
Transhumanist Declaration16, due to the enormous influence of science and 
technology on the human condition, it is possible to expand and improve human 
potential by overcoming aging, expanding cognitive abilities, and freeing oneself 
from the limitations of living only on earth. Transhumanists believe that the potential 
of human capacity is still unfulfilled, and at the same time recognize the dangers of 
inappropriate use of technology. Therefore, they postulate to conduct research on the 
acceleration of technological development towards human improvement, while 
being mindful of the risks associated with it. They emphasize the importance of 
properly constructed rules of social life and the implementation of policies that 
respect the equality and dignity of the human person in terms of access to technology, 
while respecting the autonomy of the individual and his right to self-determination, 
including the right to morphological freedom to improve one's body and expand 
cognitive abilities . Transhumanists also pay attention to the aspect of responsibility 
towards the next generations. They stand for the well-being of all sentient beings, 
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including, but not humans, animals and all modified life forms, as well as future 
artificial intellects. 

Transhumanist concepts are treated by many researchers as utopia. Opponents of 
transhumanism are referred to as bioconservatives. They include authors such as 
Leon Kass, Jürgen Habermas, Francis Fukuyama, Robert Spaemann, and Michael 
Sandel. Fukuyama even predicts the end of man. According to Fukuyama, 
biotechnological advances can lead to a violation of what he calls human nature, to 
which we owe as a species the continuity of our existence that, together with religion, 
defines our core values. Critics of transhumanism fear the postulated process of 
dehumanization and the end of humanity due to the possibility of transcending 
human nature. They rightly point out the risk of deepening social inequalities and 
the emergence of a kind of techno-hierarchy or the need to integrate with technology, 
i.e. a kind of technoterrou. Nevertheless, there is no doubt that this movement today 
finds many followers among researchers, artists, philosophers, writers, doctors, 
geneticists and engineers. Transhumanism, due to the fact that it is looking for 
scientific ways to use technology to transform a human into a posthuman, is 
considered by many researchers not only as a philosophy of technology, but also an 
important trend in human research - a new paradigm of thinking about humans, their 
development and future17.  

In conclusion, it can be said that transhumanism is a heterogeneous movement, 
but it can distinguish at least two basic issues that unite all transhumanists: (1) What 
is now understood as human nature is neither a permanent nor the final point in the 
process of evolution; (2) Science and technology play a fundamental role in the 
further development of mankind18.  

 
2. TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INDUSTRY 4.0 
 

The beginning of the first industrial revolution is considered to be 1784, when the 
Englishman Cort patented two processes related to the improvement of iron 
production. The breakthrough was the introduction of steam and water-powered 
machines to improve the production process, which led to the fact that the number 
of people employed in agriculture decreased by half. There have therefore been clear 
changes in the employment structure of England. The second industrial revolution 
dates back to the turn of the 19th and 20th centuries, when mass production became 
popular. Importance is here attached to industrialists such as Henry Ford and 
Frederick Winslow Taylor. The second revolution was related to the use of 
electricity, and a kerosene lamp and a car are mentioned as more important 
innovations. The third industrial revolution began in 1969 with the Modicon 084 
programmable logic controller, then the era of industrial automation already began. 
Everything that was previously purely real has evolved into a virtual plane, leading 
to the emergence and popularization of e-shops and e-banking. It was then that 
progress was made in the field of IT, which is the common aspect of the third and 
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to Mother Nature, Max More argues that man should be given the opportunity to 
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fourth industrial revolution. However, the speed and scope of the changes taking 
place clearly differentiate these two periods in the history of industry19. 

The fourth industrial revolution is related to technology such as cyber-physical 
systems, computer systems capable of automating a large number of processes, 
Internet of Things, artificial intelligence, robotics, cognitive computing, genetic 
engineering, nanotechnology, biotechnology, materials science, energy storage, 
quantum computing, etc. 

The term “Industry 4.0” (German: Industrie 4.0) comes from the German 
government's high technology strategy project and was first used at the 2011 
Hannover Messe international fair. In turn, the beginning of the fourth industrial 
revolution is considered to be 2013, when the final report on the work of the working 
group operating in Germany dealing with, inter alia, preparation of recommendations 
in the field of intelligent industry. Among the guidelines, the authors mentioned the 
development of machines and devices capable of autonomously exchanging 
information, designing intelligent factories and products, as well as improving 
manufacturing processes20. 

The transformation towards industry 4.0, according to the European Advanced 
Manufacturing Support Center (ADMA)21, covers 7 stages. 

 
1. The first relates to technological advancement that takes into account flexible 

production systems that facilitate quick adaptation to changes in the number 
or category of products. 

2. The next step is to share information about the manufacturing process by 
people, machines and products. 

3. The third step concerns the incorporation of circular economy principles in 
order to fully use raw materials and reduce emissions. 

4. The fourth stage is the process of comprehensive implementation of customer 
expectations towards products, i.e. End-to-End Customer Focussed 
Engineering. 

5. In the fifth stage, the key is to focus on people, incl. by using individual 
differences to strengthen the organization, and building a meaningful work 
environment. 

6. The sixth stage, i.e. smart mancufacturing, involves the use of integrated 
systems that react in real time to changing conditions. In this context, the 
storage and sharing of big data is of great importance. 

7. The last, seventh step is an open factory that understands the needs of all 
participants in the value chain22.  

In the aspect of the effects of the fourth industrial revolution indicated above, the 
concept of “Industry 4.0” is introduced. Industry 4.0 can be defined as an advanced 
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digital transformation of chains of interpenetrating horizontal and vertical 
connections of units and combined devices, products, services and business models, 
the key components of which are: cyber-physical systems, the Internet of Things, the 
Internet of services, as well as the so-called smart factories23.  

 
3. CHALLENGES RELATED TO THE REV. 4.0  
 

The fourth revolution (Rev. 4.0.) in terms of technology is associated with the 
introduction of data processing in the so-called cloud; with the development of 
techniques for simulating the functioning of real objects in their virtual 
representations, which allows you to test and optimize production processes before 
introducing physical changes. In addition, advanced human-machine interfaces are 
being introduced, as well as machine-machine interfaces. Completely new methods 
of communication are emerging, which no longer concern only people, but also 
machines and devices24. 

The possibilities that are associated with the industrial revolution from the 
economic perspective relate primarily to the unification of material and digital 
resources and the implementation of the so-called disruptive innovations that allow 
for a leap increase in efficiency in given areas of management. This results in the 
emergence of new business models and philosophies in managing contemporary 
organizations. There is a paradigm shift in people's work and communication, as well 
as profound changes in the area of education, health, transport and many other areas 
of the economy. We can also observe an increase in the individualization and 
expansion of consumer power, which results in the personalization of production. 
Societies are turning to 24/7 access to goods, services and consumption. The 
processes of digitization of work are leading to far-reaching changes in the labor 
market that include different labor demands, new employment patterns, including 
the need to increase the professional mobility of employees. The demand for 
professional qualifications / competences related to new human roles in a smart 
factory, as well as a completely different organization and work environment. A 
hitherto unknown change in the structure of income arises, in particular, it is forecast 
that the division between the poor and the rich will become more and more clear due 
to the fact that the middle of the income pyramid seems to be on the decline25.  

The opportunity associated with the widespread use of artificial intelligence and 
robotics is that people will become healthier, stronger, smarter and happier. 
Unfortunately, human social skills do not necessarily match technological skills. The 
development of technology may lead to the fact that all relations between people and 
objects, as well as between people themselves, will be regulated, which threatens us 
with a significant limitation or even complete loss of privacy. New professions will 
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emerge, and some will disappear or change and transform into a new form. This is a 
great challenge for the education market. Due to the progressing automation and 
robotization, there is also a risk of an increase in unemployment, even with a negative 
natural increase. Therefore, the decision-makers face an important problem of how 
to reduce income inequalities arising on various levels. There are more and more 
proposals to introduce guaranteed income. Unconditional basic income has been and 
is being tested in several countries, so far experience from pilot programs does not 
give unequivocal results26. The problem is also the increasing isolation and limitation 
of direct contacts due to the possibility of transferring a significant part of our life to 
the network. In the long run, this poses serious threats not only to individuals, but 
also to society as a whole and to the economy. For the reasons mentioned above, it 
is pointed out that the scope and depth of the changes are unparalleled in history. 

 
CONCLUSION 
 

The fourth industrial revolution, most often presented as a combination of IIoT 
(Industrial Internet of Things) with the artificial intelligence of machines, brings 
many challenges and affects business, the state and people. The course of the fourth 
industrial revolution is difficult to predict today and it is not known what 
consequences it will bring for the economy, societies and individuals. The fast-paced 
changes pose a serious challenge to contemporary ethical and legal systems. Rev. 
4.0 brings many improvements that are of economic importance, including the 
Internet of Things, a smart factory, the Internet of services, a smart product, machine-
to-machine communication, Big Data, and cloud computing. Apart from 
improvements, technological development also brings many threats, including 
profound changes in the labor market and the risk of increasing unemployment 
associated with replacing many professions with the work of machines. There will 
also be unknown professions (jobs of the future) for which the education system is 
not prepared today. There is also a previously unknown change in the structure of 
income, in particular, it is forecast that the division between the poor and the rich 
will deepen in importance. Added to this is the risk of making people dependent on 
technology and the transfer of a large part of life to the Internet results in isolation 
and a significant reduction in social contacts. In the digitized world, there are also 
new problems with the protection of the right to privacy. Meanwhile, the 
transhumanist vision of the future seems optimistic. Transhumanists predict the 
emergence of a posthuman who will be immune to biological limitations, disease 
and suffering. Technologically improved people will become healthier, much 
smarter and happier. Posthuman, as the next, but not the last stage in evolution, is 
primarily a creature with a significantly extended life time. For transhumanists, the 
most important thing is to push the limits of mortality and overcome the aging 
process. A posthuman is a human being  enhanced in such dimensions as: life 
expectancy, cognitive abilities, emotional abilities.  
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Transhumanism, although it consists of many trends and attitudes, presents the 
concept of an imperfect, unfinished man, requiring further development and 
improvement, which makes it a grateful area for asking questions about human 
evolution and its direction. Human improvement processes, falling within the blurred 
area of treatment, which are aimed at restoring the lost functions of an organ or 
organism, do not raise any moral objections. In this regard, we are ready to continue 
advances in technology and medicine to combat disease and reduce suffering. 
Improvements such as contact lenses, pacemakers, brain chips, transplants, artificial 
organs, bionic limbs are becoming an integral part of the human body today, 
although they go far beyond what we have received as a gift from “mother nature”. 
Ethical dilemmas appear particularly clearly where there are modifications that 
interfere with or exceed the properties considered natural for our species. Particular 
anxiety arises in the case of neurointerventions that affect our brain and its activity, 
which can cause significant modifications to our behavior and a clear departure from 
what we are used to treating as proper to humans. In transhumanism there is also the 
idea of non-human beings (e.g. androids, artificial intelligence) whose ontological 
status is not clearly defined. 

The emergence of posthumans will certainly require reformulation of the 
currently binding social and legal norms. We can not only deal with entities with a 
completely different appearance or without a bodily substrate. Technologically 
enhanced posthumans will behave differently and their needs will be different. 
Biotechnological progress forces to discuss the possibilities of human improvement 
and the limits of interference with human nature. 
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Internet of Things, a smart factory, the Internet of services, a smart product, machine-
to-machine communication, Big Data, and cloud computing. Apart from 
improvements, technological development also brings many threats, including 
profound changes in the labor market and the risk of increasing unemployment 
associated with replacing many professions with the work of machines. There will 
also be unknown professions (jobs of the future) for which the education system is 
not prepared today. There is also a previously unknown change in the structure of 
income, in particular, it is forecast that the division between the poor and the rich 
will deepen in importance. Added to this is the risk of making people dependent on 
technology and the transfer of a large part of life to the Internet results in isolation 
and a significant reduction in social contacts. In the digitized world, there are also 
new problems with the protection of the right to privacy. Meanwhile, the 
transhumanist vision of the future seems optimistic. Transhumanists predict the 
emergence of a posthuman who will be immune to biological limitations, disease 
and suffering. Technologically improved people will become healthier, much 
smarter and happier. Posthuman, as the next, but not the last stage in evolution, is 
primarily a creature with a significantly extended life time. For transhumanists, the 
most important thing is to push the limits of mortality and overcome the aging 
process. A posthuman is a human being  enhanced in such dimensions as: life 
expectancy, cognitive abilities, emotional abilities.  
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Transhumanism, although it consists of many trends and attitudes, presents the 
concept of an imperfect, unfinished man, requiring further development and 
improvement, which makes it a grateful area for asking questions about human 
evolution and its direction. Human improvement processes, falling within the blurred 
area of treatment, which are aimed at restoring the lost functions of an organ or 
organism, do not raise any moral objections. In this regard, we are ready to continue 
advances in technology and medicine to combat disease and reduce suffering. 
Improvements such as contact lenses, pacemakers, brain chips, transplants, artificial 
organs, bionic limbs are becoming an integral part of the human body today, 
although they go far beyond what we have received as a gift from “mother nature”. 
Ethical dilemmas appear particularly clearly where there are modifications that 
interfere with or exceed the properties considered natural for our species. Particular 
anxiety arises in the case of neurointerventions that affect our brain and its activity, 
which can cause significant modifications to our behavior and a clear departure from 
what we are used to treating as proper to humans. In transhumanism there is also the 
idea of non-human beings (e.g. androids, artificial intelligence) whose ontological 
status is not clearly defined. 

The emergence of posthumans will certainly require reformulation of the 
currently binding social and legal norms. We can not only deal with entities with a 
completely different appearance or without a bodily substrate. Technologically 
enhanced posthumans will behave differently and their needs will be different. 
Biotechnological progress forces to discuss the possibilities of human improvement 
and the limits of interference with human nature. 
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Abstract 
The question of indirect violation of the sphere of rights and obligation is a subject 
of keen debate in academic literature and judicature. Although the most frequent 
sources of indirect detriments are traffic accidents or medical malpractice, the 
catalogue of such sources is in no way limited, which translates into a multitude of 
events that can cause indirect damage. In the light of the above, indirect violation of 
the sphere of rights and interests requires specific analysis in the area of company 
law and claims available to shareholders for a reduction in the value of shares. 
Complications relating to the use of that construction in company law trigger an 
ample discussion in literature. 
 
Key words: joint-stock company, indirect violation of rights and interests, reduction 
of share value, shareholder. 
 
JEL Classification: K15, K20, K22, K33 
 
 
INTRODUCTION 
 

Compensation for damage suffered by injured parties constitutes the main axis 
around which compensatory liability has been constructed. At the same time, it can 
be observed that the traditional understanding of compensatory liability is confronted 
with the problem of setting boundaries to such liability and defining the concept of 
the “injured party.”  

The factor conducive to modification of the limits of compensation for damage 
are the ongoing social transformations, which generally lead to an expansion of the 
legally protected sphere of an individual. New, unknown before, types of violation 
call either for development of new protective instruments or adjustment of the 
existing ones. On cannot also lose sight of the fact that, along with economic 
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development and the increasing economic integration, complex subjective structures 
are formed, in which internal relations are based on mutual dependencies.3  

Social and economic development accounts for the need to adjust legislative 
solutions to the current needs of the society. For the above reasons, discussion was 
started about the need and legitimacy of covering damages inflicted to parties 
suffering a detriment even though the perpetrator’s action was not directed against 
them (indirect victims). It is accepted in literature that an indirect violation of the 
sphere of rights and interests takes place when the operation of a harmful agent 
(cause) is directly aimed at an interest other than the one affected by the detriment 
(per ricochet, ricochet loss).4 However, the ongoing discussion implicates the need 
to establish criteria useful for delimiting the subjective and objective scope of 
compensating damage. 

Market value of shares is subject to fluctuations as it depends on the supply and 
demand mechanism. Therefore, shareholders assume financial risk. However, by 
investing their capital, they hope to make a profit. Considerations regarding the 
investment risk incurred by shareholders must be additionally supplemented when a 
decrease in the value of shares is linked to a damage suffered by a company for which 
a third party – the perpetrator – is responsible. But for the perpetrator’s behaviour 
(harmful event) the company would not have suffered a detriment and, consequently, 
the value of shares would not have declined. 

In that context, the problem arises of the rights conferred on a shareholder to seek 
remedy for a damage in the form of loss of share value as a consequence of damage 
caused to a joint-stock company. In this framework of relationships, in the lack of a 
construction of indirect violation of rights and interests, the entity directly injured 
would be the company, whereas the shareholder would be an indirect victim.  

 
1. PRINCIPLE OF LEGAL DISTINCTIVENESS OF COMPANIES 

 
Before we consider the detriment suffered by a shareholder involving a reduction 

of share value in consequence of a damage inflicted to a joint-stock company, it 
seems legitimate to make at least a few comments on the principle of legal 
distinctiveness of a company from its shareholders. This principle is fundamental to 
the law of commercial companies. Affording companies with legal personality (Art. 
12 of the Code of Commercial Partnerships and Companies (hereinafter: k.s.h.)5) and 
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zależnych, Warszawa 2015, p. 20; SMORTO G., I contratti Della sparing economy, Foro Italiano 
2015, p. 221 et seq.; TEUBNER G., Networks as Connected Contracts: Edited with an Introduction 
by Hugh Collins, Oxford-Portland-Oregon 2011, p. 4 et seq. 

4  LANCKOROŃSKI B., Odpowiedzialność za tzw. szkody pośrednie w polskim prawie cywilnym 
(in:) Odpowiedzialność odszkodowawcza, ed. J. Jastrzębski, Warszawa 2007, p. 134. 

5  Under Art. 12 k.s.h., “[u]pon registration in the register, the limited liability company in 
organization, the simple joint-stock company in organisation or the joint-stock company in 
organisation shall become a limited liability company, a simple joint-stock company or a joint-
stock company and shall acquire legal personality. Upon that moment, it shall become a party to 
the rights and obligations of the company in organisation.” See the Act of 15 September 2000 – 
Code of Commercial Partnerships and Companies (k.s.h.) (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037). 

231 
 

affording partnerships with legal subjectivity (Art. 8 k.s.h.6) led to the emergence of 
separate legal entities, participating in legal transactions and separate from their 
shareholders in terms of assets and subjectivity.7 Unlike in partnerships, in a 
company there is a specific corporate relationship between the company and its 
shareholders,8 whereby the company acts through its bodies, and its members are not 
responsible for the company’s liabilities (subject to Art. 13 § 2 k.s.h.9). 

The legal distinctiveness of a company is accompanied with the principle of 
limited liability of its members for the company’s obligations. This conception 
assumes that only the company, being the subject of legal relationships, is 
responsible for the incurred liabilities. In the same way, the company’s members are 
not responsible for its liabilities (Art. 151 § 4 k.s.h. and Art. 301 § 5 k.s.h), and the 
company’s creditors may not seek enforcement against the shareholders’ separate 
properties.10 According to the dominant position, the exclusion of personal liability 
of company members for the company’s liabilities is a standalone feature of 
companies, and not a consequence of affording them with legal personality. Among 
the arguments for that view, the circumstance comes to the fore that according legal 
personality to a company will not always go in pair with the company’s separation 
from its members.11 

In German law, the principle of members’ limited liability for the company’s 
obligations is referred to as the principle of separation (Trennungsprinzip).12 Under 
that principle, companies are independent entities,13 which participate in commercial 
                                                           
6  Under Art. 8 § 1 k.s.h., “[a] partnership may acquire rights in its own name, including the right of 

ownership of real estate and other rights in rem, incur obligations, sue and be sued”. 
7  Affording partnerships with legal subjectivity implies their organizational and legal separation from 

the members forming such partnership. For more, see: WACH M., Status ułomnych osób prawnych 
w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2008, p. 89, TARSKA M., Spółka z o.o. Istota. Ustrój. 
Funkcjonowanie, Warszawa 2003, p. 145; decision of the Supreme Court of 8.07.2003, IV CK 
13/03, Glosa 2005 nr 1, p. 17. 

8  OPALSKI A., Problematyka pominięcia prawnej odrębności spółek kapitałowych, Przegląd Prawa 
Handlowego 2012, nr 8, p. 10. 

9  Under Art. 13 § 2 k.s.h., “A shareholder of the company in organisation shall be jointly and 
severally liable with the parties 
referred to in § 1 for the obligations of the company up to the value of the contribution to finance 
the subscribed shares which has not been made.” 

10  See the judgment of the Court of Appeal in Warsaw of 23.10.2015, VI ACa 1561/14,  Legalis 
No.1392962; judgment of the Court of Appeal in Białystok of 5.03.2015, I ACa 854/14, Legalis 
No. 1241667. 

11  In the German legal system the limited joint-stock company – beside the limited liability company 
and joint-stock company – is a (capital) company and has legal personality even though general 
partners of such entity are fully responsible, with all their assets, for the company’s liabilities (§ 
278(1) AktG). In France all partnerships and companies have legal personality, still, partnerships 
are characterised by the principle of unlimited responsibility of their members for the partnership’s 
liabilities. For more, see: WIÓREK M., Ochrona wierzycieli spółki z o.o. poprzez osobistą 
odpowiedzialność jej wspólników. Koncepcja odpowiedzialności przebijającej i nadużycia formy 
prawnej spółki w prawie polskim i niemieckim, Wrocław 2016, p. 68, OPALSKI A., Problematyka 
pominięcia prawnej odrębności spółek kapitałowych, PPH 2012, nr 8, p. 11. 

12  See § 13 ust. 2 Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 20.04.1892 
(GmbHG), https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/ (accessed: 27.07.2022). 

13  Legal personality of joint-stock companies follows from § 1(1), first sentence, AktG, and of limited 
liability companies from the provision of § 13(1) GmbHG, under which such company has its own 
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partners of such entity are fully responsible, with all their assets, for the company’s liabilities (§ 
278(1) AktG). In France all partnerships and companies have legal personality, still, partnerships 
are characterised by the principle of unlimited responsibility of their members for the partnership’s 
liabilities. For more, see: WIÓREK M., Ochrona wierzycieli spółki z o.o. poprzez osobistą 
odpowiedzialność jej wspólników. Koncepcja odpowiedzialności przebijającej i nadużycia formy 
prawnej spółki w prawie polskim i niemieckim, Wrocław 2016, p. 68, OPALSKI A., Problematyka 
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transactions and constitute legal subjects separate from their members. The German 
legislator excluded the possibility to seek remedies for the company’s liabilities 
directly from the company’s members (§ 13(2) GmbHG), which also relates to 
shareholders of joint-stock companies (§ 1(1), second sentence, AktG). Separation 
(independence) of the company from its members is observable not only in corporate 
relationships but also in non-corporate ones, when members are equal to the 
company as parties to civil law relationships.14  

The legal principle of companies’ distinctiveness sets the dividing line between 
partnerships and companies in the Polish legal order. The situation is different under 
German law in which personal and unlimited liability of company members is a rule 
of thumb and its limitation or exclusion is an exception to that rule.15  

Arguments in favour of excluding liability of shareholders in a company, 
according to the distinctiveness principle, are their increased participation and more 
discretion in decision making, as well as economic development. Adoption of 
another viewpoint would shift the risk of failure of the endeavours made to the 
member, who would be liable for such endeavours out of his or her personal assets.16 
On the other hand, however, adoption of the principle of company distinctiveness 
shifts the liability and the burden of the company’s insolvency to the company’s 
creditors, whose enforcement rights are limited only to the company’s assets.  
 
2. THE NATURE OF THE LEGAL RELATIONSHIP OF A JOINT STOCK 

COMPANY 
 

Without losing sight of the considerations on the legal distinctiveness of 
companies, it should be noted that a shareholder only indirectly participates in the 
company’s assets. This is because of a separation between the capital and governance 
– between “owner” and “managerial functions.”17 A shareholder transfers to the 
joint-stock company financial means which, thereupon, are managed by the 
company’s governing bodies. This way, the risk relating to the decisions made is 
limited to the value of the contribution made.18 Therefore, it must be concluded that 
although shareholders are persons especially interested in maintaining the 

                                                           
rights and obligations. See Aktiengesetz (AktG), 6.09.1965, https://www.gesetze-im-
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Auflage, Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln 1995, p. 142. 
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Festschrift für Marcus Lutter zum 70. Geburtstag. Deutsches und europäisches Gesellschafts-, 
Konzern- und Kapitalmarktrecht, ed. U.H. Schneider,  Köln 2000, p. 637 et seq. 

16  For more, see: WIÓREK M., Ochrona wierzycieli spółki z o.o. poprzez osobistą odpowiedzialność 
jej wspólników. Koncepcja odpowiedzialności przebijającej i nadużycia formy prawnej spółki w 
prawie polskim i niemieckim, Wrocław 2016, p. 72 et seq. 
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18  KALIŃSKI M., Szkoda poniesiona przez spółkę akcyjną a szkoda poniesiona przez akcjonariusza 
w świetle przepisów kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego – polemika, Przegląd Prawa 
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company’s good financial position and in the company’s financial growth, they do 
not have any instruments allowing them to manage the company on an ongoing and 
direct basis.  

The nature of a shareholder’s participation in the company’s activities and in the 
management process is determined by the scope of the shareholder’s rights to the 
assets entrusted to the joint-stock company.19 If the legal entity’s assets suffer a 
detriment, only the company, and not the shareholder, may seek compensation 
against the perpetrator.  

The only exception in that regard is the right to bring a suit for damage caused to 
the company (actio pro socio), as laid down in Art. 486 k.s.h. It is possible to assert 
such claim only when the company proves unable to file a suit within one year from 
the date of disclosure the harmful act. In such situation, the standing to bring 
proceedings is afforded not only to the shareholder20 but also to a person having 
another title to participate in the company’s profits or distribution of the company’s 
assets. Importantly, the claim is available to the company, and the plaintiff acts in 
the plaintiff’s own name but on account of the company to whom the awarded 
compensation will be paid.21 A further rigour – beside the yearly limitation period – 
is the requirement to redress the damage caused to the defendant if the plaintiff, by 
initiating the proceedings, acted in bad faith or committed gross negligence (Art. 486 
§ 4 k.s.h.).22  

Considering the peculiarities of the legal construction of joint-stock company and 
the scope of rights conferred on a shareholder, it may be concluded that a damage 
caused to the company should not, at the same time, be a damage suffered by a 
shareholder.23 Claims vis-a-vis the perpetrator will be held by the company, and not 
by the shareholder. However, if the case is concluded positively to the company, the 
action is allowed, and, thereupon, the claims are efficiently enforced, the assets of 
the legal entity should be restored to a condition preceding the harmful event. This, 
in turn, would not be without consequences to the situation of the shareholder who, 
by asserting his or her own claim, would have been enriched as a result of allowing 
such claim.24  

Such solution should also be considered from the point of view of the perpetrator 
causing damage. In the context of compensatory liability, one harmful event can 
inflict damage to a number of parties. However, if we refer the above to a claim 
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23  OLECHOWSKI M., O relacji między szkodą poniesioną przez spółkę akcyjną a szkodą poniesioną 
przez akcjonariusza – polemika, Przegląd Prawa Handlowego 2007 nr 5, p. 16, p. 57. 
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Prawnicze 2014, p. 31. 
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available to the company and to the shareholder, the shareholder’s detriment is a part 
of the damage suffered by the company.25 This is all the more legitimate if we assume 
that the damage suffered by the company is not tantamount to the reduction in the 
value of shares. The assets are replaced by the compensatory claim.26 It must also be 
added that the perpetrator would be obliged to redress the damage not only to the 
company but – despite the connection between the shareholder’s situation and the 
company’s assets – also to the shareholder. 

The position presented above, opposing the conclusion that the damage suffered 
by the company is the shareholder’s damage, is justified by the construction of Art. 
486 k.s.h. The legislator conferred a right on the shareholder acting on account of 
the legal entity, but made it subsidiary, available only if within one year the same 
right is not exercised directly by the company. If the rule of thumb was assertion of 
claims by the shareholder vis-a-vis the perpetrator causing the damage, it would not 
be necessary to introduce the special provision.  

