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ÚVODNÉ SLOVO 

 
 Univerzitný vedecký park predstavuje entitu, ktorá sa bude pohybovať na pomedzí 

univerzitného a podnikateľského prostredia. Takéto špecifické postavenie vedeckého parku 

bude vyvolávať mnohé právne otázky. Aktivita 2.8 Univerzitného vedeckého parku bola 

nastavená práve tak, aby niektoré z týchto právnych výziev zanalyzovala a ponúkla riešenia.  

 Zloženie riešiteľského kolektívu zodpovedalo charakteru nastolených právnych 

výziev. Na aktivite participovalo 21 právnikov, jeden lekár a jedna osoba  pôsobiaca v oblasti 

zdravotníckych zariadení. Oblasti výskumu boli zamerané na právo duševného vlastníctva, 

korporátne právo a finančné právo, medzinárodné právo súkromné a verejné, ústavnoprávne 

otázky, a to najmä ľudsko-právne otázky, právo Európskej únie, trestnoprávne otázky 

a správne právo, pracovnoprávne otázky.  

 V prípade práva duševného vlastníctva sa odborní riešitelia komplexne venovali tejto 

problematike – od momentu zachytenia duševného vlastníctva v podmienkach univerzity po 

strategickú voľbu jeho ochrany, až po jeho komercionalizáciu. Rovnako boli riešené 

problematické otázky z oblasti finančného práva a korporátneho práva, ktoré budú priamo 

ovplyvňovať chod vedeckého parku.  Pracovná skupina analyzovala právne výzvy vznikajúce 

v oblasti pracovného práva, ako aj medzinárodné právo súkromné a verejné, ústavnoprávne 

otázky, a to najmä ľudsko-právne otázky, právo Európskej únie, trestnoprávne otázky 

a správne právo najmä v kontexte zamerania Univerzitného vedeckého parku Univerzity 

Komenského v Bratislave – biotechnológie, biomedicína, enviromedicína a molekulárna 

medicína.  

 Konferencia Univerzitný vedecký park a jeho právne výzvy v 21. storočí, ktorá sa 

uskutočnila na pôde Univerzity Komenského v Bratislave dňa 9. júna 2015 mala napomôcť 

k tomu, aby došlo k zhodnoteniu výsledkov vedecko-výskumnej činnosti odborných 

riešiteľov aktivity 2.8 formou vecnej diskusie medzi účastníkmi konferencie.  

 

Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. 

Garantka aktivity 2.8 Univerzitného vedeckého parku UK 

Prorektorka pre legislatívu Univerzity Komenského v Bratislave
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TECHNICKÉ NORMY A PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ1
 

 

TECHNICAL STANDARDS AND LIABILITY ISSUES 
 

Tomáš Gábriš  
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

Abstrakt 

Dodržiavanie alebo nedodržiavanie záväzných či nezáväzných technických noriem samo 

osebe nepredstavuje absolútnu istotu vylúčenia alebo naopak vzniku zodpovednostných 

vzťahov podľa občianskeho práva. Povinnosť dodržať záväznú technickú normu totiž spadá 

primárne do oblasti administratívnoprávnej zodpovednosti a je nezávislá od súdneho 

posúdenia toho, či dodržaním alebo nedodržaním technickej normy vznikla občianskoprávna 

zodpovednosť – tá totiž vzniká len ak nedodržanie záväznej technickej normy kauzálne súvisí 

so zavineným vznikom škody podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka, alebo – vo 

výnimočných situáciách – ak nedodržaním hoci nezáväznej technickej normy alebo naopak 

dodržaním záväznej normy bola porušená všeobecná prevenčná povinnosť podľa § 415 

Občianskeho zákonníka, v dôsledku čoho vznikla v príčinnej súvislosti škoda. Osobitnou je 

situácia zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, kde dodržanie technickej 

normy slúži ako liberačný prostriedok. 

Kľúčové slová: technická norma, technický predpis, zodpovednosť, exkulpácia, liberácia, 

vadný výrobok 

 

Abstract 

Compliance or non-compliance with binding or non-binding technical standards brings in 

itself no absolute certainty of exclusion or arising of liability within civil law relations. An 

obligation to comply with binding technical standards falls namely primarily within the scope 

of administrative liability, and is independent of the judicial assessment of whether 

observance or non-observance of technical standards gave rise to civil liability – civil liability 

namely arises only if the failure to comply with mandatory technical standards causally 

relates to negligent causing of damage in accordance with Sec. 420(1) of the Civil Code, or – 

in exceptional circumstances – if non-compliance with non-binding standards or even 

compliance with binding standards means a breach of general prevention obligation under § 

415 of the Civil Code, with a causal link to consequent damage. A specific situation is 

liability for defective products where technical standards may serve as a liberation argument. 

Keywords: technical standard, technical regulation, liability, exculpation, liberation, 

defective product 

 

                                                 
1
 Tento článok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: 

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo 

zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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ÚVOD 
 

Už začiatkom 20. storočia sa najmä v nemeckom právnom okruhu v záujme zaistenia 

bezpečnosti produktov a postupov poskytovania služieb
2
 odkazovalo v právnej úprave na 

„uznávané pravidlá hospodárstva a techniky“, s ktorými mali byť produkty a služby v súlade.
3
 

V rôznych oblastiach hospodárstva totiž už od konca 19. storočia vznikali rôznorodé 

priemyselné a technické štandardy – farieb, potravín, dokonca betónu,
4
 a to zväčša na základe 

dohody predstaviteľov daného sektoru výroby. Takéto dohody pritom mohli mať podobu 

formálnych zmluvných štandardov, a to ako na národnej tak aj na cezhraničnej úrovni 

(napríklad štandardné všeobecné obchodné podmienky a pod.
5
), avšak mnohé ďalšie 

štandardy vznikali výlučne len na faktickej úrovni, bez akéhokoľvek formálneho podkladu 

(napr. rozloženie kláves typu QWERTY na písacích strojoch, zavedené firmou Remington
6
). 

Súhrn takýchto neštátnych technických štandardov spolu s právnymi predpismi vyžadujúcimi 

buď priamo súlad s konkrétnymi sektorovými technickými normami, alebo všeobecne 

požadujúcimi dodržiavať „uznávané pravidlá hospodárstva a techniky“ položil základ pre 

pluralistický systém technických noriem, aký poznáme v súčasnosti.
7
 Vznik a povaha 

technických noriem, ktoré sa najmä od prelomu 19. a 20. storočia stali súčasťou normatívneho 

systému v širšom zmysle, pritom boli aj v Československu predmetom rozsiahlej 

teoretickoprávnej polemiky,
8
 a aj v súčasnosti predstavujú v kontexte fenoménu 

normatívneho pluralizmu vhodný predmet právneho výskumu.  

                                                 
2
 Primárne s ohľadom na dohľad nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci – Feld, I. vom: Staatsentlastung 

im Technikrecht. Frankfurt: Vittorio Klostermann, 2007. 
3
 „anerkannten Regeln der Wissenschaft und Technik“ – v Nemecku sa spomínajú už v policajných nariadeniach 

zo 17.12.1908. Porovnaj Vec, M.: Kurze Geschichte des Technikrechts. In: Schröder, R. – Schulte, M. (eds.): 

Handbuch des Technikrechts (Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaften). 2. vyd. Heidelberg: Springer 

Verlag, 2011, s. 25. 
4
 Tamže, s. 40. 

5
 Vec, M.: Das selbstgeschaffene Recht der Ingenieure. Internationalisierung und Dezentralisierung am Beginn 

der Industriegesellschaft. In: Héritier, A. – Scharpf, F. W. – Stolleis, M. (eds.): European and International 

Regulation after the Nation State: different scopes and multiple levels. Baden-Baden: Nomos 

Verlagsgesellschaft, 2004, s. 96. Už v roku 1933 Hans Grossmann-Doerths použil pojem „selbstgeschaffenes 

Recht (der Wirtschaft)“ ako synonymum pre všeobecné obchodné podmienky. Miloš Vec používa synonymný 

výraz „autonomes Recht“, či „Privatgesetzgebung“. Ipsen používa označenie „Private Normenordnungen“. 

Ipsen, N. Ch.: Private Normenordnungen als Transnationales Recht? Berlín: Duncker & Humblot, 2009. 
6
 Vec, M.: Kurze Geschichte des Technikrechts. In: Schröder, R. – Schulte, M. (eds.): Handbuch des 

Technikrechts (Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaften). 2. vyd. Heidelberg: Springer Verlag, 2011, 

s. 51. Odkazuje na Gardey, D.: The Standardization of a technical practice: Typing (1883-1930). In: History and 

Technology, 15, 1999, s. 313 a nasl.; Liebowitz, S. J. – Margolis, S. E.: The Fable of the Keys. In: Journal of 

Law & Economics, XXXIII, 1990, s. 1 a nasl.; David, P. A.: Clio and the Economics of QWERTY. In: The 

American Economic Journal, 75, 1985, s. 332 a nasl. 
7
 Vec, M.: Recht und Normierung in der Industriellen Revolution. Frankfurt nad Mohanom: Vittorio 

Klostermann, 2006; Vec, M.: Multinormativität in der Rechtsgeschichte. In: Berlin-Brandenburgische Akademie 

der Wissenschaften, Jahrbuch 2008. Berlín: Akademie Verlag, 2008, s. 155 a nasl. Möllers v tejto súvislosti 

uvažuje, či nejde o obyčajové právo – na pomedzí medzi právom vytvoreným štátom a tzv. soft law. Möllers, 

Th.M.J.: Standards als sekundäre Rechtsquellen. In: Möllers, Th.M.J. (ed.): Geltung und Faktizität von 

Standards. Baden-Baden: Nomos, 2009, s. 145-148. 
8
 Kým diskusia o právnej povahe technických noriem pôvodne v Československu v 50. rokoch vyslovila ideu ich 

právnej záväznosti (pozri Bianchi, L.: Diskusia o význame technických noriem v našom právnom poriadku. In: 

Právny obzor, 38, 1955, č. 7, s. 440 a nasl.; šlo osobitne tiež o názor J. Blažkeho – Blažke, J.: Nový druh 

právních norem - technické normy. In: Zprávy advokacie, 1962, s. 8 a nasl.), naopak následne niektorí autori 

mali za to, že závery o právnej záväznosti technických noriem nie sú presvedčivé a technické normy 

v skutočnosti právne záväzné nie sú (pozri Vobořil, O.: K právní povaze technických norem. In: Správní právo, 

8, 1975, s. 412 a nasl.). Z ich spornej právnej povahy vychádzali aj debaty o možnosti ich obsolentnosti 

a vývojového prekonania, v ktorom prípade by ako prekonané nemali byť považované za záväzné – k tejto tzv. 

„suspenzii“ technických noriem pozri Mestitz, F.: Bezpečnosť pri práci, technický pokrok a „suspenzia“ 

právnych noriem. In: Právny obzor, 41, 1958, s. 113 a nasl. Tiež pozri Spišiak, J.: Technická norma (štandard) 
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V tomto príspevku sa zameriame na súčasnú právnu povahu a význam technických 

noriem v Slovenskej republike, a to osobitne v spojitosti s  otázkami zodpovednosti za škodu. 

S ohľadom na obmedzenia vyplývajúce z rozsahu tohto príspevku sa však zameriame výlučne 

len na zodpovednosť v odvetví občianskeho práva (vrátane škody spôsobenej vadným 

výrobkom) a bokom ponecháme zodpovednosť v iných právnych odvetviach (obchodnom 

práve, správnom práve, trestnom práve). Východiskovou hypotézou nášho výskumu je pritom 

téza, že technické normy slúžia na zníženie rizika právnej zodpovednosti za škodu. Túto 

hypotézu budeme na nasledujúcich stranách verifikovať a falzifikovať. 

1         ZODPOVEDNOSŤ V OBČIANSKOM PRÁVE 

 

Otázka zodpovednosti je v právnej vede relevantnou už po stáročia.
9
 Odhliadnuc od 

teoretickej otázky, či je zodpovednosť imanentnou súčasťou právneho vzťahu,
10

 alebo 

zodpovednostný vzťah vzniká až v prípade porušenia právnej povinnosti,
11

 sú v pozornosti 

právnikov najmä predpoklady právnej zodpovednosti: existencia právnej povinnosti, 

porušenie právnej povinnosti, vznik škody, príčinná súvislosť (kauzalita
12

) medzi porušením 

povinnosti a vznikom škody, a prípadne zavinenie v prípade subjektívnej zodpovednosti 

a súvisiace možnosti exkulpácie (či možnosti liberácie v prípade objektívnej 

zodpovednosti).
13

 

Základné teoretické členenie zodpovednostných vzťahov pritom môžeme s ohľadom 

na potreby tohto príspevku načrtnúť nasledovne:  

a) zodpovednosť v jednotlivých právnych odvetviach (napr. občianskom práve, správnom 

práve a pod.) 

b) zodpovednosť objektívna a subjektívna (bez ohľadu na zavinenie alebo zohľadňujúca 

zavinenie) 

c) zodpovednosť zmluvná (osobitne dojednaná pre prípad porušenia zmluvy) a mimozmluvná 

(za vady, škodu a bezdôvodné obohatenie). 

                                                                                                                                                         
— dôležitý právny nástroj kooperácie a špecializácie. In: Právnické štúdie, 11, 1963, s. 88 a nasl.; György, Š.: 

Technická norma — návrhy de lege ferenda. In: Právny obzor, 52, 1969, s. 539 a nasl.; Filip, Z.: K zákonu o 

technické normalizaci. In: Zprávy advokacie, 1965, s. 70 a nasl.; Filip, Z.: Zákon o technické normalizaci. In: 

Socialistická zákonnost, 12, 1964, č. 8. s. 32 a nasl. Osobitne k otázkam zodpovednosti vo vzťahu k technickým 

normám pozri Skalník, M.: Význam dodržování a porušování technických norem z hlediska trestního práva. In: 

Zprávy advokacie, 1962, s. 37 a nasl.; Steiner, J.: Vzťah technickej normy k občianskoprávnej zodpovednosti. 

In: Zprávy advokacie, 1962, s. 21. Z aktuálnej debaty v nemeckom prostredí pozri Möllers, Th.M.J.: Standards 

als sekundäre Rechtsquellen. In: Möllers, Th.M.J. (ed.): Geltung und Faktizität von Standards. Baden-Baden: 

Nomos, 2009, s. 143 a nasl., a osobitne Vec, M.: Die Bindungswirkung von Standards aus rechtsgeschichtlicher 

Perspektive. In: Möllers, Th.M.J. (ed.): Geltung und Faktizität von Standards. Baden-Baden: Nomos, 2009, s. 

221 a nasl. 
9
 Počnúc od antiky, a osobitne v rozpracovaní diel stredovekých právnikov o morálnej povinnosti nahradiť škodu 

– Jansen, N.: The development of legal doctrine in Europe : Extracontractual liability for fault. In: Jansen, N. 

(ed.): The development and making of legal doctrine. Vol. 6  Cambridge : Cambridge University Press, 2010, s. 

1 a nasl.; Wesenberg, G. – Wesener, G.: Neurere deutsche Privatrechtsgeschichte. Kolín : Böhlau Verlag, 1985, 

s. 49 a nasl. 
10

 Knapp, V.: Některé úvahy o odpovědnosti v občanském právu. In: Stát a právo, I., 1956. 
11

 Luby, Š.: Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve I. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie 

vied, 1958. 
12

 Hart, H. L. A. – Honoré, T.: Causation in the Law. Oxford: Oxford University Press, 1985; Moore, M. S.: 

Causation and Responsibility: An Essay in Law, Morals, and Metaphysics. Oxford: Oxford University Press, 

2009. 
13

 K definícii právnej zodpovednosti ako povinnosti „strpieť objektívnym právom stanovené nepriaznivé následky 

(sankcie) uložené subjektu zodpovednosti za jeho protiprávne konanie, resp. za existujúci protiprávny stav“ pozri 

Kádek, P.: Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 

2014, s. 9 a nasl. 
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 V súvislosti s technickými normami nás na tomto mieste bude zaujímať primárne 

občianskoprávna všeobecná zodpovednosť za škodu podľa §§ 415 a 420 Občianskeho 

zákonníka
14

 a osobitná zodpovednosť za škodu podľa zákona o zodpovednosti za škodu 

spôsobenú vadným výrobkom – podľa zákona č. 294/1999 Z.z. 

 Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom (rovnako ako zodpovednosť za 

vady, ktorej však v tomto príspevku nevenujeme pozornosť
15

) je pritom objektívne 

formulovanou zodpovednosťou, s osobitnými v zákone uvedenými liberačnými dôvodmi 

(pozri nižšie). Všeobecná zodpovednosť za škodu podľa Občianskeho zákonníka (jednotlivým 

osobitným zodpovednostiam za škodu v Občianskom zákonníku v tomto príspevku nebudeme 

venovať pozornosť) je naopak formulovaná zásadne ako subjektívna zodpovednosť 

s prezumovanou zodpovednosťou, pri ktorej sa pripúšťa exkulpácia (vyvinenie). 

2         TECHNICKÉ NORMY A ICH PRÁVNA (NE)ZÁVÄZNOSŤ 

 

Technické normy majú za svoj cieľ primárne zabezpečiť štandardy akosti výrobkov, 

ochranu zdravia a života, bezpečnosť práce a technických zariadení, ochranu majetku 

a životného prostredia, a podobne.
16

 Technické normy však nemusia slúžiť iba na 

zabezpečenie bezpečnosti, ochrany zdravia či životného prostredia, t.j. na zabezpečenie 

verejného záujmu. Technické normy sú totiž zároveň vhodným nástrojom pre využitie aj 

v súkromnoprávnych záväzkových zmluvných vzťahoch, ktorých subjekty si odkazom na 

technické normy môžu dohodnúť akosť, spôsob zhotovenia alebo parametre tovaru (výrobku, 

či služby). Môžu pritom podobne ako v prípade zákona odkázať priamo na konkrétnu 

technickú normu, alebo nepriamo, všeobecne, na existujúce technické normy v danej oblasti. 

Môžu tiež odkázať iba na časť technickej normy, a v iných častiach sa osobitnou dohodou od 

technickej normy odchýliť.
17

 V takom prípade sa aj inak nezáväzná technická norma (príp. jej 

časť) stáva pre účastníkov zmluvného vzťahu právne záväznou. 

Pre právnu povahu technických noriem pritom vo všeobecnosti platí, že technické 

normy nemožno radiť medzi právne normy. Takáto charakteristika technických noriem 

však na našom území neplatila vždy a absolútne. Existovali totiž aj názory o právnej povahe 

technických noriem ako osobitných právnych noriem, prípadne ako sekundárnych právnych 

noriem. Počiatky tohto prístupu k technickým normám sa datujú od prelomu 40. a 50. rokov 

20. storočia. Prvým spoločným (unifikačným) československým predpisom týkajúcim sa 

problematiky technických noriem, zákonom č. 84/1948 Zb. o záväznosti hospodárskych a 

technických noriem, bolo totiž vyslovené, že príslušné ministerstvo po dohode so 

zúčastnenými ústrednými orgánmi, a na Slovensku po vypočutí príslušného povereníctva, 

môže stanoviť pre všetky alebo niektoré hospodárske odvetvia záväznosť hospodárskych  a  

technických  noriem  vydaných  Československou spoločnosťou  normalizačnou,  poprípade  

Elektrotechnickým  zväzom československým. Technické normy sa teda mohli stať 

záväznými obdobne ako právne normy. Následne vládne nariadenie č. 45/1951 Zb., o 

technickej normalizácii vymedzilo, že sústavu technických noriem tvoria štátne technické 

                                                 
14

 K nej a k rozdielom od osobitných prípadov zodpovednosti v občianskom práve pozri bližšie Kádek, P.: 

Právna zodpovednosť v medicíne.  Sládkovičovo: Vysoká škola v Sládkovičove, 2012, s. 61-74. 
15

 K zodpovednosti za vady pozri Lukáčka, P.: Vybrané aspekty zodpovednosti za vady diela a náhrady škody 

pri zmluve o dielo. In: Akademické akcenty 2012. Žilina: Eurokódex, 2013, s. 747-753; Lukáčka, P.: Historický 

vývoj právnej úpravy zodpovednosti za vady pri zmluve o dielo. In: 150 let Všeobecného obchodního zákonníku. 

Olomouc : Univerzita Palackého, 2012, s. 153-166; Gábriš, T. – Lukáčka, P.: Zodpovednosť za vady a záruka pri 

kúpnej zmluve z historickoprávneho pohľadu. In: Kúpna zmluva - história a súčasnosť 1. Košice: Univerzita 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, s. 77-113. 
16

 Rajchl, J.: O právní povaze českých technických norem - ČSN. Dostupné na internete: 

http://spravni.juristic.cz/76549/clanek/spravni1.html (navštívené dňa 31.5.2015). 
17

 Šebesta, K.: Nad významem technických norem a jejich praktickým využitím. Dostupné na internete: 

http://www.elaw.cz/clanek/technicke-normy-a-jejich-vyuiti-v-praxi (navštívené dňa 31.5.2015). 

http://spravni.juristic.cz/76549/clanek/spravni1.html
http://www.elaw.cz/clanek/technicke-normy-a-jejich-vyuiti-v-praxi
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normy, úsekové technické normy, a podnikové technické normy. Nariadenie tiež potvrdilo 

záväznosť noriem stanovenú už zákonom č. 84/1948 Zb., určilo však, že sa ruší záväznosť 

noriem vyhlásených pred 30. aprílom 1948.  

Podrobnejšiu úpravu potom priniesli zákon č. 35/1957 Zb. o technickej normalizácii, 

ktorý ustanovil, že technické normy platia pre každého, koho sa týkajú, a naň nadväzujúce 

vládne nariadenie č. 46/1957 Zb.
18

  

Nový zákon o technickej normalizácii č. 96/1964 Zb. následne ponovom rozdeľoval 

technické normy na štátne, odborové a podnikové. Z hľadiska základného princípu pre ne 

platilo, že pokiaľ technická norma nebola označená ako odporúčacia, bola záväznou. Zákon 

však pritom vymedzil záväznosť štátnych a odborových noriem tak, že neboli „všeobecne“ 

záväzné, ale ich záväznosť bola výslovne obmedzená iba na organizácie, ktoré predmet týchto 

technických noriem vyrábali, skúšali, kontrolovali, distribuovali, používali alebo podľa neho 

postupovali pri výrobe nebo inej činnosti; záväzné boli tiež pre pracovníkov týchto 

organizácií, ale iba za podmienky, že títo pracovníci boli s príslušnými normami riadne 

oboznámení. Šlo teda o akúsi obdobu interných, sektorových predpisov, stále však s povahou 

veľmi blízkou právnym normám. Tento prístup potom pretrval v Československu až do roku 

1989. 

Obdobie od roku 1948 až do roku 1989 teda zásadne môžeme charakterizovať ako 

obdobie istého druhu právnej záväznosti technických noriem, hoci samotná povaha tejto 

záväznosti bola spornou.
19

 Až po spoločenských zmenách roku 1989 bol vydaný nový predpis 

o československých technických normách, zákon č. 142/1991 Zb., ktorý v otázkach 

záväznosti technických noriem priniesol prvé zmeny. Podľa tohto zákona bola technická 

norma charakterizovaná ako dokument, ktorý ustanovuje požiadavky na výrobky, na 

technické a technicko-ekonomické činnosti, najmä z hľadiska kvality výrobkov, ochrany 

zdravia, bezpečnosti práce, požiarnej bezpečnosti, ochrany životného prostredia a pod. 

Podstatnou zmenou tu však bola úprava otázky platnosti a záväznosti štátnych a odborových 

noriem vydaných pred dňom účinnosti tohto zákona: pokiaľ šlo o štátne normy, zostali v 

platnosti, ale ich záväznosť bola obmedzená dňom 31. decembra 1992, a po novele v Českej 

republike dňom o dva roky neskorším. (K Slovenskej republike pozri nižšie.) Odborové 

normy vydané podľa predchádzajúcej úpravy mali stratiť platnosť dňom 31. decembra 1992, 

resp. po novele v Českej republike dňom o jeden rok neskorším.
20

 (K Slovenskej republike 

pozri nižšie.) Právnické a fyzické osoby oprávnené k podnikateľskej činnosti pritom boli stále 

povinné riadiť sa pri svojej činnosti tými ustanoveniami československej technickej normy 

(ČSN), ktoré boli označené ako záväzné – tie oznámil Federálny úrad pre normalizáciu a 

meranie vo svojom Vestníku. Toto oznámenie a vydanie ČSN úradnou tlačou boli 

podmienkou platnosti (a záväznosti) normy. Môžeme tak konštatovať, že aj po roku 1989 

reziduálne pretrvávala právne záväzná povaha technických noriem. 

 

V samostatnej Českej republike bol následne po rozpade federácie vydaný zákon č. 

20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a 

státního zkušebnictví. Bol ním zriadený dodnes existujúci Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví. Dovtedajšie československé technické normy sa podľa tohto 

zákona začali považovať za české technické normy; značka ČSN sa pritom nezmenila, 

rovnako ako ani reziduálna právna záväznosť technických noriem.  

                                                 
18

 Jareš, J. – Novák, M.: Uplatňování českých technických norem, s. 20-21. Dostupné na internete: 

http://www.unmz.cz/sborniky_th/sb3/uplatnovani_ctn.pdf (navštívené dňa 31.5.2015). 
19

 Pozri už spomenuté príspevky Bianchi, L.: Diskusia o význame technických noriem v našom právnom 

poriadku. In: Právny obzor, 38, 1955, č. 7, s. 440 a nasl.; Blažke, J.: Nový druh právních norem - technické 

normy. In: Zprávy advokacie, 1962, s. 8 a nasl.; Vobořil, O.: K právní povaze technických norem. In: Správní 

právo, 8, 1975, s. 412 a nasl.  
20

 Jareš, J. – Novák, M.: Uplatňování českých technických norem, s. 22. Dostupné na internete: 

http://www.unmz.cz/sborniky_th/sb3/uplatnovani_ctn.pdf (navštívené dňa 31.5.2015).  

http://www.unmz.cz/sborniky_th/sb3/uplatnovani_ctn.pdf
http://www.unmz.cz/sborniky_th/sb3/uplatnovani_ctn.pdf
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Druhým českým zákonom upravujúcim problematiku technických noriem sa stal 

zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Až touto novou úpravou sa 

pritom v Českej republike definitívne odstránila možnosť úradného vydávania 

záväzných českých technických noriem ako predpisov, ktorými sa dovtedy v rozpore s 

Ústavou Českej republiky ukladali fyzickým a právnickým osobám povinnosti. ČSN teda 

prestali byť všeobecne právne záväznými – záväznosť dovtedajších ČSN definitívne zanikla 

dňom 1. januára 2000.
21

 Až od roku 2000 sa teda v Českej republike dovŕšil úplný prechod od 

záväznosti technických noriem na základe rozhodnutia Úradu k ich zásadnej právnej 

nezáväznosti (pokiaľ na ne výslovne neodkáže všeobecne záväzný predpis
22

).  

Novým zmyslom technických noriem sa stalo primárne podávať informácie o 

všeobecne uznávaných technických riešeniach. Záväznými pritom tieto riešenia môžu 

byť iba na základe zákonného odkazu, a to formou odkazu výlučného (povinného) alebo 

indikatívneho (oznamovacieho).
23

 Výlučný odkaz znamená, že požiadavku právneho 

predpisu možno dodržať iba jediným spôsobom – dodržaním konkrétnej technickej normy. 

Indikatívny odkaz naopak znamená, že technická norma, na ktorú sa odkazuje, je iba jedným 

z možných spôsobov riešenia, ale želaný štandard možno dosiahnuť aj iným spôsobom.
24

 

Napríklad európske harmonizačné smernice (vydávané ako nezáväzné v rámci tzv. New 

Approach v tejto sfére regulácie v rámci EÚ) predstavujú práve takéto nezáväzné technické 

normy, ktoré stanovujú zásadne teleologicky iba ciele a štandardy, ktoré možno dosiahnuť aj 

vlastnou cestou, a cestu načrtnutú normou možno považovať len za odporúčanú 

najjednoduchšiu cestu.
25

 Platí pritom zásada, že harmonizované nezáväzné európske 

technické normy majú aj jednotlivé členské štáty zachovať nezáväznými, a teda neodkazovať 

na ne v zákonoch ako na výlučne záväzné technické normy, ale zásadne iba ako na 

odporúčané (indikatívne, oznamovacie) normy.  

Vrátiac sa späť k legislatívnej technike odkazov na technické normy, z ďalšieho 

hľadiska sa rozlišuje medzi priamym a nepriamym odkazom. Nepriamym je odkaz na 

„súčasný stav vývoja“, ako obdobu nemeckých „uznávaných pravidiel hospodárstva 

a techniky“. Neuvádza teda žiadnu konkrétnu technickú normu, ani všeobecne neodkazuje na 

                                                 
21

 Tamže, s. 9.  
22

 Rajchl, J.: O právní povaze českých technických norem - ČSN. Dostupné na internete: 

http://spravni.juristic.cz/76549/clanek/spravni1.html (navštívené dňa 31.5.2015): „Při ukládání pokuty za 

nesplnění povinnosti, vyplývající z ČSN, nestačí pouhé konstatování správního orgánu, že určitá ČSN byla 

porušena. Okolnosti porušení je nutné v řízení zkoumat jako otázky skutkové. Je nutné dokázat, zda se ČSN na 

konkrétní případ vztahuje a zda její údajně porušené ustanovení je skutečně závazné. Jak už bylo totiž řečeno, 

ČSN obsahují i ustanovení doporučujícího charakteru, a ty závazná nejsou. Stejně je třeba postupovat v řízení u 

soudu.“ 
23

 Podľa Jareš, J. – Novák, M.: Uplatňování českých technických norem, s. 23 a nasl. Dostupné na internete: 

http://www.unmz.cz/sborniky_th/sb3/uplatnovani_ctn.pdf (navštívené dňa 31.5.2015). Problematike 

odkazovania na technické normy sa podrobne venoval Ústavní soud ČR v náleze č. 40/08 zo dňa 26. mája 2009, 

publikovaný v Sbírce zákonů pod č. 241/2008 Sb., ktorý konštatuje: „Na otázku, proč se normy používají, i když 

nejsou právně závazné, by se dalo odpovědět tím, že jejich používání je výhodné, protože usnadňuje výrobu a 

výměnu zboží, dorozumívání se mezi výrobci a odběrateli, vytvářejí důvěru mezi výrobcem a spotřebitelem, 

přispívají ke snižování výrobních nákladů, odstraňují překážky na trhu atd. To jsou také hlavní důvody pro vznik 

technických norem na podnikové, národní i mezinárodní úrovni.“ Porovnaj Báčová, M.: Jsou či mohou být 

technické normy závazné? Dostupné na internete: 

http://www.cklop.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=332:jsou-ci-mohou-byt-technicke-

normy-zavazne&catid=94:uvod-2 (navštívené dňa 31.5.2015). Tiež Nováková, P.: O technických normách (III.): 

Proč se vyplatí je dodržovat, i když nejsou povinné? Dostupné na internete: 

https://www.patria.cz/pravo/2329910/o-technickych-normach-iii-proc-se-vyplati-je-dodrzovat-i-kdyz-nejsou-

povinne.html (navštívené dňa 31.5.2015). 
24

 Nováková, P.: O technických normách (I.): Jak je to s jejich závazností? Dostupné na internete: 

https://www.patria.cz/pravo/2315574/o-technickych-normach-i-jak-je-to-s-jejich-zavaznosti.html (navštívené 

dňa 31.5.2015). 
25

 Podľa Jareš, J. – Novák, M.: Uplatňování českých technických norem, s. 23 a nasl. Dostupné na internete: 

http://www.unmz.cz/sborniky_th/sb3/uplatnovani_ctn.pdf (navštívené dňa 31.5.2015). 

http://spravni.juristic.cz/76549/clanek/spravni1.html
http://www.unmz.cz/sborniky_th/sb3/uplatnovani_ctn.pdf
http://www.cklop.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=332:jsou-ci-mohou-byt-technicke-normy-zavazne&catid=94:uvod-2
http://www.cklop.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=332:jsou-ci-mohou-byt-technicke-normy-zavazne&catid=94:uvod-2
https://www.patria.cz/pravo/2329910/o-technickych-normach-iii-proc-se-vyplati-je-dodrzovat-i-kdyz-nejsou-povinne.html
https://www.patria.cz/pravo/2329910/o-technickych-normach-iii-proc-se-vyplati-je-dodrzovat-i-kdyz-nejsou-povinne.html
https://www.patria.cz/pravo/2315574/o-technickych-normach-i-jak-je-to-s-jejich-zavaznosti.html
http://www.unmz.cz/sborniky_th/sb3/uplatnovani_ctn.pdf
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„technické normy“. Priamym je naproti tomu výslovný odkaz na technické normy, a to buď 

všeobecný (nešpecifikuje konkrétne normy, iba všeobecne odkazuje na nutnosť alebo 

odporúčanie dodržiavať technické normy daného odvetvia, či sektora) alebo konkrétny 

(datovane – staticky – odkazujúc na konkrétnu časovú verziu konkrétnej technickej normy, 

alebo nedatovane – dynamicky – t.j. odkazujúc na konkrétnu normu, ale neurčujúc jej 

konkrétnu verziu v čase, pripúšťajúc jej následný vývoj a zmeny).
26

 

 

V Slovenskej republike bola v zmysle zákona č. 142/1991 Zb. a zákona č. 

632/1992 Zb. tiež zrušená záväznosť noriem vydaných pred účinnosťou zákona č. 

142/1991 Zb., a to k 1. januáru 1995. Pretože však nie všetky požiadavky týkajúce sa ochrany 

zdravia, bezpečnosti pri práci, a ochrany životného prostredia boli k 1. januáru 1995 

zakotvené v právnych predpisoch Slovenskej republiky, identifikovali ústredné orgány štátnej 

správy v roku 1994 tie normy, resp. články a kapitoly technických noriem, ktoré mali zostať 

aj naďalej záväzné, a tie boli vyhlásené výmerom č. 79/1994 zverejnenom vo Vestníku č. 

13/1994 čl. 1
27

 ako stále reziduálne právne záväzné.  

Novú, a dodnes platnú a účinnú úpravu technických noriem na Slovensku potom 

priniesol zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o 

posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ponovom upravuje 

spôsob ustanovovania technických požiadaviek na výrobky, ktoré by mohli ohroziť zdravie, 

bezpečnosť alebo majetok osôb, alebo životné prostredie. Tento zákon akceptoval striktné 

rozlíšenie medzi technickými normami a právnymi normami – rozlišuje tak medzi 

technickými normami a technickými predpismi. Podľa § 4 zákona, technický predpis na 

účely tohto zákona je všeobecne záväzný právny predpis, ktorý obsahuje technické 

požiadavky na výrobky, ktorých dodržiavanie je povinné pri uvádzaní výrobku na trh, pri jeho 

používaní, alebo ktorý zakazuje alebo obmedzuje výrobu, dovoz, predaj alebo používanie 

určitého výrobku.
28

 

 Naproti tomu, podľa § 5 zákona č. 264/1999 Z.z., technická norma obsahuje 

pravidlá, usmernenia, charakteristiky alebo výsledky činností, ktoré sú zamerané na 

dosiahnutie ich najvhodnejšieho usporiadania v danej oblasti a pri všeobecnom a opakovanom 

použití. Sama osebe pritom nie je právne záväzná, a to ani z rozhodnutia orgánu štátnej 

správy, pokiaľ tak nie je ustanovené všeobecne záväzným predpisom (najmä tzv. 

technickým predpisom). Citujúc § 7 zákona: zhoda so slovenskými technickými normami je 

dobrovoľná okrem prípadov, keď ich dodržiavanie vyžaduje tento zákon alebo iný technický 

predpis.  

Technická norma má podľa zákona viacero foriem, a to najmä: 

a) medzinárodná norma, ktorú prijala medzinárodná organizácia pre normalizáciu, a ktorá je 

verejne prístupná,  

b) európska norma, ktorú prijala európska organizácia pre normalizáciu, a ktorá je verejne 

prístupná,  

c) slovenská technická norma, ktorá je verejne prístupná (Slovenská technická norma sa 

označuje značkou STN a jej vydanie sa oznamuje vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, 

metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky), 

d) zahraničná norma, ktorú prijala zahraničná národná normalizačná organizácia, a ktorá je 

verejne prístupná.  

                                                 
26

 Problematika uvádění technických norem v právních předpisech. Dostupné na internete: 

http://www.unmz.cz/urad/problematika-uvadeni-technickych-norem-v-pravnich-predpisech (navštívené dňa 

31.5.2015). 
27

 Mokráňová, S.: Slovenské technické normy, ich využívanie a záväznosť. Dostupné na internete: 

www.aos.sk/spe/seminare/archiv.../Clanky%5C97%5C97BP02.doc (navštívené dňa 31.5.2015). 
28

 Elektronické databázy právnych predpisov vykazujú celkovo 634 predpisov v kategórii technických predpisov 

(v databáze nesprávne označených ako „technické normy“). Pozri http://www.zakonypreludi.sk/obor/4236241 

(navštívené dňa 31.5.2015). 

http://www.unmz.cz/urad/problematika-uvadeni-technickych-norem-v-pravnich-predpisech
http://www.aos.sk/spe/seminare/archiv.../Clanky%5C97%5C97BP02.doc
http://www.zakonypreludi.sk/obor/4236241
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3         TECHNICKÉ NORMY A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 

Zodpovednosť za škodu upravuje v Občianskom zákonníku všeobecne ustanovenie § 

420:  

(1) Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.
 29

 

... 

(3) Zodpovednosti sa zbaví ten, kto preukáže, že škodu nezavinil. 

 Dodržanie technickej normy pritom možno považovať za právnu povinnosť, ak 

povinnosť dodržania normy vyplýva z právneho predpisu (technického predpisu alebo iného 

osobitného zákona), alebo z dohody zmluvných strán. V prípade porušenia právnej povinnosti 

porušením záväznej technickej normy tak v prípade naplnenia všetkých podmienok vzniku 

zodpovednostného vzťahu vznikne škodcovi záväzok zo zodpovednosti za škodu – teda najmä 

ak sa preukáže, že porušením povinnosti došlo v príčinnej súvislosti ku vzniku škody, 

a škodca sa prezumovanej viny nezbaví exkulpáciou v zmysle odseku 3. 

Okrem takéhoto implicitného zohľadnenia záväzných technických noriem však 

v Občianskom zákonníku nájdeme aj výslovné ustanovenia o záväzných technických 

normách a o zákonnej povinnosti ich dodržiavať. V týchto prípadoch však 

namiesto zodpovednosti za škodu ide o zodpovednosť za vady – konkrétne zodpovednosť za 

to, že vec (dielo) nebola zhotovená v súlade so záväznými technickými normami. Tak podľa § 

616 pojednávajúceho o kúpnej zmluve „Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne 

právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, 

najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám...“ Obdobne, podľa § 633 ods. 1 pri 

zmluve o dielo, „Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom 

čase. Ak je na vykonanie diela ustanovená záväzná technická norma, musí vykonanie 

zodpovedať tejto norme.“  

Do kategórie zodpovednosti za škodu naopak patrí úprava povinnosti oboznámiť 

kupujúceho s technickou normou v § 617 Občianskeho zákonníka: „Ak treba, aby sa pri 

užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je 

upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže 

ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný 

nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.“ V tomto prípade sa pritom zrejme 

vyžaduje oboznámenie aj s nezáväznou technickou normou; zodpovednostný vzťah tu však 

nevzniká v súvislosti s dodržaním alebo nedodržaním technickej normy, ale iba ako dôsledok 

nedodržania osobitnej zákonnej povinnosti oboznámiť užívateľa s technickou normou. 

Možnosť zbavenia sa zodpovednosti tu má podobu preukázania, že ide o pravidlá všeobecne 

známe, s ktorými nemusí predávajúci kupujúceho oboznamovať. Nakoľko tu pritom nejde 

o zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z (ne)dodržania technickej normy, nebudeme toto 

ustanovenie bližšie analyzovať, a namiesto toho sa budeme ďalej v rámci úpravy 

v Občianskom zákonníku venovať v súvislosti s technickými normami iba zodpovednosti za 

škodu podľa §§ 415 a 420 Občianskeho zákonníka. 

 

Dodržanie záväznej normy je v kontexte zodpovednostných vzťahov podľa §§ 415 a 

420 Občianskeho zákonníka všeobecne považované len za indíciu dodržania právnych 

povinností zhotoviteľa (predávajúceho)
30

 a samo osebe neznamená automaticky exkulpáciu 

                                                 
29

 Takouto právnou povinnosťou je aj všeobecná prevenčná povinnosť podľa § 415 Občianskeho zákonníka: 

„Každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom 

prostredí.“ 
30

 Schulte, M. – Schröder, R. (eds.): Handbuch des Technikrechts : Allgemeine Grundlagen : Umweltrecht – 

Gentechnikrecht – Energierecht : Telekommunikations- und Medienrecht : Patentrecht – Computerrecht. 2. 

vydanie. Berlín: Springer-Verlag, 2011, s. 374. Nemecké súdy v prípade porušenia normy konštruujú predpoklad 

(prezumpciu) zodpovednosti. Ensthaler, J. – Gesmann-Nuissl, D. – Müller, S.: Technikrecht : Rechtliche 

Grundlagen des Technologiemanagements. Berlín: Springer-Verlag, 2012, s. 35. 
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podľa § 420 ods. 3 Občianskeho zákonníka,
31

 nakoľko aj pri dodržaní technickej normy 

mohol predávajúci alebo zhotoviteľ škodu zaviniť – napríklad iným konaním, ktoré nesúvisí s 

technickou normou a jej dodržaním. Aby sa predávajúci alebo zhotoviteľ úspešne exkulpoval 

podľa § 420 ods. 3 Občianskeho zákonníka, musí potom preukázať, že vznik škody nezavinil.  

V inom, hypotetickom prípade, ak by napríklad predávajúci alebo zhotoviteľ mal 

vedomosť o tom, že dodržaním technickej normy, ktorá je zastaraná, vznikne škoda, dodržal 

by síce právnu povinnosť postupovať podľa záväznej technickej normy, avšak dopustil by sa 

tým porušenia všeobecnej prevenčnej povinnosti v § 415 Občianskeho zákonníka – dodržal 

by teda síce právnu povinnosť podľa záväzného technického predpisu a záväznej technickej 

normy, ale nie právnu povinnosť (všeobecnú prevenčnú povinnosť) podľa § 415 Občianskeho 

zákonníka. Ak by sa pritom nevyvinil v zmysle vyššie spomenutého § 420 ods. 3 

Občianskeho zákonníka, niesol by zodpovednosť za škodu, hoci technickú normu dodržal.   

Obdobne ani nedodržanie záväznej normy neznamená automaticky a za každých 

okolností vznik zodpovednostného vzťahu podľa § 420 Občianskeho zákonníka. Môže síce 

viesť k osobitným druhom (administratívnoprávnej) zodpovednosti vyplývajúcim zo 

špeciálnych (technických) predpisov, v prípade zodpovednosti podľa § 420 Občianskeho 

zákonníka sa však zhotoviteľ alebo predávajúci môže opäť exkulpovať tým, že preukáže, že 

škodu nezavinil aj keď nedodržal záväznú technickú normu (čo môže byť dôkazne náročné), 

prípadne že medzi nedodržaním normy a vznikom škody neexistuje príčinná súvislosť. Pre 

vzájomný vzťah zodpovednosti podľa § 420 (v spojení s § 415) Občianskeho zákonníka 

na jednej strane a administratívnoprávnej zodpovednosti za porušenie záväzných 

technických noriem (v zmysle osobitnej zodpovednosti podľa špeciálnych predpisov) na 

strane druhej teda platí, že tieto dva druhy zodpovednosti sú na sebe nezávislé. 

 

Osobitne môžeme tiež preskúmať dodržanie alebo porušenie nezáväznej technickej 

normy. Ak by nešlo o normu záväznú (ani len zmluvne záväznú), nepredstavuje jej porušenie 

samo osebe porušenie právnej povinnosti. Zodpovednosť podľa osobitného technického 

predpisu (administratívnoprávna zodpovednosť) alebo na zmluvnom základe je tu teda 

zásadne vylúčená. Zodpovednosť za škodu podľa §§ 415 a 420 Občianskeho zákonníka by 

však bola opäť posudzovaná nezávisle od (ne)dodržania technickej normy – s ohľadom na 

povinnosť dodržať všeobecnú prevenčnú povinnosť podľa § 415 Občianskeho zákonníka. 

Obdobne platí, že ak by zhotoviteľ/predávajúci nezáväznú normu dodržal, hoci by mal 

vedomosť o tom, že dodržanie nezáväznej normy spôsobí škodu, porušil by tým opäť 

všeobecnú prevenčnú povinnosť podľa § 415 Občianskeho zákonníka.  

 

Záverom tak možno konštatovať, že dodržanie alebo nedodržanie technickej normy 

nemá v rámci všeobecnej občianskoprávnej zodpovednosti podľa Občianskeho 

zákonníka jednoznačne určenú dôkaznú silu či nezvratné právne následky, a súd 

v súdnom konaní nie je povinný z dodržania alebo nedodržania technickej normy automaticky 

vyvodzovať závery o nevzniknutí alebo naopak o vzniku občianskoprávneho 

zodpovednostného vzťahu. Povinnosť dodržať záväznú technickú normu totiž spadá 

primárne do oblasti administratívnoprávnej zodpovednosti z osobitných technických 

predpisov, a je nezávislá od súdneho posúdenia toho, či dodržaním alebo nedodržaním 

technickej normy vznikla občianskoprávna zodpovednosť – tá totiž podľa § 420 

Občianskeho zákonníka vzniká len ak nedodržanie záväznej technickej normy kauzálne 

súvisí so zavineným vznikom škody, alebo – vo výnimočných situáciách – ak 

(ne)dodržaním nezáväznej technickej normy alebo dokonca dodržaním záväznej normy bola 

porušená všeobecná prevenčná povinnosť podľa § 415 Občianskeho zákonníka, 

                                                 
31

 Schulte, M. – Schröder, R. (eds.): Handbuch des Technikrechts : Allgemeine Grundlagen : Umweltrecht – 

Gentechnikrecht – Energierecht : Telekommunikations- und Medienrecht : Patentrecht – Computerrecht. 2. 

vydanie. Berlín: Springer-Verlag, 2011, s. 367. 
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v dôsledku čoho vznikla v príčinnej súvislosti zavinená škoda. Súd tak musí brať do úvahy 

všetky okolnosti prípadu, a samostatne si posúdiť, či (ne)dodržanie (ne)záväznej normy 

bolo porušením právnej povinnosti (všeobecnej prevenčnej povinnosti alebo povinnosti 

podľa technického predpisu) a či toto porušenie bolo príčinou zavineného vzniku škody. 

Zavinenie sa pritom v zmysle § 420 Občianskeho zákonníka predpokladá, pričom podľa § 420 

ods. 3 sa pripúšťa exkulpácia. 

 

Osobitná je situácia zodpovednosti za škodu podľa zákona č. 294/1999 Z.z. 

o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, t.j. podľa lex specialis vo vzťahu 

k Občianskemu zákonníku. Podľa § 1 tohto zákona, výrobca zodpovedá za škodu spôsobenú 

vadným výrobkom na zdraví alebo na živote poškodeného alebo na veci inej, než je vadný 

výrobok, ak je obvykle určená na osobné použitie alebo na osobnú spotrebu, poškodenému 

slúžila prevažne na tento účel, a poškodený preukáže, že výrobok je vadný, preukáže 

škodu a preukáže príčinnú súvislosť medzi vadným výrobkom a škodou. Dôkazné 

bremeno tu teda spočíva na žalobcovi – poškodenom.  

Pri zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom sa vôbec nezohľadňuje 

zavinenie výrobcu; ide o zodpovednosť objektívnu. Avšak podľa § 5 zákona č. 294/1999 

Z.z., výrobca sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom 

(liberovať) ak preukáže, že 

a) výrobok neuviedol do obehu, alebo 

b) podľa okolností, ktoré vzniku škody predchádzali, možno vychádzať z toho, že výrobok 

nebol vadný v čase jeho uvedenia do obehu alebo vada výrobku nastala neskôr, alebo 

c) výrobok nevyrobil na predaj alebo na iné užitie alebo použitie na podnikateľské účely, ani 

ho nedistribuoval v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo 

d) vada výrobku je dôsledkom splnenia povinnosti vyplývajúcej výrobcovi zo všeobecne 

záväzného právneho predpisu (napríklad z technického predpisu, pozn. T.G.) alebo  

e) stav vedeckých a technických poznatkov v čase uvedenia výrobku do obehu neumožňoval 

vadu výrobku zistiť. 

Ak teda výrobca dodrží právne záväznú technickú normu môže dodržanie tejto 

normy použiť ako liberačný dôvod v zmysle § 5 zákona. Musí však dokázať (uniesť 

dôkazné bremeno), že vada kauzálne vyplýva z dodržania záväznej normy. Ak by naopak 

výrobca dobrovoľne postupoval podľa nezáväznej normy, nemôže takýto postup použiť 

ako liberačný dôvod podľa § 5 zákona, nakoľko nešlo o povinnosť vyplývajúcu zo 

všeobecne záväzného právneho predpisu.  

Úprava vyplývajúca z tohto lex specialis je voči výrobcovi prísnejšia než všeobecná 

úprava zodpovednosti v Občianskom zákonníku; na zavinenie sa neprihliada, exkulpácia nie 

je možná. Možnosť sudcu uznať liberáciu z objektívnej zodpovednosti je obmedzená iba na 

zákonom stanovené liberačné dôvody. Tento zákon však na druhej strane na rozdiel od 

všeobecnej úpravy v Občianskom zákonníku uznáva pomerne jednoduchú liberačnú možnosť 

argumentáciou o dodržaní všeobecne záväzného technického predpisu (normy). Dodržanie 

administratívnoprávneho predpisu je tu teda považované za možný liberačný dôvod 

civilnoprávnej zodpovednosti, ak sa ho výrobca dovolá a preukáže príčinnú súvislosť 

medzi dodržaním záväznej technickej normy a vznikom vady výrobku.  

 

Na záver možno ešte poukázať na už vyššie spomenutú hypotetickú možnosť, že by 

takto došlo k liberácii v prípade, kedy by výrobcovi bolo vopred zrejmé, že dodržanie normy 

bude mať za následok vadu výrobku s dôsledkom škody. Poškodený by v takom prípade mal 

stále mať možnosť uplatniť si nároky zo zodpovednosti za škodu na základe všeobecnej 

úpravy zodpovednosti za škodu podľa §§ 415 a 420 Občianskeho zákonníka, a prípadne 

v závislosti na vôľovom prvku výrobcu dokonca aj na základe ustanovení o osobitnej 

zodpovednosti za úmyselné konanie v rozpore s dobrými mravmi podľa § 424 Občianskeho 
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zákonníka (problémom by však v takomto prípade bolo dokazovanie úmyselného zavinenia 

výrobcu poškodeným, v dôsledku čoho by zrejme nakoniec skončilo konanie o náhradu škody 

neúspechom poškodeného). 

 

ZÁVER 

 Z načrtnutého prehľadu vyplýva, že technické normy a ich dodržanie 

alebo nedodržanie zohrávajú odlišnú rolu v prípade všeobecnej zodpovednosti za škodu 

v Občianskom zákonníku, a v prípade osobitnej zodpovednosti v zákone o zodpovednosti za 

škodu spôsobenú vadným výrobkom. Dodržanie záväznej technickej normy v druhom prípade 

môže slúžiť ako liberačný dôvod, ak výrobca preukáže, že dodržal záväznú normu a tá bola 

príčinou vady výrobku (a následnej škody). Ani v jednom z prípadov zodpovednosti však 

dodržanie technickej normy neznamená automaticky úplné vylúčenie zodpovednosti, ak by 

bola napríklad porušená všeobecná prevenčná povinnosť podľa § 415 Občianskeho zákonníka 

(napr. ak výrobca vedel, že aj pri dodržaní normy vznikne škoda). Zásadne teda platí, že 

dodržiavanie alebo nedodržiavanie záväzných alebo nezáväzných technických noriem samo 

o sebe nepredstavuje absolútnu istotu vylúčenia alebo naopak vzniku zodpovednostných 

vzťahov podľa občianskeho práva. Súd sa vždy musí vysporiadať so všetkými okolnosťami 

prípadu, a buď skonštatuje vznik zodpovednostného vzťahu podľa osobitného zákona (o 

zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, ak sa výrobca neliberuje) alebo 

vyvodí z okolností prípadu závery liberačné (v prípade dodržania záväznej normy podľa 

zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, ak dodržanie normy bolo 

príčinou vady výrobku), alebo skonštatuje zodpovednosť podľa všeobecných ustanovení 

Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu (§§ 415 a 420, ak sa preukáže porušenie 

právnej povinnosti, príčinná súvislosť so škodou, a nedôjde k exkulpácii) či naopak uzná 

exkulpáciu (v prípade, že zhotoviteľ/predávajúci škodu nezavinil), a to nezávisle od prípadnej 

administratívnoprávnej zodpovednosti za nedodržanie záväznej technickej normy.  

Zásadne však vzhľadom na preskúmané alternatívy možno súhlasiť so záverom, že 

technické normy slúžia okrem verejnoprávneho záujmu na ochrane života, bezpečnosti 

a zdravia aj súkromnoprávnemu záujmu na znížení rizika právnej zodpovednosti za škodu, za 

predpokladu ich dodržiavania výrobcom/zhotoviteľom/predajcom. Najzreteľnejšie to vidno 

v prípade zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, kde sa ponúka 

možnosť liberácie, ale tiež v prípade ustanovení všeobecnej úpravy o zodpovednosti za škodu 

v Občianskom zákonníku, kde dodržanie záväznej technickej normy predstavuje dodržanie 

právnej povinnosti (§ 420 ods. 1) vyplývajúcej zo zákona; napokon aj dodržanie nezáväznej 

normy môže byť považované za prejav rešpektovania všeobecnej prevenčnej povinnosti 

podľa § 415 Občianskeho zákonníka. Načrtnuté hypotetické prípady dodržiavania zastaranej 

normy s vedomím spôsobenia škody by predstavovali iba výnimočné prípady excesu 

(porušenia všeobecnej prevenčnej povinnosti či úmyselného konania proti dobrým mravom), 

a v praxi k nim zrejme takmer nedochádza. 
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THE SPECIFICITIES OF PATENT LAW IN CZECHOSLOVAKIA : 

INVENTIONS, DISCOVERIES AND IMPROVEMENT PROPOSALS
1
 

 

ŠPECIFIKÁ PATENTOVÉHO PRÁVA V ČESKOSLOVENSKU : 

VYNÁLEZY, OBJAVY A ZLEPŠOVACIE NÁVRHY 
 

Tomáš Gábriš  
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

Abstrakt 

Zavedením zlepšovacích návrhov od roku 1952 a ochrany objavov od roku 1957 

Československo poskytovalo právnu ochranu výsledkom duševnej činnosti, ktoré sa tradične 

nachádzali mimo ochrany poskytovanej patentovým právom, a to buď z dôvodu nedostatku 

pôvodnosti (v prípade zlepšovacích návrhov) alebo z dôvodu objektu (objavy). Alternatívne 

k patentovej ochrane sa navyše ponúkala ochrana vynálezov prostredníctvom autorských 

osvedčení, ktoré neboli limitované dobou trvania. Napriek tomu väčšina socialistických krajín 

stále preferovala tradičný patentový model ochrany.  

Kľúčové slová: patent, zlepšovací návrh, objav, vynález 

 

Abstract 

Through the protection of improvement proposals since 1952 and protection of discoveries 

since 1957, the Czechoslovak law protected intellectual outputs that were traditionally outside 

the scope of patent protection, either because of the lack of novelty (improvement proposals) 

or because of the subject matter (discoveries). Additionally, the patent protection was offered 

an alternative in the form of author’s certificate unlimited in time. Still, preference for patents 

was prevalent even among the countries of the Socialist bloc. 

Keywords: patent, improvement proposal, discovery, invention 

INTRODUCTION 

The intellectual property protection is an issue of a heated debate nowadays. Opinions 

range from claims of being a tool of censorship preventing the dissemination of knowledge 

and further development,
2
 to opinions on the need to protect the efforts of the rights holders, 

supporting thus their creativity.
3
 Indeed, from a historical viewpoint, intellectual property law 

in its modern shape emerged in the second half of the 19th century mostly with the goal of 

protecting economic interests of the inventors and authors against copying and use of the 

objects of their rights, especially at the international exhibitions where foreigners were often 

                                                 
1
 This contribution/publication is the result of the project implementation: Comenius University in Bratislava 

Science Park supported by the Research and Development Operational Programme funded by the ERDF. Grant 

number : ITMS 26240220086. 
2
 Bartow, A.: Fair use and the fairer sex: gender, feminism, and copyright law. In: Journal of Gender, Social 

Policy & the Law, 14, 2006, p. 555. 
3
 Cf. Telec, I.: Sdílení dat na internetu. In: 18. Slovenské dni práva. Bratislava: Slovenská advokátska komora, 

2012, p. 67. He points to the notion of i-marxism with respect to those who oppose the copyright system. The 

term i-marxism was coined by Kučík, V.: iMarxismus: Odvrácená strana boje proti autorským a patentovým 

právům. Available online: http://www.ceskapozice.cz/domov/pravo-bezpecnost/imarxismus-odvracena-strana-

boje-proti-autorskym-patentovym-pravum  (accessed on 1 June 2015).  

http://www.ceskapozice.cz/domov/pravo-bezpecnost/imarxismus-odvracena-strana-boje-proti-autorskym-patentovym-pravum
http://www.ceskapozice.cz/domov/pravo-bezpecnost/imarxismus-odvracena-strana-boje-proti-autorskym-patentovym-pravum
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coming with the intent to copy the latest technological masterpieces. The first international 

conventions protecting intellectual property rights were passed in that period – it was the Paris 

Convention for the Protection of Industrial Property of 1883 and the Berne Convention for the 

Protection of Literary and Artistic Works of 1886. Even back in the period, heavy debates 

surrounded the issue of intellectual property law and its protection, though, with concerns of 

possible obstacles to further development of technology. A reflection of these concerns can 

still be seen today in critical ideas on the utilitarian background of intellectual property 

protection,
4
 claimed to be unjust. Strong protection is namely sometimes considered 

disproportionate to the overall interests of the human society, especially since the concept of 

property and ownership underwent a tremendous change in the 20th century from an absolute 

ownership to the so-called social ownership, imposing upon the owner not solely rights, but 

also obligations towards others and towards the society. A reflection of such obligations can 

be seen in the current system of “legal licences” allowing for “fair use” of the protected 

works. A rather extreme expression of the same approach was the institution of so-called 

author’s certificate as a type of protection offered on inventions in the socialist legal systems, 

whereby the protected objects belonged to the State and everybody was allowed to use the 

invention, while the author was to be paid certain remuneration.
5
 In this respect, contrasting 

prolongations of the protection periods and strengthening of the already too absolute rights 

and dominance of the rights holders are always a source of intense debate in legal scholarship. 

Nevertheless, the prevailing opinion in the European Union Member States is still that of a 

strong protection of rights holders. This is reflected both in the official policy documents, as 

well as in the legally binding documents at the international, EU and national (Slovakian) 

level. 

1   LEGAL PROTECTION OF INVENTIONS, DISCOVERIES AND 

IMPROVEMENT PROPOSALS IN CZECHOSLOVAKIA (1948-1989) : AN 

OVERVIEW 

 

The most important peculiarities of the Czechoslovak regulation of industrial property 

protection have lately been summarized neatly by Marketa Trimble in her Article from 2013. 

She stressed correctly the inspirational potential of the Czechoslovak regulation for those who 

rather advocate for a liability model of intellectual property protection (a system where the 

liability rule would preclude a patent holder from excluding others from utilizing his patented 

invention and permit the holder only to enjoy a licensing fee for the utilization of his patented 

invention).
6
 The Czechoslovak patent law (rather denoted historically as “inventor’s and 

innovator’s law”) from before 1989 provided namely for a system that looked somewhat like 

a liability rule system. Additionally, another characteristic feature was that it also provided for 

protection of and reward for unpatentable discoveries, similarly to some other countries of the 

Socialist bloc.
7
 Finally, besides inventions and discoveries, improvement proposals were 

                                                 
4
 Gupta, R.: Copyright v. Copyleft: A Feminist Perspective on Marginalization under Copyright Laws. Available 

online: http://www.nujslawreview.org/pdf/articles/2011_1/raadhika-gupta.pdf (accessed on 1 June 2015).  
5
 Vojčík, P. et al.: Právo duševného vlastníctva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, p. 264. This is still the case in 

Slovakia with respect to certificates on new methods of prevention, diagnostics and treatment of animals under 

Ordinance no. 105/1983 Coll.  
6
 Trimble, M.: The Patent System in Pre-1989 Czechoslovakia. Scholarly Works. Paper 810, 2013, p. 5. 

Available online: http://scholars.law.unlv.edu/facpub/810 (accessed on 1 June 2015). 
7
 Ibid., p. 6. Czechoslovakia was the first country of the Socialist bloc after the Soviet Union to introduce 

registration of discoveries. Not all countries of the Socialist bloc provided for the protection of discoveries, 

though; as of 1988 it was only Czechoslovakia, Soviet Union, Bulgaria, Cuba, and Mongolia. Cf. Ringl, A.: 

Ochrana objevů v socialistických státech. In: Právník, 120, 1981, p. 1093; Kollárik, F.: Právna ochrana objavov 

ako najcennejších výsledkov duševnej tvorivej práce. In: Právny obzor, 59, 1976, p. 332. 

http://www.nujslawreview.org/pdf/articles/2011_1/raadhika-gupta.pdf
http://scholars.law.unlv.edu/facpub/810
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discerned as another type of innovating activity, albeit not necessarily being of an inventive 

nature (see infra). 

 The evolution towards this system of legal protection was only gradual in 

Czechoslovakia, starting from a 1952 Act, going through 1957 Act and some failed attempts 

from 1960s, to the 1972 Act, the last one being the most similar to the Soviet model. 