 
3. SHAREHOLDER AS INDIRECTLY INJURED PARTY 

 
Regardless of the nature of joint-stock company and the nature of participation 

of the shareholder in the company, it is increasingly often argued that it is legitimate 
to compensate for the damage suffered by the shareholder, being an aftermath of the 
damage suffered by the company. By resorting to the theory of adequate causal 
relationship, it is assumed that if a damage suffered by the shareholder as a result of 
a reduction in the value of shares falls within the causal relationship with the 
detriment sustained by the company and with the perpetrator’s behaviour, then such 
damage is indemnifiable. At the same time, it makes a normal consequence in the 
understanding of Art. 361 § 1 of the Civil Code. From that perspective, the 
construction of adequate causal relationship is a method of limiting the consequences 
of an indemnifiable event, by setting boundaries to the compensation of damage.27  

Another argument for accepting the theory of compensating damage suffered by 
a shareholder is unlawfulness as a prerequisite of compensatory liability. If we 
assume that unlawfulness attaches to behaviours on account of the violated 
requirement or prohibition and not of the party to whom that behaviour relates 
(relative unlawfulness), the scope of compensation for damage is delimited by the 
construction of adequate causal relationship. A given behaviour is unlawful also 
when its side effect is a damage caused to a third party.28 
  

                                                           
25  WYCECH D., Prawna relewancja szkody akcjonariusza stanowiącej refleks szkody spółki 

akcyjnej, Prawo Spółek 2010 nr 5 p. 46. 
26  OLECHOWSKI M., O relacji między szkodą poniesioną przez spółkę akcyjną a szkodą poniesioną 

przez akcjonariusza – polemika, Przegląd Prawa Handlowego 2007 nr 5, p. 16, p. 57. 
27  CHŁOPECKI A., Szkoda poniesiona przez spółkę akcyjną a szkoda poniesiona przez akcjonariusza 

w świetle przepisów kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa 
Handlowego 2007 nr 5 p. 16. 

28  PANNERT M., Roszczenie odszkodowawcze z tytułu obniżenia wartości akcji, Forum Prawnicze 
2014, p. 36 et seq. 

235 
 

At the same time a share, being a type of security paper, incorporates 
shareholding rights of a company member.29 From the economic and legal 
perspective, it forms a part of the shareholder’s and not the company’s property.30 
As a result, it can be concluded that assertion by a shareholder of a claim will not 
lead to violation of the principle of separation between capital and management. In 
addition, since a share is a negotiable instrument, it assumes a market value.  

Moreover, there are many factors affecting the value of a share. Among these, 
most importance should be assigned to the company’s financial condition.31 If the 
company’s assets are reduced, this will negatively affect the market value of shares, 
leading to their depreciation. From this perspective, a reduction in the value of shares 
is a normal consequence of a harmful event, which directly affects the assets of the 
company, and indirectly also the assets of a shareholder.32 In that context, one cannot 
put an equation mark between the detriment suffered by the company and the one 
suffered by the shareholder  – while the damage to the company’s assets may be 
minor, the reduction in the value of shares may be significant. Moreover, it cannot 
be excluded that the harmful event will lead to the company’s liquidation in 
consequence of insolvency proceedings. Then, the value of a share will be zero.  

Considerations on the scope of compensation for the damage suffered by a 
shareholder should be supplemented by the role and nature of Art. 490 k.s.h. under 
which the provisions of Arts. 479-489 k.s.h. are without prejudice to the rights of 
shareholders and other parties to seek redress of damage on general terms.33 The 
scope of the cited provision covers, predominantly,34 situations in which the damage 
inflicted to the company may cause a damage to the property of a shareholder or of 
a third party. Then, the affected party is entitled to seek redress for the damage as 
long – as argued in literature35 – as the prerequisites have been fulfilled of 
compensatory liability under Art. 415 of the Civil Code.   

                                                           
29  POPIOŁEK W., Akcja – prawo podmiotowe, Warszawa 2010, p. 20.  
30  It is not subject to governance of the company’s managers. See WYCECH D., Prawna relewancja 

szkody akcjonariusza stanowiącej refleks szkody spółki akcyjnej, Prawo Spółek 2010 nr 5 p. 44. 
31  At the same time, it must be highlighted that the value of a share does not simply translate into a 
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akcyjnej, Prawo Spółek 2010 nr 5 p. 35, CHŁOPECKI A., Szkoda poniesiona przez spółkę akcyjną 
a szkoda poniesiona przez akcjonariusza w świetle przepisów kodeksu spółek handlowych i 
kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa Handlowego 2007 nr 5 p. 16. 

32  PANNERT M., Roszczenie odszkodowawcze z tytułu obniżenia wartości akcji, Forum Prawnicze 
2014, p. 35. 

33  See the judgment of the SC of 25.11.2021, V CSKP 168/21. 
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claims. See BILEWSKA K., Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na rzecz spółki akcyjnej 
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30  It is not subject to governance of the company’s managers. See WYCECH D., Prawna relewancja 

szkody akcjonariusza stanowiącej refleks szkody spółki akcyjnej, Prawo Spółek 2010 nr 5 p. 44. 
31  At the same time, it must be highlighted that the value of a share does not simply translate into a 

shareholder’s rights, such as the right to non-paid dividend or a potential liquidation quota. See 
WYCECH D., Prawna relewancja szkody akcjonariusza stanowiącej refleks szkody spółki 
akcyjnej, Prawo Spółek 2010 nr 5 p. 35, CHŁOPECKI A., Szkoda poniesiona przez spółkę akcyjną 
a szkoda poniesiona przez akcjonariusza w świetle przepisów kodeksu spółek handlowych i 
kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa Handlowego 2007 nr 5 p. 16. 

32  PANNERT M., Roszczenie odszkodowawcze z tytułu obniżenia wartości akcji, Forum Prawnicze 
2014, p. 35. 

33  See the judgment of the SC of 25.11.2021, V CSKP 168/21. 
34  A situation may happen in which it is a member of the management board that causes a damage to 

the company, for which the management board member will be liable on general terms, and his or 
her behaviour will not be covered by a legal provision of the Code of Commercial Partnerships and 
Companies. This will be the case when a management board member does not perform a contract 
concluded with the company. Then, the company will be a third party in the understanding of Art. 
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4. LIMITS TO THE COMPENSATION FOR DAMAGE 
 

Bearing in mind the status and nature of a joint-stock company, the claim for 
compensating the damage caused by a reduction or loss of share value is available 
to a shareholder, regardless of the his or her shareholding.  

An important problem is a reliable method of determining the detriment suffered 
by a shareholder so that the compensation does not put the shareholder in a more 
advantaged position but reflects the actually sustained detriment. Shareholder’s 
damage may assume the form of actual loss (damnum emergens) or lost profits 
(lucrum cessans). The former will relate to a reduction in the value of shares, whereas 
the latter to a lost opportunity to participate in a possible increase of share value.36  

In this context, the greatest difficulty, arising as the scope of the indemnifiable 
detriment is established, are claims available directly to the legal entity. If we assume 
that a shareholder and the company have separate claims, then, in case of allowing 
the claim of the legal entity, the value of shares may increase. However, the statute 
of limitations applicable to the asserted claims and burden of proof prevent the 
shareholder from waiting for the outcome of the proceedings brought by the 
company.37 In any case, when attempting to establish the detriment suffered by the 
shareholder, one should not lose sight of the company’s compensatory claim.  

In literature, it was indicated that in case of doubt as to the precise establishment 
of the amount of damage, one should resort to Art. 322 of the Code of Civil 
Procedure, empowering the court to award to the injured party an adequate amount 
according to the court’s discretion based on the consideration of all circumstances of 
the case.38  

However, the above view must be supplemented. The provision of Art. 322 of the 
Code of Civil Procedure covers only the amount of damage, and not the liability 
rules, the occurrence of damage or the adequate causal relationship between the 
behaviour and damage.39 In the same way, the application of the provision under Art. 
322 of the Code of Civil Procedure will require prior establishment of the basis and 
principles of liability, as well as the causal relationship.40  

At the same time, it cannot be concluded that the only criterion for applying Art. 
322 of the Code of Civil Procedure is the fact of an indisputable damage. Both textual 
interpretation and systemic interpretation of Art. 322 of the Code of Civil Procedure 
show that a party, in accordance with the burden of proof, should adduce evidence 
to demonstrate the amount of damage or explain the lack of such possibility. In this 

                                                           
w trybie actio pro socio. Glosa do wyr. SA w Katowicach z 29.9.2005 r., I ACa 597/06, Gl. 2007 
nr 3, p. 74 – 75. 

36  PANNERT M., Roszczenie odszkodowawcze z tytułu obniżenia wartości akcji, Forum Prawnicze 
2014, p. 36. 

37  One of procedural solutions is to stay one of the proceedings (brought by the shareholder) until 
conclusion of the other one. 

38  PANNERT M., Roszczenie odszkodowawcze z tytułu obniżenia wartości akcji, Forum Prawnicze 
2014, p. 36. 

39  Judgments of the SC of 30.05.2000, IV CKN 919/00, Legalis No. 278070 and of 5.11.2010, I CSK 
23/10, Legalis No. 407488. 

40   Judgment of the SC of 2.03.2012, II CSK 362/11, Legalis No. 490630. 
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connection, the provision of Art. 322 of the Code of Civil Procedure covers only 
such factual situations in which the available and known means of evidence have 
been exhausted and the amount of damage remains unproven.41  

As far as the problems of damage caused to a shareholder are concerned, 
difficulties with the establishment of the scope of the detriment suffered and the basis 
for seeking compensation are confirmed by the judiciary. The Supreme Court, in the 
judgment of 26.03.201442 held that a claim for redress of damage caused to a 
shareholder as a consequence of unlawful tax decisions issued to the company may 
take the form of a claim supplementing the company’s compensatory claim or of the 
shareholder’s own claim for a damage caused by an indirect violation of the 
shareholder’s rights and interests reaching beyond the company’s damage. At the 
same time, attention was drawn to the fact that a shareholder bears a risk relating to 
the operations of the company whose shares he or she acquired, and that the 
shareholder has a claim under Art. 486 k.s.h. Resort to actio pro socio may lead to 
the redress of damage caused to the company and, in the same way, to the avoidance 
or reduction of the shareholder’s damage. However, such claim may not always be 
asserted by an injured shareholder.  
 
CONCLUSION 
 

The above considerations allow to put forward a thesis about a shareholder’s 
possibility to assert claims in case of reduction of share value as a consequence of a 
damage caused to a joint-stock company. However, to assert such claim, it is 
necessary to fulfil the other prerequisites of compensatory liability, that is not only 
the occurrence of harmful event and damage but, most importantly, adequate causal 
link between the event and the shareholder’s damage. And the damage, using the 
differential method, will be established according to the difference between the 
reduction of the value of shares or cessation of its increase and the share’s value at 
the time of the harmful event. 

It is also beyond doubt that an analysis of factors affecting the essence and 
framework of compensatory liability makes indirect violation of the sphere of rights 
and interests a multi-faceted issue. Such construction can be transposed into civil 
law in the area of tortious and contractual liability, law of commercial companies, 
into specific legislative acts, as well as commercial insurance. 
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Prorogační dohoda a její aplikační problémy v kontextu soudní praxe2 
 
Prorogation agreement and its application issues in relation to judicial 

practice 
 
 

Abstrakt 
Tento příspěvek analyzuje prorogační dohodu uzavřenou ve věcech týkajících se 
vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti, jejímž obsahem je 
ujednání o místní příslušnosti jiného soudu prvního stupně, než je stanovena 
v zákoně. Rovněž analyzuje prorogační dohodu jinou, kterou se v režimu nařízení 
Brusel I bis zakládá mezinárodní příslušnost soudů určeného členského státu, 
popřípadě i místní příslušnost konkrétního soudu, pokud je zvolen. Hlavní pozornost 
je pak věnována jednotlivým výkladovým problémům, které jsou s aplikací 
příslušných norem spojeny. Cílem příspěvku je zodpovědět tyto aplikační otázky ve 
vztahu k soudní praxi a učinit závěr, zda soudy v takových případech postupují 
v souladu s procesní doktrínou. 

 
Klíčova slova: prorogace, prorogační dohoda, jurisdikční dohoda, místní 
příslušnost soudu, nařízení Brusel I bis, judikatura. 
 

Abstract 
This paper analyses a prorogation agreement concluded in matters concerning 
relations between entrepreneurs arising from entrepreneurship, the content of which 
is an agreement on the local jurisdiction of a court of first instance other than that 
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ÚVOD 

 
Český doktrinální přístup k právní úpravě dohody mezi účastníky řízení o jiné 

místní příslušnosti soudu, než je stanovena v zákoně, je ve svých základních prvcích 
jednoznačný a již ustálený. To samé je v podstatě možné konstatovat o prorogační 
dohodě jiné, kterou se dle nařízení Brusel I bis zakládá mezinárodní příslušnost 
soudů určeného členského státu, popřípadě i místní příslušnost konkrétního soudu, 
pokud je zvolen. Nicméně přístupy judikatury české či judikatury Soudního dvora 
Evropské unie jsou ve zkoumané problematice výrazně rozmanitější, než by se 
perspektivou procesní doktríny mohlo zdát. 

Cílem příspěvku je analyzovat právní úpravu prorogace dle § 89a o. s. ř.3, jakož 
i dohodu o volbě soudu v režimu čl. 25 nařízení Brusel I bis4, a to z pohledu 
judikatury a ověřit hypotézu: postup soudů při řešení aplikačních problémů 
prorogační dohody koresponduje s doktrínou civilního práva procesního. Při 
zpracování textu je za účelem splnění vytyčeného cíle a ověření stanovené hypotézy 
pracováno s určitými kategoriemi základních metodologických postupů, zejména s 
metodou analýzy, kterou doplňuje metoda syntézy, dále s metodou abstrakce, která 
odhlíží od nepodstatných vlastností a vztahů v civilním procesu, či s metodou 
klasifikace. Nezbytnou součástí je vyhledání relevantní literatury, zejména 
komentářové, i přiměřeného množství recentní judikatury. 

 
1. PROROGACE PODLE § 89a O. S. Ř. 

 
Ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli5 vyplývajících z podnikatelské 

činnosti připouští česká právní úprava tzv. prorogační dohodu (§ 89a o. s. ř.). Jedná 
se o dohodu mezi účastníky řízení o jiné místní příslušnosti, než je stanovena 
v zákoně, avšak s výjimkou výlučné místní příslušnosti. Dohoda se může týkat 
pouze místní příslušnosti, nikoliv příslušnosti věcné. Tuto dohodu je třeba odlišit od 
jiné prorogační dohody (doložky), kterou se zakládá civilní pravomoc, resp. 
příslušnost českých soudů (srov. § 85 z. m. p. s.6).  

Prorogace musí být písemná, jinak je neplatná a soud k ní nebude přihlížet. Může 
být součástí již uzavřené smlouvy v podnikatelské věci; pak půjde o doložku, která 

                                                           
3  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“). 
4  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. 12. 2012, o příslušnosti a 

uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění) 
(dále jen „nařízení Brusel I bis“). 

5  Podle § 420 obč. zák. je podnikatelem ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost 
výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za 
účelem dosažení zisku. Negativní definici nalezneme v § 419 obč. zák., podle něhož je 
spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec 
samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jedná. 

6  Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„z. m. p. s.“). 
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místní příslušnosti soudu, než je stanovena v zákoně, je ve svých základních prvcích 
jednoznačný a již ustálený. To samé je v podstatě možné konstatovat o prorogační 
dohodě jiné, kterou se dle nařízení Brusel I bis zakládá mezinárodní příslušnost 
soudů určeného členského státu, popřípadě i místní příslušnost konkrétního soudu, 
pokud je zvolen. Nicméně přístupy judikatury české či judikatury Soudního dvora 
Evropské unie jsou ve zkoumané problematice výrazně rozmanitější, než by se 
perspektivou procesní doktríny mohlo zdát. 

Cílem příspěvku je analyzovat právní úpravu prorogace dle § 89a o. s. ř.3, jakož 
i dohodu o volbě soudu v režimu čl. 25 nařízení Brusel I bis4, a to z pohledu 
judikatury a ověřit hypotézu: postup soudů při řešení aplikačních problémů 
prorogační dohody koresponduje s doktrínou civilního práva procesního. Při 
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odhlíží od nepodstatných vlastností a vztahů v civilním procesu, či s metodou 
klasifikace. Nezbytnou součástí je vyhledání relevantní literatury, zejména 
komentářové, i přiměřeného množství recentní judikatury. 

 
1. PROROGACE PODLE § 89a O. S. Ř. 

 
Ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli5 vyplývajících z podnikatelské 

činnosti připouští česká právní úprava tzv. prorogační dohodu (§ 89a o. s. ř.). Jedná 
se o dohodu mezi účastníky řízení o jiné místní příslušnosti, než je stanovena 
v zákoně, avšak s výjimkou výlučné místní příslušnosti. Dohoda se může týkat 
pouze místní příslušnosti, nikoliv příslušnosti věcné. Tuto dohodu je třeba odlišit od 
jiné prorogační dohody (doložky), kterou se zakládá civilní pravomoc, resp. 
příslušnost českých soudů (srov. § 85 z. m. p. s.6).  

Prorogace musí být písemná, jinak je neplatná a soud k ní nebude přihlížet. Může 
být součástí již uzavřené smlouvy v podnikatelské věci; pak půjde o doložku, která 

                                                           
3  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“). 
4  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. 12. 2012, o příslušnosti a 
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výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za 
účelem dosažení zisku. Negativní definici nalezneme v § 419 obč. zák., podle něhož je 
spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec 
samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jedná. 

6  Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„z. m. p. s.“). 
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se týká eventuálně vzniklých budoucích sporů (pro futuro). Prorogační dohodu tak 
lze uzavřít předem, ale i ex post, pro již vzniklý spor, např. takto: „Smluvní strany se 
dohodly, že spor o zaplacení částky 500 000 Kč – doplatku ceny za dílo podle 
smlouvy ze dne 13. 5. 2021 – bude řešit Okresní soud v Kroměříži.“7 Volba 
konkrétního soudu je však spíše výjimkou. Daleko častěji se lze setkat s určením 
podle sídel smluvních stran, kupříkladu sídla prodávajícího.8 

Dohoda účastníků je možná výlučně ve věcech podnikatelských, což je užší 
pojem než věci obchodní, jak je soudy vykládaly za platnosti obchodního zákoníku 
(zák. č. 513/1991 Sb.).9 Soudní praxe dlouho neměla jasno v tom, zda je prorogace 
ve spotřebitelských věcech vůbec přípustná, či naopak zakázaná, popř. zakázaná 
s výjimkami.10 Nejvyšší soud opakovaně dospěl k závěru,11 že jsou-li ve 
spotřebitelských smlouvách obsaženy například prorogační doložky, jimiž je 
sjednána místní příslušnost soudu v obvodu sídla dodavatele (v důsledku čehož jsou 
spotřebitelé zbaveni možnosti hájit se u soudu v místě svého bydliště), nelze než 
považovat takové smlouvy za protiprávní a zákonná ustanovení, jež je umožňují, za 
protiústavní.12 Také judikatura Soudního dvora Evropské unie dovodila, že 
prorogační dohoda (smluvní doložka), kterou účastníci vyloučí příslušnost soudu 
spotřebitele ve prospěch příslušnosti soudu, který je v obvodu dodavatele, je 
nekalým spotřebitelským ujednáním a tedy ujednáním zakázaným.13 Právní úprava 
účinná od 1. 1. 2014 prorogaci ve spotřebitelských věcech vyloučila, neboť zákon ji 
výslovně zakazuje tam, kde podnikatelé nevystupují na obou (více) stranách.14 
Zákonodárce tím projevil vůli, že spotřebitel má vždy právo na svůj obecný soud a 
že nelze místní příslušnost soudu sjednat tak, aby to bylo pohodlnější pro 
„hromadného žalobce“.15 

Prorogační dohoda představuje tzv. procesní smlouvu. Všude tam, kde se v 
právním řádu vyskytuje smlouva – jako obecný právní institut, nastupuje zásada 

                                                           
7  JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 72. 
8  Např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2016, sp. zn. 23 Cdo 4828/2016. 
9  Nejvyšší soud ve stanovisku občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 9. 10. 2013, sp. zn. 

Cpjn 200/2011, dovodil, že „obchodní věcí“ se rozumí i věc, ve které je předmětem sporu plnění 
ze závazkového vztahu, který se řídí obchodním zákoníkem (jen) proto, že smluvní strany 
závazkového vztahu uzavřely dohodu podle § 262 odst. 1 obchodního zákoníku nebo proto, že tak 
bez ohledu na povahu účastníků závazkového vztahu určuje § 261 odst. 3 obchodního zákoníku. 
(…) Prorogační doložka ve spotřebitelské smlouvě, která nebyla sjednána individuálně a která 
zakládá místní příslušnost soudu, jenž se nachází daleko od bydliště spotřebitele (§ 52 odst. 3 obč. 
zák. 1964), jak z hlediska územního, tak i dopravních možností, odporuje § 56 odst. 1 obč. zák. 
1964, jestliže v rozporu s požadavkem dobré víry způsobuje významnou nerovnováhu v právech a 
povinnostech stran, které vyplývají z dané smlouvy, v neprospěch spotřebitele. 

10  JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Op. cit., s. 72. 
11  Např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2015, sp. zn. 32 Cdo 4427/2014. 
12  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 6. 2012, sp. zn. 28 Nd 69/2012. 
13  Např. rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 27. 6. 2000 ve věci Oceáno Grupo Editorial 

SA a Salvat Editores SA, C-240/98 až C-244/98, Recueil, s. I-4941, bod 25; rozsudek Soudního 
dvora Evropské unie ze dne 4. 6. 2009 ve věci Pannon GSM Zrt. v. Erzsébet Sustikné Györfi, C-
243/08. 

14  JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Op. cit., s. 71. 
15  Tamtéž. 
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pacta sunt servanda jako ústavní princip plynoucí z čl. 1 odst. 1 Ústavy16. Ta 
nevyjadřuje nic jiného než skutečnost, že smlouva je závazná. Závaznou povahu 
dohody o prorogaci je třeba respektovat. Překonán je již názor, že § 89a o. s. ř. dává 
pouze žalobci možnost zvolit si mezi příslušností vyplývající ze zákona a příslušností 
stanovenou dohodou o prorogaci, přičemž žalovaný se prorogace dovolat nemůže.17 
S ohledem na zásadu pacta sunt servanda, stejně jako na rovnost účastníků řízení 
dle čl. 37 odst. 3 Listiny18 je naopak nezbytné dovozovat právo žalovaného dovolat 
se prorogace za podmínky, že dohodu o prorogaci doloží při svém prvním úkonu 
v řízení.19 V civilním řízení se tak ujednání mohou dovolávat oba účastníci, přičemž 
oba mohou za zákonem stanovených podmínek vznést námitku místní nepříslušnosti 
soudu, jehož příslušnost nebyla v prorogaci sjednána. Aktuální znění § 105 odst. 1 
o. s. ř. také upravuje, kdy se soud může otázkou místní příslušnosti zabývat, a 
současně stanoví, že účastník má obecné právo namítat místní nepříslušnost spolu 
s prvním úkonem v řízení, který mu přísluší. Ústavní soud dosud nenalezl žádný 
důvod, proč by žalovaný nemohl v souladu s tímto ustanovením namítat místní 
nepříslušnost a dovolávat se dohody o prorogaci. 

Poněkud problematickou zůstává otázka výkladu prorogace, jestliže strany 
v dohodě výslovně neuvedou, zda má jít o prorogaci výlučnou nebo nevýlučnou. 
Ústavní soud zastává názor, že v takovém případě je nezbytné respektovat 
projevenou vůli stran a vycházet z toho, že pokud se strany nedohodnou jinak, 
znamená to, že k projednání sporu je příslušný pouze soud určený touto dohodou a 
je vyloučena příslušnost soudu plynoucí ze zákona.20 Jinak řečeno, pokud strany 
v dohodě o prorogaci neuvedou, zda jde o prorogaci výlučnou či nevýlučnou, platí, 
že jde o prorogaci výlučnou. Opačný výklad – totiž zpřísnění požadavků na výslovný 
projev vůle, pokud by strany usilovaly o výlučnou prorogaci, nemá v zákoně oporu. 
Tato výkladová alternativa tak není rovnocenná a z ústavního hlediska nemůže 
obstát.21 Jen z toho, že § 89a o. s. ř. o této otázce mlčí, nelze argumentem a contrario 
vyvozovat, že by se takové pravidlo snad mohlo uplatnit. 

Soudní praxe již také dovodila, že ujednání o prorogaci mohou podnikatelé 
uzavřít rovněž odkazem na obchodní podmínky umístěné na webových stránkách 
                                                           
16  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen „Ústava“). 
17  Srov. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 7. 2005, č.j. 16 Co 144/2005-50, podle něhož: 

„Z ustanovení § 89a o. s. ř. jednoznačně plyne, že tuto možnost, tedy možnost volby mezi místně 
příslušnými soudy stanovenými zákonem a dohodou účastníků, má pouze žalobce, a je jenom na 
žalobci, zda tuto možnost využije, či podá žalobu u zákonem stanoveného místně příslušného soudu. 
Nutno připomenout, že pánem sporu je žalobce, a jen žalobce určuje, koho označí jako žalovaného, 
co bude předmětem sporu a zda žalobu podá u obecného místně příslušného soudu, soudu na výběr 
daného či soudu, jehož místní příslušnost si účastníci mezi sebou písemně dohodli. Dohody dle § 
89a o. s. ř. se může dovolávat pouze ta strana dohody, která vystupuje ve sporu na straně žalobce, 
neboť formálním předpokladem pro postup dle tohoto ustanovení je doložení originálu či ověřeného 
opisu dohody v návrhu na zahájení řízení.“ 

18  Usnesení Předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a 
svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (dále jen „Listina“). 

19  Nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2018, sp. zn. II. ÚS 1858/18. 
20  Tamtéž. 
21  Opačný názor HRÁDEK, J. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení 

sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 374, který dovozuje, že výlučnost 
prorogace musí být v dohodě výslovně vyjádřena. 
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se týká eventuálně vzniklých budoucích sporů (pro futuro). Prorogační dohodu tak 
lze uzavřít předem, ale i ex post, pro již vzniklý spor, např. takto: „Smluvní strany se 
dohodly, že spor o zaplacení částky 500 000 Kč – doplatku ceny za dílo podle 
smlouvy ze dne 13. 5. 2021 – bude řešit Okresní soud v Kroměříži.“7 Volba 
konkrétního soudu je však spíše výjimkou. Daleko častěji se lze setkat s určením 
podle sídel smluvních stran, kupříkladu sídla prodávajícího.8 

Dohoda účastníků je možná výlučně ve věcech podnikatelských, což je užší 
pojem než věci obchodní, jak je soudy vykládaly za platnosti obchodního zákoníku 
(zák. č. 513/1991 Sb.).9 Soudní praxe dlouho neměla jasno v tom, zda je prorogace 
ve spotřebitelských věcech vůbec přípustná, či naopak zakázaná, popř. zakázaná 
s výjimkami.10 Nejvyšší soud opakovaně dospěl k závěru,11 že jsou-li ve 
spotřebitelských smlouvách obsaženy například prorogační doložky, jimiž je 
sjednána místní příslušnost soudu v obvodu sídla dodavatele (v důsledku čehož jsou 
spotřebitelé zbaveni možnosti hájit se u soudu v místě svého bydliště), nelze než 
považovat takové smlouvy za protiprávní a zákonná ustanovení, jež je umožňují, za 
protiústavní.12 Také judikatura Soudního dvora Evropské unie dovodila, že 
prorogační dohoda (smluvní doložka), kterou účastníci vyloučí příslušnost soudu 
spotřebitele ve prospěch příslušnosti soudu, který je v obvodu dodavatele, je 
nekalým spotřebitelským ujednáním a tedy ujednáním zakázaným.13 Právní úprava 
účinná od 1. 1. 2014 prorogaci ve spotřebitelských věcech vyloučila, neboť zákon ji 
výslovně zakazuje tam, kde podnikatelé nevystupují na obou (více) stranách.14 
Zákonodárce tím projevil vůli, že spotřebitel má vždy právo na svůj obecný soud a 
že nelze místní příslušnost soudu sjednat tak, aby to bylo pohodlnější pro 
„hromadného žalobce“.15 

Prorogační dohoda představuje tzv. procesní smlouvu. Všude tam, kde se v 
právním řádu vyskytuje smlouva – jako obecný právní institut, nastupuje zásada 

                                                           
7  JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180 

občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 72. 
8  Např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2016, sp. zn. 23 Cdo 4828/2016. 
9  Nejvyšší soud ve stanovisku občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 9. 10. 2013, sp. zn. 

Cpjn 200/2011, dovodil, že „obchodní věcí“ se rozumí i věc, ve které je předmětem sporu plnění 
ze závazkového vztahu, který se řídí obchodním zákoníkem (jen) proto, že smluvní strany 
závazkového vztahu uzavřely dohodu podle § 262 odst. 1 obchodního zákoníku nebo proto, že tak 
bez ohledu na povahu účastníků závazkového vztahu určuje § 261 odst. 3 obchodního zákoníku. 
(…) Prorogační doložka ve spotřebitelské smlouvě, která nebyla sjednána individuálně a která 
zakládá místní příslušnost soudu, jenž se nachází daleko od bydliště spotřebitele (§ 52 odst. 3 obč. 
zák. 1964), jak z hlediska územního, tak i dopravních možností, odporuje § 56 odst. 1 obč. zák. 
1964, jestliže v rozporu s požadavkem dobré víry způsobuje významnou nerovnováhu v právech a 
povinnostech stran, které vyplývají z dané smlouvy, v neprospěch spotřebitele. 