Already the 1952 statute, Act No. 6/1952 Coll. on inventions and improvement 

proposals, effective as of 1 April 1952, introduced two major features that set it apart from its 

historical predecessors in the territory of Czechoslovakia (mostly of Austrian origin and 

inspiration). The first feature was the concept of improvement proposals.
8
 The second feature 

was an “offer of an invention to the state” (“ponuka vynálezu štátu”), modelled after 

Hungarian patent law of the time, which guaranteed for the first time that the majority of 

inventions would be controlled by the state. This system was, however, still rather similar to 

the western model of employee inventions, with the difference that in Czechoslovakia the 

mandatory offers were being made to the state instead of the employer.
9
 

The 1952 Act was soon replaced by the new Act No. 34/1957 Coll. on inventions, 

discoveries, and improvement proposals. The 1957 Act moved Czechoslovak patent law 

closer to the Soviet model. In line with that model, the statute provided for protection of 

discoveries in addition to inventions and improvement proposals. Moreover, the statute 

replaced “offers of inventions to the state” with an automatic right to utilize employee 

inventions by the state and with a new institute of a “transfer of an invention to the state” 

(“odovzdanie vynálezu štátu”) through which an inventor could transfer their invention onto 

the state.
10

 Still, an alternative possibility of granting a patent was preserved, albeit this was to 

become a rare situation only. 

In 1964, a draft patent statute was presented that was to introduce so-called author’s 

certificates (“autorské osvedčenia”) modelled after Soviet law from 1919.
11

 However, the 

draft statute did not make it through the parliament and never became a binding law; in a 

more democratic period of 1960s, the draft was namely stopped by reform politicians, and a 

new draft statute was prepared instead – the draft Industrial Property Code, which was 

intended to re-introduce patents as the only form of inventions’ protection.
12

  

However, following the Soviet invasion of Czechoslovakia, the draft Code was set 

aside and a new Act No. 84/1972 Coll. on discoveries, inventions, improvement proposals, 

and industrial designs was approved, effective as of 1 January 1973. In harmony with the 

                                                 
8
 Recognized as worth protection already in 1950 by some scholars, such as Moravec, V.: Zlepšovací náměty. In: 

Právník, 89, 1950, p. 180. 
9
 Trimble, M.: The Patent System in Pre-1989 Czechoslovakia. Scholarly Works. Paper 810, 2013, p. 13. 

Available online: http://scholars.law.unlv.edu/facpub/810 (accessed on 1 June 2015). Cf. Trnec, M.: Nové právo 

o vynálezech a zlepšovacích námětech. In: Právník, 91, 1952, p. 446; Selucký, J.: Vynálezy a zlepšovací náměty 

– právní úprava. In: Právník, 95, 1956, p. 622. 
10

 Trimble, M.: The Patent System in Pre-1989 Czechoslovakia. Scholarly Works. Paper 810, 2013, p. 13. 

Available online: http://scholars.law.unlv.edu/facpub/810 (accessed on 1 June 2015). 
11

 Opltová, M.: O připravovaném zákoně o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích. In: Socialistická 

zákonnost, 11, 1963, p. 491; Knap, K.: Původství k zlepšovacímu návrhu podle platné právní úpravy se zřetelem 

k návrhu zákoníku průmyslových práv. In: Socialistická zákonnost, 12, 1964, p. 52. 
12

 Trimble, M.: The Patent System in Pre-1989 Czechoslovakia. Scholarly Works. Paper 810, 2013, p. 15. 

Available online: http://scholars.law.unlv.edu/facpub/810 (accessed on 1 June 2015). See also Luby, Š.: K 

problému legislatívneho vymedzenia pojmu zlepšovacieho návrhu, vynálezu a objavu a rozsahu ich ochrany. In: 

Právnické štúdie, 11, 1963, p. 368; Ringl, A.: Některé otázky ochrany vynálezů a návrh nového zákona o 

zlepšovacích návrzích, vynálezech a objevech. In: Právny obzor, 47, 1964, p. 146; Kunošík, J.: K niektorým 

otázkam spolupôvodcovstva a spoluohlasovateľstva vo vynálezcovsko-patentnom práve. In: Právny obzor, 51, 

1968, p. 61; Kizlinková, V.: K některým otázkám týkajícím se zlepšovacích návrhů. In: Prokuratura, 2, 1970, 

no. 1, p. 31; Rybárik, K.: Právne formy ochrany vynálezcovskej tvorby. In: Právnické štúdie, 17, 1969, p. 299; 

Luby, Š.: Povaha vynálezcovskoprávnych vzťahov. In: Právny obzor, 52, 1969, p. 10; Luby, Š.: Osobné práva 

vynálezcu de lege ferenda. In: Právny obzor, 52, 1969, p. 411; Luby, Š.: Právo predchádzajúceho užívateľa 

vynálezu. In: Právny obzor, 52, 1969, p. 809. 

http://scholars.law.unlv.edu/facpub/810
http://scholars.law.unlv.edu/facpub/810
http://scholars.law.unlv.edu/facpub/810
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Soviet model, the Act finally provided for the protection of inventions through author’s 

certificates as the preferred alternative to the protection of inventions through patents. All 

inventions for which author’s certificates were issued became automatically the property of 

the state. The author’s certificate was actually the only form of protection available for 

employee inventions, inventions concerning nuclear energy, pharmaceuticals, chemical 

substances, food, and certain microorganisms.
13

 

From that moment on, every inventor was called the “author” and received the 

certificate as a confirmation of authorship and of the right of priority. The author also had the 

right to remuneration for the utilization of the invention, the right to participate in 

development, testing, and implementation of the invention into practice, and “other benefits 

provided by law.”
14

 The Act also preserved the legal protection for “authors” (a new term 

used for all inventors, innovators and authors of discoveries) of  discoveries and improvement 

proposals, and a theoretical option to use an alternative patent protection instead of author’s 

certificate protection. 

2   THE PLACE OF SOCIALIST PATENT SYSTEM AMONG THE THEORIES ON 

INDUSTRIAL PROPERTY PROTECTION 

 

The theories of patent protection had leaned on various theoretical and philosophical 

underpinnings throughout the European history. Albeit currently the trend is more or less 

identical throughout the whole Europe (including the majority of the First World and Second 

World countries), the history includes examples of differing approaches to legal protection of 

inventions (or industrial property in general), as well as to the notion of invention itself.  

Already the oldest example of patent protection was to be provided for something we 

would not consider an invention at all nowadays. It is related to Sybaris, a Greek colony in 

southern Italy that existed from 720 to 510 B.C. Known for their luxurious lifestyle, the 

Sybarites were said to have enacted a law that gave exclusive rights to those who created 

certain culinary delights. Quoting from the historian, Phylarcus, the Greek writer, Athenaeus, 

states: „The Sybarites, having given loose to their luxury, made a law that ... if any 

confectioner or cook invented any peculiar and excellent dish, no other artist was allowed to 

make this for a year; but he alone who invented it was entitled to all the profits to be derived 

from the manufacture of it for that time; in order that others might be induced to labour at 

excelling in such pursuits...“ However, this is now mostly considered rather an ironical 

anecdote than a true evidence for the first patent system in Europe.
15

 If, however, this truly 

had been a first historical patent legislation, already this regulation would have reflected the 

                                                 
13

 Trimble, M.: The Patent System in Pre-1989 Czechoslovakia. Scholarly Works. Paper 810, 2013, pp. 16-17. 

Available online: http://scholars.law.unlv.edu/facpub/810 (accessed on 1 June 2015). For more details, see Knap, 

K. – Opltová, M.: Nový zákon o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech. In: 
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principle of both national economic interest in the protection of intellectual property, as well 

as the idea of  personal intellectual property.
16

  

A detailed elaboration on the theories of industrial and intellectual property protection 

comes up only much later – in modern times, especially in the 18th and 19th centuries in 

connection with the Industrial Revolution.
17

 One of the basic assumptions of modern patent 

protection systems thereby was that the patent represents a legal monopoly, whose 

characteristic feature is its temporariness and a territorial principle – patent issued by certain 

states initially namely applied only in those states.
18

 Understanding patent as a legal 

monopoly was, however, strongly opposed by some representatives of liberalism. For 

example, the well-known economist Adam Smith advocated for liberalization to the extent 

that he was against the idea of patent protection at all. His opponents in this issue were e.g. J. 

Bentham and J. S. Mill, who, in contrast, argued for legal protection of inventive activity 

through patents.
19

 

Finally, the idea of patent protection was eventually widely accepted; still, there were 

different approaches to patent protection in various countries. The patent law of France from 

1791, for example, understood the protection of inventor as a basic human right, whereby 

only an application to the relevant Office was required without any examination of technical 

aspects of the invention. The Prussian Patent Act of 1815 in contrast required the examination 

of technical aspects. In the USA, between 1790 and 1793 the Patent Office examined 

inventions, but subsequently until 1863 no examination was necessary and a simple 

application sufficed; from 1863 until now, again, each application is reviewed and examined 

on technical merits.
20

 

Coming further to Central Europe, an overview of patent legislation specifically for 

the territory of Hungarian Kingdom was offered almost fifty years ago by Ferenc Pecze,
21

 

who highlighted especially the relatively advanced, but unrealized project of the Hungarian 

Patent Act of 1843. Still, in general, patent protection in Hungary (and then in 

Czechoslovakia) followed mostly the models of Austria, requiring technical examination of 

applications and limiting the legal effects of patent monopoly in time and place (territory).
22
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Completely different was the development and the ideological background of the 

protection of inventions in 20
th

 century Soviet Russia (USSR), under the influence of the 

ideas of Marxism-Leninism. Basic ideological assumptions of the socialist idea of protection 

of inventions were contained already in the very first regulation on inventions, signed June 

30, 1919 by V.I. Lenin.
23

 Under this decree, cited here in extenso due to its importance for the 

evolution of industrial property protection in east-central Europe: 

1. Any invention that the Committee for inventions deems useful, may be declared by the 

Resolution of the Presidium of the Supreme Council of National Economy an asset of the 

Russian Soviet Federative Socialist Republic. 

2. Following the publication of the declaration in question, inventions that were declared 

property of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (except for confidential 

inventions) can in general be used by all the citizens and bodies under conditions laid down 

separately in each case. Inventions that were declared state property and concern state 

defence or are particularly important to Russia and are thus recognized by the People's 

Commissariat as secret may not be patented abroad, sold to third parties or published at all. 

Who acts against this rule shall be punished according to the law. 

3. Inventions recognized as useful shall be declared assets of the Russian Soviet Federative 

Socialist Republic upon the consent of the inventor, or, should he disagree, upon using force, 

for remuneration, which is not subject to taxation. 

4. Inventor’s rights to an invention shall be protected by author’s certificate issued to the 

inventor by the Committee for inventions. 

5. Any invention made in the territory of the Russian Soviet Federative Socialist Republic 

must be registered in Russia first; only subsequently it may be registered in other countries. 

Violation of this provision shall be punished. 

6. The registration of an invention, as well as any acts relating to registration, shall be 

performed on behalf of and in the name of the actual inventor or inventors, and the applicant 

is required to confirm this in writing. 

7. The application and the granted certificate do not underlie any administrative fees. 

8. The rights of poor and incapacitated relatives, as well as of the wife of the deceased 

inventor shall be determined according to general principles within the limits prescribed by 

the decree on the abolition of inheritance and by the instruction on bringing into force the 

decree on the abolition of inheritance according to art. 7-8 of the decree on scientific, artistic 

and similar works of the 1 December 1918 (no. 86 Coll., p. 900). 

9. All matters relating to inventions are entrusted to the Committee for inventions at the 

Scientific and Technological Association of the Supreme Council of National Economy. 

10. All laws and regulations on privileges concerning inventions that were issued prior to 

publication of this decree shall be repealed. 

Moscow, Kremlin, June 30, 1919 

President of the Council of People's Commissars 

V. I. Uljanov (Lenin).
24

 

This decree hence cancelled all previously adopted and issued acts on the protection of 

inventions and established a new concept of patent law, arguing that in the collectivist, 

socialist society, a monopoly on the ownership of the means of production (including patented 

inventions) negates itself since the means of production belong to everyone and not only to an 

individual rights (patent) holder – therefore, for the citizens of the country, invention ceases to 
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be considered a legal monopoly of the patent holder and its monopolistic nature is visible only 

in relation to foreign countries.
25

 

 

A new, socialist theory of patent protection was thus introduced in addition to 

previously known theories on industrial property protection. In 1970s, all theories were neatly 

summarized, along with a specification of their fundamental differences, by T. Korbačka:
26

  

First and foremost, one should make notice of the natural law theory, according to 

which the intellectual property rights and patent protection represent natural rights of human 

beings. This was the theory originally proposed by French law on patents from 1791. Next 

one in line was a related theory of social contract, under which patent protection is not a 

natural right, but rather the result of social consensus.  

Particularly significant was another French theory, a so-called Bouffler’s ownership 

theory. Under this theory, the owner of the intellectual estate is equated to an owner of 

tangible things. However, according to critics of this theory, right to an invention is not and 

never was an absolute and unlimited legal control of a thing, but rather a right limited in time, 

whereby as that time lapses, the invention becomes the common good of the society.  

Another theory, theory of remuneration, was partially recognized also in socialism, 

respectively in the law of the countries of Socialist bloc – the legal protection of an invention 

was seen here as a reward for the efforts undertaken by the inventor, in socialist theory 

specifically for to the quantity, quality and social significance of the effort.  

On the contrary, socialist law did not recognize the theory of personality rights – 

according to socialist intellectual property lawyers intellectual property was namely not a part 

of the personality of the inventor, but rather a sui generis right of both personal and property 

law nature.  

Similarly, the so-called Kohler’s theory on intangible legal goods synthesizes 

ownership and personality theory, with the added idea of legal intangible assets as products of 

a creative activity. Still, this theory was refused by socialist lawyers. 

Kohler’s theory was nevertheless a basis for some other related theories: mostly the 

authorship theory (i.e. author’s rights to their intellectual product), the theory of intellectual 

property, and the so-called theory of industrial property. 

In contrast, there were some minor, specific theories that never reached such fame as 

the Kohler’s theory – this was e.g. the case of the theory of rights of clientele (its author was 

Paul Roubier) under which the patent fulfils a protective function within economic 

competition, protecting the patent holder against abuse by competitors. Similarly, 

administrative theory of patent protection, claiming that patent rights arise from the acts of the 

administrative authority, was strongly rejected. 

Finally, one of the latest approaches to patent protection is the already mentioned 

liability approach – allowing for use of inventions (protected works) under a duty to 

compensate the rights holder. This is in fact close to the theory of remuneration and to the 

approach taken by the socialist countries. Socialist legal theory of patent protection namely 

rejected all administrative theories, as well as all theories of purely private law character – of 

natural law, social contract, personality rights, ownership theory, including Kohler’s theory of 

intangible legal goods. For the socialist jurisprudence, the only rational explanation of the 

patent system was a specific function of the invention and of patent within social 

development
27

 – law-making should namely not bar, but rather promote social development 

through the support of inventive activity and support of use of inventions for the sake of the 

society. 
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In line with these arguments, the Regulation of the Central Executive Committee and 

of the Council of People’s Commissars of the USSR dated 9 April 1931, for the first time in 

history enacted legal protection of improvement (also translated as rationalization) proposals 

(technical and organizational improvements) introducing thus new principles into the previous 

system of legal protection of inventive activity. Improvement proposal did not require 

creativity or inventive step, nor absolute novelty – a novelty for the specific company 

sufficed.  

Additionally, under the Regulation of 1931, two forms of protection of inventions 

were introduced in the Soviet Union, while it remained at will of the author, to opt either for 

an author’s certificate or for a patent. In case an inventor opted for the author’s certificate, the 

state assumed an obligation to take care of the implementation of the invention into practice. 

The law provided at the same time all governmental, cooperative or other societal 

organizations with the right to free use of the invention. The author was guaranteed a payment 

of remuneration for the invention, whereby the amount of remuneration was dependent on 

savings (or profit) within the state economy that have been achieved by using the invention.
28

 

The same approach to the inventive activity and its protection was subsequently taken 

over by other states of the Socialist bloc, including Czechoslovakia.  

3  THE REFLECTION OF THE NEW SOCIALIST THEORY IN 

CZECHOSLOVAKIA  

 

In Czechoslovakia, the works on the new arrangement of industrial property protection 

began already in 1948 when the Communist Party took over the power in Czechoslovakia, 

while Soviet law on inventions and technical improvement of 5 March 1941 served as a 

model. The Czechoslovak Act No. 6/1952 Coll. on inventions and improvement proposals, 

together with the Government Regulation No. 10/1952 Coll. on its execution and the Act No. 

7/1952 Coll. on transitional measures in the field of patents have thus introduced for the first 

time the protection of innovators through improvement proposals besides the traditional 

system of patents attributed to inventors.
29

 

 

Subsequent laws further changed the ideological background of industrial property 

protection in Czechoslovakia, and adapted it even closer to the Soviet model. Under to the 

Act No. 34/1957 Coll. on inventions, discoveries and improvement proposals, the patentee 

could not even use his invention, for which a patent was granted, himself. He had a choice 

between two options – either to enter into a contract with a state undertaking in order to 

enable the undertaking to use the patented invention (remuneration was to be acknowledged 

to the inventor only if the invention was actually used in practice by the undertaking), or to 

submit the invention to state (all administrative fees and charges were then borne by the 

state).
30

 Unlike the Act of 1952, transfer of the patent onto another person was not possible at 

all – the patent had to be firmly connected to the person of the inventor; therefore it could not 

be pledged, used within debt recovery, or expropriated – the aim of expropriation that was 

previously known in the Act of 1952 was, however, still possible to reach under Sec. 9 of the 

new Act of 1957 – through a decision of a competent authority on the right of the state to use 

the invention without the consent of the patent holder.
31
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Patenting an invention abroad or granting rights (through a license agreement) to 

foreigners was allowed only with the consent of the Czechoslovak Office for inventions and 

only via the Czechoslovak Chamber of Commerce in Prague.
32

 

An absolute novelty introduced in this Act was the concept of a discovery, as a third 

type of inventive activity besides inventions and improvement proposals. Discoveries were 

recognized in almost all fields of science and technology; only geographical and geological 

discoveries were not registrable – for those and others (e.g. from social sciences or 

humanities), authorship protection under the Act on copyright (Act on authors’ rights) was 

available.
33

 The Academy of Sciences assessed the application of every discovery – should it 

not consider the object of the application to be a new discovery, it presented a negative 

opinion to the Office for inventions. Otherwise, in cooperation with the Office and with the 

inventor, a disclosure of discovery was executed. Inventor was to receive remuneration set by 

the Office upon agreement with the Ministry of Finance and with the President of the 

Academy. In specific circumstances, e.g. if within a year the Academy failed to prove that the 

discovery was already known and hence was not novel, an entry would be made in the 

register of discoveries and the inventor was to be awarded a diploma for the discovery. 

Similarly, if a discovery could not be adequately verified, it was entered in the register as a 

hypothesis, and applicant was issued a certificate.
34

 

As already noted, the 1957 Act still maintained the protection of improvement 

proposals as well. Under the new Act, these were considered to be especially the 

technological, organizational and economic proposals which allowed to improve the known 

technique, technology, design, testing and research methods as well as products, or to 

improve the efficiency of the use of equipment, raw materials and other materials, fuel, 

labour, energy, production sites and other resources, or rationalize capital use, improve 

occupational safety and health protection, safety of operation, system management, supply, 

keeping of evidence, technical standards and the like (quoting from Sec. 30 of the Act, and 

Sec. 1(2) of the Regulation III enacted with the Act). Following the Soviet model, an absolute 

novelty was not required with respect to improvement proposals. It sufficed if proposal was 

new for the specific undertaking, albeit it was already known in other undertakings. 

Improvement proposal was to be filed with the state undertaking, the activity of which was to 

be affected by the proposal. Subsequently the undertaking had an obligation to decide whether 

to introduce the proposal, reject it, or to decide on the issue later. If the undertaking rejected 

the proposal, the petitioner might have requested a higher authority to review the decision of 

the undertaking. If the undertaking accepted the proposal, it concluded an agreement with the 

applicant on the use of the improvement proposal and on the respective remuneration. 

Following the conclusion of such an agreement, the applicant became officially an innovator, 

and within 15 days from the introduction of his proposal, the company had to issue a 

certificate to the innovator. Should the improvement proposal be relevant for other companies 

as well, the undertaking was under obligation to submit the improvement proposal to higher 

authorities within 30 days from finishing its testing, and also otherwise be helpful within its 

implementation in other undertakings.
35

 

 

In 1960s there were further attempts to revise the Act No. 34/1957 Coll. in terms of 

closer unification with the law of the USSR. In 1964, Czechoslovak government therefore 

submitted a draft proposal in which there was an institute of author’s certificate introduced 

besides a patent – following the Soviet model. The adoption of this law failed, however, under 
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claims aligned with the planned economic reforms in Czechoslovakia. Subsequently, the 

proposal was changed to the point that it almost completely lost any socialist elements and 

practically it aimed to restore a model from the period before 1952, with the sole existence of 

patent protection, leaving behind previously introduced Soviet models. The final draft 

proposal from 1968, called the Industrial Property Code, hence e.g. did not contain the 

institution of discoveries at all – as their number was low,
36

 and moreover this institution was 

known only in the USSR, Bulgaria, and Mongolia.
37

 The 1968 draft proposal was, 

nevertheless, doomed to failure after the August 1968 invasion of Soviet army into 

Czechoslovakia and the normalization process of return to orthodox socialist values.
38

 

 

Instead of return to the pre-1952 models, the new Act No. 84/1972 Coll. returned to 

the idea of closer unification with the Soviet model and even unified the terminology in this 

sector of legislation by introducing a single notion of “author” to denote the inventors, authors 

of discoveries and of improvement proposals, as well as authors of literary and artistic works. 

An author’s certificate was to be granted to each author of an invention, giving thus rise to the 

following individual rights: the right of authorship, right of priority, the right to remuneration 

(increasing the remuneration of authors and innovators in about 30%
39

), the right to 

participate in the development, testing and implementation of the invention, and the right to 

other benefits provided by law (e.g. admission to the school, to work, and priority in the 

allocation of housing). The author could also have been granted an honorary title and badge, 

and the invention might have been called by his name. The rights of authors were not limited 

in time and were exempt from any administrative fees.
40

 In contrast, the patent was of limited 

duration only and subject to administrative fees.
41

 The Act thus voiced the will to make 

author’s certificates more attractive in comparison with the patents.  

The new Act was based on the principle that discoveries, inventions protected by 

author’s certificates and improvement proposals were a part of socialist ownership and the 

right to their exploitation belonged to the state, i.e., to all socialist organizations. It even 

introduced a system of collective management of rights to inventions – meaning that a 

particular socialist organization was entrusted with protection and exercise of the rights and 

obligations related to specific inventions.
42

 

The notion and institute of patents was thereby still preserved, but only with respect to 

trade relations with capitalist countries, while there was also a so-called forced statutory 

license introduced that was to prevent capitalist entrepreneurs from abusing their patents. 

Additionally, choice for Czechoslovak citizens between author’s certificate and patent 

certificate was limited in favour of the author’s certificate in some cases established by law – 
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mainly with respect to employee inventions, or inventions relating to nuclear energy or 

pharmaceuticals, chemicals, consumables and industrial microorganisms.
43

 

Transfer of patents was allowed for under this Act – but only onto socialist 

organizations or foreigners. Similarly, a license to use the patented invention could not be 

granted to individuals (natural persons), but only to socialist organizations or to a foreign 

entity.  

Exclusivity and monopoly of patents were generally respected, but if the patented 

invention was acquired by a socialist organization, it could then legally be used by all socialist 

organizations unless the Office for inventions provided otherwise.
44

 

A certain change was introduced in this Act in relation to improvement proposals. 

While originally an innovator was also the one who learned about a new solution without 

their own creative activity, under the new Act the improvement proposal had to be an 

outcome of intellectual creativity or an adaptation of a solution taken over from of one 

organization for the needs of another organization. An improvement proposal was to be 

submitted to a competent socialist organization (undertaking) which then issued an 

innovator’s certificate to the innovator. In the certificate, the date of the beginning of the use 

of the improvement proposal by the undertaking was marked, as well as the importance of the 

improvement together with the amount of remuneration paid to the innovator for the 

improvement.
45

  

This model of industrial property protection with respect to inventive activity was then 

basically maintained until the fall of the totalitarian regime in Czechoslovakia, in 1989. 

 

 In general, one may conclude that the industrial property protection in Czechoslovakia 

was one of the “most socialist” from among the Socialist bloc countries. Indeed, while in 

Czechoslovakia as well as in the USSR, Bulgaria, and Mongolia there were two alternatives 

available – patent or author’s certificate protection, East Germany only differentiated between 

two types of patents – an exclusive (Ausschliessungspatent) and economic patent 

(Wirtschaftspatent), and Hungary, Poland, and Romania only recognized a single type of 

patent close to the traditional model of patent protection in capitalist countries.
46

 

Some harmonization within the international economic cooperation between the 

socialist countries was brought about only by the Agreement on the legal protection of 

inventions, utility and industrial models and trademarks in economic and scientific-technical 

cooperation (published in Czechoslovakia as Ordinance No. 88/1974 Coll.) and in the 

Agreement on unification of requirements for the development and administration of patent 

applications.
47

 Still, the differences in industrial property protection were preserved between 

individual socialist countries. 

While socialist countries failed to unite their systems of inventive activity protection, 

their efforts to ensure an international legal protection for the specific industrial property 

institutes introduced in some socialist countries were partially successful – thus the 

Stockholm Agreement on the establishment of WIPO included in its Art. 2 VIII the notion of 
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“discoveries” under the concept of intellectual property rights; similarly, Art. 4 I of the Paris 

Convention for the Protection of Industrial Property (1883) in its amendment provided also 

for protection of the inventor’s certificate.
48

 Both notions – of discoveries and author’s 

(inventor’s) certificates – were thereby specific only to socialist countries such as 

Czechoslovakia. It is interesting to note that these relics of socialist law are still part of the 

relevant conventions even today. 

4   BACK TO THE FUTURE – THE RETURN TO THE TRADITIONAL 

INDUSTRIAL PROPERTY PROTECTION MODEL 

 

After the fall of the Communist regime in Czechoslovakia and in the whole Eastern 

Europe in 1989, the transition to democracy and inclination to western models affected also 

the sphere of industrial property protection. A new Act No. 527/1990 Coll. on inventions, 

industrial designs and improvement proposals was enacted in Czechoslovakia.
49

 While it still 

retained the institute of improvement proposals (including employee proposals), it basically 

returned to the model of patent law known in Czechoslovakia before 1952, replacing thereby 

completely the author’s certificates and abolishing any legal protection of discoveries. 

 This important shift required thereby a careful wording of transitional provisions 

within the new 1990 Act. Under Sec. 79, previous applications for author’s certificates could 

have led to issuing patents instead of certificates, provided the application was supplemented 

with additional documents as required by the new Act.  

Under Sec. 81(1), an author’s certificate issued previously under the Act No. 84/1972 

Coll. was to expire with the fifteenth year as from the filing date of the application for a 

certificate. The previously unlimited period of protection was thus limited to 15 years, similar 

to patent protection, leading in the end to elimination of author’s certificates as a specific sort 

of protection of inventor’s rights in Czechoslovakia. 

 

CONCLUSIONS 

Through the protection of improvement proposals
50

 since 1952 and protection of 

discoveries since 1957, the Czechoslovak law protected intellectual output that was 

traditionally outside the patent protection, either because of the lack of novelty (improvement 

proposals) or because of the subject matter (discoveries). This was due to the attempt for 

support of improving activities and inventive activities of the population of Czechoslovakia, 

trying to stimulate the economic growth through the state-supported incentives, instead of 

market incentives. The only market incentives were those allowed for by the state – in the 

form of remuneration provided to the “authors”. However, in comparison with the Western 
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model, it became clear that the Eastern (Socialist, or Soviet) model lagged behind. Capitalist 

countries and their scholarship as well as markets distrusted the concept of author’s 

certificates. Foreign investors therefore still preferred to apply for patent protection in 

Socialist bloc countries rather than to apply for protection via an author’s certificate.  In fact, 

the preference for patents was prevalent even among the countries of the Socialist bloc. 

Therefore, even the outline of a new Czechoslovak patent statute, published in April 1989, 

envisioned that author’s certificates would be abolished and protection of inventions would 

only be provided through patents. By that time even Soviet legislators were considering a 

move towards the protection of inventions solely through patents.
51

 This peaked in 

Czechoslovakia in the enactment of the new 1990 Act on inventions, which clearly showed 

the preference for the traditional patent system of industrial property protection. 
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Abstrakt 

Stratégie nakladania s výsledkami vedecko-výskumnej činnosti predstavujú nástroje, ktoré sú 

predpokladom efektívneho fungovania výskumnej organizácie. Vytvorenie správnych 

stratégií nakladania s výsledkami vedecko-výskumnej činnosti si vyžaduje znalosť možností 

ochrany duševného vlastníctva a optimálnych spôsobov jeho komercializácie. Spracovanie 

príspevku je zamerané na vytvorenie prehľadu formálnych a neformálnych nástrojov ochrany 

duševného vlastníctva a základných spôsobov jeho komercializácie. Spracované informácie 

predstavujú v spojitosti so znalosťou konkrétneho trhu, základné východiská vytvorenia 

fungujúcich stratégií výskumnej organizácie pri nakladaní s výsledkami vedecko-výskumnej 

činnosti.  

Kľúčové slová: stratégia, ochrana duševného vlastníctva, komercializácia duševného 

vlastníctva, obchodné tajomstvo, patent, úžitkový vzor, ochranná známka, licencia  

 

Abstract 

 

Strategies for management of the research results are tools, which serve as preconditions for 

effective functioning of the research institutions. Development of strategies for management 

of the research results requires the knowledge of the possibilities for the protection of the 

intellectual property and optimal approach for its commercialization. The elaboration of this 

article is focused on the creation of an overview of the formal and informal tools for the 

protection of intellectual property and the basic models of its commercialization. The 

processed information, together with the knowledge of particular market, presents a basis for 

the creation of functioning strategies for the management of the research results of the 

research institution.  

Key words: strategy, protection of intellectual property, commercialization of intellectual 

property, trade secret, patent, utility model, trademark, license  

ÚVOD 

 

Výsledky vedecko-výskumnej činnosti vytvárajú aktívum, ktorého optimálne využitie 

môže pre výskumnú organizáciu predstavovať významný ekonomický prínos. Stratégie 

nakladania s duševným vlastníctvom predstavujú z hľadiska potenciálneho využitia výsledkov 

vedecko-výskumnej činnosti formálny postup, ktorého cieľom je komercializovať duševné 

vlastníctvo výskumnej organizácie, s čo najväčšou efektivitou. Správna voľba stratégie 

ochrany a následnej komercializácie výsledkov vedeckého výskumu, je mnohokrát kľúčovou 

z hľadiska ekonomického prínosu ako aj odbornej prestíže výskumnej organizácie. Stratégie 
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nakladania s duševným vlastníctvom výskumnej organizácie, je potrebné zakladať 

predovšetkým na posúdení ekonomických prínosov v kontexte požiadaviek trhu a inovačného 

cyklu v obore, v ktorom je výskum vykonávaný. Vytvorenie stratégie však predstavuje len 

jeden z krokov k úspešnej komercializácií výsledkov výskumu, pretože v konečnom dôsledku 

je za predpokladu zabezpečenia materiálnych predpokladov fungovania výskumnej 

organizácie, rozhodujúca praktická realizácia strategických krokov, ktorá sa odvíja od 

faktorov vo vnútri organizácie, týkajúcich sa predovšetkým personálneho zabezpečenia úloh 

vyplývajúcich zo strategických rozhodnutí.  

 

1  OCHRANA VÝSLEDKOV VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI 

 

Ochrana výsledkov vedecko-výskumnej činnosti, predstavujúcich duševné vlastníctvo 

je dôležitým predpokladom ich následnej komercializácie. Pod pojmom stratégia ochrany 

duševného vlastníctva sa rozumie vopred premyslený a naplánovaný sled krokov vedúcich 

k maximalizácií očakávaného úžitku (prínosov) z plánovanej ochrany určitého predmetu 

duševného vlastníctva podľa konkrétnych okolností.
1
 Význam ochrany duševného vlastníctva  

spočíva vo viacerých faktoroch, medzi ktoré je možné zaradiť: 

 udržiavanie hodnoty predmetov duševného vlastníctva – v prípade chránených 

predmetov priemyselného vlastníctva sú možnosti na ich komercializáciu 

obvykle rozsiahlejšie,    

 zabezpečenie návratnosti investovaných prostriedkov
2
 – absentujúca ochrana 

môže viesť k odcudzeniu výsledkov vedecko-výskumnej činnosti, prípadne 

k ich kopírovaniu a modifikácii, ktorá zdeformuje konkurenčné prostredie 

a návratnosť investícií môže byť ohrozená, 

 vyššiu atraktivitu v prípade licencovania
3
 – nepochybne deklarované vlastnícke 

práva k predmetu priemyselného vlastníctva, prinášajú elimináciu obáv 

nadobúdateľa licencie o oprávnenosti poskytovateľa poskytnúť licenciu 

k želanému predmetu priemyselného vlastníctva a nadobúdateľ licencie má 

možnosť verifikovať vzhľadom na registráciu rozsah nadobúdaných práv 

a kvalitu licencovaného predmetu priemyselného vlastníctva,  

 jednoduchšie získavanie externého kapitálu  – právna ochrana je predpokladom 

jednoduchšieho rozhodovania investora, ktorý má vniesť kapitál do spoločnosti 

na dofinancovanie výskumu alebo výrobnej infraštruktúry. 

 

Dôvody ochrany ako aj preferované spôsoby ochrany výsledkov vedecko-výskumnej 

činnosti závisia od viacerých faktorov, ako napríklad komerčná využiteľnosť vytvoreného 

predmetu priemyselného vlastníctva, charakter odvetvia, v rámci ktorého je predmet 

priemyselného vlastníctva využiteľný, alebo významnosť výsledku výskumnej činnosti 

z inovatívneho hľadiska, a to aj v prípade, že nie je predmetom priemyselného vlastníctva, ale 

                                                 
1
 ADAMOVÁ, Zuzana – KRATĚNOVÁ, Jana. Duševné vlastníctvo a transfer technologií. 2. Bratislava, 

Centrum vedecko-technických informácií SR, 2013. s.  9. 
2
 SUCHÝ, Václav – SVAČINA, Pavel. Ochrana průmyslových práv v inovačních firmách – motivace a 

překážky. In: Nehmotné statky a průmyslová práva, jejich ochrana, oceňovaní a komerční využití. Praha: 

SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ, 2010. s.  152. 
3
 SUCHÝ, Václav – SVAČINA, Pavel. Ochrana průmyslových práv v inovačních firmách – motivace a 

překážky. In: Nehmotné statky a průmyslová práva, jejich ochrana, oceňovaní a komerční využití. Praha: 

SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ, 2010. s.  152. 
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viažu sa k nemu práva obdobné priemyselným právam. Spôsoby ochrany výsledkov vedecko-

výskumnej činnosti možno realizovať v rovine neformálnej, bez osobitnej registrácie (napr. 

obchodné tajomstvo), alebo formálnej, prostredníctvom zápisu alebo registrácie práv 

príslušnou verejnoprávnou autoritou (patent, úžitkový vzor, ochranná známka). 

 

1.1 Neformálne prostriedky ochrany 

 

Medzi základné neformálne prostriedky ochrany výsledkov vedecko-výskumnej 

činnosti patrí ochrana prostredníctvom obchodného tajomstva
4
 v zmysle zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“). Na to, aby bolo možné výsledok 

vedecko-výskumnej činnosti  chrániť prostredníctvom obchodného tajomstva, je potrebné, 

aby bol tvorený skutočnosťami obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiacimi s 

podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu 

hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť utajené a 

zodpovedajúcim spôsobom je ich utajenie aj zabezpečované. Ochrana prostredníctvom 

obchodného tajomstva je vhodná len pre také výsledky vedecko-výskumnej činnosti, ktorých 

podstatu nie je možné rozpoznať z výrobkov, ktoré sú na nich založené, pretože vynález, 

ktorého podstata spočíva v technickom alebo konštrukčnom riešení výrobku je zverejnený 

najneskôr  momentom uvedenia tohto výrobku na trh.
5
 Ochrana obchodným tajomstvom je 

teda vhodná a všeobecne využívaná skôr v prípadoch nových technologických postupov 

a inovačných výrobných riešení.
6
 Zároveň je potrebné si uvedomiť že ochrana 

prostredníctvom obchodného tajomstva zaniká zverejnením skutočnosti, ktorá je ním 

chránená, čo následne vylučuje aj možnosti použitie formálnej ochrany prostredníctvom 

patentu alebo úžitkového vzoru.
7
 

 

Medzi ďalšie nástroje neformálnej ochrany radia niektorí autori aj špecifickú 

pracovnú legislatívu, pracovné zmluvy a racionálne riadenie ľudských zdrojov, keďže 

mobilitu pracovníkov medzi konkurenčnými spoločnosťami je tiež možné chápať ako jednu z 

foriem potenciálneho imitovania.
8
 

 

V spojitosti s neformálnymi prostriedkami ochrany výsledkov vedecko-výskumnej 

činnosti je potrebné spomenúť aj tzv. publikačnú stratégiu, riadiacu sa mechanizmom 

„Publish or Perish“ („Zverejňuj alebo Zhyň“), ktorá spočívajúca vo verejnom publikovaní 

výsledkov výskumu za účelom vzniku automatickej ochrany osobnostných autorských práv. 

Prístup „Publish or Perish“ poskytuje duševnému vlastníctvu aj v prípade uplatniteľnosti 

nárokov spojených s autorskoprávnou ochranou, len veľmi malú ochranu.
9
  Ide o prístup často 

využívaný v akademickom prostredí, v rámci ktorého je vyvíjaný tlak na vedeckých 

pracovníkov, aby intenzívne publikovali výsledky svojich vedeckých výskumov, mnohokrát 

                                                 
4
 § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

5
 HARTVICHOVÁ, Kateřina – SUCHÝ, Václav. Průmyslová práva chránící technická řešení a podnikové 

inovační strategie. In: Nehmotné statky a průmyslová práva, jejich ochrana, oceňovaní a komerční využití. 

Praha: SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ, 2010. s.  169. 
6
 Pozri tiež TEECE, David. Profiting from Technological Innovation: Implications for Integration, Collaboration 

Licensing and Public Policy.“ Research Policy, Vol. 15, s. 285–305. 
7
 Pozri tiež: Patents or Trade Secrets? Dostupné na:http://www.wipo.int/sme/en /ip_business/ trade_secrets/  

patent_trade.htm 
8
 Pozri tiež HURMELINNA-LAUKKANEN, Pia -  PUUMALAINEN, Kaisu. The Dynamics of Appropriability 

Regimes. The DRUID Tenth Anniversary Summer Conference, Copenhagen, June 2005. 
9
 BOTHA, P. Anthon. Knowledge: Living and Working with It. Cape Town: Juta & Co. 2007. s. 33. 
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z dôvodu legislatívneho nastavenia hodnotiacich kritérií, pri ktorých jednou z nosných častí 

sú publikačné výstupy. V prípade potreby chrániť výsledky aplikovaného vedeckého 

výskumu, ochrana založená touto stratégiou neprináša rozsah ochrany poskytovaný nástrojmi 

ochrany priemyselného vlastníctva, a teda je vo veľkej miere nedostatočná, jej výhoda však 

spočíva v rýchlosti, ktorá je v oblasti inovácií dôležitá. Časový faktor zohráva dôležitú rolu 

nielen vo vzťahu k vzniku práv k predmetu priemyselného vlastníctva, ale aj vzniku ochrany. 

V súčasnej dobe je vhodné, aby výskumné organizácie v rámci stratégie ochrany evidovali 

a pri jednotlivých výsledkoch výskumu automaticky zvažovali, prípadne v priebehu výskumu 

aj pripravovali priemyselnoprávnu ochranu výsledkov vedecko-výskumnej činnosti 

prostredníctvom registrácie patentu alebo úžitkového vzoru.  „Rozhodovanie, či je za určitých 

okolností výhodnejšie podávať prihlášku o patent (prípadne úžitkový vzor), alebo nové 

riešenie rovno publikovať, je potrebné vykonať čo najskôr, rozhodne ešte pred predložením 

publikácie do tlače, pretože odborná publikácia neskoršiu patentovú prihlášku v podstate 

vylučuje. Na druhej strane včasné rozhodnutie o podaní patentovej prihlášky následné 

publikovanie ani nevylučuje, ani neznamená podstatné zdržanie v publikačnom procese. 

Súvisiacu publikáciu je možné bez rizika predložiť do tlače vzápätí po podaní patentovej 

prihlášky alebo inej vhodnej priemyselnoprávnej ochrany.“
10

 Medzi značné nevýhody 

uvedenej stratégie možno zaradiť fakt, že publikovaný alebo inak verejne prezentovaný nový 

poznatok stráca svoju komerčnú hodnotu a bez existencie ochrany poskytovanej formálnymi 

prostriedkami je jednoducho zneužiteľný. 

 

1.2 Formálne prostriedky ochrany 

 

Medzi formálne prostriedky ochrany zaraďujeme predovšetkým ochranu výsledkov 

vedeckej výskumnej činnosti v podobe technických riešení prostredníctvom patentu.
11

 

Základným predpokladom ochrany prostredníctvom patentu je splnenie predpokladov 

novosti, vynálezcovskej činnosti a súčasnej priemyselnej využiteľnosti. Voľba ochrany 

prostredníctvom patentu má význam v prípade výrazného ekonomického prínosu technického 

riešenia, ktoré je výsledkom vedecko-výskumnej činnosti. Ochrana poskytovaná výsledku 

vedecko-výskumnej činnosti, prostredníctvom patentu dáva vlastníkovi patentu možnosť svoj 

vynález efektívne chrániť a zamedziť ostatným subjektom vynález vyrábať, používať, 

predávať alebo ním inak bez súhlasu majiteľa nakladať.
12

 Rozhodnutiu o voľbe patentovej 

ochrany by malo predchádzať zváženie viacerých faktorov spojených s registráciou patentu 

a jeho udržiavaním. V prípade, že  ide o výstup v obore s krátkym inovačným cyklom, je 

vhodnejšie voliť ochranu prostredníctvom úžitkového vzoru,  a to z dôvodov časových ako aj 

ekonomických, keďže registrácia patentu trvá obvykle niekoľko rokov a náklady na patentovú 

ochranu tvorené napríklad službami patentového zástupcu, poplatkami za podanie prihlášky, 

prekladmi prihlášky, udržiavacími poplatkami sú pomerne vysoké. Patentová ochrana trvá 

počas platnosti patentu, ktorá je 20 rokov od podania prihlášky.  

 

Formálnym prostriedkom ochrany výsledkov výskumnej činnosti, ktorými sú vynálezy 

je tiež úžitkový vzor. Úžitkovým vzorom je možné tak isto ako pri patentovej ochrane, 

chrániť technické riešenie, ktoré je nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je 

                                                 
10

 HARTVICHOVÁ, Kateřina. IP in the Czech Republic. In JOLLY, A – PHILPOTT, J. The Handbook of 

European Intellectual Property Management. 2nd Edition. London and Philadelphia: Kogan Page. 2009. s. 292. 
11

 zákon č. 435/2001 Z. z. Zákon o patentoch, dodatkových ochranných svedčeniach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (patentový zákon) 
12

 Bližšie pozri: Exchanging Value - Negotiating Technology Licensing Agreements: A Training Manual. WIPO. 

2005.s. 89.  Dostupné na: http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/technology_ 

licensing.pdf 
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priemyselne využiteľné.
13

 Nespornou výhodou úžitkového vzoru je podstatne rýchlejší zápis, 

ktorý obvykle trvá približne 6 mesiacov, pričom rozsah ochrany poskytovaný úžitkovým 

vzorom je obdobný ako pri patente. Ochrana prostredníctvom úžitkového vzoru má význam 

predovšetkým pri technických riešeniach v obore s krátkym inovačným cyklom. Pre možnosť 

pomerne rýchleho zápisu úžitkového vzoru, je v praxi časté súbežné podanie patentovej 

prihlášky a prihlášky úžitkového vzoru a to z toho dôvodu, že registrovaný úžitkový vzor 

poskytuje ochranu technickému riešeniu počas konania o udelení patentu.
14

 Ochrana 

úžitkovým vzorom trvá 4 roky od podania prihlášky úžitkového vzoru a môže byť na základe 

žiadosti majiteľa úžitkového vzoru ešte dvakrát predĺžená, vždy o 3 roky.
15

 

 

Popri ochrane výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v podobe technických riešení je 

dôležité venovať pozornosť aj ochrane označení pod ktorými sú takého riešenia prezentované 

na konkrétnom trhu alebo vo všeobecnosti vo verejnom priestore. Formálnym prostriedkom 

ochrany označení je ochranná známka. V podmienkach našej národnej právnej úpravy môže 

byť ochrannou známkou akékoľvek označenie, spĺňajúce zákonné požiadavky kladené na 

takéto druhy označení zákonom  č. 506/2009 Z. z. Zákon o ochranných známkach. Vznik  

právnej ochrany prostredníctvom ochrannej známky je viazaný na zápis ochrannej známky do 

registra ochranných známok. Predpokladom zápisu je zápisná spôsobilosť označenia, ktoré 

má byť zapísané ako ochranná známka. Zápisnú spôsobilosť ochrannej známky je potrebné 

vyhodnocovať v kontexte naplnenia pojmových znakov ochrannej známky v zmysle  § 2 

zákona o ochranných známkach. Označenie, ktoré spĺňa predpoklady uvedené v tomto 

paragrafe, teda požiadavku grafickej vyjadriteľnosti a rozlišovacej spôsobilosti, spĺňa 

základné predpoklady zápisnej spôsobilosti. Platnosť zápisu ochrannej známky a s ním 

spojená ochrana označenia chráneného ochrannou známkou predstavuje v zmysle § 22 zákona 

o ochranných známkach je 10 rokov odo dňa podania prihlášky ochrannej známky, pričom 

táto doba môže byť na žiadosť majiteľa ochrannej známky obnovená na ďalších 10 rokov.   

 

2 KOMERCIALIZÁCIA VÝSLEDKOV VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI 

 

Formy komerčného využitia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v prostredí 

výskumných organizácií možno členiť viacerými spôsobmi, medzi základné spôsoby 

komerčného využitia však možno zaradiť tieto: 

 

 „tradičné obchodovanie – obchod s čiastkovými nehmotnými statkami (licencovanie) 

 nové formy obchodovania – obchod s celými podnikmi; IP burzy 

 nepriame komerčné využitie  –   (zákazkový výskum a spolupráca na výskumných 

 projektoch)“
16

 

 

                                                 
13

  § 4 zákona č.517/2007 Z. z. Zákon o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
14

 HARTVICHOVÁ, Kateřina – SUCHÝ, Václav. Průmyslová práva chránící technická řešení a podnikové 

inovační strategie. In: Nehmotné statky a průmyslová práva, jejich ochrana, oceňovaní a komerční využití. 

Praha: SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ, 2010. s.  165. 
15

 § 26 zákona č.517/2007 Z. z. Zákon o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
16

 KUBÍČEK, Jaromír - SVAČINA Pavel. Průmyslová práva jako obchodní komodita. In: Nehmotné statky a 

průmyslová práva, jejich ochrana, oceňovaní a komerční využití. Praha: SOCIOLOGICKÉ 

NAKLADATELSTVÍ, 2010. s.  135. 
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2.1 Licencovanie 

 

Licencovanie predstavuje jednu z najčastejších foriem komercializácie výsledkov 

výskumnej činnosti, napriek častému využívaniu sa pri ňom mnohokrát stretneme s 

komplikáciami spojenými s požiadavkami na presné definovanie predmetu licencie, prípadne 

rozsahu oprávnenia nadobúdateľa licencie na jeho využitie, ktoré sú kľúčové nielen vo vzťahu 

k odplate za poskytnutie licencie, ale aj k ochrane licencovaného predmetu priemyselného 

vlastníctva.  Základným právnym nástrojom využívaným v rámci licencovania je licenčná 

zmluva. Licenčné zmluvy je možné deliť podľa viacerých kritérií, medzi základné kritériá 

patrí delenie podľa rozsahu práv na i) výhradné licencie (exclusive license), ii) nevýhradné 

licencie (non-exclusive license), polovýhradné licencie (sole license) 
17

. Podľa predmetu 

licencie je možné delenie licenčných zmlúv na i) licencie a licenčné zmluvy patentové (patent 

license), ii) licencie a licenčné zmluvy známkové (trade-mark license), iii) licencie a licenčné 

zmluvy vzorové (utility design license).
18

Popri uvedených druhoch licenčných zmlúv je 

možné spomenúť ešte napríklad tzv. združenú licenciu (package license)
19

, predmetom ktorej 

je udelenie súhlasu s používaním viacerých predmetov priemyselného vlastníctva, alebo tzv. 

krížová licencia (cross license),
20

 ktorej podstata spočíva v tom, že za poskytnutú licenciu  nie  

je poskytovateľovi dané peňažné plnenie alebo iné majetkové protiplnenie, ale tiež licencia 

(obidve strany sú súčasne v pozícii nadobúdateľ a poskytovateľa licencie)  

 

2.2 Nové formy obchodovania s výsledkami vedecko-výskumnej činnosti 

 

 Jedným z nových spôsobov komercializácie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti sú 

aj tzv. IP burzy
21

, ktorých fungovanie je založené na vytvorení elektronického trhového 

priestoru, v rámci ktorého dochádza zabezpečovaniu sprostredkovania ponuky a dopytu 

technológií, príprave predmetu priemyselného vlastníctva na predaj alebo napríklad 

ohodnoteniu predmetu priemyselného vlastníctva.
22

 

 

2.3 Nepriame komerčné využitie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti 

 

Môže spočívať napríklad v zákazkovom výskume, ktorý sa definuje ako prípad, kedy 

si jedna strana objedná realizáciu výskumu, ktorého súčasťou je zvyčajne aj vytvorenie 

určitého predmetu  duševného  vlastníctva;  objednávajúca  strana  plne  financuje  vytvorenie 

objednaného predmetu duševného vlastníctva a má záujem na tom, aby k vytvorenému 

predmetu duševného vlastníctva získala maximum práv týkajúcich sa možnosti jeho 

                                                 
17

 Exchanging Value - Negotiating Technology Licensing Agreements: A Training Manual. WIPO. 2005. s. 48.  

Dostupné na: http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/technology_licensing.pdf 
18

 KUBÍČEK, Jaromír - SVAČINA Pavel. Průmyslová práva jako obchodní komodita. In: Nehmotné statky a 

průmyslová práva, jejich ochrana, oceňovaní a komerční využití. Praha: SOCIOLOGICKÉ 

NAKLADATELSTVÍ, 2010. s.  138. 
19

 MALÝ, Josef. Obchod s nehmotnými statky. Patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky. Praha: 

C.H.Beck. 2002. s. 75. 
20

 MALÝ, Josef. Obchod s nehmotnými statky. Patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky. Praha: 

C.H.Beck. 2002. s. 77. 
21

 Z anglického prekladu „IP auctions“ 
22

 Bližšie pozri napríklad: http://www.ipauctions.com/ 
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využitia.
23

 Výhody zákazkového výskumu možno vidieť v jednorazovom alebo opakovanom 

zhodnotení vlastných poznatkov bez potreby licencovania,
24

 v bezprostrednom finančnom 

prínose alebo možnosti popri priamych a nepriamych nákladoch spojených s dosahovaním 

výskumného výsledku do jeho ceny obsiahnuť aj cenu know – how poskytovaného 

výskumnou organizáciou.
25

 Medzi nevýhody zákazkového výskumu možno zaradiť najmä 

väčšia prácnosť spojenú riešením zadanej výskumnej úlohy a saturovanie výskumnej kapacity 

organizácie.
26

 

 

Spolupráca na výskumných projektoch predstavuje tiež jednu z využívaných foriem 

nepriameho komerčného využitia výsledkov výskumnej činnosti, ich výhoda spočíva obvykle 

v dlhodobom finančnom prínose, medzinárodnej spolupráci, problematická však býva pri 

týchto druhoch spolupráce ochrana vnášaného know – how.
27

 

 

3 MANAŽMENT TVORBY A OCHRANY VÝSLEDKOV VEDECKO-VÝSKUMNEJ 

ČINNOSTI 

 

V rámci stratégie nakladania s výsledkami výskumnej činnosti vznikajúcimi v rámci 

výskumných organizácií zohráva významnú úlohu manažment ich tvorby a ochrany. Medzi 

základné prístupy v rámci manažmentu výsledkov výskumnej činnosti patrí vytvorenie 

politiky nastavujúcej prístup výskumnej organizácie k duševnému vlastníctvu 

vznikajúcemu v jej prostredí,
28

 spočívajúci vo vymedzení základných východísk 

umožňujúcich orientáciu v jej štruktúre prostredníctvom určenia: 

 

 štatútu výskumnej organizácie, 

 zamerania a úloh konkrétneho pracoviska, 

 štruktúry riadenia a rozsahu zverených kompetencií, 

 právne presnej úpravy personálnych vzťahov výskumných pracovníkov a organizácie.  

 

Jednou z dôležitých úloh manažmentu je vytvorenie a zabezpečenie mechanizmu 

zachytávania vznikajúceho duševného vlastníctva prostredníctvom: 

 

 notifikácie výsledkov výskumu, určenia časových priorít, 

 zabezpečenia právne kvalifikovaného prístupu pri vyhodnocovaní času a spôsobu 

ochrany, 

 flexibilný prístup pri voľbe spôsobu ochrany, 

 zabezpečenie informovanosti výskumných pracovníkov o význame priebežného 

monitorovania, zachytávania a ochrany vznikajúceho priemyselného vlastníctva. 

                                                 
23

 ADAMOVÁ, Zuzana – KRATĚNOVÁ, Jana. Duševné vlastníctvo a transfer technologií. 3. Bratislava, 

Centrum vedecko-technických informácií SR, 2013. s.  21. 
24

 KUBÍČEK, Jaromír – SVAČINA Pavel. Průmyslová práva jako obchodní komodita. In: Nehmotné statky a 

průmyslová práva, jejich ochrana, oceňovaní a komerční využití. Praha: SOCIOLOGICKÉ 

NAKLADATELSTVÍ, 2010. s.  148. 
25

 DOBIÁŠ, Ivan. Proč nepatentovat? Dostupné na: http://cas.cz/veda_a_vyzkum/externi_spoluprace/ 

podnikatelska_sfera/files/20070511_avcr.ppt 
26

 KUBÍČEK, Jaromír - SVAČINA Pavel. Průmyslová práva jako obchodní komodita. In: Nehmotné statky a 

průmyslová práva, jejich ochrana, oceňovaní a komerční využití. Praha: SOCIOLOGICKÉ 

NAKLADATELSTVÍ, 2010. s.  148. 
27

 DOBIÁŠ, Ivan. Proč nepatentovat? Dostupné na: http://cas.cz/veda_a_vyzkum/externi_spoluprace/ 

podnikatelska_sfera/files/20070511_avcr.ppt 
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 Pozri tiež: DOBIÁŠ, Ivan. Proč nepatentovat? Dostupné na: http://cas.cz/veda_a_vyzkum/externi_spoluprace/ 

podnikatelska_sfera/files/20070511_avcr.ppt 
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Pričom vytvorenie mechanizmu správy a dokumentácie duševného vlastníctva 

vzniknutého v rámci výskumnej organizácie zabezpečí: 

 

 monitorovanie stavu ochrany priemyselného vlastníctva  

 priebežný audit priemyselného vlastníctva 

 vyhodnotenie možností komerčného využitia 

 zabezpečenie optimálneho statusu ochrany pri komerčnom využití 

ZÁVER 

Popri vedeckej a akademickej prestíži sú výsledky vedecko-výskumnej činnosti v 

podobe domácich alebo zahraničných patentov, úžitkových vzorov, unikátnych 

diagnostických a liečebných metód alebo iných unikátnych technických diel nositeľmi 

materiálnych hodnôt. Zvýšenie podpory výskumu a jeho praktické prepojenie s vývojom a 

podporou inovácií je predpokladom tvorby materiálnych hodnôt v podobe predmetov 

duševného vlastníctva, ktorých hodnota je merateľná nielen vstupmi ale predovšetkým 

komerčným potenciálom ich využitia. V nadväznosti na uvedené je nevyhnutné zamerať sa 

v rámci vedy výskumu, v záujme efektívneho využitia vstupov na vytvorenie takých stratégií 

nakladania s výsledkami vedecko-výskumnej činnosti, ktorých naplnenie bude úspešným 

zavŕšením procesu komercializácie duševného vlastníctva vznikajúceho v podmienkach 

výskumných organizácií.    
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Abstrakt 

Predmetom článku je analýza alternatívneho financovania start-up spoločností. Autor 

rozlišuje medzi viacerými spôsobmi umiestňovania cenných papierov na kapitálovom trhu 

a financovaním prostredníctvom crowdfundingovej investičnej schémy. Na základe kladov a 

záporov jednotlivých spôsobov alternatívneho externého financovania predostiera 

odporúčania pre novovzniknuté spoločnosti. Súčasťou článku je aj kvantifikácia nákladov 

umiestnenia emisie na regulovanom trhu.       

Kľúčové slová: zákon o cenných papieroch a investičných službách, zákon o burze cenných 

papierov, súkromná/verejná ponuka, prospekt cenného papiera, regulovaný trh, 

mnohostranný obchodný systém   

 

Abstract 

The article is focused at analysis of alternative financing of start-up companies. The author 

distinguishes between various ways of securities placement on the capital market and 

financing through investment crowd-funding platform. Based on the pros and cons of various 

modes of external financing puts forward several recommendations for new entrants. Part of 

the article is a quantification of the securities placement burden on a regulated market. 

Key words: the Act on Securities and Investment Services, the Stock Exchange Act, 

Private/Public Placement, Prospectus for the Securities, Regulated Market, Multilateral 

Trading Facility      

ÚVOD 

 

 Na kapitálový trh vstupujú osoby s dočasným prebytkom finančných prostriedkov - 

investori (veritelia) a osoby s dočasným nedostatkom finančných prostriedkov – emitenti 

(dlžníci). Svojimi finančnými nástrojmi predstavuje alternatívu v získavaní finančných 

prostriedkov v porovnaní so získavaním finančných prostriedkov prostredníctvom bankových 

alebo nebankových obchodných úverov. Táto alternatíva získavania finančných prostriedkov 

môže byť vhodná iba pre prípad, ak je poskytovanie úverov predražené a spojené najmä 

s vysokými sadzbami úrokov na bankovom trhu. Cieľom našej analýzy je predostrieť 

                                                 
1
 Tento článok vznikol vďaka podpore v rámci OP „Výskum a vývoj pre dopytovo- orientovaný projekt: 

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave“, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo 

zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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možnosti získavania finančných prostriedkov emitentmi na kapitálovom trhu v Slovenskej 

republike prostredníctvom emitovania finančných nástrojov obchodovaných na kapitálovom 

trhu, a to s dôrazom na akcie a dlhopisy (Corporate Bonds).
2
 Objektom nášho skúmania budú 

najmä podnikové dlhopisy (Corporate Bonds) emitentov, ktorými nie sú fyzické osoby, 

finančné podniky, ani ostatné osobitné subjekty, ktoré sú v zmysle slovenskej právnej úpravy 

oprávnené emitovať jednotlivé druhy dlhopisov (napr. štát, obce). Základným predpokladom 

umiestnenia cenných papierov je ich obchodovateľnosť.
3
 Miestom skúmania miery 

využiteľnosti podnikových dlhopisov bude regulovaný trh s finančnými nástrojmi, ktorý v 

Slovenskej republike reprezentuje Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. a neregulovaný 

trh - mnohostranný obchodný systém (Multilateral Trading Facility - MTF). Predmetom 

nášho článku preto bude skôr finančnoprávny pohľad s poukazom na verejnoprávnu reguláciu 

kapitálového trhu pri identifikovaní prvkov tejto ingerencie. Umiestňovaním pritom 

rozumieme (odhliadnuc od jeho užšieho legálneho významu) akýkoľvek predaj cenných 

papierov tretím osobám vykonávaný po prvý raz, bez ohľadu na to, či ide o predaj 

kvalifikovaným investorom, privátnu alebo verejnú ponuku cenných papierov (Initial Public 

Offering/IPO) alebo umiestnenie na primárnom trhu regulovaného trhu alebo neregulovaného 

trhu.    

 

1 VLASTÉ UMIESTNENIE VS. SPROSTREDKOVANÉ UMIESTNENIE EMISIE  

 

Emisiou cenných papierov v ekonomickom význame „je spôsob získavania externých 

finančných zdrojov.“
4
 Ide o zložitý proces, ktorého nákladovosť vychádza v zásade 

z nasledovnej skutočnosti. K rozhodnutiu umiestniť na kapitálovom trhu emisiu určitého 

druhu cenných papierov môže dospieť emitent - spoločnosť, ktorá má svoju podnikateľskú 

históriu a „dobré meno“ v prostredí konkrétneho hospodárskeho sektora. K umiestneniu 

cenných papierov môže však pristúpiť aj novovzniknutý emitent - spoločnosť, pôsobiaci na 

trhu krátke obdobie, ak na účely svojej podnikateľskej expanzie potrebuje získať dodatočné 

finančné prostriedky, a to aj za cenu zmeny svojej akcionárskej štruktúry alebo zadĺženia sa 

voči tretím osobám. Rozdiel medzi uvedenými druhmi emitentov spočíva v riziku úspešnosti 

umiestnenia emisie na kapitálovom trhu, čo znamená, novovzniknutej spoločnosti „bez 

histórie“ sa nemusí podariť umiestniť celú emisiu na kapitálovom trhu. Dokonca aj skúsené 

spoločnosti môžu byť vystavené v dôsledku externých negatívnych skutočností (negatívna 

publicita v médiách, hospodárska kríza a iné okolnosti, ktoré spôsobujú stratu alebo oslabenie 

dôvery investorskej verejnosti) problémom spojeným so získaním plánovaných finančných 

prostriedkov. Preto základnou otázkou, ktorú si musí emitent zodpovedať, je, či cenné papiere 

rozpredá v rámci: 

- vlastnej emisie alebo  

- tzv. cudzej (sprostredkovanej) emisie. 