10  JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Op. cit., s. 72. 
11  Např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2015, sp. zn. 32 Cdo 4427/2014. 
12  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 6. 2012, sp. zn. 28 Nd 69/2012. 
13  Např. rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 27. 6. 2000 ve věci Oceáno Grupo Editorial 

SA a Salvat Editores SA, C-240/98 až C-244/98, Recueil, s. I-4941, bod 25; rozsudek Soudního 
dvora Evropské unie ze dne 4. 6. 2009 ve věci Pannon GSM Zrt. v. Erzsébet Sustikné Györfi, C-
243/08. 

14  JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Op. cit., s. 71. 
15  Tamtéž. 

243 
 

pacta sunt servanda jako ústavní princip plynoucí z čl. 1 odst. 1 Ústavy16. Ta 
nevyjadřuje nic jiného než skutečnost, že smlouva je závazná. Závaznou povahu 
dohody o prorogaci je třeba respektovat. Překonán je již názor, že § 89a o. s. ř. dává 
pouze žalobci možnost zvolit si mezi příslušností vyplývající ze zákona a příslušností 
stanovenou dohodou o prorogaci, přičemž žalovaný se prorogace dovolat nemůže.17 
S ohledem na zásadu pacta sunt servanda, stejně jako na rovnost účastníků řízení 
dle čl. 37 odst. 3 Listiny18 je naopak nezbytné dovozovat právo žalovaného dovolat 
se prorogace za podmínky, že dohodu o prorogaci doloží při svém prvním úkonu 
v řízení.19 V civilním řízení se tak ujednání mohou dovolávat oba účastníci, přičemž 
oba mohou za zákonem stanovených podmínek vznést námitku místní nepříslušnosti 
soudu, jehož příslušnost nebyla v prorogaci sjednána. Aktuální znění § 105 odst. 1 
o. s. ř. také upravuje, kdy se soud může otázkou místní příslušnosti zabývat, a 
současně stanoví, že účastník má obecné právo namítat místní nepříslušnost spolu 
s prvním úkonem v řízení, který mu přísluší. Ústavní soud dosud nenalezl žádný 
důvod, proč by žalovaný nemohl v souladu s tímto ustanovením namítat místní 
nepříslušnost a dovolávat se dohody o prorogaci. 

Poněkud problematickou zůstává otázka výkladu prorogace, jestliže strany 
v dohodě výslovně neuvedou, zda má jít o prorogaci výlučnou nebo nevýlučnou. 
Ústavní soud zastává názor, že v takovém případě je nezbytné respektovat 
projevenou vůli stran a vycházet z toho, že pokud se strany nedohodnou jinak, 
znamená to, že k projednání sporu je příslušný pouze soud určený touto dohodou a 
je vyloučena příslušnost soudu plynoucí ze zákona.20 Jinak řečeno, pokud strany 
v dohodě o prorogaci neuvedou, zda jde o prorogaci výlučnou či nevýlučnou, platí, 
že jde o prorogaci výlučnou. Opačný výklad – totiž zpřísnění požadavků na výslovný 
projev vůle, pokud by strany usilovaly o výlučnou prorogaci, nemá v zákoně oporu. 
Tato výkladová alternativa tak není rovnocenná a z ústavního hlediska nemůže 
obstát.21 Jen z toho, že § 89a o. s. ř. o této otázce mlčí, nelze argumentem a contrario 
vyvozovat, že by se takové pravidlo snad mohlo uplatnit. 

Soudní praxe již také dovodila, že ujednání o prorogaci mohou podnikatelé 
uzavřít rovněž odkazem na obchodní podmínky umístěné na webových stránkách 
                                                           
16  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen „Ústava“). 
17  Srov. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 7. 2005, č.j. 16 Co 144/2005-50, podle něhož: 

„Z ustanovení § 89a o. s. ř. jednoznačně plyne, že tuto možnost, tedy možnost volby mezi místně 
příslušnými soudy stanovenými zákonem a dohodou účastníků, má pouze žalobce, a je jenom na 
žalobci, zda tuto možnost využije, či podá žalobu u zákonem stanoveného místně příslušného soudu. 
Nutno připomenout, že pánem sporu je žalobce, a jen žalobce určuje, koho označí jako žalovaného, 
co bude předmětem sporu a zda žalobu podá u obecného místně příslušného soudu, soudu na výběr 
daného či soudu, jehož místní příslušnost si účastníci mezi sebou písemně dohodli. Dohody dle § 
89a o. s. ř. se může dovolávat pouze ta strana dohody, která vystupuje ve sporu na straně žalobce, 
neboť formálním předpokladem pro postup dle tohoto ustanovení je doložení originálu či ověřeného 
opisu dohody v návrhu na zahájení řízení.“ 

18  Usnesení Předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a 
svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (dále jen „Listina“). 

19  Nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2018, sp. zn. II. ÚS 1858/18. 
20  Tamtéž. 
21  Opačný názor HRÁDEK, J. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení 

sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 374, který dovozuje, že výlučnost 
prorogace musí být v dohodě výslovně vyjádřena. 
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označených ve smlouvě uzavřené v písemné formě za předpokladu, že obchodní 
podmínky byly stranám známé nebo k návrhu přiložené.22 Na žalobci ovšem leží 
důkazní břemeno, aby prokázal obsah obchodních podmínek umístěných na webové 
stránce k datu uzavřené smlouvy. Pokud by nebyla připuštěna možnost zveřejnění 
obchodních podmínek smluvních stran na webových stránkách jednotlivých 
subjektů a činit je takovým způsobem součástí smluvního vztahu, znamenalo by to 
de facto odepření možnosti obchodovat prostřednictvím internetu, což by 
nevyhnutelně vedlo k zániku internetových obchodů.23 

V odborné literatuře se kupodivu různí názory, zda je dohodu třeba přiložit již v 
žalobě.24 Zatímco Alena Winterová toto předpokládá,25 Renáta Šínová to s ohledem 
na pravidla zkoumání místní příslušnosti pouze doporučuje.26 Podá-li žalobce žalobu 
u soudu, jehož místní příslušnost vychází právě z prorogace, bude jistě dostačující, 
pokud se dohoda soudu předloží alespoň v době, kdy bude zkoumat místní 
příslušnost z úřední povinnosti nebo k námitce žalovaného v přípravném jednání 
nebo před zahájením jednání o věci samé (srov. § 105 o. s. ř.).27 Jsme toho názoru, 
že postačí, bude-li žalobce tvrdit uzavření dohody. 

Zatímco u ostatních procesních úkonů se s ohledem na aplikaci teorie projevu 
vůle s jejich posouzením jako neplatných prakticky nesetkáme, u dohody o prorogaci 
se může tento následek objevit.28 K otázce platnosti prorogační doložky soud nevede 
„samostatné“ řízení,29 neprovádí dokazování, naplnění podmínek řízení se pouze 
osvědčuje na základě skutečností sdělených účastníky řízení a posouzení příslušných 
podkladů (zpravidla listin), jimiž tvrzené skutečnosti podloží.30 Ačkoliv je 
prorogační dohoda institutem procesního práva, zůstávají účinky volby místně 
příslušného soudu zachovány i v případě právního nástupnictví z hlediska hmotného 
práva. Její obsah tak nebude dotčen např. změnou v osobě věřitele.31 Na prorogační 
dohodu je též třeba nahlížet jako na samostatné ujednání, jehož osud je nezávislý na 
zbytku smlouvy.32  

                                                           
22  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. 23 Cdo 240/2015. 
23  Srov. nález Ústavního soudu ze dne 5. 10. 2005, sp. zn. II. ÚS 691/04.  
24  Podle § 89a věty druhé o. s. ř. ve znění účinném do 30. 6. 2009 platilo, že „[dohoda o prorogaci] 

nebo její ověřený opis musí být doloženy již v žalobě (návrhu na zahájení řízení).“ 
25  WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: nalézací řízení. 9. 

aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 118. 
26  ŠÍNOVÁ, R., HAMUĽAKOVÁ, K. a kol. Civilní proces. Obecná část a sporné řízení. 2. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2020, s. 63. 
27  Shodně NOVOTNÝ, Z. In DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád. I. § 1 až 200za. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 580. 
28  ŠÍNOVÁ, R., HAMUĽAKOVÁ, K. a kol. Op. cit., s. 63. 
29  K tomu např. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 5. 2015, č.j. 91 Co 122/2015-24, podle 

něhož: „K osvědčení místní příslušnosti jakožto podmínky řízení stojící na zákonném důvodu – 
ujednání účastníků řízení podle § 89a o. s. ř. – postačuje předložení smlouvy, z níž takové ujednání 
vyplyne. Platnost, účinnost této smlouvy, jakožto i to, zda vůbec byla uzavřena, může být předmětem 
řízení o věci samé v rámci řešení prejudiciální otázky k žalobnímu nároku, nikoliv však v rámci 
zkoumání podmínky řízení předcházejícího projednání věci.“ 

30  JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Op. cit., s. 71. 
31  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 1. 2017, sp. zn. 32 Cdo 5789/2016. 
32  HRÁDEK, J. In LAVICKÝ, P. a kol. Op. cit., s. 374. 
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2. DOHODA O VOLBĚ SOUDU V REŽIMU NAŘÍZENÍ BRUSEL I BIS 
 

Dohodu o místní příslušnosti soudu podle § 89a o. s. ř. je třeba odlišit od dohody 
upravené v čl. 25 nařízení Brusel I bis – tzv. jurisdikční dohody. Daný článek dává 
stranám, bez ohledu na jejich bydliště, možnost určit soud (nebo soudy) některého 
členského státu, který bude příslušný k projednání jejich již vzniklého nebo 
budoucího sporu. A to za podmínky, že taková dohoda není z hlediska své věcné 
platnosti podle práva tohoto členského státu neplatná. Prorogační dohoda tak zakládá 
mezinárodní příslušnost soudů určeného členského státu, popřípadě i místní 
příslušnost konkrétního soudu, pokud je zvolen. Dobrovolné podřízení se jurisdikci 
ve smyslu čl. 26 nařízení Brusel I bis však má před jurisdikční dohodou přednost.33 

Tato dohoda má prorogační i derogační účinek. To znamená, že dohoda na straně 
jedné zakládá příslušnost soudu, kterou by jinak neměl, a na straně druhé odnímá 
příslušnost soudům, které by jinak dle nařízení Brusel I bis byly příslušné.34 Oba 
účinky jsou přitom omezeny pouze na území Evropské unie, neboť nařízení Brusel 
I bis nemůže zasahovat do suverenity třetích států.35 V této souvislosti je třeba 
poznamenat, že derogační účinek je možné dohodou stran vyloučit, protože jinak je 
jurisdikční dohoda výlučná. 

Jurisdikční dohodu lze sjednat: a) písemně nebo ústně s písemným potvrzením, 
nebo b) ve formě, která odpovídá zvyklostem zavedeným mezi těmito stranami, nebo 
c) v mezinárodním obchodě ve formě, která odpovídá obchodním zvyklostem, které 
strany znaly nebo musely znát a které strany smluv tohoto druhu v daném odvětví 
obchodu obecně znají a pravidelně se jimi řídí. Písemné formě jsou rovnocenná 
veškerá sdělení elektronickými prostředky, která umožňují trvalý záznam dohody. 
Podle Pavla Lacka je toto splněno např. při uzavření smlouvy prostřednictvím e-
mailu, avšak ne v případě, pokud smlouva odkazuje na internetovou stránku 
obsahující všeobecné obchodní podmínky, které není možné uložit.36 Z judikatury 
Soudního dvora Evropské unie také plyne, že písemně sjednaná jurisdikční doložka 
musí být ke své platnosti podepsaná oběma stranami, resp. je podstatné prokázat, že 
tato doložka byla písemně akceptována stranou, vůči níž je doložka dovolávána, a 
zároveň musí být zřejmé, že dotčená strana mohla o této doložce (je-li součástí např. 
obchodních podmínek) rozumně vědět.37 V případě ústně sjednané doložky postačí 
písemné potvrzení kteroukoliv ze stran, pokud druhá strana v rozumné době 
nevznesla proti tomuto potvrzení námitky.38  
                                                           
33  Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 24. 6. 1981, Elefanten Schuh, C-150/80, Recueil, 

s. 1671. 
34  LACKO, P. Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych sporoch 

s cudzím prvkom. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2014, s. 23. 
35  ROZEHNALOVÁ, N., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ, T., VALDHANS, J. Mezinárodní 

právo soukromé Evropské unie. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 243. 
36  LACKO, P. Nariadenie Brusel I. Komentár. Prepracované znenie. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 

2016, s. 146. 
37  Srov. BŘÍZA, P., BŘICHÁČEK, T. In BŘÍZA, P., BŘICHÁČEK, T., FIŠEROVÁ, Z., HORÁK, 

P., PTÁČEK, L., SVOBODA, J. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2014, s. 506. 

38  Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 11. 7. 1985 ve věci F. Berghoefer GmbH Co. KG 
v. ASA, C-221/84. 
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označených ve smlouvě uzavřené v písemné formě za předpokladu, že obchodní 
podmínky byly stranám známé nebo k návrhu přiložené.22 Na žalobci ovšem leží 
důkazní břemeno, aby prokázal obsah obchodních podmínek umístěných na webové 
stránce k datu uzavřené smlouvy. Pokud by nebyla připuštěna možnost zveřejnění 
obchodních podmínek smluvních stran na webových stránkách jednotlivých 
subjektů a činit je takovým způsobem součástí smluvního vztahu, znamenalo by to 
de facto odepření možnosti obchodovat prostřednictvím internetu, což by 
nevyhnutelně vedlo k zániku internetových obchodů.23 

V odborné literatuře se kupodivu různí názory, zda je dohodu třeba přiložit již v 
žalobě.24 Zatímco Alena Winterová toto předpokládá,25 Renáta Šínová to s ohledem 
na pravidla zkoumání místní příslušnosti pouze doporučuje.26 Podá-li žalobce žalobu 
u soudu, jehož místní příslušnost vychází právě z prorogace, bude jistě dostačující, 
pokud se dohoda soudu předloží alespoň v době, kdy bude zkoumat místní 
příslušnost z úřední povinnosti nebo k námitce žalovaného v přípravném jednání 
nebo před zahájením jednání o věci samé (srov. § 105 o. s. ř.).27 Jsme toho názoru, 
že postačí, bude-li žalobce tvrdit uzavření dohody. 

Zatímco u ostatních procesních úkonů se s ohledem na aplikaci teorie projevu 
vůle s jejich posouzením jako neplatných prakticky nesetkáme, u dohody o prorogaci 
se může tento následek objevit.28 K otázce platnosti prorogační doložky soud nevede 
„samostatné“ řízení,29 neprovádí dokazování, naplnění podmínek řízení se pouze 
osvědčuje na základě skutečností sdělených účastníky řízení a posouzení příslušných 
podkladů (zpravidla listin), jimiž tvrzené skutečnosti podloží.30 Ačkoliv je 
prorogační dohoda institutem procesního práva, zůstávají účinky volby místně 
příslušného soudu zachovány i v případě právního nástupnictví z hlediska hmotného 
práva. Její obsah tak nebude dotčen např. změnou v osobě věřitele.31 Na prorogační 
dohodu je též třeba nahlížet jako na samostatné ujednání, jehož osud je nezávislý na 
zbytku smlouvy.32  

                                                           
22  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. 23 Cdo 240/2015. 
23  Srov. nález Ústavního soudu ze dne 5. 10. 2005, sp. zn. II. ÚS 691/04.  
24  Podle § 89a věty druhé o. s. ř. ve znění účinném do 30. 6. 2009 platilo, že „[dohoda o prorogaci] 

nebo její ověřený opis musí být doloženy již v žalobě (návrhu na zahájení řízení).“ 
25  WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: nalézací řízení. 9. 

aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 118. 
26  ŠÍNOVÁ, R., HAMUĽAKOVÁ, K. a kol. Civilní proces. Obecná část a sporné řízení. 2. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2020, s. 63. 
27  Shodně NOVOTNÝ, Z. In DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád. I. § 1 až 200za. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 580. 
28  ŠÍNOVÁ, R., HAMUĽAKOVÁ, K. a kol. Op. cit., s. 63. 
29  K tomu např. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 5. 2015, č.j. 91 Co 122/2015-24, podle 

něhož: „K osvědčení místní příslušnosti jakožto podmínky řízení stojící na zákonném důvodu – 
ujednání účastníků řízení podle § 89a o. s. ř. – postačuje předložení smlouvy, z níž takové ujednání 
vyplyne. Platnost, účinnost této smlouvy, jakožto i to, zda vůbec byla uzavřena, může být předmětem 
řízení o věci samé v rámci řešení prejudiciální otázky k žalobnímu nároku, nikoliv však v rámci 
zkoumání podmínky řízení předcházejícího projednání věci.“ 

30  JIRSA, J. In JIRSA, J. a kol. Op. cit., s. 71. 
31  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 1. 2017, sp. zn. 32 Cdo 5789/2016. 
32  HRÁDEK, J. In LAVICKÝ, P. a kol. Op. cit., s. 374. 
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2. DOHODA O VOLBĚ SOUDU V REŽIMU NAŘÍZENÍ BRUSEL I BIS 
 

Dohodu o místní příslušnosti soudu podle § 89a o. s. ř. je třeba odlišit od dohody 
upravené v čl. 25 nařízení Brusel I bis – tzv. jurisdikční dohody. Daný článek dává 
stranám, bez ohledu na jejich bydliště, možnost určit soud (nebo soudy) některého 
členského státu, který bude příslušný k projednání jejich již vzniklého nebo 
budoucího sporu. A to za podmínky, že taková dohoda není z hlediska své věcné 
platnosti podle práva tohoto členského státu neplatná. Prorogační dohoda tak zakládá 
mezinárodní příslušnost soudů určeného členského státu, popřípadě i místní 
příslušnost konkrétního soudu, pokud je zvolen. Dobrovolné podřízení se jurisdikci 
ve smyslu čl. 26 nařízení Brusel I bis však má před jurisdikční dohodou přednost.33 

Tato dohoda má prorogační i derogační účinek. To znamená, že dohoda na straně 
jedné zakládá příslušnost soudu, kterou by jinak neměl, a na straně druhé odnímá 
příslušnost soudům, které by jinak dle nařízení Brusel I bis byly příslušné.34 Oba 
účinky jsou přitom omezeny pouze na území Evropské unie, neboť nařízení Brusel 
I bis nemůže zasahovat do suverenity třetích států.35 V této souvislosti je třeba 
poznamenat, že derogační účinek je možné dohodou stran vyloučit, protože jinak je 
jurisdikční dohoda výlučná. 

Jurisdikční dohodu lze sjednat: a) písemně nebo ústně s písemným potvrzením, 
nebo b) ve formě, která odpovídá zvyklostem zavedeným mezi těmito stranami, nebo 
c) v mezinárodním obchodě ve formě, která odpovídá obchodním zvyklostem, které 
strany znaly nebo musely znát a které strany smluv tohoto druhu v daném odvětví 
obchodu obecně znají a pravidelně se jimi řídí. Písemné formě jsou rovnocenná 
veškerá sdělení elektronickými prostředky, která umožňují trvalý záznam dohody. 
Podle Pavla Lacka je toto splněno např. při uzavření smlouvy prostřednictvím e-
mailu, avšak ne v případě, pokud smlouva odkazuje na internetovou stránku 
obsahující všeobecné obchodní podmínky, které není možné uložit.36 Z judikatury 
Soudního dvora Evropské unie také plyne, že písemně sjednaná jurisdikční doložka 
musí být ke své platnosti podepsaná oběma stranami, resp. je podstatné prokázat, že 
tato doložka byla písemně akceptována stranou, vůči níž je doložka dovolávána, a 
zároveň musí být zřejmé, že dotčená strana mohla o této doložce (je-li součástí např. 
obchodních podmínek) rozumně vědět.37 V případě ústně sjednané doložky postačí 
písemné potvrzení kteroukoliv ze stran, pokud druhá strana v rozumné době 
nevznesla proti tomuto potvrzení námitky.38  
                                                           
33  Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 24. 6. 1981, Elefanten Schuh, C-150/80, Recueil, 

s. 1671. 
34  LACKO, P. Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych sporoch 

s cudzím prvkom. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2014, s. 23. 
35  ROZEHNALOVÁ, N., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ, T., VALDHANS, J. Mezinárodní 

právo soukromé Evropské unie. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 243. 
36  LACKO, P. Nariadenie Brusel I. Komentár. Prepracované znenie. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 

2016, s. 146. 
37  Srov. BŘÍZA, P., BŘICHÁČEK, T. In BŘÍZA, P., BŘICHÁČEK, T., FIŠEROVÁ, Z., HORÁK, 

P., PTÁČEK, L., SVOBODA, J. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2014, s. 506. 

38  Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 11. 7. 1985 ve věci F. Berghoefer GmbH Co. KG 
v. ASA, C-221/84. 
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Při výkladu čl. 25 nařízení Brusel I bis není v zásadě možné přihlížet 
k vnitrostátnímu právu, ledaže jde o ty aspekty jurisdikční normy, u nichž to sám 
Soudní dvůr Evropské unie připustil. Jak ve svých rozhodnutích opakovaně uvedl, 
požadavek „dohody“ ukládá ve smyslu tohoto článku vnitrostátnímu soudu 
povinnost zkoumat, zda dotčené jurisdikční ujednání bylo skutečně předmětem 
konsenzu, který musí být jasně a přesně demonstrován.39 Účelem formálních 
požadavků je zajistit, že ke konsenzu mezi stranami skutečně došlo.40 Z evropské 
judikatury také jednoznačně plyne, že k platnosti jurisdikční doložky není třeba 
žádného objektivního spojení mezi dotčeným právním vztahem a zvoleným 
soudem.41 V rámci nařízení Brusel I bis pak došlo k výslovnému legislativnímu 
zakotvení doktríny oddělitelnosti jurisdikční dohody, která pokud je součástí 
smlouvy, je považována za dohodu nezávislou na ustanoveních smlouvy (čl. 25 odst. 
5 nařízení).42 

Na rozdíl od českého práva, které se v rozsahu nařízení Brusel I bis neuplatní, je 
prorogace možná i v občanskoprávních věcech, včetně věcí spotřebitelských.43 Zde 
však Soudní dvůr Evropské unie dovozuje zásadní omezení vyplývající ze směrnice 
93/13/ES, neboť prorogaci chápe jako nepřiměřenou podmínku ve smyslu bodu 1 
písm. q) přílohy směrnice [srov. § 1814 písm. j) obč. zák.44].45 Jurisdikční dohodu 
tak nelze platně sjednat tehdy, pokud by porušovala ustanovení nařízení určené 
k ochraně slabších smluvních stran nejen ve věcech spotřebitelských, ale také ve 
věcech pojistných a pracovních. Konkrétně se jedná o čl. 15, 19 a 23 nařízení Brusel 
I bis. V těchto případech je zásadně možné jurisdikční dohodu sjednat ve prospěch 
slabší smluvní strany; to neplatí v případě, že jurisdikční dohoda byla uzavřena až 
po vzniku sporu.46 Rovněž je zcela vyloučena derogace výlučně příslušných soudů 
podle čl. 24 nařízení Brusel I bis. 

Pokud jde o volbu příslušného soudu, měla by být respektována smluvní volnost 
stran, s výjimkou prorogačních dohod, ve kterých má jedna ze stran postavení slabší 
strany. Zdá se tak, že je vyřešena otázka, zda se strany mohou dohodnout jen na 
příslušnosti soudů určitého státu (např. příslušnosti českých soudů), nebo je ve 
smyslu nařízení Brusel I bis možná také dohoda, kterou se pro projednání sporu 
určuje konkrétní soud (např. Okresní soud v Českém Krumlově). V právní teorii 
převládá názor, že taková dohoda je možná a platná.47 Tento argument je založen 
především na jazykovém výkladu čl. 25 nařízení Brusel I bis, který uvádí, že strany 

                                                           
39  BŘÍZA, P., BŘICHÁČEK, T. In BŘÍZA, P., BŘICHÁČEK, T., FIŠEROVÁ, Z., HORÁK, P., 

PTÁČEK, L., SVOBODA, J. Op. cit., s. 505. 
40  Tamtéž. 
41  Srov. rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. 3. 1999 ve věci Trasporti Castelletti 

Spedizione Internazionali SpA v. Hugo Trumpy SpA, C-159/97, Recueil, s. I-1597, bod 50. 
42  Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 3. 7. 1997, Benincasa, C-269/95, Recueil, s. 3767, 

bod 24. 
43  HRÁDEK, J. In LAVICKÝ, P. a kol. Op. cit., s. 375. 
44  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obč. zák.“). 
45  HRÁDEK, J. In LAVICKÝ, P. a kol. Op. cit., s. 375. 
46  BŘÍZA, P., BŘICHÁČEK, T. In BŘÍZA, P., BŘICHÁČEK, T., FIŠEROVÁ, Z., HORÁK, P., 

PTÁČEK, L., SVOBODA, J. Op. cit., s. 506. 
47  Např. ROZEHNALOVÁ, N., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ, T., VALDHANS, J. Úvod do 

mezinárodního práva soukromého. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 170. 
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se mohou dohodnout na příslušnosti soudu nebo soudů některého členského státu. 
Dalším argumentem může být skutečnost, že by místní příslušnost měla být upravena 
vždy národním právem členského státu, i když Soudní dvůr Evropské unie do této 
problematiky svojí rozhodovací praxí zasahuje.48 Právo takové dohody je zároveň v 
zájmu smluvních stran, kterým se umožňuje dohodnout se na soudu, který jim za 
daných okolností nejvíce vyhovuje.49 Pokud je prorogační dohoda uzavřena 
v souladu s nařízením Brusel I bis, není s ohledem na zásadu autonomie vůle žádný 
důvod takové dohodě odepřít účinek. To samozřejmě neplatí v případě čistě 
vnitrostátních sporů, ve kterých není Nařízení Brusel I bis aplikovatelné, neboť chybí 
cizí prvek. 

 
3. VYBRANÁ JUDIKATURA K OTÁZCE URČENÍ MÍSTNĚ 

PŘÍSLUŠNÉHO SOUDU DLE NAŘÍZENÍ BRUSEL I BIS 
 

Pokud se strany dohodnou jen na příslušnosti soudů určitého členského státu, je 
místní příslušnost konkrétního soudu určena podle vnitrostátních procesních 
předpisů. V některých případech však nastává situace, že dle těchto předpisů není 
možné místní příslušnost určit (např. z důvodu chybějícího sídla právnické osoby 
nebo bydliště fyzické osoby či majetku). Nejvíce je to patrné v případech, kdy je 
mezinárodní příslušnost českých soudů založena na prorogační dohodě. 