Pri vlastnej emisii je emitent vystavený viacerým ťažkostiam, napr. znalosť finančno-

právnych predpisov, ekonomických metód oceňovania, prostredia trhu, kde sa emisia bude 

                                                 
2
 Dlhopisom rozumieme nástroj kapitálového trhu s rôznou lehotou splatnosti, ktorý zakladá úverový vzťah 

medzi dlžníkom a veriteľom (tzv. úverový cenný papier) a ktorý slovenský právny poriadok klasifikuje ako 

dlhopis. Podľa ustanovenia § 1 ods. 1 v spojení s ods. 2 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších 

predpisov je dlhopisom cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v 

menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu (prípadne právo na jeho výmenu za iný druh 

dlhopisu) a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy tieto záväzky splniť. Z hľadiska terminológie je 

v súlade s platnou právnou úpravou v SR obligácia jednou z foriem dlhopisu. 
3
 Ide o cenné papiere, ktoré sú schopné rýchlo a nekomplikovane meniť osobu  majiteľa. HOLUB, D.: Právo 

cenných papierov. Bratislava: Iura Edition, 2013, s. 54. 
4
 CHOVANCOVÁ, B. a kol.: Investičné a hypotekárne bankovníctvo.  Bratislava: Iura Edition, spol. s r.o., 2008, 

s. 62.  
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umiestňovať, propagácia emisie. S tým sú prirodzene spojené zvýšené finančné a personálne 

požiadavky na subjekt emitenta.  

Pre cudziu emisiu je charakteristická kvalifikovaná asistencia zo strany inštitúcie, 

ktorá poskytuje služby investičného bankovníctva – emisný manažér. V súlade s platnou 

právnou úpravou je takým subjektom buď obchodník s cennými papiermi (investičná 

spoločnosť) alebo banka s oprávnením na poskytovanie investičných služieb a výkon 

investičných činností v bankovom povolení (investičná banka). Emisný manažér ako 

poskytovateľ investičnej služby nemusí mať v príslušnom povolení oprávnenie na 

poskytovanie všetkých investičných služieb a výkon investičných činností ani na všetky 

asistenčné vedľajšie služby, keďže nie všetky súvisia s procesom emisie. Dôležitým je v tomto 

prípade oprávnenie poskytovať investičnú službu podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. f) a g) 

zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o cenných papieroch“): 

- upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku, 

- umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku. 

Súhrnne tieto služby možno označiť ako tzv. emisné obchody. Vzhľadom na to, že vedľajšie 

investičné služby sú viazané v súlade s ustanovením § 59 ods. 3 zákona o cenných papieroch 

na výkon aspoň jednej (hlavnej) investičnej služby, je potrebné, aby touto investičnou službou 

boli aspoň zmienené služby. Tiež je nevyhnutne potrebné, aby emisný manažér nemal výkon 

niektorých investičných služieb obmedzený v korelácii k zabezpečovanej emisii, napr. emisné 

obchody vo vzťahu k niektorému druhu cenného papiera, ktorý má byť predmetom emisie. 

Pre novovzniknuté spoločnosti možno jednoznačne odporučiť cudziu emisiu.    

Najbezpečnejšou formou získania finančných zdrojov v rámci emisných obchodov je 

nadobudnutie celej emisie cenných papierov od ich emitenta pri ich vydaní na účely ich 

predaja tretím osobám (upisovanie).
5
 Tento prístup však väčšina obchodníkov s cennými 

papiermi alebo investičných bánk nebude realizovať, najmä nie voči novovzniknutým 

spoločnostiam, ale skôr voči emitentom v skupine majetkovo prepojených osôb, ktorých 

súčasťou je aj sprostredkovateľ. 

Ďalšou formou emisného obchodu je zabezpečovanie predaja emisie cenných papierov 

pre emitenta pri ich vydaní (umiestňovanie).
6
 Umiestňovanie na základe pevného záväzku je 

modifikáciou umiestňovania, resp. kombináciou tohto obstarávacieho obchodu s upisovaním. 

Spočíva v záväzku emisného manažéra zabezpečiť predaj emisie za vopred dohodnutú cenu 

vrátane záväzku odkúpiť od emitenta nepredanú časť emisie.
7
 

                                                 
5
 Tzv. ručiteľský emisný obchod, pri ktorom emisný manažér nepôsobí ako sprostredkovateľ predaja emisie, ale 

sám skúpi celú emisiu a celé riziko z jej predajného neúspechu nesie manažér. Emitent dosiahne zdroje bez 

ohľadu na úspešnosť emisie.   
6
 Môže ísť o komisionársky obchod alebo mandátny obchod, spočívajúci v obstaraní predaja cenných papierov 

realizovaný na základe komisionárskej alebo mandátnej zmluvy o obstaraní predaja cenných papierov (resp. 

rámcová zmluva o obstaraní úpisu s prvkami jednej z uvedených zmlúv). Emisný manažér pôsobí ako 

sprostredkovateľ predaja – komisionár, ktorý zariadi za odplatu vo vlastnom mene pre komitenta (emitenta) a na 

jeho účet predaj alebo uskutoční činnosť na dosiahnutie tohto výsledku. Pri mandátnej zmluve je manažér 

mandatárom, ktorý v mene mandanta (emitenta) a na jeho účet predá cenné papiere podľa pokynov mandanta 

alebo uskutoční činnosť na dosiahnutie tohto výsledku za odplatu. Sprostredkovateľ v oboch prípadoch 

nepreberá žiadnu záruku za umiestnenie emisie. V závislosti od toho, či k umiestneniu dochádza na regulovanom 

trhu alebo mnohostrannom obchodnom systéme, alebo mimo nich (predajom priamo investorom na obchodných 

miestach emisného manažéra), uplatní sa komisionárska zmluva (na trhoch s členským princípom ako sú 

regulovaný trh alebo MTF) alebo mandátna zmluva.    
7
 Ide o formu ručiteľského emisného obchodu – náhradné ručenie, kedy je sprostredkovateľ povinný odobrať len 

tie cenné papiere, ktoré neboli umiestnené na kapitálovom trhu. Tento spôsob ručenia sa využíva pri zvyšovaní 

základného imania akciovej spoločnosti, keď majú doterajší akcionári predkupné práva. Pozri CHOVANCOVÁ, 

B. a kol.: Investičné a hypotekárne bankovníctvo. Bratislava: Iura Edition, spol. s r.o., 2008, s. 63.     
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Po posúdení atraktivity emisie emitent môže pristúpiť k predaju emisie 

prostredníctvom sprostredkovateľa priamo kvalifikovaným investorom alebo konkrétnym 

investorom (privátna ponuka) bez potreby reflektovania ďalších verejnoprávnych 

požiadaviek, ako je povinnosť zostavovať prospekt cenného papiera spojená s verejnou 

ponukou cenných papierov neurčitému okruhu tretích osôb alebo s pripustením na 

obchodovanie na regulovaný trh, pri ktorom vzniká aj povinnosť pravidelného zverejnenia 

regulovaných informácií. Sprostredkovateľ teda nemusí umiestniť emisiu na regulovanom 

trhu alebo neregulovanej trhovej obchodnej platforme. V praktickej rovine je posúdenie 

atraktivity emisie úzko späté s voľbou emisného manažéra, ktorý vie vyhodnotiť, či sa podarí 

emisiu umiestniť na regulovanom trhu, alebo dokáže jej predaj zabezpečiť konkrétnym 

kvalifikovaným investorom. V závislosti od toho sprostredkovateľ pristúpi aj k voľbe 

niektorej z vyššie uvedených foriem emisných obchodov. Novovzniknuté spoločnosti 

v našich podmienkach v zásade nebudú schopné svojimi investičnými titulmi zaujať 

natoľko, aby dokázali osloviť konkrétnych investorov prostredníctvom privátnej 

ponuky (s výnimkou crowdfundingových schém pri uplatnení výnimky z prospektovej 

povinnosti, ako spomenieme nižšie). Možno sa tak domnievať aj v prípade, že budú mať 

zabezpečenú zmluvnú asistenciu emisného manažéra. Iba skutočne veľké a známe 

obchodné spoločnosti si dokážu zabezpečiť predaj emisie veľkému záujemcovi bez emisného 

prostredníka. 

Pri spúšťaní emisie je potrebné zvoliť vhodný finančný nástroj ako prostriedok 

externého získania finančných prostriedkov. V zásade má novovzniknutý emitent dve 

možnosti – umiestni emisiu (podnikových) dlhopisov, alebo umiestni novoemitované akcie 

(napr. zvýšením základného imania), prípadne už existujúce akcie na regulovaný trh (tento 

postup sa zvykne obdobne označovať ako prvotná verejná ponuka/IPO) alebo ich predá 

priamo konkrétnym investorom, resp. na základe verejnej ponuky cenných papierov napr. a) 

prostredníctvom siete finančných sprostredkovateľov alebo b) obchodných miest emisného 

manažéra (alebo majetkovo prepojených právnických osôb).  

Ak už sa rozhodnú zakladatelia obchodnej spoločnosti pre právnu formu akciovej 

spoločnosti, ktorá nemusí byť pružnou formou podnikania pre projektový start-up, budú 

umiestňovaním akcií čeliť určitým rizikám. Nevýhody umiestňovania emisií akcií, osobitne 

na regulovanom trhu, vychádzajú z rizika prerozdelenia emisie medzi veľký počet 

akcionárov, na trhu burzy na anonymnom princípe. So zmenou akcionárskej štruktúry súvisí 

aj pripustenie akcionárov k právam totožným s pôvodnými akcionármi, vrátane práva na 

spolurozhodovanie o spoločnosti, čo v kontexte začínajúceho podnikateľského zámeru nemusí 

korešpondovať s predstavami všetkých pôvodných akcionárov. Emitent si preto musí zvážiť, 

či emisiu akcií ponúkne, a ak áno, v akom objeme. Pri snahe o umiestnenie emisie na 

regulovanom trhu musí navyše emitent počítať s verejnoprávnou požiadavkou na minimálnu 

hodnotu emisie.
8
 

Ako racionálna alternatíva pre novovzniknuté spoločnosti (a to aj akciové) sa 

preto núka umiestnenie podnikových dlhopisov, ktoré nespôsobia zmenu akcionárskej 

štruktúry, nevyvolávajú majetkovú účasť na podnikaní, ani nepodliehajú takým 

verejnoprávnym kritériám na regulovanom trhu, ako akcie.
9
 Pritom s účinnosťou od 1. 

septembra 2014 novelou zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov 

                                                 
8
 Pre prijatie na kótovaný trh burzy cenných papierov je stanovená minimálna hodnota 1 000 000 eur 

(ustanovenie § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších 

predpisov). Z tejto podmienky môže burza poskytnúť výnimku, ak  je predpoklad, že pre akcie bude 

zabezpečené dostatočne likvidné obchodovanie. 
9
 Minimálna hodnota emisie pre prijatie dlhopisu na kótovanom trhu burzy cenných papierov je stanovená na 

úrovni aspoň 200 000 eur (ustanovenie § 31 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení 

neskorších predpisov). Z tejto podmienky môže burza poskytnúť výnimku, ak  je predpoklad, že pre dlhopisy 

bude zabezpečené dostatočne likvidné obchodovanie. Pre regulovaný voľný trh kvantitatívne obmedzenia 

stanovené nie sú. 
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(zákon č. 206/2014 Z. z.) sa zaviedla pre emitenta možnosť upraviť v emisných podmienkach 

dlhopisov zriadenie schôdze majiteľov dlhopisov (§ 5a ods. 1 zákona č. 206/2014 Z. z.), ktorá 

môže meniť emisné podmienky v závislosti od situácie emitenta. Týmto môžu majitelia 

dlhopisov nepriamo vplývať na činnosť emitenta dlhopisov a dohliadať na plnenie ním 

deklarovaných emisných podmienok.                

 

2 SPÔSOBY UMIESTNENIA EMISIE PODNIKOVÝCH DLHOPISOV 

 

Ako bolo naznačené, u oboch typoch emisie – vlastnej aj cudzej – možno pristúpiť: 

1. k predaju priamo konkrétnym investorom, prípadne verejnou ponukou cenných 

papierov bez verejnoprávnej regulácie, 

2. k predaju investorom na základe verejnej ponuky cenných papierov po 

predchádzajúcom zverejnení schváleného prospektu cenného papiera, 

3. k predaju prostredníctvom regulovaného trhu burzy cenných papierov, 

4. k predaju prostredníctvom alternatívnej obchodnej platformy voči regulovanému 

trhu.     

I. Predaj konkrétnym investorom (resp. ponuka cenných papierov bez 

verejnoprávnej regulácie) je z pohľadu umiestňovania emisie najprehľadnejšou formou 

umiestnenia emisie. Jeho realizácia prebieha v určitých prípadoch ponuky cenných papierov, 

pri ktorých sa uplatní výnimka z povinnosti zverejnenia prospektu cenného papiera (ex ante 

informačná povinnosť). Predovšetkým ide o ponuku cenných papierov, ktorá nesplní znaky 

verejnej ponuky cenných papierov a nie je teda verejným právom nijako regulovaná (s 

výnimkou ponuky cenných papierov špeciálnych podielových fondov kolektívneho 

investovania).
10

 Takáto ponuka je buď ponukou neverejnou (private placement), určenou 

uzavretej skupine osôb, alebo ponukou, pre ktorú sú stanovené tzv. bezpečné prístavy pre 

emitenta (safe harbours). Ide o výnimky v zmysle § 120 ods. 3, 4 a 5 zákona o cenných 

papieroch. V zásade ide o typizované výnimky vyplývajúce zo špecifických okolností:  

a) ponuka smeruje ku kvalifikovaným alebo veľkým investorom (s minimálnou 

výškou investície), 

b) ponuka je reakciou na organizačné alebo štrukturálne zmeny, 

c) ponuka je formou odmeny napr. pre doterajších akcionárov, členov orgánov 

emitenta.
11

 

Pri úvahe, či obmedzenie okruhu osôb zo strany investorskej verejnosti (t.j. výnimka 

podľa § 120 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch) indikuje privátnu ponuku, čo 

podporuje aj znenie zákona v spomenutom ustanovení („Povinnosť zverejniť prospekt sa 

nevzťahuje na ponuku, ak je táto ponuka cenných papierov...“), je potrebné vychádzať 

z „kvantitatívnej“ definície verejnosti, ktorá však v zákone absentuje.
12

 Ak by sme 

akceptovali názor, že menej ako „širší okruh osôb“ predstavuje „obmedzený (užší) okruh 

osôb“ – t.j. v súlade s ustanovením § 120 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch ide o 

149 a menej investorov (fyzických aj právnických osôb, ktoré nie sú kvalifikovanými 

investormi) v jednom členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, môžeme 

                                                 
10

 SMUTNÝ, A. In: HUSTÁK, Z., ŠOVAR, J., FRANĚK, M., SMUTNÝ, A., CETLOVÁ, K., DOLEŽALOVÁ, 

D.: Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 348.   
11

 Porovnaj RADVAN, M. a kol.: Právo kapitálového trhu. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 34. Podobne 

KYNCL, L., RADVAN, M.: Povinnost uveřejnit prospekt cenného papíru. In: DÁVID, R., NECKÁŘ, J., 

SEHNÁLEK, D., (Editors): COFOLA 2009: the Conference Proceedings, 1. edtion. Brno: Masarykova 

Univerzita, 2009.     
12

 Verejná ponuka je podľa ustanovenia § 120 ods. 2 prvá veta zákona o cenných papieroch vymedzená ako 

akékoľvek oznámenie širšiemu okruhu osôb v akejkoľvek forme a akýmikoľvek prostriedkami, ktoré obsahuje 

dostatok informácií o podmienkach ponuky cenných papierov a o ponúkaných cenných papieroch, ktoré 

umožňujú investorovi rozhodnúť  sa kúpiť alebo upísať tieto cenné papiere.   
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formulovať záver, že všetky výnimky bezpečných prístavov (§ 120 ods. 3, 4 a 5 zákona 

o cenných papieroch) sa týkajú ako privátnej ponuky, tak aj verejnej ponuky, ktorá splní 

kvantitatívne požiadavky kladené na výšku investície alebo na počet/typ investora. Pre 

posúdenie výnimky ustanovujúcej obmedzenie minimálnej výšky investície do cenného 

papiera ako privátnej ponuky sa potom uplatní obdobné množstevné kritérium. 

Pre dlhopisy stanovuje zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších 

predpisov navyše osobitnú výnimku z osobitnej ex ante informačnej povinnosti emitentov 

dlhopisov – povinnosti vypracovať emisné podmienky. Zákon umožňuje nahradiť emisné 

podmienky príslušnými časťami prospektu cenného papiera (ustanovenie § 3 ods. 11). 

 II. Predaj investorom na základe verejnej ponuky cenných papierov po 

predchádzajúcom zverejnení schváleného prospektu cenného papiera podlieha 

verejnoprávnej regulácii vzťahu emitenta a potenciálneho investora, spočívajúcej v 

informačnej povinnosti ex ante – zverejnení prospektu cenného papiera predtým schváleného 

Národnou bankou Slovenska (NBS). Tento predaj charakterizujú situácie, ktoré nenaplnia 

kvantitatívne obmedzenia pre uplatnenie výnimiek bezpečných prístavov.  

Pri realizácii privátnej ponuky, verejnej ponuky s uplatnením výnimky z publicity 

prospektu ako aj verejnej ponuky  podmienenej publikáciou prospektu možno zvážiť podľa 

ekonomických možností a atraktivity emisie využitie sprostredkovateľa (cudzia emisia)
13

 

alebo emisiu vo vlastnej réžii. Jednotlivé typy ponuky sa totiž od seba odlišujú stupňom 

verejnoprávnej regulácie a vyžadujú orientáciu na trhu. Novovznikajúca spoločnosť, ktorá 

sa pokúsi umiestniť svoju emisiu na kapitálovom trhu, by mala zvážiť služby emisného 

manažéra, ktorý zabezpečí distribúciu cenných papierov na svojich obchodných 

miestach (napr. aj cestou viazaných investičných agentov) alebo prostredníctvom siete 

obchodných miest svojej materskej, dcérskej alebo sesterských spoločností (napr. 

obchodník s cennými papiermi využije sieť pobočiek materskej spoločnosti – banky) 

alebo cez finančných sprostredkovateľov (samostatní finanční agenti v sektore 

kapitálového trhu, ktorých provízia však emisiu značne predraží). Ak by sa rozhodla 

umiestniť cenné papiere sama, vystavuje sa už vyššie zmieneným rizikám. V praktickej 

rovine, ako sme spomenuli vyššie, budú novovzniknuté spoločnosti využívať verejnú 

ponuku cenných papierov, pričom pri hľadaní ekonomickej efektivity s cieľom vyhnúť 

sa verejnoprávnej regulácii (vyhotovenie prospektu a jeho zverejnenie, prípadné jeho 

následné aktualizácie) budú hľadať investičné možnosti takej ponuky cenných papierov, 

ktorá bude spadať pod výnimky zverejnenia prospektu.  

III. Predaj prostredníctvom regulovaného trhu burzy cenných papierov je 

finančne pomerne náročnou formou umiestnenia emisie na kapitálový trh. Jeho značnou 

výhodou je to, že burza okrem primárneho trhu organizuje sekundárny trh (after-market), 

ktorý bude generovať objektívnu trhovú cenu cenného papiera a principiálne diverzifikuje 

„záväzok“ novovzniknutého emitenta z výplaty emisie medzi viacerých investorov. Burza 

umožní kontinuálne obchodovanie s cenným papierom a ohodnocovanie emisie podľa 

finančných výsledkov, resp. podnikateľských úspechov emitenta. S obchodovaním s emisiou 

na regulovanom trhu je na druhej strane spojených viacero verejnoprávnych požiadaviek, 

z ktorých s umiestnením emisie sú spojené nasledovné: 

- zverejnenie prospektu cenného papiera schváleného NBS (ex ante informačná 

povinnosť s výnimkami pre prípady uvedené vyššie), 

                                                 
13

 Verejnou ponukou cenných papierov sa rozumie podľa ustanovenia § 120 ods. 2 druhá veta zákona o cenných 

papieroch aj umiestňovanie cenných papierov (v zmysle legálneho významu § 6 ods. 9 zákona o cenných 

papieroch, teda bez pevného záväzku aj na základe neho) prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi 

alebo zahraničných obchodníkov s cennými papiermi (resp. investičnej banky alebo zahraničnej investičnej 

banky), ak sa uskutočňuje spôsobom verejnej ponuky.  



 

50 
 

- plnenie priebežných informačných povinností (povinnosť zverejňovať regulované 

informácie).
14

 

Na trhoch burzy je možné obchodovať len so zastupiteľným a zaknihovaným cenným 

papierom, ktorý nemá obmedzenú prevoditeľnosť. Podmienkou prijatia každého cenného 

papiera na regulovaný trh je schválenie a zverejnenie prospektu cenného papiera.
15

  

Ďalšie podmienky prijatia pre dlhopisy na regulovaný trh burzy upravujú Pravidlá pre 

prijatie dlhopisov na kótovaný hlavný a paralelný trh burzy (časť IV. bod 4.1.2 Burzových 

pravidiel) a Pravidlá regulovaného voľného trhu (časť IV. bod 4.2 Burzových pravidiel). 

Priebežná informačná povinnosť vzniká na regulovanom trhu iba pre takého 

emitenta, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 

s jeho súhlasom. V opačnom prípade vzniká informačná povinnosť osobe, ktorá požiadala 

o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu bez súhlasu emitenta 

(ustanovenie § 46 ods. 5, resp. § 26 ods. 10 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných 

papierov v znení neskorších predpisov). 

Okrem kalkulácie súvisiacej s informačnými povinnosťami je potrebné brať do úvahy 

aj poplatky pripustenia emisie na trh burzy, ročné poplatky za zotrvanie emisie na trhu burzy 

a poplatky z každého zrealizovaného obchodu na trhu burzy. Výška (sadzba) týchto poplatkov 

sa pritom odlišuje od segmentu regulovaného trhu burzy – odlišne sú stanovené pre kótovaný 

hlavný trh, kótovaný paralelný trh a regulovaný voľný trh.  

Etapy uvedenia emisie dlhopisov je potom možné rozdeliť do niekoľkých bodov: 

- Identifikácia potrieb financovania 

- Výber poradcov (manažérov) emisie 

- Konzultácie s poradcami a predbežné ocenenie 

- Rozhodnutie manažmentu spoločnosti 

- Due Dilligence a interné ocenenie emitenta 

- Rozhodnutie štatutárneho orgánu o vydaní dlhopisov 

- Príprava prospektu cenného papiera 

- Zverejnenie emisných podmienok a schváleného prospektu cenného papiera 

- Podanie žiadosti o prijatie korporátnych dlhopisov na burzu cenných papierov
16

 

IV. Predaj prostredníctvom alternatívnej obchodnej platformy (MTF). 
Mnohostranný obchodný systém je oprávnený organizovať obchodník s cennými papiermi 

(resp. investičná banka) alebo burza cenných papierov. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 písm. 

h) zákona o cenných papieroch je jeho organizovanie (hlavnou) investičnou službou. V praxi 

žiadny poskytovateľ investičnej služby v súčasnosti nemá oprávnenie na poskytovanie tejto 

služby a výlučne ju poskytuje iba Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. Na MTF možno 

obchodovať iba s takým cenným papierom, ktorý organizátor tejto platformy zaradil do 

zoznamu titulov, s ktorými je možné na MTF obchodovať.  

Pripustenie a obchodovanie s cennými papiermi na MFT je upravené zákonom o burze 

cenných papierov (§ 39a a § 39b) a burzovými pravidlami v časti regulujúcej MTF. V 

prípade mnohostranného obchodného systému platí, že absentuje ex ante informačná 

                                                 
14

 Súčasne je emitent povinný regulované informácie (vrátane niektorých ďalších trhovo významných) zasielať 

Národnej banke Slovenska na zverejnenie v ňou prevádzkovanej centrálnej evidencii regulovaných informácií 

(podľa ustanovenia § 48 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov). 

Medzi regulované informácie zaraďujeme najmä: ročnú finančnú správu, polročnú finančnú správu, štvrťročnú 

finančnú správu, informácie o prijatých úveroch, informácie o rozdelení a výplate dividend, obchodovanie 

s vlastnými akciami, dôverné informácie a ďalšie.   
15

 Ide o všeobecné podmienky prijatia na trh burzy. Pozri § 29 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných 

papierov v znení neskorších predpisov.  
16

 Pozri Vydávanie korporátnych dlhopisov a podmienky ich prijatia na Burzu cenných papierov v Bratislave, 

a.s. [cit. dňa 8.6.2015] Dostupné na: 

http://www.bsse.sk/Portals/0/Poradca%20emitenta/Potencion%C3%A1lny%20emitent/BROZURA_korporatne_

dlhopisy_marec_2014.pdf 

http://www.bsse.sk/Portals/0/Poradca%20emitenta/Potencion%C3%A1lny%20emitent/BROZURA_korporatne_dlhopisy_marec_2014.pdf
http://www.bsse.sk/Portals/0/Poradca%20emitenta/Potencion%C3%A1lny%20emitent/BROZURA_korporatne_dlhopisy_marec_2014.pdf
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(prospektová) povinnosť - vypracovať, dať schváliť a zverejniť prospekt cenného papiera - 

pre emisiu cenného papiera. Pre vznik pribežnej informačnej povinnosti pre emitenta na 

platforme mnohostranného obchodného systému platí obdobná zásada ako pre vznik 

informačnej povinnosti na regulovanom trhu (informačná povinnosť nevzniká, ak emitent 

neudelil súhlas
17

). Zákon o burze cenných papierov dokonca umožňuje úplnú absenciu 

informačných povinností (zverejňovanie a zasielanie regulovaných informácií NBS).
18

 Burza 

cenných papierov ako prevádzkovateľ MTF vo svojich pravidlách (časť VIII. Pravidlá 

mnohostranného obchodného systému – článok 3 bod 3.11) však potvrdila vyššie uvedenú 

zásadu a vztiahla informačné povinnosti pre emitenta, ak bol prijatý na MTF s jeho súhlasom. 

Prijatie cenného papiera na tento trh nie je spoplatnené (žiadny vstupný ani ročný 

poplatok), avšak realizovanie obchodov spoplatnené zostáva. Z tohto pohľadu je pre malé 

a začínajúce obchodné spoločnosti mnohostranný obchodný systém zaujímavejším v 

porovnaní s regulovaným trhom.  

Napriek tomu ako bariéry aktívnejšieho využitia MTF identifikujeme nasledovné 

skutočnosti: 

- spoplatnenie obchodovania, 

- existujúci členský princíp, ktorý v podstate kopíruje členský princíp burzy 

(obchodovanie je uzatvorené pre širšiu investorskú verejnosť, možnosť realizovať 

obchody len prostredníctvom člena), 

- nemožnosť obchodovania s listinnými cennými papiermi (obdobne ako u burzy), 

- informačné povinnosti obdobné tým na regulovanom trhu (ak emitent súhlasí 

s umiestnením emisie na MTF). 

Pri ich rozumnom obmedzení, resp. úplnom odstránení možno anticipovať rast 

záujmu o túto alternatívnu obchodnú platformu. Novovzniknutým spoločnostiam (start- 

up) by sa možnosti financovania mohli rozšíriť, aj keď by sme proces umiestnenia emisie 

prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi (resp. investičnej banky)
19

 na MTF (ktorý 

aktuálne organizuje len burza) nemohli pravdepodobne označovať ako verejná ponuka, ak by 

sme sledovali ekonomický záujem týchto emitentov na úspore z prospektovej povinnosti. Išlo 

by skôr o následnú výhodu potenciálnych investorov do podnikových dlhopisov start-up 

emitentov spočívajúcu v možnosti ďalej scudzovať na obchodnej platforme nadobudnuté 

investičné tituly a tým vytvoriť sekundárny trh, keďže v súlade s vôľou európskeho 

zákonodarcu MTF nemá byť trhom primárnym. Emisia by teda musela byť umiestnená napr. 

na regulovanom trhu alebo priamo investorom, keďže z umiestnenia na regulovanom trhu by 

vyplynuli informačné povinnosti. Zrušením členského princípu
20

, resp. jeho obmedzením na 

status aktívne legitimovaného na podanie žiadosti o zaradenie do zoznamu MTF, by sa 

mnohostranný obchodný systém otvoril prakticky každej fyzickej alebo právnickej osobe, 

ktorá by bez nákladov v podobe sprostredkovateľskej provízie pre brokera mohla prakticky 

neobmedzene obchodovať. Výrazným stimulom pre obchodnú aktivitu by bola absencia 

poplatkov z obchodovania, resp. ich progresívne zníženie v závislosti od stupňa aktivity 

obchodujúceho. Listinné cenné papiere by mohli pre záujemcov predstavovať úspory 

poplatkov Centrálnemu depozitárovi cenných papierov SR, a.s. za vedenie účtov majiteľa. 

                                                 
17

 Pozri ustanovenie § 39a ods. 5 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších 

predpisov. 
18

 Pozri ustanovenie § 39a ods. 9 alebo ustanovenie § 50 ods. 2 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných 

papierov v znení neskorších predpisov. 
19

 Či už ako nových organizátorov MTF popri burze cenných papierov alebo ako členov MTF (a súčasne 

žiadateľov o zaradenie emisie cenného papiera do zoznamu MTF pre obchodovanie).  
20

 Členský princíp vytvára z MTF klub oprávnených osôb a núti obchodovať investorov výlučne cez 

sprostredkovateľa (broker), čím sa ich investícia znižuje o sprostredkovateľskú províziu. Pozri  PAVLÁT, V. 

a kol.: Kapitálové trhy. 2. vydání. Praha: Professional Publishing, 2005, s. 177. Členský princíp možno vnímať 

ako zbytočne obmedzujúci napríklad aj v optike toho, že pre obchody realizované na MTF sa nevzťahuje 

garančný fond na krytie rizika z finančného vysporiadania medzi oprávnenými účastníkmi (členmi) burzy.    
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Napokon zníženie alebo vylúčenie informačných povinností by mohlo byť považované tiež za 

určitý druh motivácie vstúpiť na trh mnohostranného obchodného systému, a to pre 

samotných emitentov. Nesmieme však zabudnúť, že informačná povinnosť slúži preventívnej 

ochrane investorov
21

, a teda nie je želateľné, aby sa výrazne obmedzoval rozsah informačných 

povinností vo vzťahu k verejnosti. Osobitne to bude platiť pre novovzniknuté spoločnosti, 

ktoré majú krátku podnikateľskú históriu a budú predmetom zvýšenej pozornosti investorov, 

ktorí zhodnotia pri absencii ex ante informačnej povinnosti najmä potenciál úspešnosti 

podnikateľského zámeru (start-up projektu). Čo je totiž výhodné pre emitenta, nemusí byť 

vždy výhodné pre investora. 

Na druhej strane je potrebné vziať do úvahy s tým súvisiace zvýšené investičné riziká, 

spočívajúce v manipulácii s kurzom cenného papiera a insider dealingu
22

, prístupu 

nekvalifikovaných osôb na trh, ktoré by mohli rýchlo o svoju investíciu prísť.
23

             

 

3 NÁKLADOVOSŤ UMIESTNENIA EMISIE NA REGULOVANOM TRHU 

 

S emisiou dlhopisov je spojených viacero poplatkov. Nasledujúca tabuľka poskytuje 

prehľad kvantifikácie tých nákladov, ktoré musí emitent uhradiť Národnej banke Slovenska, 

Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. alebo Centrálnemu depozitárovi cenných 

papierov SR, a.s.  
 

 

Druh poplatku  Výška poplatku Príjemca poplatku 

Poplatok za schválenie 

prospektu cenného papiera 

vypracovaného ako jeden 

dokument  

650,- eur (ak je žiadateľom 

o schválenie emitent) 

100,- (ak je žiadateľom 

o schválenie iná osoba ako emitent) 

NBS
24

 

Cena za pridelenie 

identifikačného kódu ISIN  

130,- eur (bez DPH) CD CP SR, a.s.
25

 

Cena za registráciu emisie v 

objeme:  

 

- do 331 000,- eur 

- od 331 000,- eur do  

2 miliárd eur 

 

- od 2 miliárd eur   

Základná cena + cena z objemu 

emisie:  

 

- 66,- eur + 0,1%  (max. 397 eur)  

- 397,-eur + 0,05% a postupné 

znižovanie sadzby a zvyšovanie 

pevnej sumy 

486 205.58,- eur + 0,02% (max. 

600 000,- eur) 

 

Stanovená cena sa ešte násobí 

určitým koeficientom podľa 

CD CP SR, a.s. 

                                                 
21

 KOTÁSEK, J.: Emitent finančního nástroje a vnitřní informace. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 27.  
22

 Verejnoprávna regulácia trhovej manipulácie a obchodovania s využitím dôverných informácií sa pritom 

aplikuje len na regulovaný trh.  
23

 Naproti tomu je obchodník s cennými papiermi ako sprostredkovateľ povinný konať s odbornou 

starostlivosťou v najlepšou záujme svojho klienta (pravidlo best execution). 
24

 Údaj o poplatku podľa Opatrenia  NBS  z 20. novembra 2012 č. 8/2012 o poplatkoch za úkony  Národnej 

banky Slovenska v znení opatrenia NBS č. 8/2013. [cit. dňa 8.6.2015] Dostupné na:  

http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Legislativa/_UplneZneniaInych/UZ_O_8_2012.pdf 
25

 Údaje o poplatkoch podľa Cenníka Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. účinného od 1.7.2015. 

[cit. dňa 8.6.2015] Dostupné na: 

http://www.cdcp.sk/dokumenty/cennik/20150701cennikCDCP.pdf 

http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Legislativa/_UplneZneniaInych/UZ_O_8_2012.pdf
http://www.cdcp.sk/dokumenty/cennik/20150701cennikCDCP.pdf
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jednotlivých dôb splatnosti 

(rozpätie od 0,2 do 0,6) .  

Jednorazový poplatok za 

prijatie emisie na 

kótovanom trhu (voči burze) 

830,- eur BCPB, a.s.
26

 

Ročný burzový poplatok  za 

umiestnenie cenného  

papiera na kótovanom 

hlavnom trhu 

4980,- eur BCPB, a.s. 

Ročný burzový poplatok  za 

umiestnenie cenného  

papiera na kótovanom 

paralelnom trhu 

1660,- eur BCPB, a.s. 

Jednorazový burzový 

poplatok za  prijatie 

cenného  

papiera na regulovaný 

voľný trh 

1660,- eur BCPB, a.s 

Ročný  burzový  poplatok  

za umiestnenie  na 

regulovanom voľnom trhu 

burzy 

340,- eur BCPB, a.s. 

Poplatok za uzavretie 

obchodu 

0,08% z objemu obchodu, min. 1 

euro, max. 332 eur 

BCPB, a.s. 

 

 

Okrem týchto nákladov musí emitent pripočítať náklady spojené s odplatou pre 

manažéra emisie dlhopisu
27

, ktorej výška je individuálna a závisí od vzájomnej dohody a 

rozsahu služieb poskytovaných manažérom. V zásade možno služby asistencie pri procese 

umiestňovania emisie rozdeliť na: 

a) technické služby (vybavenie ISIN a ďalšie technické úkony) – provízia vo výške 

cca 0,1% z objemu emisie,  

b) investičná služba umiestnenie (na základe alebo bez pevného záväzku) – provízia 

vo výške cca 1% p.a. počas existencie emisie, prípadne za sprostredkovanie 

umiestnenia na regulovanom trhu prostredníctvom člena burzy 1% z emisie 

(jednorazový poplatok), 

c) poskytnutie oboch predchádzajúcich služieb spolu.
28

 

 

Listinné dlhopisy (iba na meno) sú pre investora úspornejšie (platí sa iba poplatok za 

ISIN). Pre listinné dlhopisy môže emisný manažér ako doplnkovú službu pre klientov 

poskytnúť úschovu listinných cenných papierov a zabezpečovať vyplácanie výnosov. U 

zaknihovaných dlhopisov je povinné zriaďovať účet majiteľa.   

 

                                                 
26

 Údaje o poplatkoch podľa Sadzobníka burzových poplatkov (príloha č. 1 Poplatkového poriadku Burzy 

cenných papierov v Bratislave, a.s.). [cit. dňa 8.6.2015] Dostupné na: 

http://www.bsse.sk/Portals/0/Pravidla%20BCPB/Poplatkovy_poriadok.pdf  
27

 Podľa ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov môže emitent 

vydaním dlhopisov poveriť emisného manažéra. 
28

 Informácie o výške provízie boli poskytnuté v rámci konzultácie zástupcom konkrétneho obchodníka 

s cennými papiermi, keďže cenníky sa v tejto súvislosti nepublikujú na web stránkach poskytovateľov týchto 

služieb.  

http://www.bsse.sk/Portals/0/Pravidla%20BCPB/Poplatkovy_poriadok.pdf
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4 UMIESTNENIE EMISIE PROSTREDNÍCTVOM SCHÉMY INVESTIČNÉHO 

CROWDFUNDINGU PRI RECENTNÝCH MOŽNOSTIACH KAPITÁLOVÉHO 

TRHU 

 

Crowdfunding (skupinové alebo tiež davové investovanie) je označenie pre 

internetové platformy určené pre získanie prostriedkov na financovanie rôznych umeleckých, 

sociálnych alebo investičných projektov. Ide o verejnú výzvu prostredníctvom internetu, na 

základe ktorej sa zbierajú relatívne malé sumy od početných donátorov na účely financovania 

určitého projektu. V rámci crowdfundingu vystupuje niekoľko subjektov tejto schémy: 

prevádzkovateľ crowdfundingovej platformy (vytvorí a prevádzkuje systém, môže ísť aj o 

emisného manažéra), prispievatelia (investori) a žiadatelia (nositelia projektov, napr. start-

upisti).
29

 Základnou výhodou oproti využitiu investičnej služby individuálnej správy portfólia 

alebo investovania do podielových fondov je, že nejde finančne náročnú investíciu pre 

prispievateľa a ten má zároveň možnosť zvoliť si start-up projekt, ktorý svojím príspevkom 

podporí.
30

 Z pohľadu umiestnenia emisie cenných papierov prichádza do úvahy tzv. 

investičný crowdfunding (resp. equity based crowdfunding, investment crowdfundig). 

Medzi prispievateľmi a prevádzkovateľom sa dohodne sprostredkovateľská zmluva, na 

základe ktorej sú prispievateľovi ponúkané investície do cenných papierov start-up 

spoločností. S novovzniknutou spoločnosťou môže prevádzkovateľ uzavrieť zmluvu 

o sprostredkovaní úpisu cenných papierov.
31

 V oboch prípadoch môže ako prevádzkovateľ 

platformy pôsobiť obchodník s cennými papiermi (pre investičnú banku nemusia byť 

v tomto štádiu start-up spoločnosti ešte zaujímavé). Tu je potrebné zdôrazniť, že dodnes nie je 

crowdfunding nijako špecificky právne regulovaný v Slovenskej republike ani na úrovni 

Európskej únie. Obchodník s cennými papiermi pri umiestňovaní emisie prostredníctvom 

crowdfundigovej platformy musí však opätovne zohľadniť verejnoprávnu reguláciu na 

kapitálovom trhu, ktorú sme zmienili vyššie. Predovšetkým musí rešpektovať ex ante 

informačnú povinnosť. V praktickej rovine, pri start-up projektoch bude s cieľom najnižších 

vstupných nákladov umiestnenia emisie pre spoločnosť emisný manažér hľadať bezpečné 

prístavy z prospektovej povinnosti. Do úvahy prichádza iba výnimka podľa ustanovenia § 

120 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch.
32

 Táto výnimka síce rešpektuje praktickú 

rovinu start-up emitentov ako malých začínajúcich spoločností, ktorým na rozbehnutie 

biznisu stačí menší objem finančných prostriedkov, avšak v súčasnosti možno považovať túto 

hranicu za prinízku, najmä v kontexte ponuky emisie v celej Európskej únii. Jej prekročením 

emitent vypláva z bezpečného prístavu a prevezme s tým súvisiace zvýšené náklady emisie 

„pri plavbe“ emisie v rámci verejnej ponuky. De lege ferenda preto možno odporučiť 

zvýšenie tejto hranice aspoň na dvojnásobok súčasnej sumy, t.j. 200 000 eur tak, ako k tomu 

pristúpilo Rakúsko.
33

 Ostatné výnimky nie sú pre crowdfunding prakticky relevantné.
34

 

                                                 
29

 Pozri HUSTÁK, Z.: Crowdfunding – nové příležitosti a regulatorní implikace. In: Biatec, roč. 23, č. 5, 2015, s. 

19.   
30

 K ďalším výhodám pozri článok STROKOVÁ, Z., BIELIKOVÁ, T.: Crowdfunding: nový trend vo 

financovaní. In: Trendy v podnikání 2014. Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Plzeň: 

Západočeská univerzita v Plzni, 2014.   

Dostupné na: http://www.tvp.zcu.cz/cd/2014/PDF_sbornik/strokova%20bielikova.pdf [cit. 8.6.2015] 
31

 V oboch prípadoch možno uzatvoriť aj iný druh obstarávateľskej zmluvy, najmä mandátnu zmluvu o obstaraní 

kúpy (pre investora) alebo predaja cenného papiera (pre emitenta). 
32

 Ponuka cenných papierov v celkovej hodnote v Európskej únii menej ako 100 000 eur za obdobie 12 

mesiacov.  
33

 Ustanovene § 3 ods. 1 rakúskeho Kapitalmarktgesetz stanovuje hranicu menej ako 250 000 eur. 
34

 Brandl a Toman uvádzajú ešte dve výnimky: a) počet investorov je menenej ako 150, b) ponuka cenných 

papierov emisie je najmenej 100 000 eur na jedného investora. Súčasne však uvádzajú, že obe výnimky nie sú zo 

skúseností prevádzkovateľov platforiem v Rakúsku využívané pre privysokú investíciu alebo pre neadresnosť 

platformy, v rámci ktorej nie je možné poznať dopredu konkrétnych nekvalifikovaných investorov. Pozri Brandl 

http://www.tvp.zcu.cz/cd/2014/PDF_sbornik/strokova%20bielikova.pdf
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Stanovenie minimálnej hranice objemu emisie v rámci výzvy na investičný crowdfundig je 

pritom veľmi dôležité na definovanie sumy, ktorá je pre rozbehnutie projektu emitenta 

rozhodujúca. V zásade môže ísť o voľbu medzi fixným a flexibilným modelom. Flexibilný 

model umožňuje emitentovi ponechať si akúkoľvek vyzbieranú sumu, preto odporúčame pri 

jej aplikácii stanovenie vyššej hranice. Fixný model stanovuje získanie cieľovej (hraničnej) 

sumy ako conditio sine qua non pre jej ponechanie. Jeho rizikom je jej nedosiahnutie.      

V tejto súvislosti vidíme praktický prínos v alternatívnej obchodnej platforme 

MTF. Umiestnením emisie na jej trh môže dôjsť k využitiu aj ďalších výnimiek:  
1. ustanovenie § 120 ods. 3 písm. a) – ponuka určená výlučne kvalifikovaným 

investorom, alebo 

2. ustanovenie § 120 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch za predpokladu, že je 

otvorený nielen pre členov – kvalifikovaných investorov (čo v súčasnosti nie je, poznámka 

autora), ale súčasne počet nečlenov je obmedzený (napr. registráciou, resp. prístupom ku 

konkrétnej emisii) – ponuka nekvalifikovaným investorom max v počte 149.  

Benefitom z umiestnenia emisie na MTF je odstránenie rizika likvidity investície 

pre investora. Na druhej strane je potrebné zohľadniť účel vzniku MTF, ktorý má fungovať 

paralelne popri regulovanom trhu ako sekundárny trh, nie na účely primárnej emisie (prvotná 

ponuka na prevzatie by tým bola vylúčená).
35

 Pri zohľadnení súčasného stavu málo 

likvidného sekundárneho trhu burzy by sme však mohli uvažovať aj týmto smerom.  

Základným nedostatkom crowdfundingu je informačná asymetria (ktorá by odpadla 

aspoň pri umiestení na MTF) účastníkov schémy, ako aj riziko straty investície alebo absencie 

likvidity investičného titulu. Základné informácie o start-up projektoch zverejňované 

prostredníctvom providera platformy nemusia byť adekvátne regulovaným informáciám v 

kvalite a kvantite, čím môžu skresľovať úsudok investora. Otázna podľa nášho názoru zostáva 

tiež konečná zodpovednosť za poskytnuté informácie a frekvencia ich aktualizácie, resp. 

priebežné informačné povinnosti emitenta alebo providera počas „života“ emisie a projektu. 

Niektoré ďalšie riziká uvádza aj Husták.
36

                                   

 

ZÁVER 

  

 V článku sme poukázali sa súčasné právne možnosti alternatívneho financovania 

potrieb start-up spoločností prostredníctvom emisie cenných papierov na kapitálovom trhu a 

na crowdfundingových platformách. V kontexte dôsledkov opatrení proti finančnej kríze 

možno klasický kapitálový trh (regulovaný trhu búrz) vnímať ako pretrvávajúco pridrahý pri 

externom financovaní podnikateľských zámerov v porovnaní s úverovým bankovým 

financovaním corporate klientov. Sadzby bankových úverov sú zbavené 

sprostredkovateľských provízií a ich kreditná dostupnosť je v Európskej únii priaznivá 

v dôsledku menových opatrení Európskej centrálnej banky. Umiestnenie na kapitálovom trhu 

je preto vhodné skôr pre obdobie znižovania peňažnej zásoby. Napriek tomu možno vidieť 

cestu vo využití alternatív samotného kapitálového trhu: mnohostranného obchodného 

systému a schémy investičného crowdfundingu.              

                                                                                                                                                         
a Toman in: SARIA, G., STOCKER, F.: Unternehmensanleihen und Crowdfunding. Wien: MANZ´sche 

Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH, 2015, s. 161-162.         
35

 Brandl a Toman z pojmu mnohostranný obchodný systém indikujú, že uzavieranie obchodov na MTF sa má 

dotýkať už vydaných finančných nástrojov. Preto obchodník s cennými papiermi ako prevádzkovateľ 

crowdfundingovej platformy neorganizuje podľa ich názoru MTF. Brandl a Toman in: SARIA, G., STOCKER, 

F.: Unternehmensanleihen und Crowdfunding. Wien: MANZ´sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung 

GmbH, 2015, s. 170. Husták vidí význam MTF v následnom umožnení obchodovania s emisiou, ak 

prevádzkovateľ platformy (obchodník s cennými papiermi) prevádzkuje MTF. Benefit MTF je potom 

sekundárny. HUSTÁK, Z.: Crowdfunding – nové příležitosti a regulatorní implikace. In: Biatec, roč. 23, č. 5, 

2015, s. 20.    
36

 Tamtiež.    
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PRÁVA 
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SCIENTIFIC PARKS FROM THE CORPORATE AND TAX LAW 

PERSPECTIVE 
 

Matej Kačaljak  
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra finančného práva 

 

Abstrakt 

Článok sa zaoberá právnou úpravou pôsobenia univerzitných vedeckých parkov v zákone 

o vysokých školách a v obchodnom zákonníku. Naznačuje, že úprava obchodných spoločností 

v Slovenskej republike zatiaľ nereflektovala existenciu špecifických foriem ako spin-off 

a start-up, čo môže prinášať rôzne komplikácie pri praktickej realizácii technologických 

projektov. Obdobne, z daňového hľadiska článok poukazuje na možnosti a obmedzenia 

v zákone o dani z príjmov, na ktoré bude nutné brať zreteľ pri formovaní korporátnej 

štruktúry spin-offov a start-upov. 

Kľúčové slová: , univerzitný vedecký park, inkubátor, spin-off, start-up, obmedzenie 

reťazenia, superodpočet, daň z príjmov 

 

Abstract 

The article deals with the legal framework of university science parks in the Act on Higher 

Education and the Commercial Code. It indicates, that the legal framework of business 

companies in the Slovak Republic has not reflected the existence of specific start-up and spin-

off business forms yet, which may bring various complications in realisation of technology 

projects in practice. Similarly, from the tax perspective the article focuses on opportunities  

and barriers in the Income Tax Act, which should be taken into account when designing the 

corporate structure of spin-offs and start-ups. 

Key words: university science park, incubator, start-up, spin-off, chaining restriction, 

superdeduction, income tax 

 

ÚVOD 
  

 V literatúre sa inkubátor univerzitného vedeckého parku štandardne vymedzuje ako 

podporný mechanizmus pre nové podnikateľské subjekty
1
, prípadne ako organizácia  

/inštitúcia zameraná na vytváranie priaznivého a podporného prostredia pre začínajúce 

podnikanie
2
. Za obvyklé nástroje tejto podpory sú považované poskytovanie zdieľaných 

služieb, priestorov, špecializovaného personálu a prístupu k univerzitným výskumným 

                                                 
1
 Barrow (2001) 

2
 Vláda SR (2007) 
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kapacitám, pričom sa predpokladá podpora zo strany vlády
3
. Rozsah a efektívnosť využitia 

uvedenej podpory zo strany prijímateľov je dosiaľ predmetom skúmania
4
. 

Vo vzťahu k univerzitným vedeckým parkom existuje predpoklad, že adresátom podpory 

v inkubátore by mali byť spin-off
5
, prípadne start-up

6
 projekty, ktoré vzišli priamo 

z prostredia príslušnej univerzity. S uvedeným procesom je spojených niekoľko aspektov, 

ktoré môžu mať nezanedbateľný vplyv na úspešnosť uvedených projektov. Prioritne ide 

o obmedzenia z oblasti korporátneho práva a práva daňového. 

 

1 KORPORÁTNE OBMEDZENIA 

 

 Napriek skutočnosti, že vývoj legislatívy v Slovenskej republike postupne napreduje, 

je pomerne zreteľné, že vyššie uvedené inštitúty nespadajú do kategórie „bežnej“ 

podnikateľskej činnosti, tak ako ju upravuje zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov („ObZ“). Niektoré z povinností/podmienok ukladaných ObZ 

podnikateľským subjektom tak môžu pôsobiť v uvedenom segmente príliš zaťažujúco. Nižšie 

sa venujeme vybraným problémom, na ktoré je vhodne prihliadať. 

 

1.1 Obmedzenie reťazenia 

 Verejné vysoké školy na Slovensku sú v súčasnosti charakteristické pomerne veľkou 

nepružnosťou v rozhodovaní. V segmente dynamicky sa rozvíjajúcich technologických start-

upov môže veľká nepružnosť predstavovať riziko značných strát, prípadne nevyužitých 

príležitostí.  

 Základný rámec pre prenos technologických poznatkov poskytuje § 39a ZoVŠ 

prostredníctvom inštitútu špecializovaného výskumného a vývojového pracoviska 

(„Špecializované pracovisko“). Vo vzťahu k organizačnému usporiadaniu zákon 

predpokladá, že Špecializované pracovisko môže byť buď  

a) súčasťou verejnej vysokej školy; alebo 

b) samostatná právnická osoba založená verejnou vysokou školou alebo spoločne s inými 

právnickými osobami. 

 Vo vzťahu k samotnému inkubátoru nie je možné jednoznačne identifikovať, ktorý 

z uvedených dvoch spôsobov by mal byť preferovaný a bude závisieť od interných predpisov 

verejnej vysokej školy a miery autonómie, ktorú dokážu poskytnúť takémuto 

Špecializovanému pracovisku. 

 Napríklad, vo vzťahu k Univerzite Komenského v Bratislave by funkciu inkubátora 

potenciálne mohla zastávať samostatná právnická osoba, obchodná spoločnosť UK veda, 

s.r.o. („UK veda“). Problematickým by však v takomto usporiadaní bol proces tvorenia spin-

                                                 
3
 Albert and Gaynor (2003); Carayannis et al. (2006); Vláda SR (2007); obdobne § 39a (4) zákona č. 131/2002 

Z. .z o vysokých školách v znení neskorších predpisov („ZoVŠ“) 
4
 Ratinho, T., & Henriques, E. (2010); Bruneel, J., Ratinho, T., Clarysse, B., & Groen, A. (2012); McAdam, M., 

& McAdam, R. (2008); Felsenstein, D. (1994)  
5
 „Spin-off sú organizačné jednotky, firmy, ktoré vznikajú na základe odčlenenia istej činnosti alebo skupiny ľudí 

z primárnej organizácie ("materskej" firmy). Takouto primárnou organizáciou môže byť aj vysoká škola. 

Zároveň však platí, že primárna organizácia si zachováva spravidla dominantný vplyv na činnosť novo založenej 

organizácie. Spin offs , ktoré sa vyčleňujú na vysokej škole alebo organizácii výskumu a vývoja štátneho sektora 

sa vytvárajú za účelom komercionalizácie výsledkov výskumu a vývoja.“ Vláda SR (2007); porovnaj § 39a (4) 

ZoVŠ 
6
 „Slovom start-up sa označujú organizácie, ktoré sú práve v štádiu založenia za účelom zavedenia nového 

výrobku (služby) alebo marketingu. Typickým príkladom start-up sú tzv. nové technologicky založené firmy, v 

ktorých jadrom činnosti je vývoj, marketing alebo využívanie techniky, príp. technológie. Dôraz v tomto type 

firiem nie je v novosti ako takej, ale na jej správaní sa pri využívaní technických a technologických noviniek. 

Financovanie start-up firiem sa často opiera o rizikový kapitál.“ Vláda SR (2007) 
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offov. Nakoľko UK veda je spoločnosť s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom, aj 

keby disponovala dostatočnou mierou autonómie umožňujúcou jej zakladať nové obchodné 

spoločnosti, zákaz reťazenia spoločností zakotvený v § 105a ods. 1 ObZ takýto postup 

komplikuje. 

 Na druhej strane, prípadná nutnosť „zabezpečiť“ druhého spoločníka do spin-offu 

môže predstavovať potenciálny spôsob motivácie konkrétneho pracovníka verejnej vysokej 

školy podieľajúceho sa na manažovaní predmetného spin-offu. Bude však nutné prihliadať na 

ďalšie súvislosti vyplývajúce z takej štruktúry, t.j. upraviť hlasovacie práva, možnosti 

prevodu obchodného podielu, atď. Zároveň, v záujme zamedzenia prípadných obštrukcií pri 

prevode spin-offu na potenciálneho externého investora, si také usporiadanie bude vyžadovať 

existenciu zmluvy medzi spoločníkmi zakotvujúcej tzv. „drag along“ záväzok, t.j. záväzok 

minoritného spoločníka previesť svoj podiel externému záujemcovi za rovnakých podmienok 

ako majoritný spoločník
7
. 

 

1.2 Vysoké počiatočné základné imanie 

 

 Kapitálová spoločnosť s najnižším počiatočným základnými imaním v Slovenskej 

republike je spoločnosť s ručením obmedzeným, kde minimálnou počiatočnou hodnotou je 

5.000 eur.  

 Uvedená požiadavka sa zdá byť pochopiteľná v prípade spoločností, ktoré majú 

aktívne vykonávať podnikateľskú činnosť, no môže predstavovať obmedzenie v prípade spin-

off projektov, kde podstatný vklad spočíva v nehmotných statkoch, ktorých potenciál sa ešte 

naplno nerozvinul. 

 Ako už bolo uvedené vyššie, za predpokladu, že osobná zložka spin-offu pozostáva 

z pracovníkov „materskej“ verejnej vysokej školy a priestory a podporu zabezpečuje 

inkubátor, zdá sa byť požiadavka vysokého počiatočného kapitálu bezpredmetná. 

 V tejto súvislosti je vhodné upozorniť na skutočnosť, že uvedená požiadavka bývala 

v praxi často obchádzaná s použitím inštitútu vyhlásenia správcu vkladu v zmysle § 60 ods. 5 

ObZ. V súčasnosti, až do 1.1.2016 platí prísnejšia úprava, podľa ktorej musia byť peňažné 

vklady zložené na účet v banke pred založením spoločnosti. Pre verejnú vysokú školu 

predstavuje takáto požiadavka komplikáciu, nakoľko každý nový spin-off nevyhnutne bude 

viazať hotovostné prostriedky. Uvedené je možné čiastočne zmierniť tým, že sa spin-off bude 

podieľať na odmeňovaní pracovníka verejnej vysokej školy, ktorý ho manažuje. S tým sú 

však spojené zvýšené administratívne nároky a sú nevyhnutné zmeny v nastavení úväzkov 

príslušných pracovníkov, čo môže naraziť na už spomínané problémy s vyplývajúce 

z nepružnosti akademických inštitúcií. 

 Alternatívne môže verejná vysoká škola oddialiť vytvorenie spin-offu do okamihu, 

keď bude disponovať predmetom duševného vlastníctva v hodnote primeranej minimálnemu 

základnému imaniu, a takýto predmet by mohol predstavovať vklad do základného imania 

spin-offu. Pre administratívne náklady súvisiace s oceňovaním nepeňažného vkladu sa však 

takáto alternatíva zdá nepraktická. 

 Vhodným riešením pravdepodobne bude až pripravované zavedenie inštitútu 

jednoeurovej spoločnosti s ručením obmedzeným. 

 

                                                 
7
 Porov. Drag Along definition [Online] http://www.investopedia.com/terms/d/dragalongrights.asp  

http://www.investopedia.com/terms/d/dragalongrights.asp
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2 DAŇOVÉ IMPLIKÁCIE 

 

 So štrukturovaním spin-offov sú spojené aj niektoré daňové implikácie, ktoré 

v konečnom dôsledku môžu negatívne ovplyvniť rentabilitu projektov. Tie súvisia jednak 

s oceňovaním vzájomných transakcií medzi materskou verejnou vysokou školou a spin-offom 

v „inkubačnej dobe“, prípadnými daňovými úľavami pre vedu a výskum, ako aj so 

zdaňovaním prípadných výnosov z prevodu spin-offu na externého investora.  

 

2.1  Transferové oceňovanie 

 

 S účinnosťou od 1.1.2015 už sa tzv. pravidlá transferového oceňovania uplatňujú aj na 

vzájomné transakcie medzi domácimi závislými osobami v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 

595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov („ZoDP“). V zmysle § 17 ods. 

5 ZoDP súčasťou základu dane závislej osoby je „aj rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných 

obchodných vzťahoch závislých osôb vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery líšia 

od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch, 

pričom tento rozdiel znížil základ dane alebo zvýšil daňovú stratu.“ 

 S ohľadom na to, že podstatou inkubátora je poskytnúť start-upom a spin-offom 

podporu v počiatočných štádiách ich existencie, nevyhnutne bude k takýmto transakciám 

medzi verejnou vysokou školou a jej dcérskymi spoločnosťami dochádzať. 

 V záujme predídenia negatívnych daňových dôsledkov by tak mali dotknuté subjekty 

stanovovať ceny ich vzájomných transakcií v súlade s princípom nezávislého vzťahu. 

Nakoľko je predpoklad, že stranou, ktorá bude svoje plnenia voči svojim závislým osobám 

„podhodnocovať“, bude skôr verejná vysoká škola, bude nutné zvažovať, či by prípadné 

plnenia podliehali dani z príjmov v súlade s § 12 ods. 2 ZoDP. Ak by inkubátor bol 

štruktúrovaný v podobe samostatnej obchodnej spoločnosti, tak ako je tomu v prípade UK 

veda, v súlade so znením § 12 ods. 2 posledná veta ZoDP by riziko negatívnych daňových 

dôsledkov bolo pravdepodobne vyššie.  

 Navyše, závislé osoby uskutočňujúce transakcie medzi sebou sú v súlade s § 18 ods. 1 

ZoDP povinné viesť dokumentáciu o použitej metóde transferového oceňovania, čo prináša 

zvýšené administratívne nároky.  

 

2.2 Superodpočet výdavkov na vedu a výskum 

 

 S účinnosťou od 1.1.2015 bol do ZoDP zavedený nový inštitút, tzv. superodpočet 

výdavkov na výskum a vývoj. 

 Podstatou superodpočtu je možnosť odpočítať si od základu dane, nad rámec 

výdavkov uznaných za daňové výdavky v zmysle § 2 písm. i) Zákona o dani z príjmov, súčet: 

(i) 25 % výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum a vývoj v zdaňovacom období, 

za ktoré sa podáva daňové priznanie; 

(ii) 25 % mzdových a ostatných pracovnoprávnych nárokov zamestnanca v zdaňovacom 

období, v ktorom daňovník so zamestnancom uzatvoril trvalý pracovný pomer, pričom 

zamestnanec sa podieľa na realizácii projektu výskumu a vývoja, je občanom členského štátu 

Európskej únie mladším ako 26 rokov veku a ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú 

prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi; a 

(iii) 25 % výdavkov (nákladov) vynaložených v zdaňovacom období na výskum a vývoj 

zahrnovaných do odpočtu, ktoré prevyšujú úhrn výdavkov (nákladov) vynaložených v 

bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období na výskum a vývoj zahrnovaných do 

odpočtu. 
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 V zmysle § 30c ods. 4 superodpočet nemožno uplatniť na výdavky 

a) na ktoré bola poskytnutá úplná alebo čiastočná podpora z verejných financií, a 

b) na služby, licencie a nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od iných osôb s 

výnimkou výdavkov na 

1. služby, ktoré súvisia s realizáciou projektu výskumu a vývoja a nehmotné výsledky 

výskumu a vývoja obstarané od Slovenskej akadémie vied, právnických osôb uskutočňujúcich 

výskum a vývoj zriadených ústrednými orgánmi štátnej správy, verejných vysokých škôl a 

štátnych vysokých škôl, 

2. nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od podnikateľov, ktorým bolo vydané 

osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, a na 

3. certifikáciu vlastných výsledkov výskumu a vývoja, ktoré vynaložil daňovník. 