Jde-li o věc, která náleží do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky 
místní příslušnosti chybí či je nelze zjistit, Nejvyšší soud určí, který soud věc 
projedná a rozhodne.50 Nejvyšší soud tak v prvé řadě zkoumá, zda je dána pravomoc 
českých soudů věc projednat jako jedna z podmínek postupu dle § 11 odst. 3 o. s. 
ř.51 Před aplikací z. m. p. s. je třeba přihlédnout k úpravě obsažené v nařízení Brusel 
I bis, která má aplikační přednost před českým právem. Samotné určení místně 
příslušného soudu Nejvyšším soudem je poté prováděno dle pravidel o. s. ř., 
konkrétně § 84 až § 89a o. s. ř. Ten nejdříve zkoumá, zda je v České republice 
k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), 
není-li stanoveno jinak (§ 84 o. s. ř. ve spojení s § 85 o. s. ř.). Jestliže dojde k závěru, 
že žalovaný nemá v České republice bydliště nebo sídlo, a tedy nemá obecný soud 
ve smyslu § 85 o. s. ř., postupuje dle § 86 odst. 2 o. s. ř., přičemž je možno uplatnit 
majetková práva u soudu, v jehož obvodu má žalovaný majetek. Podle odstavce 3 
téhož ustanovení lze proti zahraniční osobě podat žalobu (návrh na zahájení řízení) 
i u soudu, v jehož obvodu je v České republice umístěn její závod nebo organizační 
složka jejího závodu. Konečně se pak posoudí, zda neplatí pravidla místní 
příslušnosti dané na výběr (§ 87 o. s. ř.) či úprava výlučné místní příslušnosti (§ 88 
o. s. ř.). Nelze-li místně příslušný soud určit na základě žádného z uvedených kritérií, 
jsou naplněny zákonné předpoklady dle § 11 odst. 3 o. s. ř. a Nejvyšší soud určí 
místně příslušný soud.52  

                                                           
48  LACKO, P. Op. cit., s. 143. 
49  Tamtéž. 
50  HRÁDEK, J. In LAVICKÝ, P. a kol. Op. cit., s. 54. 
51  Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2014, sp. zn. 30 Nd 271/2014. 
52  Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2014, sp. zn. 21 Nd 389/2014. 
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Při výkladu čl. 25 nařízení Brusel I bis není v zásadě možné přihlížet 
k vnitrostátnímu právu, ledaže jde o ty aspekty jurisdikční normy, u nichž to sám 
Soudní dvůr Evropské unie připustil. Jak ve svých rozhodnutích opakovaně uvedl, 
požadavek „dohody“ ukládá ve smyslu tohoto článku vnitrostátnímu soudu 
povinnost zkoumat, zda dotčené jurisdikční ujednání bylo skutečně předmětem 
konsenzu, který musí být jasně a přesně demonstrován.39 Účelem formálních 
požadavků je zajistit, že ke konsenzu mezi stranami skutečně došlo.40 Z evropské 
judikatury také jednoznačně plyne, že k platnosti jurisdikční doložky není třeba 
žádného objektivního spojení mezi dotčeným právním vztahem a zvoleným 
soudem.41 V rámci nařízení Brusel I bis pak došlo k výslovnému legislativnímu 
zakotvení doktríny oddělitelnosti jurisdikční dohody, která pokud je součástí 
smlouvy, je považována za dohodu nezávislou na ustanoveních smlouvy (čl. 25 odst. 
5 nařízení).42 

Na rozdíl od českého práva, které se v rozsahu nařízení Brusel I bis neuplatní, je 
prorogace možná i v občanskoprávních věcech, včetně věcí spotřebitelských.43 Zde 
však Soudní dvůr Evropské unie dovozuje zásadní omezení vyplývající ze směrnice 
93/13/ES, neboť prorogaci chápe jako nepřiměřenou podmínku ve smyslu bodu 1 
písm. q) přílohy směrnice [srov. § 1814 písm. j) obč. zák.44].45 Jurisdikční dohodu 
tak nelze platně sjednat tehdy, pokud by porušovala ustanovení nařízení určené 
k ochraně slabších smluvních stran nejen ve věcech spotřebitelských, ale také ve 
věcech pojistných a pracovních. Konkrétně se jedná o čl. 15, 19 a 23 nařízení Brusel 
I bis. V těchto případech je zásadně možné jurisdikční dohodu sjednat ve prospěch 
slabší smluvní strany; to neplatí v případě, že jurisdikční dohoda byla uzavřena až 
po vzniku sporu.46 Rovněž je zcela vyloučena derogace výlučně příslušných soudů 
podle čl. 24 nařízení Brusel I bis. 

Pokud jde o volbu příslušného soudu, měla by být respektována smluvní volnost 
stran, s výjimkou prorogačních dohod, ve kterých má jedna ze stran postavení slabší 
strany. Zdá se tak, že je vyřešena otázka, zda se strany mohou dohodnout jen na 
příslušnosti soudů určitého státu (např. příslušnosti českých soudů), nebo je ve 
smyslu nařízení Brusel I bis možná také dohoda, kterou se pro projednání sporu 
určuje konkrétní soud (např. Okresní soud v Českém Krumlově). V právní teorii 
převládá názor, že taková dohoda je možná a platná.47 Tento argument je založen 
především na jazykovém výkladu čl. 25 nařízení Brusel I bis, který uvádí, že strany 

                                                           
39  BŘÍZA, P., BŘICHÁČEK, T. In BŘÍZA, P., BŘICHÁČEK, T., FIŠEROVÁ, Z., HORÁK, P., 

PTÁČEK, L., SVOBODA, J. Op. cit., s. 505. 
40  Tamtéž. 
41  Srov. rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. 3. 1999 ve věci Trasporti Castelletti 

Spedizione Internazionali SpA v. Hugo Trumpy SpA, C-159/97, Recueil, s. I-1597, bod 50. 
42  Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 3. 7. 1997, Benincasa, C-269/95, Recueil, s. 3767, 
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se mohou dohodnout na příslušnosti soudu nebo soudů některého členského státu. 
Dalším argumentem může být skutečnost, že by místní příslušnost měla být upravena 
vždy národním právem členského státu, i když Soudní dvůr Evropské unie do této 
problematiky svojí rozhodovací praxí zasahuje.48 Právo takové dohody je zároveň v 
zájmu smluvních stran, kterým se umožňuje dohodnout se na soudu, který jim za 
daných okolností nejvíce vyhovuje.49 Pokud je prorogační dohoda uzavřena 
v souladu s nařízením Brusel I bis, není s ohledem na zásadu autonomie vůle žádný 
důvod takové dohodě odepřít účinek. To samozřejmě neplatí v případě čistě 
vnitrostátních sporů, ve kterých není Nařízení Brusel I bis aplikovatelné, neboť chybí 
cizí prvek. 

 
3. VYBRANÁ JUDIKATURA K OTÁZCE URČENÍ MÍSTNĚ 

PŘÍSLUŠNÉHO SOUDU DLE NAŘÍZENÍ BRUSEL I BIS 
 

Pokud se strany dohodnou jen na příslušnosti soudů určitého členského státu, je 
místní příslušnost konkrétního soudu určena podle vnitrostátních procesních 
předpisů. V některých případech však nastává situace, že dle těchto předpisů není 
možné místní příslušnost určit (např. z důvodu chybějícího sídla právnické osoby 
nebo bydliště fyzické osoby či majetku). Nejvíce je to patrné v případech, kdy je 
mezinárodní příslušnost českých soudů založena na prorogační dohodě. 

Jde-li o věc, která náleží do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky 
místní příslušnosti chybí či je nelze zjistit, Nejvyšší soud určí, který soud věc 
projedná a rozhodne.50 Nejvyšší soud tak v prvé řadě zkoumá, zda je dána pravomoc 
českých soudů věc projednat jako jedna z podmínek postupu dle § 11 odst. 3 o. s. 
ř.51 Před aplikací z. m. p. s. je třeba přihlédnout k úpravě obsažené v nařízení Brusel 
I bis, která má aplikační přednost před českým právem. Samotné určení místně 
příslušného soudu Nejvyšším soudem je poté prováděno dle pravidel o. s. ř., 
konkrétně § 84 až § 89a o. s. ř. Ten nejdříve zkoumá, zda je v České republice 
k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), 
není-li stanoveno jinak (§ 84 o. s. ř. ve spojení s § 85 o. s. ř.). Jestliže dojde k závěru, 
že žalovaný nemá v České republice bydliště nebo sídlo, a tedy nemá obecný soud 
ve smyslu § 85 o. s. ř., postupuje dle § 86 odst. 2 o. s. ř., přičemž je možno uplatnit 
majetková práva u soudu, v jehož obvodu má žalovaný majetek. Podle odstavce 3 
téhož ustanovení lze proti zahraniční osobě podat žalobu (návrh na zahájení řízení) 
i u soudu, v jehož obvodu je v České republice umístěn její závod nebo organizační 
složka jejího závodu. Konečně se pak posoudí, zda neplatí pravidla místní 
příslušnosti dané na výběr (§ 87 o. s. ř.) či úprava výlučné místní příslušnosti (§ 88 
o. s. ř.). Nelze-li místně příslušný soud určit na základě žádného z uvedených kritérií, 
jsou naplněny zákonné předpoklady dle § 11 odst. 3 o. s. ř. a Nejvyšší soud určí 
místně příslušný soud.52  

                                                           
48  LACKO, P. Op. cit., s. 143. 
49  Tamtéž. 
50  HRÁDEK, J. In LAVICKÝ, P. a kol. Op. cit., s. 54. 
51  Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2014, sp. zn. 30 Nd 271/2014. 
52  Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2014, sp. zn. 21 Nd 389/2014. 
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Soudní praxe je v popsaném procesním postupu poměrně konzistentní. Příkladem 
může být spor na zaplacení částky ve výši 1 590 EUR s příslušenstvím, ve kterém 
byla žalobkyně právnickou osobou se sídlem v České republice a žalovaná 
právnickou osobou se sídlem v Itálii.53 Ve smyslu čl. 25 nařízení Brusel I bis spolu 
uzavřely prorogační doložku ve znění: „Jakýkoliv spor mezi smluvními stranami […] 
vyřeší […] obchodní soud v Praze.“. Vzhledem k tomu, že ve věci nebyla dána 
výlučná příslušnost soudů podle čl. 24 nařízení Brusel I bis a strany si sjednaly 
mezinárodní příslušnost českých soudů postupem předvídaným v čl. 25 nařízení 
Brusel I bis, Nejvyšší soud uzavřel, že je dána mezinárodní příslušnost soudů České 
republiky. V projednávané věci podmínky místní příslušnosti chyběly, neboť 
žalovaná, která byla právnickou osobou se sídlem v Itálii, neměla obecný soud 
v České republice, kde také nebyl umístěn její závod či organizační složka závodu a 
nebylo známo, že by v ní měla majetek. Nebyly splněny ani podmínky místní 
příslušnosti dané na výběr či výlučné. Z toho je zřejmé, že byly naplněny zákonné 
předpoklady pro určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyšší 
soud proto, s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti určil, že žalobu projedná a 
rozhodne Obvodní soud pro Prahu 8, v jehož obvodu se nacházelo sídlo žalobkyně.54 

Obdobně Nejvyšší soud postupoval ve věci podané žaloby na zaplacení částky 
11 783 557,90 EUR s příslušenstvím a návrhu žalobkyně na určení místně 
příslušného soudu, který věc projedná a rozhodne podle § 11 odst. 3 o. s. ř.55 
Žalobkyně se sídlem v České republice uzavřela s dvěma žalovanými, které byly 
právnickými osobami se sídlem v Polsku a na Maltě smlouvu o převodu akcií, v níž 
si sjednaly, že „Jakýkoliv spor související s touto smlouvou (včetně jakékoliv otázky 
týkající se její existence, platnosti či ukončení a včetně mimosmluvních nároků z ní) 
bude výlučně projednán a rozhodován českými soudy.“. Nejvyšší soud i v tomto 
případě rozhodl v souladu s ustálenou praxí a určil místně příslušným soudem 
Městský soud v Praze, v jehož obvodu se nacházelo sídlo žalobkyně, jejího právního 
zástupce a rovněž sídlo právního zástupce jedné ze žalovaných. 

Kritériem určení místně příslušného soudu dle sídla (bydliště) žalobce se 
Nejvyšší soud naopak neřídil při posuzování návrhu žalobkyně se sídlem v České 
republice, konkrétně ve Frýdku-Místku, podle § 11 odst. 3 o. s. ř. podloženého 
dohodou stran, že „Pravomoc k řešení sporů […] mají příslušné soudy v České 
republice“, přičemž jimi nebyl určen k řešení takto vzniklých sporů konkrétní místně 
příslušný český soud.56 Nejvyšší soud zdůraznil, že je platné i ujednání, které sice 
výslovně neuvede příslušný soud, ale umožní jeho určení. Postačí, aby takové 
ujednání určovalo objektivní kritéria, na jejichž základě se strany dohodly ohledně 
výběru soudu nebo soudů, kterým předloží vzniklé spory. Uvedená kritéria přitom 
musí být dostatečně přesná, aby umožnila soudu určit, zda je příslušný, případně tato 
kritéria mohou být konkretizována vlastními okolnostmi projednávané věci. Aniž by 
tak strany v dané věci vymezily konkrétní místně příslušný soud, je třeba jimi 

                                                           
53  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2019, sp. zn. 30 Nd 400/2018. 
54  Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 12. 2020, sp. zn. 29 Nd 373/2018.  
55  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 5. 2019, sp. zn. 30 Nd 362/2018. 
56  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 1. 2021, sp. zn. 30 Nd 566/2020. 
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projevenou vůli respektovat.57 Jelikož podmínky pro určení místní příslušnosti 
chyběly, neboť žalovaná byla právnickou osobou se sídlem ve Slovenské republice 
(Bratislavě-Ružinově), Nejvyšší soud ve smyslu výše uvedeného ustanovení zákona 
určil k projednání a rozhodnutí věci Okresní soud Brno-venkov. Vzal přitom na 
zřetel i jeho dostupnost z hlediska sídla obou účastníků, resp. jejich právních 
zástupců. 

Nejvyšší soud postupuje ustáleně i tehdy, pokud je mu věc předložena podle § 11 
odst. 3 o. s. ř. soudem prvního stupně, který vyslovil svoji místní nepříslušnost, 
neboť dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit. Nejvyšší soud 
v takovém případě určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (není ani oprávněn 
zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.58 
V jedné z projednávaných věcí předložil věc Nejvyššímu soudu Okresní soud 
v Prostějově poté, co vyslovil místní nepříslušnost.59 Účastníci řízení, tj. žalobce a 
žalovaný ujednali, že „Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny 
přátelskou cestou, pokud však nedojde k dohodě, přísluší řešení sporů obchodním 
soudům ČR.“. Nejvyšší soud určil, že žalobu projedná a rozhodne o ní z důvodu 
vhodnosti Okresní soud v Prostějově, v jehož obvodu se nachází sídlo žalobce a u 
něhož bylo řízení zahájeno. 

Vedle toho se v praxi Nejvyššího soudu objevují případy, kdy soud nerespektuje 
§ 105 odst. 2 o. s. ř. a obrací se na Nejvyšší soud s návrhem na určení místně 
příslušného soudu bez toho, aby sám vyslovil svou místní nepříslušnost.60 Podle 
přesvědčení Pavla Simona je k takovému postupu leckdy sveden samotným 
žalobcem, který žalobu adresovanou nalézacímu soudu, společně s návrhem na 
určení místně příslušného soudu adresovaným Nejvyššímu soudu, podá přímo u 
soudu nalézacího.61 Okolnost, že žalobce adresoval návrh na určení místně 
příslušného soudu Nejvyššímu soudu, nemá na použitelnost § 11 odst. 3 o. s. ř. žádný 
vliv, neboť podáním žaloby je řízení zahájeno u soudu, ke kterému byla žaloba 
podána (srov. § 82 odst. 1 o. s. ř.), a ten nemá jinou možnost než postupovat podle § 
105 odst. 2 o. s. ř.62 

 
ZÁVĚR 

 
Cíl příspěvku, tj. analyzovat právní úpravu prorogace dle § 89a o. s. ř., jakož i 

dohodu o volbě soudu v režimu čl. 25 nařízení Brusel I bis, z pohledu judikatury, byl 
naplněn. Hypotéza stanovená v úvodu byla potvrzena.  

Dle české právní úpravy je dohoda o místní příslušnosti soudu možná pouze ve 
vztazích mezi podnikateli vyplývajících z jejich podnikatelské činnosti. Ve 
spotřebitelských věcech je tak prorogace zakázaná, čímž se vyjasnil (od počátku 
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Soudní praxe je v popsaném procesním postupu poměrně konzistentní. Příkladem 
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byla žalobkyně právnickou osobou se sídlem v České republice a žalovaná 
právnickou osobou se sídlem v Itálii.53 Ve smyslu čl. 25 nařízení Brusel I bis spolu 
uzavřely prorogační doložku ve znění: „Jakýkoliv spor mezi smluvními stranami […] 
vyřeší […] obchodní soud v Praze.“. Vzhledem k tomu, že ve věci nebyla dána 
výlučná příslušnost soudů podle čl. 24 nařízení Brusel I bis a strany si sjednaly 
mezinárodní příslušnost českých soudů postupem předvídaným v čl. 25 nařízení 
Brusel I bis, Nejvyšší soud uzavřel, že je dána mezinárodní příslušnost soudů České 
republiky. V projednávané věci podmínky místní příslušnosti chyběly, neboť 
žalovaná, která byla právnickou osobou se sídlem v Itálii, neměla obecný soud 
v České republice, kde také nebyl umístěn její závod či organizační složka závodu a 
nebylo známo, že by v ní měla majetek. Nebyly splněny ani podmínky místní 
příslušnosti dané na výběr či výlučné. Z toho je zřejmé, že byly naplněny zákonné 
předpoklady pro určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyšší 
soud proto, s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti určil, že žalobu projedná a 
rozhodne Obvodní soud pro Prahu 8, v jehož obvodu se nacházelo sídlo žalobkyně.54 

Obdobně Nejvyšší soud postupoval ve věci podané žaloby na zaplacení částky 
11 783 557,90 EUR s příslušenstvím a návrhu žalobkyně na určení místně 
příslušného soudu, který věc projedná a rozhodne podle § 11 odst. 3 o. s. ř.55 
Žalobkyně se sídlem v České republice uzavřela s dvěma žalovanými, které byly 
právnickými osobami se sídlem v Polsku a na Maltě smlouvu o převodu akcií, v níž 
si sjednaly, že „Jakýkoliv spor související s touto smlouvou (včetně jakékoliv otázky 
týkající se její existence, platnosti či ukončení a včetně mimosmluvních nároků z ní) 
bude výlučně projednán a rozhodován českými soudy.“. Nejvyšší soud i v tomto 
případě rozhodl v souladu s ustálenou praxí a určil místně příslušným soudem 
Městský soud v Praze, v jehož obvodu se nacházelo sídlo žalobkyně, jejího právního 
zástupce a rovněž sídlo právního zástupce jedné ze žalovaných. 

Kritériem určení místně příslušného soudu dle sídla (bydliště) žalobce se 
Nejvyšší soud naopak neřídil při posuzování návrhu žalobkyně se sídlem v České 
republice, konkrétně ve Frýdku-Místku, podle § 11 odst. 3 o. s. ř. podloženého 
dohodou stran, že „Pravomoc k řešení sporů […] mají příslušné soudy v České 
republice“, přičemž jimi nebyl určen k řešení takto vzniklých sporů konkrétní místně 
příslušný český soud.56 Nejvyšší soud zdůraznil, že je platné i ujednání, které sice 
výslovně neuvede příslušný soud, ale umožní jeho určení. Postačí, aby takové 
ujednání určovalo objektivní kritéria, na jejichž základě se strany dohodly ohledně 
výběru soudu nebo soudů, kterým předloží vzniklé spory. Uvedená kritéria přitom 
musí být dostatečně přesná, aby umožnila soudu určit, zda je příslušný, případně tato 
kritéria mohou být konkretizována vlastními okolnostmi projednávané věci. Aniž by 
tak strany v dané věci vymezily konkrétní místně příslušný soud, je třeba jimi 
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projevenou vůli respektovat.57 Jelikož podmínky pro určení místní příslušnosti 
chyběly, neboť žalovaná byla právnickou osobou se sídlem ve Slovenské republice 
(Bratislavě-Ružinově), Nejvyšší soud ve smyslu výše uvedeného ustanovení zákona 
určil k projednání a rozhodnutí věci Okresní soud Brno-venkov. Vzal přitom na 
zřetel i jeho dostupnost z hlediska sídla obou účastníků, resp. jejich právních 
zástupců. 

Nejvyšší soud postupuje ustáleně i tehdy, pokud je mu věc předložena podle § 11 
odst. 3 o. s. ř. soudem prvního stupně, který vyslovil svoji místní nepříslušnost, 
neboť dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit. Nejvyšší soud 
v takovém případě určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (není ani oprávněn 
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žalovaný ujednali, že „Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny 
přátelskou cestou, pokud však nedojde k dohodě, přísluší řešení sporů obchodním 
soudům ČR.“. Nejvyšší soud určil, že žalobu projedná a rozhodne o ní z důvodu 
vhodnosti Okresní soud v Prostějově, v jehož obvodu se nachází sídlo žalobce a u 
něhož bylo řízení zahájeno. 

Vedle toho se v praxi Nejvyššího soudu objevují případy, kdy soud nerespektuje 
§ 105 odst. 2 o. s. ř. a obrací se na Nejvyšší soud s návrhem na určení místně 
příslušného soudu bez toho, aby sám vyslovil svou místní nepříslušnost.60 Podle 
přesvědčení Pavla Simona je k takovému postupu leckdy sveden samotným 
žalobcem, který žalobu adresovanou nalézacímu soudu, společně s návrhem na 
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ZÁVĚR 

 
Cíl příspěvku, tj. analyzovat právní úpravu prorogace dle § 89a o. s. ř., jakož i 

dohodu o volbě soudu v režimu čl. 25 nařízení Brusel I bis, z pohledu judikatury, byl 
naplněn. Hypotéza stanovená v úvodu byla potvrzena.  

Dle české právní úpravy je dohoda o místní příslušnosti soudu možná pouze ve 
vztazích mezi podnikateli vyplývajících z jejich podnikatelské činnosti. Ve 
spotřebitelských věcech je tak prorogace zakázaná, čímž se vyjasnil (od počátku 
                                                           
57  Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2018, sp. zn. 30 Cdo 3215/2016. 
58  Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013. 
59  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2019, sp. zn. 30 Nd 435/2019. 
60  SIMON, P. Potíže spojené s určením místně příslušného soudu ve sporech s mezinárodním prvkem 

aneb o zbytečnosti § 11 odst. 3 o. s. ř. In PFEIFFER, M. a kol. (eds.). Liber Amicorum Monika 
Pauknerová. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, s. 425. 

61  Tamtéž. 
62  Tamtéž. 
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roku 2014) odmítavý paušální přístup Nejvyššího soudu k otázce platnosti dohody 
tam, kde sice na jedné straně stál podnikatel, avšak na straně druhé občan – nejčastěji 
spotřebitel. Dostupné je větší množství judikatury k jednotlivým aplikačním 
problémům prorogační dohody, zejména Nejvyššího soudu, i když ani Ústavní soud 
nestojí stranou. Ten kupříkladu osvětlil výklad prorogace, pokud strany v dohodě 
neuvedou, zda má jít o dohodu výlučnou či nevýlučnou.  

Byla analyzována i prorogační dohoda jiná, která je obsahem čl. 25 nařízení 
Brusel I bis. Podle něj se strany, z nichž alespoň jedna má bydliště na území 
členského státu, mohou dohodnout, že v již vzniklém nebo budoucím sporu 
z určitého právního vztahu je příslušný soud nebo soudy tohoto členského státu. 
K otázce, zda Nejvyšší soud v případech, kdy je prorogační dohodou dle uvedené 
úpravy sjednána příslušnost českých soudů, postupuje v souladu se základními 
pravidly tohoto nařízení, lze přijmout závěr, že ano. Z analyzované judikatury také 
plyne, že prorogační dohoda může směřovat jak na soudy určitého státu, tak na soud, 
který není explicitně určen, je však určitelný na základě kritérií obsažených 
v dohodě.63 Založení příslušnosti soudu nebo soudů určitého státu je tak v dané 
situaci prioritní. Teprve následně se lze zabývat otázkou, zda daná dohoda založila 
rovněž místní příslušnost konkrétního soudu. Nejvyšší soud tedy aplikuje pravidla 
nařízení Brusel I bis v souladu s jejich hierarchií. To platí i o případech, kdy Nejvyšší 
soud určuje místně příslušný soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. 
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Media environment of SME entrepreneurs in the era of COVID-19 
pandemic - introduction of business models based on flexible 

organizational structures. Observations based on the Polish market1 
 
 

Abstract 
The speed of response of SMEs to the changes triggered by the COVID-19 pandemic 
is of particular importance for their economic activity. The aim of the article is to 
present the reactions of SME business models of enterprises to the crisis situation in 
the era of COVID-19. The pandemic has become a stimulus for changes in many 
enterprises, which allowed them to maintain their existence, customers and 
competitiveness on the market. The results of the study provide direction for the 
introduction of business models based on flexible organizational structures. 
 
Key words: business models, omnichannel model developed, digital technologies, e-
commerce, social media in customer relations. 
 
JEL Classification: K 15, K 20, K 22, K 33 
 
 
INTRODUCTION  
 

The COVID-19 pandemic announced by the World Health Organisation (WHO) 
has completely changed the modern world in every area of life. The SME sector is 
undoubtedly an important part of the EU economy, as this sector still accounts for 
the vast majority of enterprises in the EU single market. According to analyses 
conducted by the Central Statistical Office in Poland, the Polish business sector is 
dominated by small enterprises, whose share in the structure of all enterprises is as 
high as 99%.2 

The analysis of the industry structure of micro, small and medium enterprises 
shows that the most numerous group are companies from the Services sector 

                                                           
1  The article is written based on research done within the framework of ESMERALD (a project 

carried out by the Department of Public Economic and Labour Law at the Cracow University of 
Economics in cooperation with foreign partners - Belgium, Croatia, Greece, Italy, Poland and 
Spain-in grant no. 2020-1-PL01-KA226-VET-0956ERASMUS plus KA2 entitled Enhancing 
SMEs Resilience After Lock Down), which aims to create training for micro-enterprise resilience 
in post-pandemic Europe.  ESMERALD is a project co-funded by the European Commission's 
Erasmus Plus programme, for more information on ESMERALD and other initiatives: 
https://esmerald.eu/. The content resulting from this article is taken from a report published on the 
Esmerald project website. 

2  Source: own study based on the publication ‘Activity of non-financial enterprises in 2019’, GUS 
[Statistics Poland], 2021. 
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Abstract 
The speed of response of SMEs to the changes triggered by the COVID-19 pandemic 
is of particular importance for their economic activity. The aim of the article is to 
present the reactions of SME business models of enterprises to the crisis situation in 
the era of COVID-19. The pandemic has become a stimulus for changes in many 
enterprises, which allowed them to maintain their existence, customers and 
competitiveness on the market. The results of the study provide direction for the 
introduction of business models based on flexible organizational structures. 
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INTRODUCTION  
 

The COVID-19 pandemic announced by the World Health Organisation (WHO) 
has completely changed the modern world in every area of life. The SME sector is 
undoubtedly an important part of the EU economy, as this sector still accounts for 
the vast majority of enterprises in the EU single market. According to analyses 
conducted by the Central Statistical Office in Poland, the Polish business sector is 
dominated by small enterprises, whose share in the structure of all enterprises is as 
high as 99%.2 

The analysis of the industry structure of micro, small and medium enterprises 
shows that the most numerous group are companies from the Services sector 

                                                           
1  The article is written based on research done within the framework of ESMERALD (a project 

carried out by the Department of Public Economic and Labour Law at the Cracow University of 
Economics in cooperation with foreign partners - Belgium, Croatia, Greece, Italy, Poland and 
Spain-in grant no. 2020-1-PL01-KA226-VET-0956ERASMUS plus KA2 entitled Enhancing 
SMEs Resilience After Lock Down), which aims to create training for micro-enterprise resilience 
in post-pandemic Europe.  ESMERALD is a project co-funded by the European Commission's 
Erasmus Plus programme, for more information on ESMERALD and other initiatives: 
https://esmerald.eu/. The content resulting from this article is taken from a report published on the 
Esmerald project website. 

2  Source: own study based on the publication ‘Activity of non-financial enterprises in 2019’, GUS 
[Statistics Poland], 2021. 
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(52.5%). Every fourth company operates in Trade sector (22.4%) and every eighth - 
in Construction (14.9%). Every tenth SME (10.1%) operates in Industry sector. The 
industry structure of large companies operating in Poland differs considerably from 
the SME sector. Over a half (51.5%) of large entities conduct industrial operations. 
On the other hand, large enterprises operate less frequently in Services (31.5%), 
Trade (13.6%) and Construction (3.5%) than SME.3  

The majority (87.0%) of all entrepreneurs in the SME sector are natural persons 
conducting business activity. Legal persons and organizational units without legal 
personality account for 13.0% of small and medium-sized enterprises.4  
Almost immediately after the outbreak of the global pandemic in 2020, shortcomings 
began to make themselves known in companies shortcomings became apparent. 
Economic and political instability, climate events and a myriad other factors led to 
the destabilization of markets, industries and businesses that were already struggling 
with systemic change. This forced business managers to make quick decisions to 
enable organizations to survive times of crisis even as they assessed the long-term 
impact on their business models. 
 
1. SME ECONIMIC SECTORS WORST AND BEST PERFORMING IN 

THE COVID-19 PANDEMIC IN POLAND 
 

Due to the coronavirus, some branches of the Polish economy have either been 
‘frozen’ (e.g. hotel and tourism industry) or are vegetating in a very truncated form 
(e.g. catering services, the owners of which can only sell take-away products). 
During the pandemic, stricter or lesser restrictions were introduced, which caused 
many industries and companies to have to cope with a major crisis. BIG InfoMonitor 
reported that culture, entertainment and leisure were the industries that experienced 
the most problems due to Covid-19. Across the economy as a whole, unserviced debt 
rose by PLN 572m in April 2020, that is after a full month of lockdown. The biggest 
increase, at 12 per cent, was in the culture and leisure sector. Deterioration of 
financial condition: transport 54.8%, services 46.5%, trade 44.3%, industry 43.6% 
and construction 23.3%.5 

The Polish Economic Institute reported that 66% of companies experienced a 
drop in demand at the end of April 2020, with the most difficult revenue situation in 
the microfirms’ sector and in the trade sector - 74% of micro enterprises and 75% of 
trade enterprises recorded a decrease in sales compared to March 2020 results. One 
of the worst affected sectors was the hotel industry. Hotels could only accommodate 
business travellers (until 27 December), but only few companies had been sending 
staff on business trips. Most organizations actually switched to online conferences 
and meetings to take care of security and to cut costs. The situation was bad in 
tourism and in land and air transport.   