 Podpora z verejných financií môže zahŕňať akékoľvek poskytnutie prostriedkov z 

verejných financií, napríklad aj príspevok poskytovaný verejným vysokým školám zo 

štátneho rozpočtu. V praxi tak budú všetky subjekty uvedené pod písmenom b) bod 1. vyššie, 

vrátane verejných vysokých škôl, vylúčené z možnosti využiť superodpočet. Vo vzťahu 

k univerzitným vedeckým parkom je nutné prihliadať aj na skutočnosť, že značná časť aktivít 

sa realizuje s použitím financií z prostriedkov fondov Európskej Únie, konkrétne z 

prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Verejná vysoká škola je tak z možnosti 

uplatniť superodpočet vylúčená.
8
  

 Pri vhodnom štruktúrovaní aktivít nadväzujúcich na výskum a vývoj realizovaný v 

univerzitných vedeckých parkoch by však superodpočet teoreticky bolo možné využiť. 

 Jednak, v prípade preštrukturovania úväzku pracovníka podieľajúceho sa na 

manažovaní spin-offu, resp. start-upu, tak aby sa uvedený subjekt podieľal na jeho 

odmeňovaní, by na takéto výdavky pravdepodobne bolo možné superodpočet uplatniť. 

 Obdobne, ak by spin-off, resp. start-up výsledky výskumu a vývoja nenadobudol od 

verejnej vysokej školy ako vklad do základného imania pri založení, ale by tieto zakúpil, 

superodpočet by pravdepodobne bolo možné uplatniť. 

 V obidvoch prípadoch však vyvstávajú otázky administratívnych komplikácií a tiež 

nutnosti udržania dostatočnej solventnosti, aby mohli financovať zamestnancov, resp. 

nadobudnutie výsledkov výskumu a vývoja. 

 Napokon je však otázny praktický úžitok, nakoľko v počiatočných štádiách spin-offov 

a start-upov sa nepredpokladá, že by boli schopné generovať zisk a teda možnosť úpravy 

základu dane by v praxi nebola využiteľná. Je skôr možné rozumne predpokladať, že príjem 

pre materskú verejnú vysokú školu bude vygenerovaný v podobe predaja podielu v danom 

spin-offe/start-upe a nie v podobe dividendy vyplatenej zo zisku takejto spoločnosti.
9
  

 Určitým protiargumentom môže byť, že naakumulovaná historická daňová strata môže 

predstavovať jeden z faktorov vplývajúcich na cenu podielu v spin-offe/start-upe, nakoľko 

potenciálnemu externému investorovi by umožňovala generovanie ziskov, ktoré by do určitej 

miery nepodliehali dani z príjmov. S ohľadom na zmenu spôsobu uplatňovania daňovej straty 

                                                 
8
 Je nutné poznamenať, že uvedené je v súlade so zámerom zákonodarcu, ktorý v zmysle dôvodovej správy toto 

opatrenie adresuje podnikateľským subjektom. 
9
 Určitým protiargumentom môže byť, že naakumulovaná historická daňová strata môže predstavovať jeden 

z faktorov vplývajúcich na cenu podielu v spin-offe/start-upe, nakoľko potenciálnemu externému investorovi by 

umožňovala generovanie ziskov, ktoré by do určitej miery nepodliehali dani z príjmov. 
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s účinnosťou od 1.1.2014
10

 sa táto možnosť v praxi nejaví ako reálna. Oproti úprave účinnej 

pred 1.1.2014 totiž potenciálny investor má podstatne skrátené obdobie, v ktorom môže 

daňovú stratu uplatniť (zo 7 rokov na 4) a tiež nemá možnosť voľby, v ktorom období stratu 

uplatní ale musí uplatňovať rovnomerne jednu štvrtinu naakumulovanej daňovej straty ročne. 

 

2.3 Príjem z prevodu obchodného podielu v spin-offe 

 

 Ako už bolo uvedené vyššie, štandardným spôsobom generovania príjmu pre 

zakladateľa start-upu, resp. spin-offu je prevod (časti) podielu potenciálnemu investorovi. 

 Tieto tzv. „capital gains“, t.j. rozdiel medzi nadobúdacou hodnotou prevádzaného 

obchodného podielu u fyzickej osoby, prípadne jeho účtovnou hodnotou u právnickej osoby 

a príjmom z jeho predaja, sa na Slovensku zahŕňajú do základu dane a podliehajú štandardnej 

daňovej sadzbe
11

. 

 Aktuálna právna úprava na Slovensku neposkytuje možnosť oslobodenia takéhoto 

príjmu od dane. 

 Pre porovnanie, v Českej republike je takýto príjem oslobodený od dane, ak plynie 

materskej spoločnosti, t.j. spoločnosti ktorá má najmenej po dobu 12 mesiacov najmenej 

10%-ný podiel v spoločnosti, ktorej podiel prevádza.   

 

ZÁVER 
 

 V článku sme poskytli niekoľko korporátnych a daňovoprávnych implikácií, s ktorými 

sa pravdepodobne budú potýkať všetky verejné vysoké školy podieľajúce sa na realizácii 

projektov univerzitných vedeckých parkov. V zásade je možné konštatovať, že uvedené 

impikácie nemajú tak významný charakter, aby úplne znemožnili realizáciu projektov 

univerzitných vedeckých parkov. Zároveň však ich finančné dôsledky môžu byť pri 

nesprávnom štrukturovaní aktivít nezanedbateľné a do istej miery môžu významne ovplyvniť 

aj rentabilitu konkrétneho projektu start-upu, či spin-offu.  
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VYMEDZENIE MEDICÍNSKO-PRÁVNEJ ÚPRAVY DAROVANIA, 

ODBEROV A TRANSPLANTÁCIÍ ĽUDSKÝCH ORGÁNOV A TKANÍV1 

 

DEFINITION OF MEDICAL AND LEGAL REGULATION OF 

DONATION, REMOVAL AND TRANSPLANTATION OF HUMAN 

ORGANS AND TISSUES 

 

Pavol Kádek  
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 

Abstrakt 

Príspevok analyzuje problematiku odoberania ľudských orgánov a tkanív zo živých a mŕtvych 

osôb, ako aj problematiku samotných transplantácií ex vivo a transplantácií ex mortuo 

v zmysle súčasnej platnej a účinnej právnej úpravy. Je potrebné pamätať na to, že získavanie 

orgánov alebo tkanív od živých darcov na účely transplantácie je možné výlučne za 

predpokladu, že ide o priamy terapeutický prospech akceptora a nie je možné získať vhodný 

orgán od mŕtvych osôb a nie je známa nijaká alternatívna terapeutická metóda s lepším alebo 

porovnateľným výsledkom. 

Kľúčové slová: transplantácie, ľudské orgány a tkanivá, živý darca, mŕtvy darca 

 

Abstract 

The paper analyses the issue of taking of human organs and tissues from living or deceased 

persons and also the problem of transplantations ex vivo and transplantations ex mortuo under 

current legislation. Removal of organs or tissues from a living person for transplantation 

purposes may be carried out solely for the therapeutic benefit of the recipient and where there 

is no suitable organ or tissue available from a deceased person and no other alternative 

therapeutic method of comparable effectiveness. 

Key words: transplantations, human organs and tissues, living donor, deceased donor 

 

ÚVOD 
 

Problematika transplantácií je v súčasnosti predmetom mnohých, možno povedať, že 

až vášnivých a nekonečných diskusií. Cieľom transplantácií je nepochybne záchrana 

ľudských životov prostredníctvom použitých transplantátov u pacientov, ktorí kvôli 

zdravotným ťažkostiam na tento vhodný transplantát čakajú ako na poslednú možnosť 

riešenia ich nezávideniahodného zdravotného stavu. Aj keď sú transplantácie z pohľadu 

súčasného vnímania medicíny veľkým pokrokom, naďalej zostáva rejekcia (odvrhnutie 

transplantátu) významnou príčinou morbidity a mortality u transplantovaných pacientov. 

V civilizovaných demokratických štátoch sú záväznou legislatívou stanovené mantinely, aby 
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sa predišlo zneužitiu ľudských orgánov či tkanív, obchodovaniu s ľudským orgánmi 

a tkanivami, a teda v konečnom dôsledku zamedzilo ich komercionalizácii.  

 

TRANSPLANTÁCIE EX VIVO 

 

Rozdiel medzi transplantáciami ex vivo a transplantáciami ex mortuo je markantný. 

Čo sa týka transplantácií ex vivo, je potrebné zdôrazniť, že odobrať orgány, tkanivá a bunky z 

tela živého darcu na účely ich prenosu alebo transplantácie do tela inej osoby možno len za 

splnenia niekoľkých kritérií, a síce vtedy, ak sa predpokladá, že odber vážne neohrozí 

zdravotný stav darcu; ak sa predpokladá priamy liečebný prospech pre príjemcu; ak prospech 

pre príjemcu prevažuje nad ujmou darcu; ak nemožno získať vhodný orgán (tkanivo alebo 

bunky) od mŕtveho darcu; a ak nie je známy nijaký alternatívny terapeutický postup s lepším 

alebo porovnateľným výsledkom. V takomto prípade môže byť darcom jedine osoba, ktorá je 

plne spôsobilá na právne úkony, a ktorá dala na odber písomný informovaný súhlas po 

predchádzajúcom poučení.  

V istých, ale naozaj len vo výnimočných prípadoch môže byť darcom aj osoba 

nespôsobilá udeliť informovaný súhlas, a to jedine na základe informovaného súhlasu jej 

zákonného zástupcu. Tu však musí byť splnených niekoľko podmienok, a síce ak nie je k 

dispozícii vhodný darca, ktorý je spôsobilý udeliť informovaný súhlas; ak má darcovstvo pre 

príjemcu život zachraňujúci potenciál; ak existuje súrodenecký vzťah medzi darcom 

a príjemcom; a ak sa odber týka regeneratívneho tkaniva, pričom najčastejšie ide o odber 

kostnej drene.  

Osoba, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody nesmie byť darcom 

ľudských orgánov, tkanív a buniek z tela živého darcu na účely prenosu týchto tkanív alebo 

buniek alebo na účely transplantácie orgánov ex vivo do tela inej osoby – príjemcu. 

Zákonodarca však stanovil výnimku, podľa ktorej môže byť aj osoba, ktorá je vo väzbe alebo 

vo výkone trestu odňatia slobody vo výnimočných prípadoch darcom orgánov, tkanív 

a buniek z tela živého darcu, ak je príjemcom blízka osoba osoby vo väzbe alebo vo výkone 

trestu odňatia slobody, a ak darcovstvo môže príjemcovi zachrániť život.  

Konzílium transplantačného centra posúdi, či možno odôvodnene predpokladať 
úspešné ukončenie odberu ľudského orgánu a úspešné ukončenie transplantácie ex vivo. 

V prípade, že možno odôvodnene predpokladať vážne ohrozenie zdravotného stavu živého 

darcu, odber nemožno uskutočniť, a to ani za predpokladu už existujúceho písomného 

informovaného súhlasu živého darcu. 

Odber orgánov na účely transplantácie do tela osoby priamo geneticky príbuznej s 

darcom sa môže vykonať len po schválení konzíliom transplantačného centra. Odber orgánov, 

tkanív alebo buniek na účely prenosu do tela osoby vzdialene geneticky príbuznej s darcom 

alebo osoby geneticky nepríbuznej s darcom sa môže vykonať len po schválení konzíliom, 
ktoré na tieto účely určí Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

V rámci uvedenej problematiky možno poukázať i na špecifiká, ktoré sú spojené 

s odberom krvi na transfúziu a na prípravu transfúznych liekov. V takomto prípade môže byť 

darcom krvi jedine osoba plne spôsobilá na právne úkony, staršia ako osemnásť rokov, ktorá 

dala na odber informovaný súhlas. Pred odberom krvi je potrebné vykonať potrebné 

vyšetrenia darcu krvi. Pri samotnom odbere krvi sa nesmie ohroziť zdravotný stav darcu krvi 

a nesmie byť prítomná zdravotná kontraindikácia na odber krvi. Treba tiež zdôrazniť, že 

darcom krvi na transfúziu a na prípravu transfúznych liekov nesmie byť osoba vo väzbe alebo 

počas výkonu trestu odňatia slobody. 
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TRANSPLANTÁCIE EX MORTUO 

 

Transplantácie ex mortuo a tomu predchádzajúce kadaverózne odbery sú už 

problematickejšou sférou tejto náročnej témy. Možno skonštatovať, že v rôznych štátoch 

sveta sa uplatňujú celkovo dva základné modely. Buď ide o tzv. model prezumovaného 

súhlasu, kedy sa predpokladá, že zomrelý súhlasí s postmortálnym odberom svojich orgánov 

či tkanív, pokiaľ počas svojho života neurobil vyhlásenie o nesúhlase s posmrtným odberom 

svojich kadaveróznych orgánov či tkanív. Uvedený model sa uplatňuje napríklad aj na 

Slovensku.  

Naproti tomu v krajinách, kde sa uplatňuje tzv. model prezumovaného nesúhlasu, sa 

predpokladá, že zomrelý nesúhlasí s postmortálnym odberom svojich či už orgánov alebo 

tkanív, ibaže by za svojho života vyslovil s možnosťou takéhoto odberu výslovný súhlas 

alebo by takýto súhlas s postmortálnym odberom vyjadrili jeho blízke osoby. Tento model sa 

uplatňuje napríklad v Holandsku, Nemecku, vo Veľkej Británii, v USA či dokonca aj v 

Japonsku. Uvedený model predpokladá väčšiu občiansku uvedomelosť, pokiaľ ide o zaistenie 

potrebných orgánov či tkanív od zomrelých pre samotné transplantačné účely. 

Pri odberoch ľudských orgánov a tkanív sa musia dodržiavať (rešpektovať) etické 

princípy zaobchádzania s mŕtvym ľudským telom a to tak, aby ani po smrti nebola znížená 

dôstojnosť mŕtvej osoby.  Po vykonaní odberu je potrebné vykonať rekonštrukciu mŕtveho 

ľudského tela tak, aby sa čo najviac približovalo svojmu pôvodnému anatomickému vzhľadu. 

Za rekonštrukciu mŕtveho ľudského tela zodpovedá vedúci odberového tímu. 

Kadaverózne odbery možno uskutočniť len v tom prípade, ak bola u mŕtveho darcu 

zistená smrť. Smrť je potrebné zisťovať v súlade so súčasnými poznatkami medicíny, t.j. 

v zmysle princípu de lege artis medicinae. 

Je potrebné rozlišovať medzi donorom s bijúcim srdcom a donorom s nebijúcim 

srdcom. Mŕtvym donorom s nebijúcim srdcom je darca orgánov, u ktorého bolo potvrdené 

trvalé zastavenie srdcovej a dýchacej činnosti, t.j. kardio-pulmonálne zlyhanie. Mŕtvym 

donorom s bijúcim srdcom je ten darca, u ktorého bola potvrdená cerebrálna smrť.  

 V prípade, že sa dýchacie funkcie a obehové funkcie osoby udržiavajú pomocou 

prístrojov, cerebrálnu smrť musí jednomyseľne potvrdiť konzílium. Konzílium je tvorené 

ošetrujúcim lekárom, neurológom a anestéziológom. Pričom treba poznamenať, že členom 

tohto konzília nesmie byť lekár odberovej alebo transplantačnej skupiny, ktorý má vykonať 

transplantáciu. Ošetrujúci lekár je povinný po určení cerebrálnej smrti konzíliom upustiť od 

ďalšej resuscitácie okrem prípadu, ak konzílium navrhlo pokračovanie resuscitácie aj po 

určení smrti, ak ide o mŕtvu osobu, ktorej sa má odobrať orgán, tkanivo alebo bunky na účely 

transplantácie ex mortuo. O zastavení dýchania a srdcovej činnosti musí byť ihneď spísaná 

zápisnica o určení smrti v dôsledku zastavenia krvného obehu u darcu orgánov s nebijúcim 

srdcom. Taktiež o cerebrálnej smrti musí byť ihneď spísaná zápisnica o určení cerebrálnej 

smrti mŕtveho darcu s bijúcim srdcom. 

Po stanovení cerebrálnej smrti mozgu sa môžu vykonať len také zdravotné výkony, 

ktoré sú potrebné na účely odoberania orgánov či tkanív. V prípade, že bola smrť spôsobená 

trestným činom, možno orgány alebo tkanivá odobrať iba za predpokladu, že nebude zmarený 

účel súdnej pitvy. 

Kadaverózne odbery možno uskutočniť len vtedy, ak mŕtva osoba počas svojho života 

neurobila písomné vyhlásenie s osvedčeným podpisom, že s takýmto závažným zásahom do 

svojej telesnej integrity post mortem nesúhlasí, alebo písomné vyhlásenie, že nesúhlasí s 

vykonaním pitvy po svojej smrti. 

Z uvedeného možno teda zhrnúť, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný 

pred odobratím orgánov, tkanív a buniek z tela mŕtveho darcu overiť totožnosť mŕtveho 

darcu; ďalej zistiť v registri osôb Národnej transplantačnej organizácie, či osoba nevyjadrila 

nesúhlas s postmortálnym odobratím orgánov, tkanív a buniek; taktiež zistiť v zozname osôb 
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Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, či osoba neodmietla za svojho života pitvu 

po svojej smrti; a taktiež získať bezodkladne také informácie od príbuzných mŕtveho darcu, 

ktoré môžu mať vplyv na zdravotný stav príjemcu, ak je to možné.  

Transplantáciu orgánu alebo prenos tkaniva alebo buniek do tela príjemcu možno 

uskutočniť len vtedy, ak je príjemca zdravotne spôsobilý na takýto zákrok. Samotnému 

zákroku však musí predchádzať písomný informovaný súhlas príjemcu po predchádzajúcom 

poučení. Zdravotnú spôsobilosť príjemcu posúdia ošetrujúci lekár a lekár transplantačného 

centra. Register čakateľov na transplantáciu vedie Národná transplantačná organizácia. Je 

dôležité zdôrazniť, že samotný výber príjemcu sa musí vždy riadiť výlučne medicínskym 

a nijakým iným hľadiskom. 

 

ZÁVER 
 

Všeobecne sa uplatňuje princíp, podľa ktorého sa uprednostňujú kadaverózne odbery 

pred odbermi z tiel živých donorov, keďže odbery z tiel živých darcov sú takmer vždy 

spojené s nezanedbateľným rizikom pre samotného darcu, čo môže mať pre neho až fatálne 

následky. Problematika transplantácií je veľmi problematickou témou a neexistujú zo strany 

odborníkov na uvedený problém jednoznačné názory. Tieto diametrálne odlišné názory sa 

týkajú najmä odberov ľudských orgánov a tkanív, ktoré predchádzajú samotným 

transplantáciám. V mnohých prípadoch dochádza k zneužívaniu týchto orgánov a tkanív 

a k samotnému obchodovaniu s nimi s cieľom finančného zisku. Sú krajiny, v ktorých sa 

uplatňuje v prípade odberov ľudských orgánov a tkanív tzv. princíp prezumovaného 

nesúhlasu, tzn., že ak chce osoba post mortem darovať svoje orgány či tkanivá, musí 

za svojho života vyjadriť výslovný súhlas k takémuto odberu. V týchto krajinách sa ergo 

každý post mortem považuje za nedarcu. Na Slovensku sa uplatňuje opačný princíp, t.j. tzv. 

model prezumovaného súhlasu, kedy sa post mortem každý mŕtvy považuje za potenciálneho 

donora kadaveróznych orgánov či tkanív. V prípade, že by za svojho života takáto osoba 

vyjadrila nesúhlas s postmortálnym odberom jej orgánov či tkanív, odobrať ich po smrti 

nemožno. Keďže v súčasnosti aj na Slovensku čelíme problému akútneho nedostatku 

ľudských orgánov a tkanív, presadenie inštitútu prezumovaného nesúhlasu v prípade odberov 

ľudských orgánov a tkanív je asi nateraz nemožné. Aj keď nie je žiadnym tajomstvom, že 

s mŕtvymi ľudskými telami sa pri samotných odberoch narába v príkrom rozpore s právom na 

pietnu postmortálnu ochranu osobnosti zomrelej osoby. Pri samotných odberoch by sa mali 

vždy a za každých okolností dodržiavať a rešpektovať etické princípy zaobchádzania 

s mŕtvym ľudským telom, a to tak, aby ani po smrti nebola znížená dôstojnosť mŕtvej osoby. 

Každému je však jasné, že niečo takéto je v praxi nemožné dodržať a žiaden odber orgánov 

a tkanív, a ani žiadna pitva nie sú spojené s etickým zaobchádzaním s telom mŕtvej osoby, 

pričom mnohokrát hraničia tieto počiny až s hanobením mŕtveho, resp. takýmto hanobením 

mŕtveho ľudského tela aj priamo sú.  
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Abstrakt 

Príspevok analyzuje problematiku slobodného a informovaného súhlasu pacienta v zmysle 

súčasnej platnej právnej úpravy. Akýkoľvek zákrok v oblasti poskytovania zdravotnej 

starostlivosti sa môže vykonať iba za predpokladu, že osoba, ktorej sa daný medicínsky 

zákrok týka, bola informovaná a so zákrokom vyjadrila slobodný súhlas. Pred každým 

medicínskym zákrokom musí byť pacient primerane informovaný o účele, povahe, 

následkoch a rizikách samotného zákroku, pričom tento svoj súhlas môže kedykoľvek 

slobodne odvolať.  

Kľúčové slová: slobodný a informovaný súhlas, pacient, právna zodpovednosť 

 

Abstract 

The paper analyses the issue of free and informed consent under current legislation. The 

intervention in the healthcare may only be carried out after the person concerned has given 

free and informed consent to it. This person shall beforehand be given appropriate 

information as to the purpose and nature of the intervention as well as on its consequences 

and risks. The patient concerned may freely withdraw consent at any time. 

Key words: free and informed consent, patient, legal liability 

 

ÚVOD 

„Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.“ - „Nie zdravie, ale vôľa pacienta je 

najvyšším zákonom.“ Aká krátka veta, a predsa taká výstižná. A plne vyjadruje základný 

zmysel ponímania medicínsko-právneho inštitútu informovaného súhlasu pacienta 

v modernom procese poskytovania zdravotnej starostlivosti, kedy výrazným spôsobom 

aktivizuje pacienta v procese diagnostiky a terapie, a posúva ho do aktívnej pozície subjektu, 

ktorý nie je pasívnym prijímateľom zdravotnej starostlivosti, ale práve naopak, aktívnym 

                                                 
1
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a dokonca možno povedať, že najdôležitejším článkom v procese poskytovania zdravotnej 

starostlivosti. 

 

INFORMOVANÝ SÚHLAS PACIENTA V SÚČASNEJ SLOVENSKEJ PRÁVNEJ 

ÚPRAVE 

Vďaka opusteniu paternalizmu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a jeho 

nahradením v podobe autonómie pacienta sme sa posunuli správnym krokom smerom 

k vyspelým západným zdravotníckym systémom, kde je pacient vnímaný ako subjekt 

poskytovania zdravotnej starostlivosti a kde nie je degradovaný do pozície len akéhosi 

objektu zdravotnej starostlivosti a pasívneho prijímateľa zdravotnej starostlivosti zo strany 

ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov. 

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník má povinnosť informovať pacienta, alebo aj inú 

osobu, ktorú si pacient určil o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej 

starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných diagnostických a terapeutických postupov, 

a keďže pacient má právo odmietnuť poskytnutie zdravotnej starostlivosti, tak aj o prípadných 

rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Inštitút informovaného súhlasu 

pacienta je teda, ako už bolo spomenuté, neodmysliteľnou súčasťou novodobého ponímania 

zdravotnej starostlivosti, pričom zásadným a významným spôsobom zapája pacienta do 

diagnostického a terapeutického procesu, čím sa zvyšuje jeho právne a medicínske 

povedomie, a odstraňujú sa tým stále ešte prežívajúce pozostatky paternalistického modelu 

vzťahu lekár – pacient. 

Akýsi právny základ inštitútu informovaného súhlasu pacienta s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti nachádzame v Ústave Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení 

neskorších ústavných zákonov. Z ústavne zaručeného práva na nedotknuteľnosť osoby a jej 

osobnej slobody vyplýva jej právo, aby sa akékoľvek lekárske výkony, a vôbec všetky 

vyšetrovacie, diagnostické, terapeutické a preventívne medicínske úkony v oblasti zdravia 

vykonávali len na základe predchádzajúceho slobodného informovaného súhlasu, t.j. na 

základe práva na súhlas s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Ide o základné právo a 

kľúčové pravidlo pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré je upravené v samotnom 

zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

právnych predpisov. Iba vyššie citovaný zákon o zdravotnej starostlivosti výslovne 

ustanovuje výnimky z tohto pravidla, a teda, že za akých okolností môže byť obmedzené 

uplatnenie práva na informovaný súhlas. Ide o taxatívny výpočet prípadov, kedy je možné 

zdravotnú starostlivosť poskytnúť aj bez toho, aby jej predchádzal informovaný súhlas. 

Informovaný súhlas sa totiž nevyžaduje v prípade neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ak 

nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať; ďalej v prípade 

ochranného liečenia uloženého súdom v zmysle príslušných ustanovení Trestného zákona č. 

300/2005 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov; taktiež v prípade ústavnej zdravotnej 

starostlivosti, ak ide o pacienta, ktorý šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom 

ohrozuje jeho okolie; ako aj v prípade ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo ústavnej 

zdravotnej starostlivosti, ak ide o pacienta, ktorý v dôsledku duševnej choroby alebo 

s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne 

zhoršenie zdravotného stavu pacienta. Prípady, kedy môže byť fyzická osoba prevzatá alebo 

držaná v ústavnej zdravotnej starostlivosti bez svojho súhlasu, prípadne aj proti svojej vôli 

(detencia), sú v zákone o zdravotnej starostlivosti taxatívne uvedené. Z dikcie článku 17 ods. 

6 Ústavy Slovenskej republiky vyplýva, že zákon ustanoví, v ktorých prípadoch možno 

prevziať fyzickú osobu do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo ju v nej držať 

bez jej informovaného súhlasu, pričom takéto opatrenie sa musí do 24 hodín oznámiť súdu, 

ktorý o tomto umiestnení rozhodne do piatich dní. V zmysle ustanovenia § 191a Občianskeho 
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súdneho poriadku č. 99/1963 Zb. v znení neskorších právnych predpisov, je ústav 

vykonávajúci zdravotnú starostlivosť, v ktorom sú umiestňované osoby z dôvodov uvedených 

v osobitnom predpise, povinný oznámiť do 24 hodín súdu, v ktorého obvode sa ústav 

nachádza, prevzatie každého pacienta, ktorý v ňom bol umiestnený bez svojho predošlého 

písomného informovaného súhlasu. 

 Informovanému súhlasu predchádza poučenie zo strany ošetrujúceho zdravotníckeho 

pracovníka. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je ergo nerozlučne späté s poučením 

pacienta zo strany ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, ako aj s informovaným súhlasom 

pacienta s výkonom konkrétneho medicínskeho úkonu. Právna úprava informovaného súhlasu 

pacienta je obsiahnutá tak v medzinárodnom právnom dokumente, konkrétne v Dohovore 

o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny, 

ako aj v slovenskej legislatívnej úprave, a to v zákone č. 576/2004 Z. z.  o zdravotnej 

starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. Zmienku 

o informovanom súhlase pacienta však nachádzame v celom spektre niekoľkých právnych 

dokumentov vnútroštátnej alebo medzinárodnej povahy. 

Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou 

biológie a medicíny, resp. v skrátenom znení len Dohovor o ľudských právach a biomedicíne 

je najdôležitejším dokumentom prijatým na medzinárodnej úrovni, ktorý upravuje inštitút 

informovaného súhlasu pacienta, a ktorým je Slovenská republika viazaná. Dohovor 

o ľudských právach a biomedicíne
 bol 

publikovaný v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 

ako oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 40/2000 Z. z. Z dikcie 

článku 5 tohto medzinárodného právneho dokumentu vyplýva, že akýkoľvek zásah v oblasti 

zdravia sa môže vykonať len vtedy, ak osoba, ktorej sa tento zásah týka, bola informovaná 

a s týmto zásahom v oblasti zdravia vyjadrila informovaný súhlas. Avšak treba poukázať i na 

nepresný preklad Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne z anglického jazyka do 

slovenského jazyka. Doslovný preklad článku 5 tohto už niekoľkokrát spomenutého 

medzinárodného právneho dokumentu znie takto: „intervencia v oblasti starostlivosti o 

zdravie sa môže vykonať len potom, čo daná osoba poskytla slobodný a informovaný súhlas“. 

Slovenský preklad tohto článku znie takto: „zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba 

vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas“. 

Z uvedeného nám jasne vyplýva, že z nejakého nevysvetliteľného dôvodu bolo zo 

slovenského prekladu tohto článku vypustené slovíčko „slobodný“. Pacient musí teda udeliť 

nielen informovaný súhlas so zásahom v oblasti zdravia, ale tento súhlas musí byť aj 

slobodný. Pacient musí byť pred medicínskym zákrokom primerane informovaný o jeho účele 

a povahe, ako aj o následkoch a rizikách takéhoto zákroku. Avšak nemožno opomenúť, že 

pacient môže svoj súhlas s príslušným medicínskym zákrokom kedykoľvek slobodne zrušiť. 

 V roku 2002 bola v Bruseli prijatá Európska charta práv pacientov. Z dikcie uvedeného 

právneho dokumentu vyplýva, že každý jednotlivec má právo na prístup k všetkým 

informáciám, ktoré by mu umožnili aktívnu spoluúčasť pri rozhodovaní o svojom zdraví, 

pričom informácie tohto druhu sú základnou podmienkou pred akoukoľvek procedúrou 

a terapiou, vrátane účasti na vedeckom výskume. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú 

povinní poskytnúť pacientovi všetky informácie súvisiace s plánovanou liečbou alebo 

operáciou vrátane súvisiacich rizík a ťažkostí, vedľajších účinkov a alternatívnych metód, 

pričom všetky informácie tohto druhu sa musia poskytnúť pacientovi včas, a to najmenej 

dvadsaťštyri hodín vopred, a to z toho dôvodu, aby mohol pacient aktívne spolupracovať pri 

výbere jednotlivých terapeutických možností. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je pri 

komunikácii s pacientom povinný sa vyjadrovať v takom jazyku, ktorému pacient rozumie, 

ako aj komunikovať spôsobom pochopiteľným pre osoby bez odborného medicínskeho 

vzdelania, ergo nepoužívať príliš zložitú, odbornú medicínsku terminológiu, ale práve 

naopak, čo možno najsimplexnejšiu terminológiu, ktorej pacient porozumie, aby sa čo možno 
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najviac aktivizoval do diagnostického a terapeutického procesu v rámci poskytovania 

zdravotnej starostlivosti. Pacienta nemožno nútiť k tomu, aby prijímal zo strany 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti všetky informácie o svojom zdravotnom stave, pričom 

ak si to pacient praje, je potrebné rešpektovať jeho právo na odmietnutie informácií takéhoto 

charakteru. Keďže pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ide o zásah do telesnej integrity 

pacienta, je nespochybniteľné, že pacient má právo odmietnuť navrhnuté a odporúčané 

diagnostické postupy, navrhnutú terapiu, navrhované terapeutické postupy a akékoľvek 

medicínske zákroky, a taktiež právo kedykoľvek zmeniť svoj názor počas terapie, ako aj 

odmietnuť pokračovanie danej terapie, ktorá už prebieha, samozrejme za predpokladu, že 

nebude prerušením terapie bezprostredne ohrozený život pacienta. 