                                                           
3  Source: ‘Activity of non-financial enterprises in 2019’, Statistics Poland 2021 (sections B-J, L-N, 

P-S of the Polish Classification of Activity [PKD] 2007).  
4  Cf. https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/PARP-26_Raport-2021-07-22_WCAG_210 

726.pdf, p. 14. 
5  Source: Keralla Research for Big InfoMonitor 
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Lockdown (as at the end of April 2020) resulted in an increase in payment 
backlogs in the following industries in Poland: 12.3% - culture, entertainment, 
recreation (mainly sports facilities, that is e.g. gyms, fitness clubs, dance schools, 
swimming pools); 7,1% - administration and support activities (this category 
includes: tour operators, pilots, tour guides); 2.3% - accommodation and catering.6  

Currently, stationary shops are experiencing a massive crisis, which is why many 
entrepreneurs planning to enter e-commerce in the indefinite future have moved their 
sales to the Internet at an accelerated pace. Many retailers who do not quickly switch 
to online trading are threatened with bankruptcy. Those that have flexibly adapted to 
the new realities are now looking to the future with optimism, in contrast to the big 
losing ones, such as shops focused mainly on sales in large chains and shopping 
malls. For example, the clothing chain H&M recorded massive sales drops in 
stationary shops at the beginning of the pandemic. From March to May 2020 it 
reported a 57 per cent drop in sales compared to the same period last year. While 
CCC [a popular Polish shoe and accessories’ chain of shops] stationary shoe shops 
were shuttered during the lockdown, online trade flourished, with e-commerce 
revenue in the first quarter of 2020 being 39 per cent higher than in 2019. IKEA saw 
online sales increase by 45 per cent in 12 months (data up to August this year). Even 
at the beginning of the pandemic, Empik [a Polish commercial chain selling books, 
international press and media products (including film, music, and software)] 
decided to terminate around 40 contracts in large shopping centres and placed a 
strong bet on selling its products online. The company has not completely abandoned 
traditional sales; its strategy is based on the so-called omnichannel, i.e. combining 
traditional and digital sales. Currently, the most sensible strategy seems to be to sell 
in a hybrid model, i.e. to run a stationary business and offer one’s products online. 
Before the pandemic, e-consumers most often bought electronics, clothes, shoes and 
perfume online. During the pandemic, they also started to buy more frequently 
foodstuffs, cosmetics, medical and sports products, books and multimedia, children's 
items and products from the home and garden categories. During the pandemic, 
industries such as health and medicine, beauty and hygiene, electronics and gaming 
proved to be  the online sales leaders (increases of up to 200-300 percent). At the 
forefront is the grocery industry - in April 2020, the number of online grocery 
transactions increased by up to 374 per cent compared to April 2019.7 The best 
performing industries were:  

 
- e-commerce (the best performers were the e-grocery sector and home 

delivery food companies - both of which were very quick to respond to the 
changing conditions and adapt their services to the new reality), From the 
beginning of the pandemic, they paid attention to the safety of both their 
employees and customers. They quickly introduced a number of preventive 

                                                           
6  https://direct.money.pl/artykuly/porady/ktore-branze-najbardziej-ucierpialy-przez-koronawirusa- 

jak-im-pomoc (accessed: 20.07.2022). 
7  https://www.rzetelnyregulamin.pl/pl/a/jakie-branze-skorzystaly-na-pandemii-covid-19- 

e-commerce-w-czolowce (accessed: 20.07.2022). 
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measures to limit the spread of the virus, including: contactless deliveries; 
online payment options; increased disinfection of boxes and delivery trucks; 
health checks for warehouse staff; supplier training; increased delivery 
times. 

- KEP [CEP] (i.e. – ‘courier, express, parcel’) industry – the so-called 
‘paczkomaty’ have provided users with an app that allows them to open 
boxes remotely without having to touch the parcel box panel and stand in 
line. A new service of the so-called ‘multi safe box’ is also in the testing 
phase, which allows users to store several parcels from different suppliers in 
a single box. In turn, DHL has implemented a new form of secure parcel 
collection, limiting direct contact between couriers and customers. Now it is 
enough to provide a special PIN code sent via SMS, without the need for a 
signature. All these changes have not only increased security, but also 
streamlined the entire parcel delivery process.  

- On-demand media and gaming industry - the coronavirus pandemic made 
any form of entertainment outside home almost impossible  overnight. It 
should come as no surprise, then, that a society locked within four walls has 
begun to spend more time (and more money) consuming digital services. 
Services such as Ipla or Player, which offer users access to television on 
demand, have been enjoying increased interest. Producers of computer 
games (e.g. Polish CD Projekt Red) are also counting their profits. It is not 
yet known whether these changes are permanent. Much depends on how 
long the pandemic lasts. It is possible that with the unfreezing of the 
economy, consumers will return to old habits and the turnover of industries 
providing digital entertainment will return to the state before the 
coronavirus. 

- Medical industry - Companies that manufacture disinfectants, gloves, 
protective masks, tests, etc. are seeing increased demand for their services. 
The situation is also influenced by the atmosphere of panic created by the 
media. This causes people to stock up and buy hygiene products en masse. 
Polish companies that are doing exceptionally well in the current situation 
include Mercator Medical - a manufacturer of gloves and medical supplies; 
Medicofarma - a company producing the first Polish test for coronavirus. 
Certainly, last year was also the time of dynamic development of 
telemedicine.  

- The EdTech sector (comprising e.g. Skriware - a start-up that produces 3D 
school printers and educational robots and creates an online platform for 
teachers; Brainly - a start-up that makes it easier for students around the 
world to do their homework; NovaKid - a start-up that supports children in 
learning English. There is still much to be done to make remote education 
more widespread. However, it is already clear that enforced social isolation 
has helped to make online courses and training more accessible and has 
begun to change the approach to learning to one that is much more flexible. 
Introducing new technologies into schools and colleges on a permanent basis 
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could bring many more benefits. There is no doubt that coronavirus has 
created a huge scope for growth in the EdTech market. 8 
 

2. THE IMPACT OF COVID-19 ON SME OPERATIONS IN POLAND9  
  

Businesses reported that they were most negatively affected in terms of 
dimensions: 

 
a)  socio-anthropological: social isolation, problems with social activity, the need 

for retraining, worsening of relations with contractors; communication 
problems; 

b)  psychological: communication problems, conflicts, lack of motivation to 
work, mistrust of employees towards their employer - significantly, the 
majority indicated most often the lack of motivation to work, which may be 
due to the long pandemic period; 

c)  political-institutional: restrictions disproportionate to the situation, 
insufficient public support and inadequacy of regulation to the risks; 

d) economic: loss of liquidity, the lack of income, the lack of 
development/investment opportunities, the lack of remuneration 
opportunities. Significant price increases and the lack of availability of goods 
were also pointed out; 

e)  managerial: the need for changes in working hours, the need to work online, 
the need to amend internal legal acts such as the remuneration regulations, the 
organisation chart, etc. The absenteeism of employees due to childcare and 
quarantine was also pointed out. However, the necessity to transform the legal 
form of the enterprise was not indicated as a negative effect of the occurrence 
of Covid-19.       

 
Entrepreneurs also pointed to the positive effects of Covid-19 that they have 

suffered in sphere of:  

                                                           
8  Cf. https://startup.pfr.pl/pl/aktualnosci/koronawirus-gospodarka-ktore-branze-zyskuja-na- 

pandemii/ (accessed: 20.07.2022). 
9  The impact of COVID-19 on SMEs was also the subject of an additional illustrative study 

conducted by the Mercatus et Civis Foundation in 2021-2022. Seven SMEs representing key 
economic sectors and one business organisation representing the financial sector participated in the 
study. The survey was designed to establish the impact of COVID-19 on small (including micro) 
and medium-sized enterprises and was not intended to show a picture of the overall economy during 
the pandemic, but only to contribute to further research in this area. In particular, the study was to 
answer the question whether entrepreneurs benefited from government assistance during the 
pandemic period, and how the pandemic affected their activities (negatively or positively) in socio-
anthropological, psychological, political- institutional, economic and managerial dimensions. In 
addition, it was also to establish what kind of assistance they expected in their business activities, 
with a particular focus on training.  
The survey involved individual entrepreneurs who are currently still in business, representing the 
following sectors: finance, catering and hospitality, tourism, trade and beauty services (beauty, 
hairdressing and fitness services) and an organisation of entrepreneurs from the financial sector. 
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a)  socio-anthropological: - better customer contact,  - better management of the 
morning hours, - reducing the number of patients;  

b) psychological: - improving bonds and relations between workers, - avoidance 
of the stress associated with day-to-day work; 

c) political-institutional: - difficult access to offices, - difficult access to health 
services. In this aspect, it is likely that the entrepreneur was referring to 
negative effects, but it cannot be excluded either that the person filling in the 
questionnaire may have perceived the above-mentioned difficulties in other 
entrepreneurs (persons) as an advantage in his/her access to the above 
institutions. However, such a position is unlikely;  

d)  economic: - additional funding for personal protective equipment, - an 
increase in turnover from the sale of foodstuffs, - money saved on commuting;  

e)  managerial: - difficult market-related tasks. 
 

3. THE ESSENCE AND ROLE OF BUSINESS MODELS IN THE 
ENTERPRISE   

 
In this day and age, the dynamism and responsiveness of businesses to change is 

of particular importance. Contemporary business environments increasingly 
appreciate the role of the business model with its ability to adapt to new, unforeseen 
conditions. The concept of the business model in an enterprise has received 
numerous studies in the literature.10 

According to some, a business model is a relatively isolated, conceptual 
multicomponent object describing the arrangement of a for-profit enterprise that, 
through its structure, emerges the logic of customer value creation and the capture 
of that value by the enterprise.11 Others define a business model as the combination 
of a company's strategic concept and the technology to implement it through the 
construction of a value chain that allows for the efficient exploitation and renewal, 
of resources and skills.12 Still others emphasise that the business model enables an 
understanding of the business logic and knowledge of the knowledge of the 

                                                           
10  GOŁĘBIEWSKI T., DUDZIK T.M., LEWANDOWSKI M., WITEK-HAJDUK M., Modele 

biznesu polskich przedsiębiorstw, Warszawa 2008, p. 17-19, where the authors discuss 27 
definitions of business models. See also: FALENCIKOWSKI T., Strategia a model biznesu – 
podobieństwa i różnice, Prace Naukowe Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, KALETA A., MOSZKOWICZ K., (ed.), 
2012, p. 84–85; DUCZKOWSKA-PIASECKA M., Model Biznesu. Nowe myślenie strategiczne, 
Difin 2013, Warszawa, p. 259–273; CICHOSZ M., MARZANTOWICZ Ł., NOWICKA K., 
PLUTA-ZAREMBA A., BANASZYK P., MAJCHRZAK-LEPCZYK J., LETKIEWICZ A., 
Zmiany w kanałach dystrybucji dóbr konsumpcyjnych wynikające z pandemii Covid-19: 
perspektywa krótko- i średnioterminowa, https://oees.pl/wpcontent/uploads/2020/04/ 
EKSPERTYZA-8.pdf (accessed: 20.07.2022). 

11  FALENCIKOWSKI T., Strategia a model biznesu – podobieństwa i różnice, Prace Naukowe 
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infrastructure needed to operationalise the business model.13 Another team of 
researchers found that a business model describes how a business operates and how 
a company makes money.14 

One of the most popular approaches to the issue of business models is the 
Business Model Canvas concept developed by A. Osterwalder. The model in this 
concept is based on 9 elements: 1) customer segmentation, 2) value proposition, 3) 
distribution channels, 4) customer relationships, 5) revenue structure, 6) key 
resources, 7) key activities, 8) key partners, 9) cost structure. 

The above model is valued for its comprehensiveness and is recommended for 
analysing the performance of a variety of enterprises.15 The crisis in the Covid-19 
pandemic should be seen as a factor that changes operating conditions and thus 
influences the need for changes in business models. 
Companies need business models that ensure their smooth operation and growth and 
give them the opportunity to differentiate themselves and achieve a sustainable 
competitive advantage. Viewing a business model as a permanent structure seems 
unrealistic due to the volatility, unpredictability, uncertainty of the environment.16 

We note this lack of flexibility in a number of dimensions: 
 

- financial and strategic planning - tensions between quarterly financial 
reports and long-term strategy; 

- staffing - changing staffing needs versus rigid recruitment procedures; 
- decision-making - decision-making capacity versus hierarchical 

organisational models; 
- technology and data strategy - value provided by a shared data environment 

versus isolated tools and proprietary data;  
- legal and contractual requirements - the value of ecosystem development vs. 

rigid corporate contracts..17 
 

Business models in the SME sector operating in a traditional manner, based solely 
on the physical assets of the sector and not on intellectual capital, networks or new, 
flexible organisational structures, have fared much worse, and the COVID-19 
pandemic exposed all their weaknesses.18  

In a crisis situation, however, a mature business model should maintain 
consistency and the ability to quickly transpose processes. In addition to this it is 
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14  WEILL P. et al., Do Some Business Models Perform Better than Others? A Study of the 1000 
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a)  socio-anthropological: - better customer contact,  - better management of the 
morning hours, - reducing the number of patients;  

b) psychological: - improving bonds and relations between workers, - avoidance 
of the stress associated with day-to-day work; 
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3. THE ESSENCE AND ROLE OF BUSINESS MODELS IN THE 
ENTERPRISE   
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extremely important for a company to have a business model itself. Unfortunately, 
the crisis situation caused by the Covid-19 pandemic has exposed significant 
negligence in this respect. 
 
4. CHANGES IN SME BUSINESS MODELS IN PANDEMIC COVID-1919 
 

A study by Polityka Insight for the Polish Business Roundtable showed different 
behaviors in a pandemic that were described as five ideal-typical strategies: 1) no 
change (nihil novi) (14.8% of entrepreneurs), 2) hibernation (14.4%), 3) chance for 
changes (11.9%), 4) "first, do lay-offs" (24.6%), 5) "cut the business to the core” 
(25.8%) . In the first group, which was dominated by small enterprises, although no 
revolutionary changes were introduced, no employees were laid off, no particular 
difficulties were noted, but at the same time, a change in the channels of reaching 
customers was noted . Also in the second group (hibernation) there was (21.8%) an 
expansion of the business portfolio  and a significant role of customer relations. 
Finally, in the “cut business to the core” group, as many as 64.6% of companies 
decided to change the form of reaching customers . It can therefore be said that in 
the case of most strategies for dealing with a pandemic, changes were observed, 
including at least new ways of communicating with customers, changing the offer or 
introducing innovative solutions. 

The pandemic has become a stimulant of changes in many companies, 
accelerating, above all, the digital revolution in building relationships with 
customers and selling goods or services . Those companies that were prepared for 
the changes before the pandemic, or were able to make a smooth change during the 
pandemic, saw their sales increase (15%) or remain unchanged (31%) . According 
to Mastercard Global Report: „SMBs that did not have a well-established digital 
presence before the pandemic suffered financially and were slower to see the upside 
from the shift to digital that led to an incremental $900 billion spent online in 2020“.  

The level of automation and digitization had an overall impact on the level of 
resilience to the pandemic – among entities with a high level of automation and 
digitization, only 46% recorded a decrease of sales, whereas among those with a low 
level 73% recorded a decrease . The level of digitization also influenced the increase 
or decrease of employment - enterprises with a high degree of digitization most often 
declared an increase in the employment (18%) and least often a decrease (18%) 
compared to those with a low level of digitization (increase - 5%, decrease - 25%) . 
SMEs that successfully transitioned to online operations saw higher levels of sales 
and revenues. 

The pandemic was an accelerator of changes in the attitudes of both consumers 
and entrepreneurs. As many as 63% changed the perception of digital technologies 
to a much more positive (26%) or positive (37%) . 19% of companies considered the 
pandemic an opportunity for development, 29% of companies started e-commerce . 

                                                           
19  Szczegółowe źródła do tego fragment zobacz na: https://esmerald.eu/mapping-docs/ESMERALD 

%20IO2%20CUE%20-Poland.pdf (accessed: 20.07.2022). 
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Not all entities could switch to e-commerce due to the nature of the services 
provided. Nevertheless, even those entities observed that during pandemic the 
relationships with clients turned out to be of key importance, apart from new 
methods of communication. These relations included not only the quality of service, 
its promptness and variety of channels, but also the quality of communication 
through social media. For consumers, the most important thing was the authenticity, 
which they associate with SMEs rather than large entities . The personalization of 
products and services turned out to be very important, as well as the introduction of 
a more nuanced offer, tailored to the client's needs. Those are factors that allowed 
for effective competition on the tough and crowded e-commerce market . However, 
this trend applies to both online and traditional environments , and will remain so 
after the pandemic as well.  
      
CONCLUSION 

 
Wnioski dla aktywności MSP w okresie pandemii COVID-19 i po pandemii oraz 

ich modeli biznesowych wyglądają następująco:20 
The pandemic has become a stimulant of changes in many companies, 

accelerating, above all, the digital revolution in building relationships with 
customers and selling goods or services. Those companies that were prepared for the 
changes before the pandemic, or were able to make a smooth change during the 
pandemic, saw their sales increase or remain unchanged . 

The majority of small businesses are turning to digital tools to replace face-to-
face consumer interactions. During the COVID-19 crisis, over 70% of SMEs 
increased or started using digital technologies at some stage in the customer 
lifecycle, with online messaging and social media seeing the largest growth. Not all 
entities could switch to e-commerce due to the nature of the services provided. 
Nevertheless, even those entities observed that during pandemic the relationships 
with clients turned out to be of key importance, apart from new methods of 
communication .  

During pandemic the relationships with clients turned out to be of key 
importance, apart from new methods of communication. These relations included 
not only the quality of service, its promptness and variety of channels, but also the 
quality of communication through social media. Due to the diversity of customers 
during the pandemic, the omnichannel model developed and the ease of making a 
purchase has become one of the most important factors in consumer decision-
making. Convenience has become the determining factor for online shopping. 

A meaningful change that affected several SMEs was the shift from in-person 
interactions to digital technologies to build post-sale relationships. For this aim, 50% 
of SMEs reported an increase in online messaging platforms, while 42% indicated 

                                                           
20  These conclusions follow  ”Summary report on the impact of COVID-19 on SMEs and their 

resilience”: https://esmerald.eu/mapping-docs/Esmerald%20IO2%2028.02.2022%20Summary.pdf 
(accessed: 20.07.2022). 
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an increase in using social media. Furthermore, with 38% of our sample reporting a 
rise in customer comments on their social media pages, social media has become 
increasingly helpful to SMEs for obtaining feedback and crucial information. The 
main digitization activities reported as being considered by SMEs with strategies or 
action plans to digitize were approximately of equal importance in percentage terms: 
1)improve their internal ICT skills (77% of SMEs); 2) use of social media (74% of 
SMEs); 3) improve their ICT security systems (72% of SMEs); 4) adopt more 
advanced technologies (71% of SMEs); 5) introduce online marketing and / or sales 
(60% of SMEs). 

The challenge is to maintain the new online clientele. It is important to create an 
appropriate offer that will not duplicate the stationary one. It is also important to 
have a holistic approach to the tools used, treating, for example, a website as a 
communication platform that allows not only to obtain information, but also to 
interact with the staff. Knowing the client is also important, allowing for e.g. 
personalized recommendations. The social aspect, group interactions (e.g. opinions) 
and loyalty programs, satisfying the need for belonging and exclusivity, are also 
important. It is also very important to increase the level of security of online 
transactions. 

The analysis revealed the need for SMEs to start a renewal process of business 
models focused on listening to the customer. Approximately 45% of companies 
opted for the following trends: production of innovative and customised products, 
transformation of the product into service, or addition of pre-and post-sales services 
with a particular focus on sustainability. The use of digital technologies allows SMEs 
to meet customer needs in an increasingly personalised way, frequently resorting to 
co-creation with the customer.  
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Abstrakt 
RegTech sa doteraz zameriaval na digitalizáciu manuálnych procesov vykazovania 
a dodržiavania predpisov, napríklad v súvislosti s požiadavkami "poznaj svojho 
zákazníka". To prinieslo odvetviu finančných služieb a regulačným orgánom 
obrovské úspory nákladov. Potenciál RegTechu je však oveľa väčší – mohol by 
umožniť nasadenie umelej inteligencie a takmer v reálnom čase primeraný 
regulačný režim, ktorý identifikuje a rieši riziká a zároveň uľahčuje efektívnejšie 
dodržiavanie predpisov. Diskutujeme o hnacích silách zavádzania RegTech a 
o niektorých rizikách a výzvach spojených s touto technológiou. Predstavujeme 
aktuálny dôraz na nedostatočnú štandardizáciu a interoperabilitu údajov a systémov 
RegTech a potrebu otvorených štandardov a technológií, aby sa zabránilo vzniku 
digitálnej Babylonskej veže vo finančnom sektore. 
 
Kľúčové slová: RegTech, umelá inteligencia, regulácia. 
 

Abstract 
RegTech's focus to date has been on digitising manual reporting and compliance 
processes, for example in relation to 'know your customer' requirements. This 
brought huge cost savings to the financial services industry and regulators. 
However, the potential of RegTech is much greater – it could enable deployment of 
artificial intelligence and a near real-time, proportionate regulatory regime that 
identifies and addresses risks while facilitating more effective compliance. We 
discuss the drivers of RegTech deployment and some of the risks and challenges 
associated with this technology. We present a current focus on the current lack of 
standardization and interoperability of RegTech data and systems, and the need for 
open standards and technologies to prevent the emergence of a digital Babel Tower 
in the financial sector. 
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ÚVOD 

Umelá inteligencia (ďalej aj ako „AI“, z angl. artificial intelligence) je dynamicky 
sa rozvíjajúci okruh technológií, ktorý môže priniesť širokú škálu hospodárskych a 
spoločenských výhod v celom spektre obchodných odvetví a spoločenských 
záujmov. Rovnaké elementy a techniky, ktoré sú hnacou silou najmä sociálno-
ekonomických prínosov v oblasti AI, však môžu so sebou inherentne niesť aj doteraz 
nepreskúmané a neznáme riziká a negatívne dôsledky pre fyzické osoby, 
podnikateľské subjekty a pre celú spoločnosť. Najmä pre finančný sektor by tieto 
riziká mohli súvisieť s neúmyselnou zaujatosťou alebo diskrimináciou, napr. 
určitých skupín spotrebiteľov, nedostatočným ohodnotením finančných produktov 
alebo inými systematickými chybami pri upisovaní nových spotrebiteľov finančných 
produktov a služieb. Nielen prínosy, ale najmä riziká sú hlavnými dôvodmi, ktoré 
vedú regulačné a dozorné orgány k stanovovaniu nových zásad a usmernení s cieľom 
minimalizovať riziká bez toho, aby sa z používania takejto technológie vylúčili 
akékoľvek cieľové skupiny. Zatiaľ čo v súčasnej dobe možno sledovať veľkú 
atraktivitu návrhu nariadenia Európskej komisie o umelej inteligencii, uverejneného 
v apríli 2021,2 pri tvorbe  nášho príspevku sme sa však zamerali na iný dôležitý 
dokument a to na navrhnutú analýzu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (ďalej aj 
ako „EBA“), zverejnenú v júni 2021, o prínosoch a výzvach pre finančné inštitúcie 
a orgány dohľadu v súvislosti s riešeniami RegTech.3 RegTech je spojenie dvoch 
slov a to regulácia sa technológia a stručne označuje technologické riešenia, ktoré 
zefektívňujú a zlepšujú regulačné procesy. RegTech teda vnímame ako využívanie 
technológií, najmä informačných technológií (ďalej aj ako „IT“), v kontexte 
monitorovania, vykazovania a dodržiavania regulačných predpisov. V našom 
príspevku hypotetizujeme a uvažujeme o tom, že automatizácia procesov za použitia 
umelej inteligencie umožňuje lepšiu a efektívnejšiu identifikáciu rizík a 
dodržiavanie regulačných predpisov, no zároveň pretrvávajúce (a narastajúce) 
náklady na reguláciu a dodržiavanie predpisov sa stali hlavným problémom celého 
finančného odvetvia4. V našom príspevku sa zaoberáme obchodnými hnacími silami 
pre prijatie riešení RegTech. Téma nášho príspevku pokračuje v línii nášho 
doterajšieho skúmania v oblasti disruptívnych inovácii a ich právnych implikácii na 
obchodovanie, pričom v danej oblasti boli v nedávnej dobe publikované napríklad 

                                                           
2  COM(2021) 206 final. Návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú 

harmonizované pravidlá v oblasti umelej inteligencie (Akt o umelej inteligencii) a menia niektoré 
legislatívne akty Únie. Dostupné na internete: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri= 
cellar:e0649735-a372-11eb-9585-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF 

3  EBA/REP/2021/17. EBA Analysis of RegTech in EU Financial Sector. Dostupné na internete: 
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2
021/1015484/EBA%20analysis%20of%20RegTech%20in%20the%20EU%20financial%20sector.
pdf 

4  THOMSON REUTERS: Thomson Reuters Annual Cost of Compliance Survey Shows Regulatory 
Fatigue, Resource Challenges and Personal Liability to Increase throughout 2015. Dostupné na 
internete: https://www.thomsonreuters.com/en/press-releases/2015/may/cost-of-compliance-
survey-shows-regulatory-fatigue-resource-challenges-personal-liability-to-increase.html  
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3  EBA/REP/2021/17. EBA Analysis of RegTech in EU Financial Sector. Dostupné na internete: 
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2
021/1015484/EBA%20analysis%20of%20RegTech%20in%20the%20EU%20financial%20sector.
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Fatigue, Resource Challenges and Personal Liability to Increase throughout 2015. Dostupné na 
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tieto príspevky: „Inteligentné zmluvy v prostredí jednotného digitálneho trhu“5 a 
„Prínosy a riziká umelej inteligencie pre obchodovanie a zamestnanosť v SR 
a EÚ.“6  
 
1. REGTECH AKO ODLIŠNÝ FENOMÉM OD FINTECH 
 

Namiesto toho, aby sa RegTech považoval za vyvíjajúcu sa podkategóriu 
FinTech, mal by sa vnímať ako samostatný fenomén. Na rozdiel od FinTech, ktorý 
je svojou podstatou zameraný na oblasť financií, má RegTech potenciál uplatniť sa 
v mnohých, nielen finančných regulačných kontextoch. Medzi tieto možnosti patrí 
napríklad monitorovanie dodržiavania environmentálnych predpisov zo strany 
korporácií alebo sledovanie polohy lietadiel v reálnom čase. Ďalej, rozvoj FinTech 
a rozvoj RegTech bol podporený rôznymi hnacími silami. Rast FinTechu podporili 
startupy, ktoré využili nedôveru verejnosti a finančných trhov v odvetví finančných 
služieb po finančnej kríze v roku 2008, komoditizáciu technológií a s tým súvisiaci 
nárast počtu nezamestnaných odborníkov, ktorí hľadali nové spôsoby uplatnenia 
svojich zručností. Na druhej strane, RegTech vznikol ako reakcia na dopyt inštitúcií 
zhora nadol, ktorý vyplýva z exponenciálneho rastu nákladov na dodržiavanie 
predpisov.7 RegTech ako sektor zaznamenal tri fázy vývoja (o ktorých bližšie 
pojednávame v nasledujúcich podkapitolách). Prvé dve fázy predstavujú aplikáciu 
technológií v oblasti regulačného monitorovania a vykazovania s cieľom dosiahnuť 
prínosy v oblasti znižovania nákladov. Aktuálne sa však viac očakáva, že RegTech 
bude využívať údaje na vykonávanie monitorovania trhu a dodržiavania predpisov 
zo strany firiem inak, ako sa to robilo doteraz. Inými slovami, RegTech 1.0 a 2.0 
predstavuje digitalizáciu regulačných procesov, zatiaľ čo RegTech 3.0 sa týka 
regulačného rámca pre digitálny vek za asistovanej aplikácie umelej inteligencie 
a strojového učenia (ďalej aj ako „ML“ z angl. machine learning). Idealisti považujú 
RegTech za technologický nástroj, ktorý zreformuje spôsob zhromažďovania, 
spracovania, vizualizácie a chápania údajov. Rovnako sa domnievajú, že tradičný 
mechanizmus dodržiavania predpisov vo finančných inštitúciách, ktorý je do veľkej 
miery závislý od ľudského zásahu, bude narušený a nahradený automatizáciou. 
Realistický pohľad považuje RegTech skôr len za prostriedok prinášajúci efektivitu 
obchodných procesov.   

                                                           
5  In: MICHAĽOV, L., KOROMHÁZOVÁ, K. (eds.): Privatizácia verejného práva verzus publicita 

súkromného práva. UPJŠ v Košiciach, Právnicka fakulta. 2021. pp. 144-155. ISBN 978-80-574-
0014-1 

6   In: GARAYOVÁ, L. (ed.): Budúcnosť práva – právo budúcnosti. Paneurópska vysoká škola, 
Fakulta práva. 2021. pp. 467 – 498. ISBN: 978-80-89453-72-6 

7  Institute of International Finance: RegTech: Exploring Solutions for Regulatory Challenges 
(October 2015). Dostupné na internete: https://www.iif.com/Portals/0/Files/content/Innovation/ 
10_01_2015_regtech_exploring_solutions.pdf 
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2. VÝVOJ REGTECH 
 

Prvá etapa, RegTech 1.0, bola iniciovaná a vedená najmä veľkými finančnými 
korporáciami od konca 60. rokov 20. storočia, ktoré integrovali informačné 
technológie do svojich interných procesov s cieľom bojovať proti rastúcim nákladom 
na dodržiavanie predpisov a ich zložitosti, čo vyvrcholilo prijatím Kapitálovej 
dohody Basel II.8 Druhá etapa, RegTech 2.0, bola poháňaná novými regulačnými 
požiadavkami po kríze v roku 2008 a nákladmi finančného sektora na ich 
implementáciu. Regulačné orgány sa zároveň snažili odzrkadliť čoraz viac 
digitalizovanú povahu trhov, ktoré majú za úlohu monitorovať a tiež zvýšiť svoju 
kapacitu na analýzu rastúcich objemov údajov generovaných v dôsledku 
vykazovacích povinností.9 Ďalej sa predpokladá, že v budúcnosti RegTech ukáže 
svoj najväčší potenciál v prebiehajúcej tretej fáze svojho vývoja – RegTech 3.0, v 
ktorej nám technológia ako AI alebo ML pomôžu rekonceptualizovať financie a ich 
reguláciu s cieľom vybudovať lepší finančný systém. V konečnom dôsledku by čoraz 
viac dátovo orientovaná povaha FinTech aj RegTech svojim potenciálom mohla 
podnietiť posun od paradigmy KYC (poznaj svojho zákazníka, z angl. know your 
customer) k mysleniu KYD (poznaj svoje údaje, z angl. know your data). 

 
2.1. RegTech 1.0 
 

Globálna finančná regulácia bola v minulosti predovšetkým reaktívna a vyvíjala 
sa hlavne v nadväznosti na finančné krízy. Kapitálová dohoda Basel I bola 
výsledkom finančnej deregulácie v 70. rokoch 20. storočia a následnej dlhovej krízy 
rozvojových krajín v roku 1982.10 Obdobie od konca 60. rokov 20. storočia do roku 
2008 bolo charakteristické rastúcim rozsahom a škálou finančných inštitúcií a 
trhov.11 Ako inštitúcie rástli a stávali sa globálnymi, čoraz viac narážali na 
prevádzkové a regulačné výzvy, čo v 90. rokoch 20. storočia a začiatkom nového 
tisícročia podnietilo vznik veľkých interných oddelení pre dodržiavanie predpisov, 
právnych oddelení a oddelení riadenia rizík. Začiatkom 21. storočia tak finančný 
sektor aj regulačné orgány trpeli prílišnou dôverou v ich schopnosť používať 
kvantitatívny IT rámec na riadenie a kontrolu rizík.12 Prílišná dôvera regulačných 
orgánov sa prejavila v neprimerane veľkom spoliehaní sa na interné kvantitatívne 
systémy riadenia rizík samotných finančných inštitúcií v rámci novej, teda 

                                                           
8  Federal Reserve Board: Capital Standards for Banks: The Evolving Basel Accord. Federal Reserve 

Bulletin (September 2003): pp 395–405. Dostupné na internete: 
https://www.federalreserve.gov/pubs/bulletin/2003/0903lead.pdf 

9  Supra nota 6. 
10   Supra nota 7.  
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tieto príspevky: „Inteligentné zmluvy v prostredí jednotného digitálneho trhu“5 a 
„Prínosy a riziká umelej inteligencie pre obchodovanie a zamestnanosť v SR 
a EÚ.“6  
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Kapitálovej dohody Basel II.13 Toto spoliehanie sa poskytlo nepravý pocit bezpečia, 
ktorý dokonale odhalila kríza v roku 2008 a ktorý tak pomyselne ukončil prvú etapu 
vývoja RegTech. Ako príklad ďalšej ilustrácie RegTech 1.0 možno nájsť v spôsobe 
monitorovania verejných trhov s cennými papiermi. Pri odhaľovaní neobvyklého 
správania, ako je napríklad obchodovanie s využitím dôverných informácií (tzv. 
insider trading), sa regulačné orgány často spoliehali na interné systémy hlásenia 
obchodov, ktoré vedú samotné burzy cenných papierov. Po zistení podozrivého 
správania tak mohli regulačné orgány vyšetrovať prípadné pochybenia pri tejto 
činnosti. Je však zrejmé, že kríza v roku 2008 odhalil aj obmedzenia týchto 
systémov, ktoré predovšetkým nedokázali reportovať transakcie, ktoré sa 
uskutočňovali mimo burzy, ako napríklad obchodovanie prostredníctvom tzv. dark 
poolov.14 Hlavné regulačné orgány na celom svete začali typickým reakčným 
spôsobom nariaďovať oznamovanie všetkých transakcií s kótovanými cennými 
papiermi bez ohľadu na to, kde sa tieto transakcie uskutočňujú. Takéto požiadavky 
na vykazovanie bolo možné splniť len s pomocou zdokonalených IT systémov 
regulátorov na analýzu vykazovaných informácií – čo je určite možné považovať za 
progres, ktorý sa uskutočnil v rámci ďalšej etapy vývoja RegTech. RegTech 2.0 teda 
vznikol ako reakcia na čoraz komplikovanejšie globálne finančné predpisy po 
skončení krízy z roku 2008. Pokrízové regulačné reformy, vrátane požiadaviek na 
boj proti praniu špinavých peňazí (ďalej aj ako „AML“, z angl. anti-money 
laundering) a KYC, opäť raz zmenili činnosť finančných inštitúcií – znížili ich apetít 
riskovať, mali dopad na ich ziskovosť, ale aj rozsah finančných operácií.15 
Regulačné pokuty a sankcie sa v nasledujúcich rokoch zvýšili závratne, až 45-
násobne oproti obdobiu spred roku 2008.16 Implementácia rozsiahlych a 
ďalekosiahlych regulačných reforiem v podstate podnietila vývoj novej IT 
infraštruktúry a dodržiavania predpisov vo veľkých finančných inštitúciách na celom 
svete. Možno teda konštatovať, že náklady na dodržiavanie predpisov predstavovali 
silný ekonomický stimul pre vývoj efektívnejších systémov dodržiavania predpisov 
– a nové inovatívne technológie doslova ponúkajú prirodzené riešenie. Tradičné 
finančné inštitúcie (najmä veľké globálne banky) skutočne poháňali vývoj RegTech 
po roku 2008 tým, že vyvíjali centralizované funkcie riadenia rizík a dodržiavania 
predpisov s cieľom prispôsobiť sa dynamickému regulačnému prostrediu.17 Hoci 
vývoj RegTech bol poháňaný prevažne veľkými hráčmi z finančného odvetvia, ktorí 
sa tak snažili znížiť svoje náklady na dodržiavanie predpisov, ďalšiu etapu vývoja 
                                                           
13  BENINK, H., KAUFMAN, G. Turmoil Reveals the Inadequacy of Basel II. Financial Times. 2008. 

Dostupné na internete: https://www.ft.com/content/0e8404a2-e54e-11dc-9334-0000779fd2ac 
14  LINLIN, Y. Understanding the Impacts of Dark Pools on Price Discovery. The Chinese University 

of Hong Kong, Shenzhen. 2015. p. 6. Dostupné na internete: https://arxiv.org/pdf/1612.08486.pdf 
15  BUCKLEY, R. Reconceptualizing the Regulation of Global Finance. Oxford Journal of Legal 

Studies. 2015. Vol. 36, No. 2. pp. 242–271. Dostupné na internete: https://www.researchgate. 
net/publication/282999114_Reconceptualizing_the_Regulation_of_Global_Finance 

16  KAMINSKI, P., ROBU, K. A Best-Practice Model for Bank Compliance. 2016. McKinsey & 
Company. Dostupné na internete: https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/ 
our-insights/a-best-practice-model-for-bank-compliance 

17  Ernst & Young. Centralized Operations: The Future of Operating Models for Risk, Control and 
Compliance. 2014. Dostupné na internete: https://www.academia.edu/18542650/EY_Insights_ 
on_GRC_Centralized_operations 
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RegTech poháňali najmä regulačné orgány, ktoré tým chceli zlepšiť svoje kapacity 
(a reputáciu) v oblasti dohľadu a monitoringu. 
 
2.2. RegTech 2.0  
 

Ako sme už uviedli, RegTech sa vo finančnom sektore rýchlo rozvíjal, najmä vo 
veľkých globálnych finančných inštitúciách a u poskytovateľov infraštruktúry. 
Existoval však nesúlad vo využívaní RegTech medzi účastníkmi odvetvia a 
využívaním RegTech regulačnými orgánmi. RegTech poskytuje iba základ pre 
posun k proporcionálnemu prístupu založenému na riziku, ktorý sa predovšetkým 
opiera o efektívne riadenie údajov a dohľad nad trhom.18 AI a ML sú len dva príklady 
nových technológií, ktoré ukazujú potenciál automatizácie, či už za účelom ochrany 
spotrebiteľa alebo za účelom dohľadu nad trhom a prudenciálnej regulácie. RegTech 
2.0 sa preto z evolučného hľadiska týkal predovšetkým digitalizácie a datalizácie 
procesov dodržiavania regulačných predpisov a finančného vykazovania. 
Predstavuje nielen prirodzenú reakciu na digitalizáciu financií a fragmentáciu 
účastníkov odvetvia (príkladom sú novo vznikajúce spoločnosti v oblasti FinTech), 
ale má aj potenciál minimalizovať regulačné riziká, ku ktorému došlo pred krízou 
v roku 2008.19 Odvetvie FinTech dnes ovplyvňuje všetky oblasti finančného systému 
na celom svete, pričom najdramatickejší vplyv má zrejme v Číne, kde technologické 
firmy typu Alibaba, Baidu a Tencent (označované niekedy spolu ako BAT), 
transformovali financie a priniesli nové výzvy pre regulačné orgány a reguláciu.20 
V nadväznosti na to sa od roku 2016 regulačné orgány v krajinách ako Spojené štáty 
americké (ďalej aj ako „USA“), Austrália, Singapur alebo Spojené kráľovstvo 
Veľkej Británie a Severného Írska aktívne zapájajú do hlbšieho pochopenia 
dynamiky trhu FinTech a vypracovania nových regulačných prístupov z hľadiska 
RegTech.21 Regulácia tak profituje z automatizácie procesov vykazovania a 
dodržiavania predpisov. Tento trend umožňuje výrazné úspory nákladov pre 
priemysel a lepšie monitorovanie zo strany regulačných orgánov. Objavujú sa totiž 
prvé náznaky primeraných regulačných režimov v reálnom čase, ktoré identifikujú 
riziká a umožňujú efektívnejšie dodržiavanie predpisov.22 Automatizácia a 
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zefektívnenie regulačných procesov je však len postupným vývojom smerom k 
lepšiemu a efektívnejšiemu regulačnému rámcu.  
 
2.3. RegTech 3.0 
  

Hlavnou prekážkou rozvoja RegTech v jeho poslednej etape nie sú už 
technologické obmedzenia na strane účastníkov finančného trhu, ale skôr schopnosť 
regulačných orgánov spracovať veľké objemy údajov, ktoré samotná technológia 
generuje.23 RegTech spoločnosti a RegTech operácie v rámci tradičných bánk a 
finančných spoločností tak jednoznačne vznikajú ako reakcia na rastúce množstvo 
údajov, ktoré je potrebné nahlasovať regulačným orgánom (napr. v súvislosti s 
reguláciou KYC a AML alebo požiadavkami na hodnotenie kapitálu, či  záťažové 
testy), ale pomáhajú aj vopred zlepšiť hodnotenie rizík a iných problémov. RegTech 
dodávatelia tak v súčasnosti vzájomne spolupôsobia prevažne buď s tradičnými 
bankovými a finančnými spoločnosťami, alebo s FinTech spoločnosťami, ako ich 
zákazníkmi.24Regulačné orgány preto musia jednoznačne prijať koordinovaný 
prístup, ktorého cieľom bude harmonizácia finančných predpisov a podpora 
ďalšieho rozvoja RegTech. Táto nová paradigma datacentricity, ktorá je spoločným 
základom vývoja FinTech aj RegTech, predstavuje počiatočné štádium hlbokej 
zmeny chápania a to od prístupu KYC k prístupu KYD. V súvislosti s týmto 
posunom sa očakáva aj od regulačných orgánov výrazne zvýšenie investícií do 
rozvoja primeranej regulácie založenej na údajoch, aby mohli účinne čeliť inováciám 
bez toho, aby ohrozovali svoj mandát. Vhodným úvodným riešením sú regulačné 
sandboxy, t. j. virtuálne prostredia, ktoré sa používajú na izolované testovanie a 
skúmanie vplyvu nových inovatívnych procesov alebo technológií bez rizika 
porušenia regulačných predpisov. Lídrom pokroku v tejto oblasti je Orgán pre 
finančné správanie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, 
Financial Conduct Authority (ďalej aj ako „FCA“), pričom v rámci svojho projektu 
Project Innovate oznámilo, že „uvíta prihlášky inovatívnych firiem, či už 
etablovaných alebo nových, ktoré sa snažia robiť niečo iné v oblasti finančných 
služieb." FCA si pri tom kladie tieto základné ciele: i) vytvoriť priestor pre vstup 
najšikovnejších a najinovatívnejších spoločností do odvetvia, ii) podporovať 
pozitívne inovácie, aby sa dostali na trh kontrolovaným a udržateľným spôsobom, 
iii) podporovať inovácie, ktoré majú skutočný potenciál zlepšiť život spotrebiteľov 
vo všetkých oblastiach finančných služieb a iv) podporovať inovácie poskytované 
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rôznorodými účastníkmi, a to tak z hľadiska typu firiem, ako aj ľudí, ktorí za 
vývojom stoja.25  
 
3.  SÚČASNÉ VÝZVY REGTECH 
 

Regulačný a technologický vývoj mení povahu finančných trhov, služieb a 
inštitúcií spôsobom, ktorý bol pred globálnou finančnou krízou v roku 2008 úplne 
neočakávaný. Rýchly vývoj FinTech si však vyžaduje podobný vývoj RegTech. V 
poslednom čase sa na odvetvie finančných služieb vyvíjajú dva silnejúce tlaky. Na 
strane výdavkov pokuty po kríze z roku 2008 presiahli 200 miliárd USD. Zároveň je 
vyvíjaný tlak na znižovanie nákladov u samotných finančných inštitúcií, ale aj 
u poskytovateľov RegTech infraštruktúry. Náklady na dodržiavanie regulačných 
predpisov vo finančnom sektore predstavujú hlavnú hnaciu silu pre zavádzanie 
RegTech. Spoločnosť Bain & Co. odhadla, že výdavky na riadenie rizík a 
dodržiavanie predpisov predstavujú 15 - 20 % nákladov na chod banky a 40 % 
nákladov na transofrmáciu banky.26 Ak sa pozrieme na konkrétne regulácie, Dodd 
Frank Act v Spojených štátoch amerických stál doteraz 36 miliárd USD,27 MiFID II 
stál len v roku 2017 finančné spoločnosti približne 2,1 miliardy EUR – tieto náklady 
sa ešte určite výrazne zvýšia.28 V praktickej rovine je to objem regulácií, ktorý 
spôsobuje premrštené náklady. Samotné náklady nie sú zďaleka všetko. Len v 
rokoch 2009 až 2012 bolo v členských štátoch skupiny G20 zverejnených viac ako 
50 tisíc predpisov regulujúcich finančné trhy. Okrem toho len v roku 2015 bolo 
zverejnených viac ako 50 tisíc aktualizácií rôznych regulačných predpisov, čo je o 
100 % viac ako v roku 2012. Príručka FCA má výšku viac ako dva metre; americký 
Dodd Frank Act vygeneroval viac ako 22 tisíc strán súvisiacich predpisov; MiFID II 
má približne 30 tisíc strán súvisiacich textov.29 Objem, rôznorodosť, rýchlosť a 
zložitosť regulácie je teda pre firmy nevídanou výzvou.  

Vývoj RegTech vo finančnom sektore, najmä vo veľkých globálnych finančných 
inštitúciách a u poskytovateľov infraštruktúry, ako sú platobné systémy, burzy 
cenných papierov a systémy zúčtovania a vyrovnania, bol naozaj rýchly. Aj preto 
regulačné orgány a finančný sektor už spolupracujú na vývoji spoľahlivých 
technologických a regulačných riešení problémov týkajúcich sa cezhraničných 
elektronických platobných systémov, ako aj systémov obchodovania s cennými 
papiermi a vyrovnania. S rastúcim množstvom informácií nahlasovaných 
regulačným orgánom a novými technológiami, ako je umelá inteligencia a strojové 

                                                           
25  Financial Conduct Authority (FCA): Our innovation services. 2022. Dostupné na internete: 

https://www.fca.org.uk/firms/innovation/our-innovation-services#regulatory-sandbox 
26  MEMMINGER, M., BAXTER, M., LIN, E. Banking RegTechs to the rescue? 2016. p. 87. 

Dostupné na internete: https://media.bain.com/Images/BAIN_BRIEF_Banking_Regtechs_to_the_ 
Rescue.pdf 

27  The United States Congress. Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. 
Dostupné na internete: https://www.congress.gov/bill/111th-congress/house-bill/4173/text 
IHS Markit report. Counting the cost of MiFID II. 2018. Dostupné na internete: 
https://cdn.ihs.com/www/pdf/counting-the-cost-of-mifid-ii.pdf 

29  JWG: IMeta taps JWG RegDelta for regulatory interpretation services. 2017. Dostupné na 
internete: https://jwg-it.eu/article/imeta-taps-jwg-regdelta-for-regulatory-interpretation-services/ 



270 
 

zefektívnenie regulačných procesov je však len postupným vývojom smerom k 
lepšiemu a efektívnejšiemu regulačnému rámcu.  
 
2.3. RegTech 3.0 
  

Hlavnou prekážkou rozvoja RegTech v jeho poslednej etape nie sú už 
technologické obmedzenia na strane účastníkov finančného trhu, ale skôr schopnosť 
regulačných orgánov spracovať veľké objemy údajov, ktoré samotná technológia 
generuje.23 RegTech spoločnosti a RegTech operácie v rámci tradičných bánk a 
finančných spoločností tak jednoznačne vznikajú ako reakcia na rastúce množstvo 
údajov, ktoré je potrebné nahlasovať regulačným orgánom (napr. v súvislosti s 
reguláciou KYC a AML alebo požiadavkami na hodnotenie kapitálu, či  záťažové 
testy), ale pomáhajú aj vopred zlepšiť hodnotenie rizík a iných problémov. RegTech 
dodávatelia tak v súčasnosti vzájomne spolupôsobia prevažne buď s tradičnými 
bankovými a finančnými spoločnosťami, alebo s FinTech spoločnosťami, ako ich 
zákazníkmi.24Regulačné orgány preto musia jednoznačne prijať koordinovaný 
prístup, ktorého cieľom bude harmonizácia finančných predpisov a podpora 
ďalšieho rozvoja RegTech. Táto nová paradigma datacentricity, ktorá je spoločným 
základom vývoja FinTech aj RegTech, predstavuje počiatočné štádium hlbokej 
zmeny chápania a to od prístupu KYC k prístupu KYD. V súvislosti s týmto 
posunom sa očakáva aj od regulačných orgánov výrazne zvýšenie investícií do 
rozvoja primeranej regulácie založenej na údajoch, aby mohli účinne čeliť inováciám 
bez toho, aby ohrozovali svoj mandát. Vhodným úvodným riešením sú regulačné 
sandboxy, t. j. virtuálne prostredia, ktoré sa používajú na izolované testovanie a 
skúmanie vplyvu nových inovatívnych procesov alebo technológií bez rizika 
porušenia regulačných predpisov. Lídrom pokroku v tejto oblasti je Orgán pre 
finančné správanie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, 
Financial Conduct Authority (ďalej aj ako „FCA“), pričom v rámci svojho projektu 
Project Innovate oznámilo, že „uvíta prihlášky inovatívnych firiem, či už 
etablovaných alebo nových, ktoré sa snažia robiť niečo iné v oblasti finančných 
služieb." FCA si pri tom kladie tieto základné ciele: i) vytvoriť priestor pre vstup 
najšikovnejších a najinovatívnejších spoločností do odvetvia, ii) podporovať 
pozitívne inovácie, aby sa dostali na trh kontrolovaným a udržateľným spôsobom, 
iii) podporovať inovácie, ktoré majú skutočný potenciál zlepšiť život spotrebiteľov 
vo všetkých oblastiach finančných služieb a iv) podporovať inovácie poskytované 

                                                           
23  WALPORT, M. The UK as a World Leader in Financial Technologies: A report by the UK 

Government Chief Scientific Adviser. 2015. Government Office for Science. Dostupné na internete: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
413095/gs-15-3-fintech-futures.pdf 

24  LARSSON, B., ROLANDSSON, B. (eds).: The digital transformation of financial services markets 
and industrial relations – Exploring FinTech development in Denmark, Estonia, the Netherlands 
and Sweden. 2022. University of Gothenburg. p. 15. Dostupné a internete:  
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/71585/The%20Digital%20Transformation%20of%2
0Financial%20Services%20Markets%20and%20Industrial%20Relations_v2.pdf?sequence=1&is
Allowed=y 

271 
 

rôznorodými účastníkmi, a to tak z hľadiska typu firiem, ako aj ľudí, ktorí za 
vývojom stoja.25  
 
3.  SÚČASNÉ VÝZVY REGTECH 
 

Regulačný a technologický vývoj mení povahu finančných trhov, služieb a 
inštitúcií spôsobom, ktorý bol pred globálnou finančnou krízou v roku 2008 úplne 
neočakávaný. Rýchly vývoj FinTech si však vyžaduje podobný vývoj RegTech. V 
poslednom čase sa na odvetvie finančných služieb vyvíjajú dva silnejúce tlaky. Na 
strane výdavkov pokuty po kríze z roku 2008 presiahli 200 miliárd USD. Zároveň je 
vyvíjaný tlak na znižovanie nákladov u samotných finančných inštitúcií, ale aj 
u poskytovateľov RegTech infraštruktúry. Náklady na dodržiavanie regulačných 
predpisov vo finančnom sektore predstavujú hlavnú hnaciu silu pre zavádzanie 
RegTech. Spoločnosť Bain & Co. odhadla, že výdavky na riadenie rizík a 
dodržiavanie predpisov predstavujú 15 - 20 % nákladov na chod banky a 40 % 
nákladov na transofrmáciu banky.26 Ak sa pozrieme na konkrétne regulácie, Dodd 
Frank Act v Spojených štátoch amerických stál doteraz 36 miliárd USD,27 MiFID II 
stál len v roku 2017 finančné spoločnosti približne 2,1 miliardy EUR – tieto náklady 
sa ešte určite výrazne zvýšia.28 V praktickej rovine je to objem regulácií, ktorý 
spôsobuje premrštené náklady. Samotné náklady nie sú zďaleka všetko. Len v 
rokoch 2009 až 2012 bolo v členských štátoch skupiny G20 zverejnených viac ako 
50 tisíc predpisov regulujúcich finančné trhy. Okrem toho len v roku 2015 bolo 
zverejnených viac ako 50 tisíc aktualizácií rôznych regulačných predpisov, čo je o 
100 % viac ako v roku 2012. Príručka FCA má výšku viac ako dva metre; americký 
Dodd Frank Act vygeneroval viac ako 22 tisíc strán súvisiacich predpisov; MiFID II 
má približne 30 tisíc strán súvisiacich textov.29 Objem, rôznorodosť, rýchlosť a 
zložitosť regulácie je teda pre firmy nevídanou výzvou.  

Vývoj RegTech vo finančnom sektore, najmä vo veľkých globálnych finančných 
inštitúciách a u poskytovateľov infraštruktúry, ako sú platobné systémy, burzy 
cenných papierov a systémy zúčtovania a vyrovnania, bol naozaj rýchly. Aj preto 
regulačné orgány a finančný sektor už spolupracujú na vývoji spoľahlivých 
technologických a regulačných riešení problémov týkajúcich sa cezhraničných 
elektronických platobných systémov, ako aj systémov obchodovania s cennými 
papiermi a vyrovnania. S rastúcim množstvom informácií nahlasovaných 
regulačným orgánom a novými technológiami, ako je umelá inteligencia a strojové 

                                                           
25  Financial Conduct Authority (FCA): Our innovation services. 2022. Dostupné na internete: 

https://www.fca.org.uk/firms/innovation/our-innovation-services#regulatory-sandbox 
26  MEMMINGER, M., BAXTER, M., LIN, E. Banking RegTechs to the rescue? 2016. p. 87. 

Dostupné na internete: https://media.bain.com/Images/BAIN_BRIEF_Banking_Regtechs_to_the_ 
Rescue.pdf 

27  The United States Congress. Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. 
Dostupné na internete: https://www.congress.gov/bill/111th-congress/house-bill/4173/text 
IHS Markit report. Counting the cost of MiFID II. 2018. Dostupné na internete: 
https://cdn.ihs.com/www/pdf/counting-the-cost-of-mifid-ii.pdf 

29  JWG: IMeta taps JWG RegDelta for regulatory interpretation services. 2017. Dostupné na 
internete: https://jwg-it.eu/article/imeta-taps-jwg-regdelta-for-regulatory-interpretation-services/ 



272 
 

učenie, však existuje veľký potenciál, ktorý sa dá využiť ešte viac, pokiaľ ide o 
automatizáciu dohľadu nad trhom, ochranu spotrebiteľa a prudenciálnu reguláciu.30 
Tri dôležité oblasti, na ktoré sa aktuálne zameriava snaha regulačných orgánov 
s využitím umelej inteligencie, si bližšie rozoberieme v nasledujúcich 
podkapitolách. 
 
3.1. Makroprudenciálna politika 
 

Pred globálnou finančnou krízou v roku 2008 sa regulácia obozretného 
podnikania a finančnej stability zameriavala na bezpečnosť a zdravie jednotlivých 
finančných inštitúcií. Vychádzalo sa z myšlienky, že ak je každá banka finančne 
bezpečná a zdravá, potom bude stabilný aj finančný systém ako celok. Udalosti 
v roku 2008 tento názor zásadne zmenili a odvtedy sa začal klásť dôraz na novú 
makroprudenciálnu politiku, pričom skupina štátov G20 poverila Medzinárodný 
menový fond (ďalej aj ako „MMF“), Radu pre finančnú stabilitu (ďalej aj ako 
„FSB“) a Banku pre medzinárodné platby (ďalej aj ako „BIS“), aby sa zamerali na 
vývoj informačných systémov včasného varovania s cieľom predchádzať 
hromadeniu rizík, ktoré vedú k finančným krízam, s celkovým zámerom 
predchádzať ich vzniku alebo zmierňovať ich závažnosť. Makroprudenciálna 
politika sa teda zameriava na stabilitu celého finančného systému prostredníctvom 
holistickej analýzy zameranej na vzájomné prepojenia a vývoj v čase. V dôsledku 
tohto nového zamerania čoraz viac jurisdikcií zaviedlo nové inštitucionálne rámce 
na podporu makroprudenciálnej politiky, vrátane Rady pre dohľad nad finančnou 
stabilitou (ďalej aj ako „FSOC“) v USA a Európskeho výboru pre systémové riziká 
(ďalej aj ako „ESRB“) v EÚ. Tieto nové inštitucionálne rámce sa podujali, spolu s 
MMF, FSB a BIS, vypracovať a implementovať makroprudenciálne politiky na 
podporu finančnej stability. Makroprudenciálna politika sa tak snaží využiť 
obrovské množstvo údajov (Big Data), ktoré sa nahlasujú regulačným orgánom, s 
cieľom identifikovať zákonitosti a znížiť závažnosť finančného cyklu. Veľké 
centrálne banky, ako napríklad Federálny rezervný systém (ďalej aj ako „FED“), 
Európska centrálna banka (ďalej aj ako „ECB“) a Bank of England, už začali 
používať "tepelné mapy" údajov (heatmaps), aby upozornili na potenciálne 
problémy pomocou automatizovaných analýz veľkého množstva údajov (napríklad 
záťažových testov), ktoré vytvárajú.31 Bazilejský výbor taktiež stanovil požiadavky 
najmä na agregáciu a vykazovanie údajov o rizikách, ktoré sú hnacou silou interných 
procesov vo finančných inštitúciách a regulačných orgánoch, pričom sa čoraz viac 
zameriava na poskytovanie údajov takmer v reálnom čase a dúfa, že bude nasledovať 
analýza takmer v reálnom čase. Dôležité je, že FSB a MMF identifikovali potrebu 
harmonizácie šablón na vykazovanie pre systémovo dôležité finančné inštitúcie, aby 
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údaje zjednodušenie ich analýzy. Hoci tento dôležitý vývoj predstavuje prvé dôležité 
kroky na ceste k lepšej regulácii prostredníctvom technológií ako je umelá 
inteligencia, stále poukazuje na výzvy pre ostatné regulačné orgány, pokiaľ ide o 
odborné znalosti, prístup k technológiám a finančné obmedzenia. Vytvárajú sa však 
základné predpoklady na uplatňovanie sofistikovanejších nástrojov na spracovanie 
veľkých objemov údajov vrátane strojového učenia a umelej inteligencie. Práve 
schopnosť získavať veľké súbory údajov z prostredia a spracovávať ich pomocou 
umelej inteligencie a strojového učenia mení prostredie finančného sektora. AI/ML 
uľahčuje rozšírenú schopnosť predvídať hospodárske, finančné a rizikové udalosti, 
pretvárať finančné trhy, zlepšovať riadenie rizík a dodržiavanie predpisov, 
posilňovať dohľad nad obozretným podnikaním a vybaviť centrálne banky novými 
nástrojmi na výkon ich makroprudenciálnych mandátov.32  
 
3.2. Big Data: Zosúladenie reportovania s analytickými nástrojmi 
 

AML a KYC oblasti doteraz predstavovali úrodnú oblasť pre rozvoj RegTech a 
informácie, ktoré produkuje odvetvie finančných služieb. Najmä hlásenia o 
podozrivých transakciách (neobvyklých obchodných operáciách, NOO), sú 
oblasťou, v ktorej regulačné orgány začínajú zvažovať technologické riešenia na 
účely monitorovania. Ak by však regulačné orgány nevyvinuli dostatočné kapacity 
a infraštruktúru na využívanie údajov poskytnutých v reakcii na požiadavky na 
podávanie správ, mohlo by to mať vážny vplyv na dosahovanie politických cieľov 
v tejto oblasti.33 Tento stav zároveň poskytuje dôležitú príležitosť na spoluprácu 
medzi regulačnými orgánmi a akademickou obcou. Táto spolupráca ponúka 
regulačným orgánom veľký potenciálny prínos pri podpore finančnej stability, 
integrity trhu a lepšieho pochopenia správania a dynamiky trhu. Od krízy v roku 
2008 sa ukázalo, že mnohé informačné systémy sú obmedzené nedostatkom 
správnych informácií o aktivite regulovaných účastníkov trhu, ktoré uskutočňovali 
mimo burzy. To je zásadný problém vzhľadom na to, že väčšina obchodovania na 
mnohých hlavných trhoch s cennými papiermi sa v súčasnosti uskutočňuje mimo 
burzy prostredníctvom tzv. Electronic Communication Networks (ďalej aj ako 
„ECN“) a už spomínaných dark pools.34 Regulačné zmeny v Spojených štátoch 
amerických a EÚ majú tento stav zmeniť tým, že nariadia vykazovanie všetkých 
transakcií s kótovanými cennými papiermi bez ohľadu na to, či sa tieto transakcie 
uskutočňujú prostredníctvom oficiálnej burzy alebo akéhokoľvek elektronického 
systému mimo burzy. Takýmto požiadavkám na vykazovanie musia zodpovedať aj 
IT systémy regulačných orgánov na monitorovanie a analýzu informácií.  
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učenie, však existuje veľký potenciál, ktorý sa dá využiť ešte viac, pokiaľ ide o 
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3.3. Regulačné sandboxy pre RegTech 3.0 
 

Sandboxy sa využívajú najmä na testovanie a skúmanie vplyvu nových 
inovatívnych procesov alebo technológií v izolácii. FCA je lídrom pokroku v tejto 
oblasti,35 pričom prevzal vedúcu úlohu pri vývoji spoľahlivého a štruktúrovaného 
rámca pre účinné testovanie inovatívnych finančných produktov a služieb. Takéto 
regulačné sandboxy sú veľkým prísľubom podpory budúceho rozvoja RegTech. Na 
simuláciu praktického vplyvu navrhovaných nových politík možno napríklad použiť 
ekonomickú analýzu a techniky modelovania založené na agentoch. Zároveň, hoci 
sa termín sandbox zdá byť v kontexte finančných služieb nový (a v skutočnosti má 
pôvod v počítačovej vede), používanie simulácií a záťažových testov sa medzi 
finančnými regulátormi a účastníkmi trhu stáva čoraz bežnejším. Takéto techniky sa 
už skutočne vo veľkej miere používajú pri analýze potenciálnych vplyvov regulácie 
zo strany FSB, BIS a Bazilejského výboru. Tieto orgány vypracovali kvantitatívne 
štúdie vplyvu na medzinárodnej úrovni, ktoré dopĺňajú ekonomickú analýzu vplyvu 
regulácie vykonávanú regulačnými orgánmi v jednotlivých jurisdikciách. Existuje 
však veľký potenciál na širšie rozšírenie týchto prístupov, pričom oblasť 
konceptualizácie interakcií so spotrebiteľmi je pravdepodobne najnáročnejšia. V 
tomto ohľade ponúkajú dôležité ponaučenia snahy v spoločenských vedách o 
navrhovanie experimentov na ľuďoch, ako aj vo farmaceutickom priemysle. 
Regulačné sandboxy sa tak aj v oblasti RegTech stávajú základom pre vývoj nových 
regulačných prístupov. Fragmentácia odvetvia finančných služieb a tempo inovácií 
podporujú využívanie týchto sandboxov, ktoré sa môžu využívať nielen na skúšanie 
nových produktov vytvorených odvetvím, ale aj na testovanie nových a 
flexibilnejších prístupov zo strany regulačných orgánov. Regulačné orgány 
mnohých ďalších jurisdikcií tiež vyjadrili otvorenosť voči využívaniu sandboxov 
vrátane Malajzie, Hongkongu, Singapuru, Abú Zabí, Austrálie, Švajčiarska alebo 
Thajska.36 

 
ZÁVER 
 

Vzhľadom na súčasnú situáciu regulačné orgány a orgány dohľadu aktuálne 
intenzívne pracujú na usmerneniach a  právnych predpisoch s cieľom stanoviť 
zásady a pravidlá na riadenie rizík bez toho, aby bolo ohrozené používanie 
algoritmov umelej inteligencie v rozhodovacích procesoch. Dosiahnutý stupeň 
vypracovanej regulácie je stále v štádiu vývoja, pričom orgány dohľadu, ktoré 
spolupracujú so samotným finančným a RegTech odvetvím a ďalšími 
zainteresovanými stranami v oblasti technológií, vypracúvajú usmernenia pre 
používanie umelej inteligencie. V porovnaní s orgánmi Spojených štátov amerických 
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a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska je v týchto témach najviac 
v predstihu Európska únia, kde sa o umelej inteligencii diskutovalo prostredníctvom 
troch rôznych prístupov: prvé dva sa striktne týkajú finančného sektora a posledný 
zohľadňuje využívanie tejto technológie vo všetkých sektoroch. Európska komisia 
napísala vôbec prvý vypracovaný návrh nariadenia o umelej inteligencii. Tento by 
mal byť použiteľný pre všetky zainteresované strany, ktoré sa zaoberajú umelou 
inteligenciou, nielen pre finančné inštitúcie. Európska komisia týmto návrhom 
definuje pravidlá primerané riziku, pričom rozdeľuje systémy umelej inteligencie do 
štyroch kategórií: zakázané systémy umelej inteligencie (s úrovňou rizika pre 
bezpečnosť a ľudské práva, ktorá nie je tolerovateľná), vysokorizikové systémy 
umelej inteligencie (systémy, ktoré musia prejsť posúdením zhody a s jasnými 
povinnosťami pre poskytovateľov, splnomocnených zástupcov, dovozcov, 
distribútorov a používateľov), systémy umelej inteligencie s obmedzeným rizikom 
(s osobitnými povinnosťami týkajúcimi sa transparentnosti) a systémy umelej 
inteligencie s nižším alebo žiadnym rizikom. Uvedené iniciatívy sú prvými 
prístupmi k definovaniu usmernení, zásad a nariadení týkajúcich sa používania 
umelej inteligencie. Hlavným cieľom týchto hľadísk je implementácia a používanie 
dôveryhodných systémov a ochrana ľudských práv. Návrh nariadenia Európskej 
komisie o umelej inteligencii stanovuje pravidlá primerané riziku a odolné voči 
budúcnosti, ktoré sa sústreďujú na definované regulačné prístupy založené na riziku 
bez vytvárania zbytočných obmedzení. Takto sa systémy umelej inteligencie 
rozdelia do spomínaných štyroch kategórií s vylúčením určitých systémov z trhu z 
dôvodu ich škodlivej praxe a so stanovením osobitných povinností pre ostatné 
systémy AI (vysoko rizikové a menej rizikové). V záujme podpory a ochrany 
inovácií v oblasti RegTech je dôležité, aby sa zohľadnili záujmy malých 
poskytovateľov systémov AI. Na tento účel by členské štáty mali vyvinúť iniciatívy, 
ktoré by týmto subjektom pomohli získať prístup do sandboxov AI spolu s veľkými 
poskytovateľmi, vstúpiť do komunikačných kanálov, byť informovaní o činnosti v 
oblasti AI a pod. Okrem toho, Európsky výbor pre umelú inteligenciu (AIDA), ktorý 
má mandát zhromažďovať a vymieňať si odborné poznatky a osvedčené postupy 
medzi členskými štátmi, prispieva už teraz k jednotným administratívnym postupom 
v členských štátoch, vydáva stanoviská alebo odporúčania k nariadeniu. Hlavnou 
výzvou tohto prostredia je tak aj naďalej právna istota a zabezpečenie odstránenia 
akýchkoľvek prekážok pre cezhraničné služby súvisiace s RegTech a umelou 
inteligenciou. 
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3.3. Regulačné sandboxy pre RegTech 3.0 
 

Sandboxy sa využívajú najmä na testovanie a skúmanie vplyvu nových 
inovatívnych procesov alebo technológií v izolácii. FCA je lídrom pokroku v tejto 
oblasti,35 pričom prevzal vedúcu úlohu pri vývoji spoľahlivého a štruktúrovaného 
rámca pre účinné testovanie inovatívnych finančných produktov a služieb. Takéto 
regulačné sandboxy sú veľkým prísľubom podpory budúceho rozvoja RegTech. Na 
simuláciu praktického vplyvu navrhovaných nových politík možno napríklad použiť 
ekonomickú analýzu a techniky modelovania založené na agentoch. Zároveň, hoci 
sa termín sandbox zdá byť v kontexte finančných služieb nový (a v skutočnosti má 
pôvod v počítačovej vede), používanie simulácií a záťažových testov sa medzi 
finančnými regulátormi a účastníkmi trhu stáva čoraz bežnejším. Takéto techniky sa 
už skutočne vo veľkej miere používajú pri analýze potenciálnych vplyvov regulácie 
zo strany FSB, BIS a Bazilejského výboru. Tieto orgány vypracovali kvantitatívne 
štúdie vplyvu na medzinárodnej úrovni, ktoré dopĺňajú ekonomickú analýzu vplyvu 
regulácie vykonávanú regulačnými orgánmi v jednotlivých jurisdikciách. Existuje 
však veľký potenciál na širšie rozšírenie týchto prístupov, pričom oblasť 
konceptualizácie interakcií so spotrebiteľmi je pravdepodobne najnáročnejšia. V 
tomto ohľade ponúkajú dôležité ponaučenia snahy v spoločenských vedách o 
navrhovanie experimentov na ľuďoch, ako aj vo farmaceutickom priemysle. 
Regulačné sandboxy sa tak aj v oblasti RegTech stávajú základom pre vývoj nových 
regulačných prístupov. Fragmentácia odvetvia finančných služieb a tempo inovácií 
podporujú využívanie týchto sandboxov, ktoré sa môžu využívať nielen na skúšanie 
nových produktov vytvorených odvetvím, ale aj na testovanie nových a 
flexibilnejších prístupov zo strany regulačných orgánov. Regulačné orgány 
mnohých ďalších jurisdikcií tiež vyjadrili otvorenosť voči využívaniu sandboxov 
vrátane Malajzie, Hongkongu, Singapuru, Abú Zabí, Austrálie, Švajčiarska alebo 
Thajska.36 

 
ZÁVER 
 

Vzhľadom na súčasnú situáciu regulačné orgány a orgány dohľadu aktuálne 
intenzívne pracujú na usmerneniach a  právnych predpisoch s cieľom stanoviť 
zásady a pravidlá na riadenie rizík bez toho, aby bolo ohrozené používanie 
algoritmov umelej inteligencie v rozhodovacích procesoch. Dosiahnutý stupeň 
vypracovanej regulácie je stále v štádiu vývoja, pričom orgány dohľadu, ktoré 
spolupracujú so samotným finančným a RegTech odvetvím a ďalšími 
zainteresovanými stranami v oblasti technológií, vypracúvajú usmernenia pre 
používanie umelej inteligencie. V porovnaní s orgánmi Spojených štátov amerických 
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a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska je v týchto témach najviac 
v predstihu Európska únia, kde sa o umelej inteligencii diskutovalo prostredníctvom 
troch rôznych prístupov: prvé dva sa striktne týkajú finančného sektora a posledný 
zohľadňuje využívanie tejto technológie vo všetkých sektoroch. Európska komisia 
napísala vôbec prvý vypracovaný návrh nariadenia o umelej inteligencii. Tento by 
mal byť použiteľný pre všetky zainteresované strany, ktoré sa zaoberajú umelou 
inteligenciou, nielen pre finančné inštitúcie. Európska komisia týmto návrhom 
definuje pravidlá primerané riziku, pričom rozdeľuje systémy umelej inteligencie do 
štyroch kategórií: zakázané systémy umelej inteligencie (s úrovňou rizika pre 
bezpečnosť a ľudské práva, ktorá nie je tolerovateľná), vysokorizikové systémy 
umelej inteligencie (systémy, ktoré musia prejsť posúdením zhody a s jasnými 
povinnosťami pre poskytovateľov, splnomocnených zástupcov, dovozcov, 
distribútorov a používateľov), systémy umelej inteligencie s obmedzeným rizikom 
(s osobitnými povinnosťami týkajúcimi sa transparentnosti) a systémy umelej 
inteligencie s nižším alebo žiadnym rizikom. Uvedené iniciatívy sú prvými 
prístupmi k definovaniu usmernení, zásad a nariadení týkajúcich sa používania 
umelej inteligencie. Hlavným cieľom týchto hľadísk je implementácia a používanie 
dôveryhodných systémov a ochrana ľudských práv. Návrh nariadenia Európskej 
komisie o umelej inteligencii stanovuje pravidlá primerané riziku a odolné voči 
budúcnosti, ktoré sa sústreďujú na definované regulačné prístupy založené na riziku 
bez vytvárania zbytočných obmedzení. Takto sa systémy umelej inteligencie 
rozdelia do spomínaných štyroch kategórií s vylúčením určitých systémov z trhu z 
dôvodu ich škodlivej praxe a so stanovením osobitných povinností pre ostatné 
systémy AI (vysoko rizikové a menej rizikové). V záujme podpory a ochrany 
inovácií v oblasti RegTech je dôležité, aby sa zohľadnili záujmy malých 
poskytovateľov systémov AI. Na tento účel by členské štáty mali vyvinúť iniciatívy, 
ktoré by týmto subjektom pomohli získať prístup do sandboxov AI spolu s veľkými 
poskytovateľmi, vstúpiť do komunikačných kanálov, byť informovaní o činnosti v 
oblasti AI a pod. Okrem toho, Európsky výbor pre umelú inteligenciu (AIDA), ktorý 
má mandát zhromažďovať a vymieňať si odborné poznatky a osvedčené postupy 
medzi členskými štátmi, prispieva už teraz k jednotným administratívnym postupom 
v členských štátoch, vydáva stanoviská alebo odporúčania k nariadeniu. Hlavnou 
výzvou tohto prostredia je tak aj naďalej právna istota a zabezpečenie odstránenia 
akýchkoľvek prekážok pre cezhraničné služby súvisiace s RegTech a umelou 
inteligenciou. 
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Neverejná preventívna reštrukturalizácia - inštitút preventívneho 
konania v právnom poriadku Slovenskej republiky2 

 
Non-public preventive restructuring - institute of preventive procedure 

in the legal order of the Slovak Republic 
 
 

Abstrakt 
Neverejná preventívna reštrukturalizácia predstavuje v právnom poriadku 
Slovenskej republiky popri verejnej preventívnej reštrukturalizácii nový fakultatívny 
nástroj na riešenie finančných ťažkostí právnických osôb v tzv. „predúpadkovom“ 
štádiu. Ide o inštitút, ktorý je výsledkom úsilia Európskej únie o pretvorenie 
a zefektívnenie insolvenčného práva naprieč jej členskými krajinami s cieľom 
predísť likvidačným konaniam dlžníkov. Autor sa v príspevku zaoberá otázkou účelu 
a významu preventívneho konania - neverejnej preventívnej reštrukturalizácie. 
 
Kľúčové slová: preventívne konanie, neverejná preventívna reštrukturalizácia, 
hroziaci úpadok, neformálna reštrukturalizácia, dlžník. 
 

Abstract 
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ÚVOD 
 

S účinnosťou od 17. júla 2022 bolo zákonom3 na Slovensku novo definované 
štádium pred tým, než úpadok dlžníka nastane, a to ako hroziaci úpadok. V tejto 
súvislosti došlo zároveň k vytvoreniu nových inštitútov umožňujúcich dlžníkom 
prekonanie tejto predúpadkovej fázy, a to konkrétne zavedením tzv. preventívnych 
konaní, ktoré pozostávajú z verejnej alebo neverejnej preventívnej 
reštrukturalizácie.  

 
Z dôvodovej správy k návrhu zákona o riešení hroziaceho úpadku vyplýva, že 

navrhovanou právnou úpravou dochádza k transpozícii Smernice o reštrukturalizácii 
a insolvencii4 do právneho poriadku Slovenskej republiky. Cieľom tohto príspevku 
preto bude priblíženie základných myšlienok dotknutej smernice, čo nám môže 
pomôcť lepšie pochopiť motiváciu národného zákonodarcu precizovať insolvenčnú 
legislatívu v už spomenutom predúpadkovom štádiu dlžníka a súčasne aj pochopiť 
jeho motiváciu zaviesť nové inštitúty do praxe.  

 
Verejná preventívna reštrukturalizácia je podrobne upraveným inštitútom 

pozostávajúcim z viacerých samostatných a na seba nadväzujúcich fáz, pričom 
z väčšej časti ide o súdne konanie a s častou ingerenciou súdu. Naproti tomu 
neverejná preventívna reštrukturalizácia je zákonom formulovaná stručne, pričom 
definícia niektorých pravidiel chýba a zároveň spôsob rozhodovania súdu je 
v porovnaní s napr. „tradičnými“5 insovlenčnými konaniami riešený neštandardne6. 
Pri analyzovaní neverejnej preventívnej reštrukturalizácie budeme mať možnosť si 
všimnúť prílišnú podobnosť s tzv. „neformálnou“ reštrukturalizáciou. S ohľadom na 
uvedené preto bude cieľom príspevku definovanie účelu a významu neverejnej 
preventívnej reštrukturalizácie, a to na základe jeho analýzy a v porovnaní s 
neformálnou reštrukturalizáciou.   

                                                           
3  Zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

v znení účinnom od 17. júla 2022. 
4  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 o rámcoch preventívnej 

reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti 
reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132 
(ďalej aj ako „smernica o reštrukturalizácii a insolvencii“) 

5  Medzi tradičné insolvenčné konania na Slovensku možno zaradiť napr. konkurzné 
a reštrukturalizačné konania vedené podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

6  Konanie o neverejnej preventívnej reštrukturalizácii sa začína oznámením dlžníka adresovaným 
súdu, naproti tomu konanie o verejnej preventívnej reštrukturalizácii sa začína doručením návrhu 
súdu. V prípade neverejnej preventívnej reštrukturalizácie má následne dlžník predložiť neverejný 
plán na posúdenie súdu do troch mesiacov od doručenia oznámenia, v opačnom prípade sa konanie 
márnym uplynutím lehoty ex lege končí. V prípade včasného doručenia neverejného plánu súdu, 
súd v lehote 15 dní rozhoduje; pokiaľ súd rozhodne o zamietnutí neverejného plánu, rozhoduje 
uznesením. V dotknutej lehote môže súd rozhodnúť uznesením aj o potvrdení neverejného plánu. 
Ak však súd do 15 dní nerozhodne, platí fikcia, že plán bol súdom potvrdený, pričom v takom 
prípade súd uznesenie nevydáva, ale o tejto skutočnosti vydá dlžníkovi a dotknutým veriteľom 
potvrdenie.  
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1. SMERNICA O REŠTRUKTURALIZÁCII A INSOLVENCII 
 

Ako už zo samotnej preambuly smernice o reštrukturalizácii a insolvencii 
vyplýva, jej účelom je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu, a to najmä 
vytvorením podmienok pre životaschopné podniky tak, aby mali prístup k účinným 
vnútroštátnym rámcom preventívnej reštrukturalizácie s cieľom umožniť im 
pokračovať vo svojej činnosti. Požiadavka smernice vedie k účinnej 
reštrukturalizácii dlžníkov v počiatočnom štádiu ich finančných ťažkostí tak, aby sa 
mohlo včas predísť úpadku a potenciálne vyhnúť sa likvidačným konkurzným 
konaniam. Jednotlivé myšlienky, tak ako sú formulované v dotknutej smernici, 
predstavujú snahy Európskej únie ako subjektu európskej (medzinárodnej) 
ekonomickej integrácie o koordinovaný vývoj insolvečného práva s akcentom na 
rozvoj tzv. „neinsolvenčného“ resp. „predinsolvenčného“ práva, obzvlášť 
v otázkach sanačných konaní naprieč právnymi poriadkami členských štátov7, 
s úmyslom znížiť dopady finančných ťažkostí podnikateľov na celý rad vzájomných 
vzťahov, ktoré sa podieľajú na formovaní trhovej ekonomiky. Smernicou sa teda 
sleduje prekonanie krízy podniku včas, aby nedošlo k jej vývoju až do štádia úpadku 
so všetkými jeho národohospodárskymi a spoločenskými dopadmi.8 Stanovenie 
určujúcich kritérií pre spomenuté predúpadkové štádium (napr. z pohľadu 
ekonomických ukazovateľov), ako aj samotnú definíciu pojmu „hrozba úpadku“ 
však smernica ponecháva jednotlivým členským štátom.  

 
Na dosiahnutie vyššie označeného cieľa smernica následne špecifikuje otázku 

zavedenia systému včasného varovania a otázku rámcov preventívnej 
reštrukturalizácie. Systém včasného varovania má v zmysle smernice zahŕňať 
efektívne nástroje, napr. aj za použitia IT technológií slúžiacich na oznamovanie 
alebo online komunikáciu, ktoré pomôžu dlžníkom včas zistiť, že sú tu okolnosti, na 
základe ktorých im môže hroziť úpadok, čo by následne malo u dotknutých 
subjektov vyvolať potrebu urýchleného riešenia s cieľom minimalizovať riziko 
vzniku úpadku. Následne základnou podstatou rámcov preventívnej 
reštrukturalizácie z pohľadu smernice je, aby členské štáty zabezpečili dlžníkom, 
ktorým úpadok hrozí, prístup k preventívnej reštrukturalizácii, ktorej účelom má byť 
včasná ochrana pred vznikom úpadku za súčasného zabezpečenia životaschopnosti 
podniku dlžníka9, pričom využitím tohto inštitútu nemajú byť dotknuté iné nástroje 
napomáhajúce k zabráneniu úpadku dlžníka. Smernica súčasne dáva členským 
štátom možnosť zaviesť rámce preventívnej reštrukturalizácie, ktoré búdu 
pozostávať z jedného alebo viacerých konaní, opatrení alebo ustanovení, a to tak, že 
niektoré z nich môžu byť aj mimosúdne. 
  

                                                           
7   Vzhľadom na povahu prameňa práva Európskej únie – smernicu, možno hovoriť o harmonizácii 

práva.  
8  SCHÖNFELD, J., KUDĚJ, M., HAVEL, B., SPRINZ, P. a kol. Preventivní restrukturalizace: 

Revoluce v oblasti sanací   podnikatelských subjektů. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2021, s. 11. 
9  DOLNÝ, J. Nový spôsob riešenia reštrukturalizácie z pohľadu smernice o reštrukturalizácii 

a insolvencii. In Justičná revue,   73, 2021, č. 2, s. 219. 
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7   Vzhľadom na povahu prameňa práva Európskej únie – smernicu, možno hovoriť o harmonizácii 

práva.  
8  SCHÖNFELD, J., KUDĚJ, M., HAVEL, B., SPRINZ, P. a kol. Preventivní restrukturalizace: 

Revoluce v oblasti sanací   podnikatelských subjektů. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2021, s. 11. 
9  DOLNÝ, J. Nový spôsob riešenia reštrukturalizácie z pohľadu smernice o reštrukturalizácii 

a insolvencii. In Justičná revue,   73, 2021, č. 2, s. 219. 
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2. PREVENTÍVNE KONANIE – NEVEREJNÁ PREVENTÍVNA 
REŠTRUKTURALIZÁCIA 

 
Neverejná preventívna reštrukturalizácia predstavuje inštitút preventívneho 

konania v právnom poriadku Slovenskej republiky. Je obsiahnutý v piatej hlave 
druhej časti zákona o riešení hroziaceho úpadku, a to v ust. § 50 - § 54. Súčasne je 
pri aplikácii dotknutého inštitútu potrebné brať zreteľ aj na nasledovné ustanovenia 
zákona o hroziacom úpadku: 

- prvá časť – všeobecné ustanovenia;  
- tretia časť – osobitné procesné ustanovenia; 
- štvrtá časť – spoločné ustanovenia; 
- piata časť – prechodné a záverečné ustanovenia. 
 

2.1. Podmienky neverejnej preventívnej reštrukturalizácie 
 

Zákon o riešení hroziaceho úpadku umožňuje využiť neverejnú preventívnu 
reštrukturalizáciu dlžníkovi, ktorý: 

- je právnickou osobou; 
- nie je štátom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou 

organizáciou, štátnym fondom, obcou, vyšším územným celkom, 
rozpočtovou organizáciou a príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce a vyššieho územného celku; inou osobou za ktorej všetky 
záväzky zodpovedá alebo ručí štát, Národnou bankou Slovenska, Fondom 
ochrany vkladov alebo Garančným fondom investícií; 

- nie je slovenskou finančnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej finančnej 
inštitúcie, prevádzkovateľom platobného systému, ktorý nie je Národnou 
bankou Slovenska; centrálnym depozitárom cenných papierov, 
obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou, 
dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, doplnkovou dôchodkovou 
spoločnosťou, platobnou inštitúciou, poskytovateľom platobných služieb 
v obmedzenom rozsahu, poskytovateľom služieb informovania o platobnom 
účte, zdravotnou poisťovňou, veriteľom podľa osobitného predpisu 
o úveroch na bývanie alebo obdobnou zahraničnou finančnou inštitúciou 
zriadenou na území Slovenskej republiky;  

- je v hroziacej platobnej neschopnosti (v hroziacom úpadku)10 a voči 
ktorému nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo začatia 
reštrukturalizačného konania; 

- dohodol neverejný preventívny reštrukturalizačný plán s jedným alebo 
s viacerými veriteľmi, ktorí podliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska 
alebo inej obdobnej inštitúcie v zahraničí.11  

                                                           
10  pozri ust. § 4 zákona o konkurze a reštrukturalizácii a ust. § 4 vyhlášky č. 197/2022 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti, medzere krytia a hroziacej 
platobnej neschopnosti 

11  pozri ust. § 1 a § 50 zákona o riešení hroziaceho úpadku 
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Za povšimnutie stojí, že jednou z podmienok pre neverejnú preventívnu 
reštrukturalizáciu12 je, že musí ísť o právnickú osobou. Pokiaľ účelom dotknutého 
zákona je riešenie nepriaznivej situácie dlžníka v čase hroziaceho úpadku a súčasne 
má ísť o efektívne nástroje napomáhajúce subjektom podieľajúcim sa na fungovaní 
trhovej ekonomiky, a to bez rozlíšenia či ide o malé, stredné alebo veľké podniky, je 
nelogické, aby v režime Slovenskej republiky boli z preventívnych konaní bez 
akéhokoľvek zdôvodnenia vylúčení podnikatelia – fyzické osoby13. Smernica 
o reštrukturalizácii a insolvencii síce na jednej strane v článku 1 ods. 4 členským 
štátom dáva možnosť obmedziť rámce preventívnej reštrukturalizácie pri hrozbe 
úpadku len na právnické osoby, avšak pokiaľ ide o cieľ dotknutej smernice, ktorým 
je okrem iného zaistiť, aby životaschopné podniky a podnikatelia vo finančných 
ťažkostiach mali prístup k účinným vnútroštátnym rámcom preventívnej 
reštrukturalizácie, ktoré im umožnia pokračovať v činnosti, je žiaduce, aby 
v podmienkach Slovenskej republiky s ohľadom na zákonnú možnosť podnikať ako 
fyzická osoba – podnikateľ, bolo umožnené aj týmto subjektom využiť preventívne 
konania. Dotknutá smernica súčasne v preambule v bode 20 uvádza, že „členské 
štáty by tiež mali mať možnosť obmedziť prístup k rámcom preventívnej 
reštrukturalizácie na právnické osoby, keďže finančné ťažkosti podnikateľov možno 
účinne riešiť nielen prostredníctvom konaní o preventívnej reštrukturalizácii, ale aj 
prostredníctvom konaní, ktoré vedú k oddlženiu, alebo prostredníctvom 
neformálnych reštrukturalizácií na základe zmluvných dojednaní“. V tejto súvislosti 
je potrebné poukázať, že tak smernica ako aj právny poriadok Slovenskej republiky 
rozlišuje pojmy ako právnická osoba a podnikateľ, teda že podnikateľom nie je len 
právnická osoba. Pokiaľ by sme brali vo vzťahu k účelu smernice pri preventívnych 
konaniach do úvahy právnu úpravu obsiahnutú v slovenskom zákone o konkurze 
a reštrukturalizácii; inštitút oddlženia fyzických osôb, vrátane podnikateľov, je 
v podmienkach Slovenskej republiky inštitútom úpadkovým14, a nie inštitútom 
predúpadkovým – t.j. nie je inštitútom slúžiacim na zvrátenie hrozby úpadku. 
Z dôvodovej správy k návrhu zákona o riešení hroziaceho úpadku, a to len z jej 
všeobecnej časti sa dozvedáme, že „riešenie hroziaceho úpadku prostredníctvom 
preventívneho konania sa umožňuje len v prípade dlžníka, ktorý je právnickou 
osobou“; a teda zákonodarca sa žiadnym spôsobom nevysporiadal s dôvodom 
vylúčenia fyzických osôb – podnikateľov z režimu preventívnych konaní. Niet preto 
racionálneho dôvodu, prečo by mal zákon o riešení hroziaceho úpadku vylúčiť 
subjekty trhovej ekonomiky – fyzické osoby – podnikateľov a k týmto subjektom 
a prípadne aj k ich veriteľom sa postaviť diskriminačne. 

Zákon o riešení hroziaceho úpadku zároveň odlišne definuje podmienky pre 
neverejnú preventívnu reštrukturalizáciu čo do účinkov s ohľadom na fázu 
insolvenčného konania vedeného podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii; 
keďže vyžaduje, aby voči dlžníkovi nepôsobili účinky vyhlásenia konkurzu a ani 

                                                           
12  rovnako tak aj pre verejnú preventívnu reštrukturalizáciu 
13  čo je podnikanie a kto je podnikateľom v Slovenskej republike definuje ust. § 2 Obchodného 

zákonníka 
14  pozri ust. § 167a ods. 1 a obdobne ust. § 168a ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii; a to 

v spojení s ust. § 166 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii 
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účinky začatia reštrukturalizačného konania. S ohľadom na procesný postup súdu 
v prípade insolvenčných konaní, pokiaľ by išlo o konanie o návrhu na vyhlásenie 
konkurzu podľa druhej časti zákona o konkurze a reštrukturalizácii, podobne ako 
v prípade povolenia reštrukturalizácie, aj vyhláseniu konkurzu predchádza fáza 
začatia konania, konkrétne začatia konkurzného konania. Zákonodarca tak umožnil, 
aby u dlžníkov, voči ktorým prípadne pôsobia účinky začatia konkurzného konania, 
bolo možné za splnenia ďalších podmienok viesť neverejnú preventívnu 
reštrukturalizáciu. V prípade začatia reštrukturalizačného konania však dlžníci 
možnosť viesť neverejnú preventívnu reštrukturalizáciu už nemajú. Dôvodom 
takéhoto prístupu zákonodarcu je zrejme tá skutočnosť, že v praxi môže dochádzať 
k podaniu návrhov na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka veriteľmi, pričom až 
v následnej fáze po začatí konkurzného konania sa skúma úpadok dlžníka; inými 
slovami povedané, zákonodarca dáva možnosť využiť dotknuté preventívne konanie 
dlžníkovi, voči ktorému mohol byť podaný napr. špekulatívny návrh na vyhlásenie 
konkurzu zo strany veriteľa v čase, kedy dlžník nemusí byť nutne v úpadku. Ak by 
sme naproti tomu brali do úvahy fázu začatia reštrukturalizačného konania, je 
zrejmé, že k jeho začatiu dôjde buď na návrh dlžníka alebo na návrh veriteľa so 
súhlasom dlžníka; pritom sa súčasne predpokladá, že dlžník je v úpadku. Ďalším 
nemenej dôležitým dôvodom je tiež skutočnosť, že v prípade malých konkurzov 
vyhlásených v znení zákona o konkurze a reštrukturalizácii účinného od 01. januára 
2021, fáza začatia konkurzného konania absentuje. 

Inštitút neverejnej preventívnej reštrukturalizácie môže byť dlžníkom, ktorému 
hrozí úpadok, využitý len vtedy, ak dlžník má aspoň jedného veriteľa, ktorý podlieha 
dohľadu Národnej banky Slovenska alebo inej obdobnej inštitúcii v zahraničí, pôjde 
napr. o veriteľa – banku a súčasne tento veriteľ sa musí s dlžníkom dohodnúť na 
neverejnom preventívnom reštrukturalizačnom pláne15. Z povahy zákona o riešení 
hroziaceho úpadku je tak možné vyvodiť, že identifikovanie hrozby úpadku, ako aj 
otázka životaschopnosti dlžníka je na posúdení samotného dlžníka s jedným alebo 
viacerými dotknutými veriteľmi, s ktorými dlžník neverejný plán dohaduje. 
Podklady, na základe ktorých by bolo možné ustáliť tieto podmienky, bude však 
dlžník musieť vierohodne a presvedčivo preukázať dotknutým veriteľom, aby mu na 
základe vlastného rozhodnutia umožnili prístup k neverejnej preventívnej 
reštrukturalizácii.  

 
2.2. Náležitosti neverejného plánu a dôvod na jeho zamietnutie 

 
Zákon o riešení hroziaceho úpadku nedefinuje žiadne náležitosti neverejného 

plánu. Pre potreby jeho zostavenia sa dlžník, ako aj dotknutí veritelia môžu 
inšpirovať zákonnými podmienkami pre verejný plán vo verejnej preventívnej 
reštrukturalizácii, napr. ust. § 34 - § 38 zákona o riešení hroziaceho úpadku, kde sú 
upravené okrem iného aj základné pravidlá prípravy verejného plánu, 
reštrukturalizačné opatrenia, náležitosti verejného plánu, skupiny veriteľov a nové 
financovanie. Dlžník po dohode s dotknutými veriteľmi teda má možnosť neverejný 
plán významne individualizovať, pričom nie je vylúčené použitie práve vyššie 
                                                           
15  v zákone o riešení hroziaceho úpadku je označovaný aj ako „neverejný plán“ 
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označených ustanovení platných pre verejný plán, prípadne sa môžu do neverejného 
plánu prebrať aj iné prvky, napr. z ustanovení predpisov súkromného práva, ktoré 
majú charakter reštrukturalizačných alebo reorganizačných opatrení, alebo sa môžu 
použiť aj ustanovenia týkajúce sa reštrukturalizačného plánu zo zákona o konkurze 
a reštrukturalizácii, a pod. Čo do obsahovej stránky prípadných príloh neverejného 
plánu sa dlžník a dotknutí veritelia môžu riadiť tiež vybranými ustanoveniami 
vykonávacieho predpisu k zákonu o riešení hroziaceho úpadku16; mohlo by ísť napr. 
o zoznam všetkých dotknutých veriteľov, ktorý by obsahoval identifikačné údaje 
veriteľa, právny dôvod vzniku pohľadávky, jej istinu, príslušenstvo; ďalej by mohlo 
ísť napr. o analýzu hroziaceho úpadku a analýzu životaschopnosti a pod. 

Následne jediným zákonným dôvodom pre zamietnutie neverejného plánu súdom 
je len jeho prípadné zistenie, že neverejný plán by mohol poškodiť majetkové 
záujmy tých veriteľov dlžníka, ktorí nie sú účastníkmi neverejného plánu; t.j. tých 
veriteľov, ktorí sa s dlžníkom na neverejnom pláne nedohodli. Bude teda úlohou 
súdu skúmať predložený neverejný plán, tento právne posúdiť a analyzovať, 
a v prípade zistenia takých skutočností, ktoré by boli spôsobilé poškodiť (najmä 
finančne) na neverejnom pláne nezúčastnených veriteľov, bude jeho úlohou 
predložený plán zamietnuť. To, ako budú súdy skúmať a posudzovať jednotlivé 
úkony, ktoré bude upravovať predkladaný neverejný plán, je pro futuro otázkou 
vývoja rozhodovacej praxe.   

 
2.3. Význam neverejnej preventívnej reštrukturalizácie 

 
Z vyššie uvedeného podľa nášho názoru vyplýva, že neverejný plán predstavuje 

akýsi súbor reštrukturalizačných opatrení, a to na základe slobodnej úvahy dlžníka 
a dotknutých veriteľov; pričom sa ponúka otázka, v čom spočíva rozdiel medzi 
neverejnou preventívnou reštrukturalizáciou a tzv. „neformálnou“ 
reštrukturalizáciou17 dlžníka. V rámci neformálnej reštrukturalizácie môže dlžník 
niektoré reštrukturalizačné a reorganizačné opatrenia realizovať aj bez účasti 
veriteľa, v iných prípadoch je nevyhnutné dosiahnutie konsenzu; v prípade 
neverejnej preventívnej reštrukturalizácie je nutné dosiahnuť konsenzus o celom 
neverejnom pláne, teda o všetkých navrhovaných reštrukturalizačných opatreniach. 
Výhoda neverejnej preventívnej reštrukturalizácie celkom určite spočíva 
v odporovateľnosti právneho úkonu, kedy súdom potvrdenému neverejnému plánu 
ako právnemu úkonu možno odporovať iba z dôvodu, že neboli splnené podmienky 
pre neverejnú preventívnu reštrukturalizáciu, o ktorých súčasne veritelia podieľajúci 
sa na dohode s dlžníkom ohľadom neverejného plánu vedeli alebo museli vedieť; 

                                                           
16  vyhláška č. 195/2022 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 111/2022 Z. z. 

o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
17  Pojem „neformálna“ reštrukturalizácia nie je v právnej teórii a ani v právnej praxi ustálený. Pod 

pojem „neformálna“ reštrukturalizácia je možné zahrnúť napr. otázku zmeny a zániku záväzkových 
vzťahov. Ide o právnu úpravu obsiahnutú v Občianskom zákonníku, ako napr. zmena v obsahu 
záväzkov na základe dohody strán, zánik záväzkov dohodou alebo urovnaním, prevzatie dlhu, 
pristúpenie k záväzku, a pod. Taktiež tu môžeme zahrnúť reorganizačné opatrenia ako napr. 
skončenie pracovnoprávneho vzťahu, zmenu pracovných podmienok, a pod., a to na základe 
noriem pracovného práva.  
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15  v zákone o riešení hroziaceho úpadku je označovaný aj ako „neverejný plán“ 
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pričom je možné uvažovať, že dotknuté pravidlo sa použije tak pri odporovateľnosti 
v prípadnom insolvenčnom konaní, ako aj pri odporovateľnosti v civilnom 
sporovom konaní; nakoľko právna úprava obsiahnutá v zákone o riešení hroziaceho 
úpadku má povahu lex specialis derogat legi generali.  

Druhou nemenej podstatnou výhodou neverejnej preventívnej reštrukturalizácie 
je v prípade poskytnutia nového financovania na základe súdom potvrdeného 
neverejného plánu veriteľom, ktorý je spriaznenou osobou s dlžníkom; to, že takýto 
veriteľ sa za veriteľa spriaznenej pohľadávky nepovažuje, čo má veľký význam a je 
motivačné napr. v prípade poskytnutia nových finančných prostriedkov dlžníkovi zo 
strany jeho spoločníka, a pod.  

Naproti tomu však ani súdom potvrdeným neverejným plánom a ani neformálnou 
reštrukturalizáciou nie sú dotknuté ustanovenia o spoločnosti v kríze, ktoré upravuje 
Obchodný zákonník18; preto inštitút spoločnosti v kríze (pri dotknutých subjektoch) 
bude aj v prípade súbehu s potvrdeným neverejným plánom alebo neformálnou 
reštrukturalizáciou vplývať na dlžníka, aby vyvinul čo najväčšie úsilie o odvrátenie 
krízy spoločnosti.  
 
ZÁVER 
 

Príspevkom sme si kládli za cieľ definovanie účelu a významu neverejnej 
preventívnej reštrukturalizácie ako nového inštitútu riešenia predúpadkového štádia, 
v ktorom sa dlžník nachádza.  

Na základe analýzy a komparácie sme sa príspevkom snažili zadefinovať dôležité 
aspekty tohto inštitútu, ako aj určiť „motivačné“ atribúty pre účastníkov neverejného 
plánu, t.j. dlžníka na jednej strane a dotknutých veriteľov na strane druhej, a to 
v porovnaní s neformálnou reštrukturalizáciou. Záverom preto môžeme 
skonštatovať, že neverejná preventívna reštrukturalizácia má popri verejnej 
preventívnej reštrukturalizácii a prípadnej neformálnej reštrukturalizácii predpoklad 
v praxi uspieť. Na rozdiel od neverejnej preventívnej reštrukturalizácie, verejná 
preventívna reštrukturalizácia predstavuje viac formálny, zdĺhavejší a finančne 
náročnejší proces riešenia hroziaceho úpadku a neformálna reštrukturalizácia 
neposkytuje vyšší stupeň ochrany veriteľom a dlžníkovi v otázke prípadnej 
odporovateľnosti právnym úkonom a tiež veriteľom v otázke prípadnej spriaznenosti 
pohľadávky. 
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Abstract 
Disclosure obligations underly the Directive (UE) 2016/97 of the European 
Parliament and of the Council of 20 January 2016 on insurance distribution, whose 
aim is to introduce transparency in the insurance services market. The purpose of 
this publication is to evaluate if widely understood information can be an efficient 
tool for the protection of customers of insurance services and what features it must 
have to fulfil its function with regard to the average consumer benchmark as adopted 
by the CJEU. Considerations on general disclosure obligations imposed on 
insurance distributors have been presented in the light of German insurance law. 
Presence of civil law sanctions in case of violating disclosure obligations increases 
the effectiveness of the outlined protection model.  
 
Key words: disclosure obligation, insurance distributor, consumer benchmark, IDD, 
insurance contract. 
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INTRODUCTION 
 

The EU legislator takes different measures to increase the level of protecting 
customers of insurance services. Special attention should be paid at this point to the 
Directive (UE) 2016/97 of the European Parliament and of the Council of 20 January 
2016 on insurance distribution2, whose main objective is to introduce transparency 
in the market of insurance services. This is in line with a general trend of protecting 
the “weaker” party of a contract entered into with a professional carrying out civil 
law transactions. The main instrument used by the discussed Directive is widely 
understood information. The obligation to provide information in a clear and 
intelligible manner was imposed on insurance distributors.  

However, the starting point for these considerations on the efficiency of 
introducing disclosure obligations into civil law transactions as an instrument of 
protecting the customer of insurance services should be the consumer benchmark 
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adopted in case-law of the Court of Justice of the European Union3 and of the 
German Federal Court of Justice.4 Accepting as applicable the model of an average, 
duly informed and reasonably observant and circumspect consumer opens the way 
for considerations on the level of protection that should be afforded to such 
consumer.  

Minimum harmonisation, as provided for by the EU legislator in this regard, was 
ensured differently in particular Member States. Implementation of the Directive in 
Germany involved amendment of the applicable legislative acts in the area of 
insurance law, rather than introduction of a new complex regime. This allowed to 
preserve the existing structure of insurance legislation and did not compromise the 
previously adopted conceptual framework.  

 
Only a well-informed customer in the insurance market is in a position to make 

an informed decision concerning the choice of an appropriate insurance contract that 
will match the customer’s requirements and needs. In a further part of this article, I 
will present general disclosure obligations imposed on insurers under German law. 
The analysis will also cover the question of transparency of information and 
efficiency of the protection model proposed by the EU legislator. It is also necessary 
to indicate if a breach of disclosure obligations can give rise to civil law sanctions.  

 
1. CONSUMER MODEL IN THE CASE-LAW OF THE CJEU AND OF THE 

BGH 
 

The consumer model used in the case-law of the CJEU or of the German BGH 
has been subject to many changes over years. Owing to the multitude of areas and 
legal branches, analysis of case-law, both on European and national level, does not 
allow to adopt one universal consumer benchmark. This is the case since a different 
type of protection will be required for a consumer in ordinary everyday contracts, 
and a different one in complex contracts relating, for example, to financial services5.  

As regards judicial practice on the European level, one must point, in the first 
place, to the model of average consumer, duly informed, reasonably observant and 
circumspect6. Such positive consumer benchmark assumes that the consumer’s 
decisions are sufficiently deliberate and careful7. In such case, it seems that the level 
of consumer protection should not be excessive since consumer is able to incur 
responsibility for the contracts he or she enters into, also in business-to-consumer 
relations. Slightly different position is presented by the CJEU in the decision of 10 
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June 20218, in which the Court concludes, in the context of the Directive on unfair 
terms in consumer contracts9, that protection provided for in Directive 93/13 is 
available to any consumer and not only to ones that can be considered "duly informed 
and reasonably observant and circumspect consumers." As a result, contractual 
clauses must be transparent so that the consumer can be well informed about their 
consequences. A contract should be evaluated regardless of personal characteristics 
that can be assigned to the consumer.  

 
Moving on, at this point, to German law, it must be pointed out that in early case-

law of the BGH the dominant model was that of an “inadvertent” consumer 
(flüchtiger Verbraucher)10, which was rather characterized by gullibility and 
carelessness even in minor everyday contracts11. In the judgment of the BGH of 
20.10.199912, the conception of inadvertent consumer changed and gave way to that 
of an average consumer, who is sufficiently well informed and reasonable 
(durchschnittlich informierter und verständiger Durchschnittsverbraucher) and 
whose level of care depends on the situation faced by the consumer and the degree 
of complexity of the concluded transaction. And so, as regards complex life 
insurance contracts with an insurance capital fund (i.e., unit-linked), the BGH begins 
with the assumption that the policyholder consciously chooses a product involving a 
risk of loss13. In this way, the BGH relies in its case-law on a new consumer model, 
choosing as benchmark not the weakest consumer but a sufficiently informed and 
reasonable one14.  

 
In conclusion, the general consumer models developed in the case-law of the 

CJEU and BGH are similar. Case law of the CJEU not only influences the consumer 
protection adopted in particular Member States but also becomes a foundation for 
consecutive EU harmonisations of consumer law.  
  

                                                           
8  Decision of the CJEU of 10.06.2021, C-198/20, MN ET AL. VERSUS X BANK S.A., OJ  
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2. SIGNIFICANCE AND ROLE OF DISCLOSURE OBLIGATIONS IN 
CIVIL LAW TRANSACTIONS 

 
Assuming as the starting point the benchmark of an average consumer, 

sufficiently well informed, one should pay special attention to disclosure obligations, 
which are necessary to evaluate the consequences of the concluded or performed 
contract. Indeed, widely understood information is assigned a fundamental role in 
the model of consumer protection adopted in EU law15.  

In civil law transactions, disclosure obligations may apply both at the pre-
contractual stage and at the contractual stage. In the former situation, disclosure 
obligations guarantee the possibility to make a conscious decision about concluding 
a contract or avoiding a contract which does not meet the requirements or does not 
match the expectations of the trading participant. In the latter situation, such 
obligations are an element of performing an already concluded contract16.  

Information, as a tool for protecting the weaker party of the contract, contributes 
to compensating for contractual and economic imbalance. In the same way, 
disclosure obligations will gain importance in the context of complex contracts, 
involving a higher risk, requiring specialist knowledge in a given subject area, and 
relating, e.g., to financial services, including insurance17. In such cases, the EU or 
national legislator imposes on the professional party a disclosure obligation, 
specifying, at the same time, precisely what information should be provided to the 
other contracting party. From the point of view of civil law, disclosure obligations 
must be viewed as declarations of knowledge, and, most often, their task is to prepare 
the contract’s conclusion18. 

What is also significant is the method of providing information. A disclosure 
obligation fulfils its role only inasmuch as it was carried out in a manner which is 
reliable and comprehensible to the addressee. Even an average, well informed and 
advertent consumer is unable to evaluate the consequences of a concluded contract 
based on unclear, incomplete or even false information19. In the same way, 
information must be formulated so that it can actually reach the other party and be 
assigned with the feature of transparency20. Also the CJEU is of the opinion that only 
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provision of information in a manner conforming with the requirements of 
transparency can be considered as due performance of the disclosure obligation21.  

In insurance law, disclosure obligations are intended to protect a potential 
policyholder from concluding an inadequate contract which is not tailored to the 
policyholder’s needs22. Inadequacy of an insurance contract can be manifest in the 
lack of insurance protection, its incomplete or excessive scope23. Disclosure 
obligations in an insurance contract are also a manifestation of good faith, leading to 
respect for the interests of both parties to the insurance relationship24. Violation of 
disclosure obligations in an insurance contract may lead, for example, to the lack of 
the desired insurance protection25.  

Although there is no doubt that customers in the insurance market should be well 
informed so as to choose an insurance contract tailored to their needs, attention must 
be drawn to the fact that growth of the provided information may bring an opposite 
effect26. 
 
3. IDD AND ITS IMPLEMENTATION IN GERMAN LAW 
 

Information and disclosure obligations have also become a tool for protecting 
customers using insurance services27. An expression of the intention of the EU 
legislator to increase transparency in the conclusion of insurance contracts is the 
Directive (UE) 2016/97 of the European Parliament and of the Council of 20 January 
2016 on insurance distribution,28 imposing on insurance distributors a number of 
disclosure obligations, applicable chiefly at precontractual stage.  

As provided in Recital 52 of IDD: “This Directive should specify the minimum 
obligations of insurance distributors in providing information to customers. A 
Member State should be able to maintain or adopt more stringent provisions in the 
area of information provision which may be imposed on insurance distributors 
independently of the provisions of their home Member State where such distributors 
are pursuing insurance distribution activities on that Member State’s territory, 
provided that those more stringent provisions comply with Union law (…).” The 
purpose pursued by the EU legislator was to protect the customer of insurance 
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23  FRAS M. Analiza potrzeb klienta przy zawieraniu umowy na kolejny okres ubezpieczenia. In 
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services. In this context, the customer’s personal qualifications are irrelevant. On top 
of that, under Art. 20(1) IDD, “prior to the conclusion of an insurance contract, the 
insurance distributor shall specify, on the basis of information obtained from the 
customer, the demands and the needs of that customer and shall provide the customer 
with objective information about the insurance product in a comprehensible form to 
allow that customer to make an informed decision”. One should note the expression 
“objective information,” distinguishing so called disclosure obligations from 
advisory duties29. 

Recital 3 of IDD provides for minimum harmonisation and, as a consequence, 
Member States have chosen different methods of implementing the Directive into 
their national legal systems. In Germany, the legislator decided to amend insurance 
acts, including the Act on the insurance contract30 (VVG) and the Act on supervision 
over insurance companies31 (VAG). In consequence, VVG was supplemented by the 
provisions of § 1a, § 6a and §§ 7a – 7d, and amendments were introduced to § 7, § 
59, § 61, § 155 VVG32. Also in the amended Regulation on disclosure obligations in 
insurance contracts33 (VVG-InfoV) disclosure obligations were made specific. The 
situation looks different in Poland34, where the legislator, as a part of implementing 
IDD, decided to adopt a separate Act on insurance distribution35, not only changing 
the structure of insurance law but also disturbing the well-established conceptual 
network in the discussed area36.  
 
4. GENERAL DISCLOSURE OBLIGATIONS OF AN INSURER UNDER 

VVG  
 

Disclosure obligations of an insurer in German law, as provided for in VVG, have 
been envisaged in that Act’s § 7 (general disclosure obligations), § 7a (disclosure 
obligations in cross-selling), § 7b and § 7c (disclosure obligations in investment 
insurance) and 7d (disclosure obligations in certain group insurance contracts), and 
their content assumes the form of objective information, as referred to in Art. 20(1) 
IDD.   
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provision of information in a manner conforming with the requirements of 
transparency can be considered as due performance of the disclosure obligation21.  
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lack of insurance protection, its incomplete or excessive scope23. Disclosure 
obligations in an insurance contract are also a manifestation of good faith, leading to 
respect for the interests of both parties to the insurance relationship24. Violation of 
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As far as § 7(1) VVG is concerned: “the insurer shall inform the policyholder in 
writing of his terms of contract, including the general terms and conditions of 
insurance, as well as the information set out in a regulation referred to in subsection 
(2), in good time before the policyholder submits his contractual acceptance.” In 
consequence, the disclosure obligation in this respect requires that the policyholder 
is provided with the terms of contract, including general terms and conditions of 
insurance and specific information as detailed in the VVG-InfoV Regulation. It 
should be noted that the precontractual obligations under § 7 VVG translate into the 
awareness of a person seeking insurance protection and enable them to evaluate the 
offered insurance contract as compared to other offers available in the market37. 

Information requirements for all types of insurance have been provided for in § 1 
of the VVG-InfoV Regulation. They can be divided into four groups, namely:  

 
1) Information on the insurer (items 1 – 5), for example, specification of the core 

activity pursued by the insurer;  
2) Information on mutual renditions and obligations (items 6 – 11), for example, 

any charges relating to the contract, including any taxes and other price 
components;  

3) Other information relating to the contract (items 12 – 18), for example, 
information on the duration of the contract or minimum duration of the 
contract; 

4) Information on the available legal remedies (items 19 – 20), for example, 
information on the availability to the policyholder of an out-of-court 
complaint procedure and on the possibility to seek relief in court.  

 
Special attention should also be paid to § 8 VVG, under which a policyholder 

may withdraw from the contract within 14 days without giving a reason. This 
deadline, according to paragraph (2) of that section, starts running upon the 
policyholder’s receipt of the insurance policy and the terms of contract, including 
general terms and conditions, additional information that must be provided pursuant 
to the VVG-InfoV Regulation, as well as a clearly formulated instruction about the 
right to withdraw and the legal consequences of withdrawal. With the above in mind, 
it can be concluded that breach of the obligations under § 7 VVG may lead to a 
prolongation of the deadline to withdraw as per § 8 VVG since the deadline starts 
running only upon the receipt of the information referred to in § 7 VVG38. Breach of 
a disclosure obligation may also justify a claim for compensation under § 280(1) 
BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, German Civil Code)39.  

Apart from general disclosure obligations, in German law also an advisory duty 
has been provided40, as laid down in § 6(1) VVG. As opposed to the general 
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Allgemeinen Versicherungsbedingungen, PRÖLSS J., MARTIN A. (eds.), edition 31, C.H. Beck 
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disclosure obligation, the advisory duty is not objective, relates to an individually 
specified customer41, and implements the obligation under IDD to carry out a so 
called requirements and needs test.  
 
CONCLUSION 
 

In the case-law of CJEU, a model of average, well informed and reasonable 
observant and circumspect consumer has been developed. The consumer model 
currently adopted by the BGH, in principle, seems consistent with that benchmark. 
This, however, does not exempt professional parties to civil law transactions from 
such formulation of contractual clauses that the consumer can be well informed 
about the consequences of his or her legal acts. Also the model of protecting 
customers of financial services, including insurance services, has been based on 
reliable and transparent information. However, only clear and transparent 
information can perform such function. Disclosure obligations of insurance 
distributors have been specifically laid down in IDD. Its implementation took 
different shape in particular Member States, and the method of transposing the 
Directive into the national legal system affects efficiency of the guaranteed 
protection. In Germany, the core of the disclosure obligations was included in the 
VVG Act and the VVG-InfoV Regulation. General disclosure obligations were 
provided for, among others, in §§ 7 – 7d VVG. Besides, there is a special type of 
disclosure obligation in the form of advisory duty (Beratungspflicht). Non-
performance or undue performance of disclosure obligations may lead to the 
application of civil law sanctions, for example, prolonging the deadline to withdraw 
from the contract or the possibility to assert a compensatory claim.  
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