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch 

a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov, 

ako aj o rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak zákon o zdravotnej 

starostlivosti neustanovuje inak, osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo 

aj inú osobu, ktorú si táto osoba určila, resp. zákonného zástupcu, opatrovníka, poručníka, inú 

fyzickú osobu ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osobu, 

ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osobu, ktorá má dieťa v pestúnskej 

starostlivosti, osobu, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do 

starostlivosti, budúceho osvojiteľa, osobu, ktorá má dieťa zverené podľa osobitných 

predpisov (t.j. podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, a taktiež zákona č. 99/1963 Zb. 

Občianskeho súdneho poriadku), alebo štatutárneho zástupcu zariadenia, v ktorom sa 

vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo rozhodnutie 

súdu o uložení ochrannej výchovy, ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, 

je maloleté dieťa, osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou 

spôsobilosťou na právne úkony, (t.j. osoba nespôsobila dať informovaný súhlas) a vhodným 

spôsobom aj osobu, ktorá nie je nespôsobilá udeliť informovaný súhlas.  

Nie každý informovaný súhlas pacienta musí byť udelený v písomnej forme. 

Informovaný súhlas s veľmi jednoduchými medicínskymi zákrokmi môže byť udelený 

(poskytnutý) iba ústne, príp. konkludentne, pričom už zo samotného gesta pacienta je zrejmá 

jeho vôľa podrobiť sa danému zákroku. Napríklad sprístupnením žily na odber krvi, 

otvorením úst k vyšetreniu ústnej dutiny, nastavením ruky na zmeranie tlaku krvi, pacient 

udeľuje súhlas na vykonanie takéhoto úkonu zdravotnej starostlivosti. U zložitejších a 

komplikovanejších diagnostických, terapeutických, prípadne aj preventívnych medicínskych 

úkonoch je však vhodnejšie, už len zo samotných dôkazných dôvodov, aby mal informovaný 

súhlas pacienta písomnú formu. Zákrok v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti 

možno previesť za podmienky, že k nemu pacient poskytol slobodný a informovaný súhlas. 

Spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, odmietnutie 

informovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu sú súčasťou zápisu do zdravotnej 

dokumentácie. Ak udelil informovaný súhlas zákonný zástupca, súčasťou zápisu do 

zdravotnej dokumentácie je aj vyjadrenie osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas s 

poskytnutím zdravotnej starostlivosti. Zdravotnú dokumentáciu je potrebné viesť čo možno 

najprecíznejšie, keďže zdravotná dokumentácia môže byť v mnohých prípadoch nielen 

„žalobcom“, ale aj veľmi dobrým „obhajcom“, ak by sa nedajbože konkrétny prípad 

pochybenia zdravotníckeho pracovníka dostal do civilného konania, administratívnoprávneho 

konania, disciplinárneho konania, alebo dokonca do trestného konania. 

Zmienku o informovanom súhlase pacienta nachádzame aj v Charte práv pacienta 

v Slovenskej republike, ktorá bola prijatá vládou Slovenskej republiky 11. apríla 2001 

uznesením číslo 326. Charta práv pacienta v Slovenskej republike upravuje základné ľudské 

práva a slobody pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, všeobecné práva pacientov, právo 

pacienta na informácie, a samozrejme v neposlednom rade i právo pacienta vyjadriť svoj 

informovaný súhlas, resp. nesúhlas ako jednej z podmienok legálneho výkonu každého 
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vyšetrovacieho, diagnostického, terapeutického, prípadne aj preventívneho úkonu zdravotnej 

starostlivosti.  

Schopnosť vedieť zvoliť vhodný spôsob poučenia pred udelením samotného 

informovaného súhlasu pacienta sa zvyšuje skúsenosťami jednotlivých zdravotníckych 

pracovníkov. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti musia byť zdravotnícki pracovníci aj 

akýmisi „psychológmi“, aby vedeli vhodne odhadnúť spôsob komunikácie s pacientom počas 

poučenia. Každý ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť pacientovi poučenie 

o možných alternatívach a rizikách príslušnej diagnosticky a terapie zrozumiteľne, 

ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre 

informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, 

ktorú má poučiť. Zrozumiteľný spôsob poučenia zo strany ošetrujúceho zdravotníckeho 

pracovníka je imanentnou súčasťou samotného poučenia, keďže samotný zdravotnícky 

pracovník je povinný používať čo možno najsimplexnejšiu terminológiu a nepoužívať príliš 

zložitú, odbornú, medicínsku terminológiu. Zdravotnícki pracovníci sa však stretávajú pri 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti i s takými pacientmi, ktorí v plnom rozsahu odmietajú 

poučenie o možných alternatívach a rizikách diagnostiky, resp. o alternatívach a rizikách 

samotnej terapie. Ide o pacientov, ktorí nechcú vedieť nič o samotných medicínskych 

zákrokoch či už počas diagnostiky alebo terapie, pričom nechcú byť istým spôsobom 

frustrovaní a ľahšie tak prekonajú obdobie samotného liečebného procesu. Pacienti majú 

právo na odmietnutie poučenia, avšak v tomto prípade je potrebnú zdôrazniť, že o odmietnutí 

takéhoto poučenia zo strany zdravotníckeho pracovníka pacientom sa musí urobiť písomný 

záznam, ktorý je súčasťou zápisu do zdravotnej dokumentácie. Netreba však zabúdať na 

skutočnosť, že každý pacient, ktorý má právo na poučenie o jeho zdravotnom stave 

a o možných alternatívach a rizikách diagnostiky a terapie, je oprávnený toto poučenie 

i kedykoľvek odmietnuť.  

Medzi ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom a pacientom je potrebné budovať 

vzťah, ktorý bude založený na báze spolupráce, rovnocennosti a partnerstva bez akýchkoľvek 

prvkov paternalizmu zo strany zdravotníckeho pracovníka, najčastejšie lekára. Dobrá, účinná 

a partnerská komunikácia medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientom vie vo väčšine 

prípadov značne uľahčiť samotné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Pacient má právo na 

to, aby s ním ošetrujúci zdravotnícky pracovník komunikoval o všetkých vyšetrovacích, 

diagnostických a terapeutických úkonoch a v priebehu rozhovoru aj odpovedal na ďalšie 

pacientom kladené otázky. Písomný informovaný súhlas nikdy nemôže nahradiť komunikáciu 

lekára s ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom. Je dobré, dokonca by som povedal, že až 

veľmi užitočné a prospešné, ak je súčasťou písomného informovaného súhlasu aj vyhlásenie 

pacienta, že s ním ošetrujúci lekár hovoril o jeho zdravotnom stave, chorobe, patologických 

príznakoch, diagnostických postupoch, terapeutických postupoch, prognóze, a taktiež, že ho 

náležite poučil, pričom pacient mal možnosť klásť otázky, na ktoré mu lekár riadne, ochotne 

a zrozumiteľne odpovedal bez použitia zložitej, odbornej zdravotníckej terminológie. 

Zdravotnícky pracovník, a to najmä ošetrujúci lekár je ten, ktorý je povinný vysvetliť 

charakter príslušného ochorenia, prognózy liečby, ako aj účel, povahu, následky a riziká 

navrhovaných medicínskych výkonov. 

Každý pacient, ktorému sa poskytuje zdravotná starostlivosť má právo udeliť 

informovaný súhlas k danému medicínskemu zákroku, ale takisto má aj právo na odmietnutie 

poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Prejav súhlasu, resp. nesúhlasu s poskytnutím zdravotnej 

starostlivosti výrazne aktivizuje pacienta pri výkone akýchkoľvek vyšetrovacích, 

diagnostických, terapeutických, prípadne aj preventívnych medicínskych úkonov. Pacient má 

právo, aby mohol byť aktívny pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a taktiež ovplyvnil 

vývoj svojho zdravotného stavu tým, že udelí, resp. neudelí súhlas na poskytnutie zdravotnej 

starostlivosti.  
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Pacient má právo na odmietnutie poučenia zo strany ošetrujúceho zdravotnícka 

pracovníka, takže za legálny informovaný súhlas môžeme považovať i preukázateľný 

informovaný súhlas, ktorému predchádzalo odmietnutie poučenia, ak v zákone o zdravotnej 

starostlivosti nie je ustanovené inak, t.j. okrem niekoľkých taxatívne ustanovených prípadov. 

Informovanému súhlasu musí predchádzať poučenie v prípade biomedicínskeho výskumu, pri 

transplantáciách ex vivo, t.j. pri odbere orgánov, tkanív a buniek z tiel živých donorov, pri 

prenose tkanív a buniek príjemcovi a transplantácií orgánov príjemcovi, pri výkone 

sterilizácií, a taktiež pri výkone interrupcií.  Pri biomedicínskom výskume udeľuje 

informovaný súhlas účastník biomedicínskeho výskumu, pričom poučenie mu poskytuje 

zodpovedný riešiteľ biomedicínskeho výskumu, ktorý istým spôsobom koordinuje celý 

biomedicínsky výskum. Pri transplantáciách ex vivo môže byť darcom len osoba, ktorá je plne 

spôsobilá na to, aby mohla udeliť legálny informovaný súhlas k takémuto zákroku, pričom 

samotnému informovanému súhlasu musí predchádzať poučenie. Inými slovami povedané, pri 

transplantáciách ex vivo musí byť darca plnoletý a plne spôsobilý na právne úkony. V istých 

výnimočných prípadoch môže v prípade transplantácií ex vivo udeliť náhradný informovaný 

súhlas aj zákonný zástupca. Taktiež pri umelom ukončení gravidity je dôležité, aby 

interrupčnému zákroku predchádzal informovaný súhlas a samotnému informovanému 

súhlasu predchádzalo poučenie zo strany gynekológa, ktorý umelé prerušenie tehotenstva 

vykoná. A samozrejme v prípade výkonu sterilizácií, keď sa zabraňuje plodnosti bez 

odstránenia alebo poškodenia pohlavných žliaz, je dôležité, aby samotnému zákroku 

predchádzal informovaný súhlas muža alebo ženy, a informovanému súhlasu predchádzalo 

poučenie zo strany urológa alebo gynekológa. 

Konkludentný súhlas v istých prípadoch pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nie je 

dostačujúci a nebolo by ho možné považovať za legálny informovaný súhlas so všetkými jeho 

atribútmi, ktoré na jeho legálnosť súčasná platná a účinná právna úprava kladie. Písomná 

forma informovaného súhlasu sa vyžaduje v prípade uskutočnenia biomedicínskeho výskumu; 

pri umelom ukončení gravidity; pri odbere orgánov, tkanív, buniek z tiel živých darcov, pri 

prenose tkanív, buniek príjemcovi a transplantácii orgánov príjemcovi; ako aj v prípade 

výkonu sterilizácií; ďalej pri zmene diagnostického alebo terapeutického postupu, ktorý nebol 

obsahom predošlého informovaného súhlasu; a taktiež pred vykonaním invazívnych zákrokov 

(keď medicínske inštrumenty prenikajú dovnútra ľudského organizmu pacienta) v celkovej 

anestéze (t.j. pri narkóze – v celkovom bezvedomí navodenom inhaláciou anestetík, a to napr. 

oxidom dusným – rajským plynom, cyklopropánom, halotanom, izofluranom, desfluranom, 

enfluranom, sevofluranom a pod., alebo intravenóznym podaním silných analgetík so 

psychofarmakami) alebo v lokálnej anestéze (napr. pri subkutánnom infiltrovaní lokálneho 

anestetika ako napr. mezokaínu, lidokaínu a pod.). 

 Nie každý pacient je však spôsobilý k tomu, aby udelil legálny informovaný súhlas 

k danému vyšetrovaciemu, diagnostickému, terapeutickému alebo len k preventívnemu 

medicínskemu zákroku, a je preto potrebné, aby tento náhradný informovaný súhlas udelil za 

tohto maloletého pacienta, resp. za pacienta pozbaveného alebo obmedzeného v spôsobilosti 

na právne úkony, jeho zákonný zástupca.  

Z dikcie ustanovenia § 26 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších 

právnych predpisov vyplýva, že pokiaľ fyzické osoby nie sú spôsobilé na právne úkony, 

konajú za ne ich zákonní zástupcovia. Podľa § 27 ods. 1 Občianskeho zákonníka upravuje 

zákonného zástupcu maloletého dieťaťa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších 

právnych predpisov. Naproti tomu zákonným zástupcom fyzickej osoby, ktorú súd 

rozhodnutím pozbavil spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony 

súd rozhodnutím obmedzil, je súdom ustanovený opatrovník.  

Z dikcie ustanovenia § 31 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších 

právnych predpisov vyplýva, že rodičia zastupujú svoje maloleté dieťa pri právnych úkonoch, 

na ktoré nie je toto dieťa spôsobilé, keďže maloleté dieťa má spôsobilosť len na také právne 
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úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej 

jeho veku. 

 Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou 

biológie a medicíny poskytuje ochranu aj osobám, ktoré nie sú spôsobilé vyjadriť svoj súhlas 

s poskytnutím daného diagnostického a terapeutického úkonu. Signatárske štáty Dohovoru 

o ľudských právach a biomedicíne tu pamätali v prvom rade na maloletých, kedy je možné 

príslušný medicínsky úkon vykonať jedine so súhlasom jeho zástupcu, inštitúcie alebo osoby, 

či orgánu ustanoveného zákonom. Názor maloletého sa však berie vo zvyšujúcej miere do 

úvahy úmerne k jeho veku a stupňu zrelosti. Dohovor o ľudských právach a biomedicíne 

neopomenul ani osoby s duševnou poruchou a duševnou chorobou, kedy je možné 

medicínsky úkon vykonať jedine so súhlasom zástupcu duševne chorej osoby, inštitúcie alebo 

osoby, či orgánu ustanoveného zákonom. Duševne chorá osoba sa však podľa možností 

zúčastní pri rozhodovaní o vyslovení súhlasu. Dohovor o ľudských právach a biomedicíne 

chráni taktiež osoby s ťažkou duševnou poruchou v prípade, ak by im bez danej liečby hrozilo 

vážne poškodenie zdravia, pričom v takomto prípade sú tieto osoby podrobené zákroku 

zameranému na liečbu duševnej poruchy bez ich súhlasu. Signatári  Dohovoru o ľudských 

právach a biomedicíne pamätali aj na tzv. núdzové situácie, kedy je možné lekársky zákrok 

uskutočniť bezodkladne v záujme ochrany zdravia danej osoby, ak v dôsledku núdze nie je 

možné získať zodpovedajúci súhlas. V spomínanom Dohovore o ľudských právach 

a biomedicíne je taktiež stručne vyjadrený právny rámec predchádzajúceho priania pacienta, 

kedy je treba prihliadať na prianie pacienta, ktoré vyslovil s vykonaním príslušného 

medicínskeho zákroku skôr, pričom ide o situácie, keď pacient v čase zákroku nie je v takom 

stave, že môže vyjadriť svoje prianie a svoj súhlas k danej liečbe. V prípade, že má ošetrujúci 

lekár k dispozícii právne relevantné skoršie vyslovené prianie pacienta, t.j. skorší prejav vôle 

pacienta, je povinný, až na zákonom stanovené výnimky, sa týmto prianím pacienta vykonať, 

resp. nevykonať daný medicínsky úkon, riadiť. 

 Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

právnych predpisov rieši situácie, pri ktorých lekár informuje o zdravotnom stave, ako aj 

o možných následkoch a rizikách danej liečby zákonného zástupcu, opatrovníka alebo osobu, 

ktorá má maloleté dieťa v pestúnskej starostlivosti, ak osobou, ktorej sa má príslušná 

zdravotná starostlivosť poskytnúť, je maloleté dieťa, osoba pozbavená spôsobilosti na právne 

úkony, resp. osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony a vhodným spôsobom aj 

osobu nespôsobilú dať informovaný súhlas. Informovaný súhlas udeľuje, ak zákon 

o zdravotnej starostlivosti neustanovuje inak, osoba, ktorej sa má zdravotná starostlivosť 

poskytnúť, alebo zákonný zástupca, ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť 

poskytnúť, je osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas, pričom osoba nespôsobilá udeliť 

informovaný súhlas sa podieľa na rozhodovaní v najväčšej možnej miere, ktorú dovoľujú jej 

schopnosti. Vždy je totiž potrebné zistiť názor maloletého pacienta. Maloletý pacient sa 

podieľa na rozhodovaní pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v najvyššej možnej miere, 

ktorú dovoľujú jeho schopnosti, pričom názor maloletého narastá s jeho vekom a stupňom 

rozumovej vyspelosti.  

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa však možno stretnúť i s takými situáciami, 

keď zákonní zástupcovia odmietajú udeliť náhradný informovaný súhlas za svoje maloleté 

dieťa napríklad z dôvodu náboženského presvedčenia. Ide o situácie, keď zákonní zástupcovia 

nesúhlasia s transfúziou krvi alebo s transplantáciou orgánu, a pod. Zákonodarca pamätal i na 

takéto situácie a legislatívne upravil inštitút, vďaka ktorému môže poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti zabezpečiť osobám, ktoré nie sú spôsobilé udeliť svoj súhlas k poskytnutiu 

zdravotnej starostlivosti, potrebnú zdravotnú starostlivosť. Ak zákonný zástupca odmieta 

udeliť náhradný informovaný súhlas napríklad za svoje maloleté dieťa, môže podať 

poskytovateľ zdravotnej starostlivosti návrh na súd, ak je to v záujme osoby nespôsobilej 
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udeliť informovaný súhlas, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť. V takomto prípade 

potom súhlas súdu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, t.j. konštitutívne rozhodnutie súdu, 

nahrádza náhradný informovaný súhlas zákonného zástupcu s poskytnutím zdravotnej 

starostlivosti. Do konštitutívneho rozhodnutia súdu možno vykonávať len také zdravotné 

výkony, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života osoby nespôsobilej udeliť informovaný 

súhlas na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Uvedenú legislatívnu úpravu je potrebné 

vykladať tak, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, resp. ošetrujúci zdravotnícky 

pracovník nieže môže, ale práve naopak, musí zabezpečiť všetky medicínsky úkony vedúce 

k záchrane života napríklad toho konkrétneho maloletého pacienta. Pokiaľ je neodkladné 

prevedenie vyšetrovacieho, diagnostického či liečebného úkonu nevyhnutné k záchrane života 

alebo zdravia osoby nespôsobilej udeliť legálny informovaný súhlas k poskytnutiu zdravotnej 

starostlivosti a nemožno z objektívnych príčin získať súhlas zákonného zástupcu alebo 

naopak zákonný zástupca náhradný informovaný súhlas odmieta udeliť, je zdravotnícky 

pracovník, resp. najčastejšie ošetrujúci lekár povinný rozhodnúť o uskutočnení medicínskeho 

úkonu aj bez informovaného súhlasu zákonného zástupcu alebo dokonca proti vôli zákonného 

zástupcu. 

Medicínska prax sa dennodenne stretáva i so situáciami, kedy sa informovaný súhlas 

nevyžaduje, resp. kedy ho nie je možné získať, keďže je pacient napríklad v bezvedomí, 

v kóme alebo v ohrození života a informovaný súhlas zdravotnícky pracovník nemôže vopred 

od pacienta získať. V zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách 

súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších právnych predpisov je obsiahnutý taxatívny výpočet prípadov, kedy 

existencia informovaného súhlasu nie je potrebná. Ide v prvom rade o poskytnutie 

neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho 

možno predpokladať (podanie prvej pomoci a následná operácia osoby, ktorá dostane na ulici 

infarkt myokardu, prípadne poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti maloletému 

pacientovi bez súhlasu zákonného zástupcu). Informovaný súhlas sa nevyžaduje taktiež 

v prípade ochranného liečenia uloženého súdom podľa osobitného predpisu, pričom 

osobitným predpisom sa tu má na mysli Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, konkrétne ide o ustanovenia § 73 a § 74 tohto zákona, upravujúce jeden z druhov 

ochranných opatrení, konkrétne ochranné liečenie. Ochranné opatrenia sú prostriedkami 

štátneho donútenia, právnymi následkami trestného činu alebo činu inak trestného, ktoré súd 

ukladá na základe zákona v záujme ochrany spoločnosti a prevencie. Existencia 

informovaného súhlasu nie je potrebná taktiež pri ústavnej zdravotnej starostlivosti za 

predpokladu, že ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje 

jej okolie. A informovaný sa nevyžaduje ani v prípade ambulantnej zdravotnej starostlivosti 

alebo ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak ide o pacienta, ktorý v dôsledku duševnej choroby 

alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne 

zhoršenie jeho zdravotného stavu. Ani nedotknuteľnosť integrity osobnosti ako základný 

ústavný princíp, a z toho vyplývajúca zásada slobodného rozhodovania v otázkach 

starostlivosti o vlastné zdravie však nie je v žiadnej spoločnosti absolútna a neobmedzená. 

Preto aj citované ustanovenie zákona o zdravotnej starostlivosti v ustanovení § 6 ods. 8 určuje 

situácie, za ktorých môžu byť medicínske úkony vykonané aj proti vôli občana – pacienta. 

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov 

garantuje osobnú slobodu, pričom záväzne určuje, že zákon (t.j. zákon č. 576/2004 Z. z. 

o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov) ustanoví, v 

ktorých prípadoch možno prevziať osobu do ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo ju v nej 

držať bez jej informovaného súhlasu. Takéto opatrenie musí byť do 24 hodín oznámené súdu, 

ktorý o tomto umiestnení rozhodne do piatich dní. Ergo jedine súdu prislúcha konečné 

rozhodnutie o tomto umiestnení, a to na základe povinnej oznamovacej povinnosti 
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príslušného zdravotníckeho zariadenia. Výnimku tvorí prevzatie a držanie osoby v 

zdravotníckom zariadení, ktoré nariadil súd v inom, napr. v trestnom konaní. Správny orgán o 

tom rozhodovať nemôže.  

Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb. v znení neskorších právnych predpisov 

v ustanoveniach § 191a až § 191 g upravuje konanie o vyslovenie prípustnosti prevzatia alebo 

držania pacienta v ústave zdravotnej starostlivosti, resp. postup v prípade prevzatia alebo 

držania pacienta v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti bez 

informovaného súhlasu pacienta, ako aj postup, keď je pacient v zdravotníckom zariadení 

ústavnej zdravotnej starostlivosti obmedzený vo voľnom pohybe alebo styku s vonkajším 

svetom. Pacienta možno bez jeho informovaného súhlasu prevziať do ústavnej zdravotnej 

starostlivosti v prípade, že ide o pacienta, ktorý šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným 

spôsobom ohrozuje jeho okolie, alebo ak ide o pacienta, ktorý v dôsledku duševnej choroby 

alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne 

zhoršenie jeho zdravotného stavu. Prevzatie pacienta do zdravotníckeho zariadenia ústavnej 

zdravotnej starostlivosti bez jeho informovaného súhlasu, musí zdravotnícke zariadenie 

oznámiť do 24 hodín súdu, v obvode ktorého sa príslušné zdravotnícke zariadenie nachádza. 

O legálnosti prevzatia pacienta do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti rozhodne súd.  

V zmysle článku 8 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne možno konštatovať, že 

ak nie je v dôsledku núdzovej situácie možné získať zodpovedajúci súhlas, môže sa 

medicínsky zákrok uskutočniť bezodkladne v záujme zdravia pacienta. 

V prípade, že zdravotnícky pracovník vykoná vyšetrovací, diagnostický alebo 

terapeutický medicínsky úkon bez informovaného súhlasu pacienta alebo napriek nesúhlasu 

pacienta a zároveň nejde o niektorý z prípadov, keď súčasná platná a účinná právna úprava 

umožňuje poskytnutie zdravotnej starostlivosti aj bez informovaného súhlasu, ide o contra 

legem konanie so všetkými právnymi dôsledkami, majúcimi za následok vyvodenie právnej 

zodpovednosti voči subjektu zodpovednosti, ktorý pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

pochybil a poskytoval zdravotnú starostlivosť bez predošlého poučenia a informovaného 

súhlasu dotknutého pacienta. 

 

ZÁVER 
 

Pri podrobnej analýze medicínsko-právneho inštitútu informovaného súhlasu pacienta sa 

nám vynorí hneď niekoľko otáznikov, a to najmä pri praktickom uplatňovaní tohto inštitútu 

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti samotnými zdravotníckymi pracovníkmi pri výkone 

ich povolania. Je totiž dosť komplikované dodržiavať všetky ustanovenia súčasnej platnej 

a účinnej zdravotníckej legislatívy a súčasne aj účinne a zmysluplne poskytovať zdravotnú 

starostlivosť v praxi. Problémy možno vidieť najmä pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

pacientom, ktorí sú buď maloletí alebo pozbavení či obmedzení v spôsobilosti na právne 

úkony, za ktorých udeľuje náhradný informovaný súhlas ich zákonný zástupca. Ide o situácie, 

s ktorými sa zdravotnícki pracovníci dennodenne pri výkone svojho povolania stretávajú, 

a nie sú teda len akýmisi teoretickými úvahami. Súčasná zdravotnícka legislatíva totiž 

umožňuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť maloletému pacientovi, ako aj pacientovi 

pozbavenému spôsobilosti na právne úkony, jedine so súhlasom ich zákonného zástupcu. 

Možno túto zákonnú podmienku obísť jedine za predpokladu, že je potrebné poskytnúť 

pacientovi neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Aj keď je pravda, že v momente, kedy 

navštívil napríklad tento maloletý pacient lekára si jeho zdravotný stav nevyžadoval 

poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti (len elektívnej), a teda mu ju zdravotnícky 

pracovník ani neposkytol s odôvodnením, že tak nemôže urobiť bez súhlasu jeho zákonného 

zástupcu. Zdravotný stav pacienta sa však môže rýchlo zmeniť a v priebehu niekoľkých hodín 

môže nastať situácia, že pacientovi bude potrebné poskytnúť neodkladnú (urgentnú) 

zdravotnú starostlivosť, kedy už zdravotnícky pracovník nieže môže, ale musí zdravotnú 
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starostlivosť poskytnúť aj maloletému pacientovi, prípadne pacientovi, ktorého spôsobilosť na 

právne úkony je obmedzená, alebo bol tejto spôsobilosti v plnom rozsahu pozbavený súdom, 

a to bez ohľadu na existenciu, resp. neexistenciu informovaného súhlasu zákonného zástupcu. 

Mnohokrát sa existencia informovaného súhlasu obchádza aj v univerzitných 

nemocniciach, kedy sa s pacientmi zaobchádza ako s objektmi a nie subjektmi zdravotnej 

starostlivosti, kedy sa pacientom bez možnosti vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti poskytuje zdravotná starostlivosť v rámci výučby klinických 

predmetov v rôznych zdravotníckych študijných odboroch v prítomnosti študentov, pričom 

pacienti mnohokrát nemajú možnosť do tohto procesu aktívne zasiahnuť a stávajú sa z nich 

len pasívni prijímatelia zdravotnej starostlivosti. Tu je potrebné zdôrazniť, že právo byť 

účastníkom na výučbe je pacientovým právom a nie jeho povinnosťou, ergo pacient je ten, 

ktorý sa slobodne rozhodne, či bude alebo nebude účastníkom na výučbe klinických 

predmetov v rámci vzdelávacieho procesu študentov zdravotníckych odborov. Pacient 

k takémuto vážnemu zásahu do jeho integrity musí udeliť slobodný a informovaný súhlas. 

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať pacienta, že sa mu bude zdravotná 

starostlivosť poskytovať napríklad v univerzitnej nemocnici, ktorá je súčasne aj výučbovou 

základňou a teda že v nej prebieha výučba klinických predmetov v daných študijných 

zdravotníckych odboroch. Pacient buď udelí súhlas s jeho účasťou na výučbe klinických 

predmetov, alebo vyjadrí nesúhlas, pričom jeho nesúhlas s účasťou na výučbe je potrebné 

rešpektovať a nijakým spôsobom ho nenútiť k takému súhlasu pod hrozbou nejakej 

diskriminácie v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícki pracovníci 

nesmú za žiadnych okolností podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti v univerzitnej 

nemocnici udelením informovaného súhlasu zo strany pacienta s jeho účasťou na výučbe 

klinických predmetov. Ak pacient súhlas s jeho účasťou na výučbe neudelí, jeho právo 

a slobodné vyjadrenie jeho vôle je potrebné rešpektovať. V rámci úvah de lege ferenda je 

potrebné sa zamyslieť nad tým, aby bola v zákone o zdravotnej starostlivosti explicitne 

vyjadrená nutnosť existencie informovaného súhlasu pacienta v písomnej forme pri výučbe 

klinických predmetov medicíny, ako aj pri výučbe ďalších zdravotníckych odborov. 

Problémom sú aj anatomické pitvy, kedy sa mnohokrát ocitnú na ústavoch anatómie 

mŕtve ľudské telá osôb, ktoré za života nevyjadrili žiaden súhlas k tomu, aby ich telo mohlo 

byť po ich smrti na akademické účely použité. Tu je potrebné sa taktiež v rámci úvah de lege 

ferenda zamyslieť nad nutnosťou zaviesť informovaný súhlas osôb za života udelený 

s výkonom anatomických pitiev po ich smrti. Problematika patologicko-anatomických pitiev 

by sa tiež mohla legislatívne riešiť zavedením inštitútu prezumovaného nesúhlasu 

s postmortálnym vykonaním pitvy, keďže mnohokrát sú telá nebožtíkov zbytočne podrobené 

neodôvodnenému deštrukčnému procesu pitvy. Taktiež by stálo za zváženie či by nebolo 

vhodnejšie zaviesť inštitút prezumovaného nesúhlasu aj v prípade odberov ľudských orgánov 

a tkanív, ergo aby bolo možné odoberať ľudské orgány a tkanivá osobám post mortem jedine 

vtedy, keď výslovne za svojho života vyjadrili súhlas k takémuto závažnému zásahu do ich 

telesnej integrity. Uvedené názory sú však len úvahami de lege ferenda a na Slovensku 

momentálne nie dostatočným predmetom spoločenského záujmu. 
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Abstrakt 

Článok pojednáva o vybraných otázkach poskytovania zdravotnej starostlivosti 

v rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva. Autorka venuje pozornosť najmä 

otázke informovaného súhlasu, práva na život a práva na rešpektovanie súkromného a 

rodinného života v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva a jej dopad na vnútroštátnu 

úpravu členských štátov.  

Kľúčové slová: Európsky súd pre ľudské práva, judikatúra, informovaný súhlas, právo na 

život, právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života 

 

Abstract 

The article deals with selected issues of health care provision in the decision-making of the 

European Court of Human Rights. The author pays attention to the issue of informed consent, 

the right to life and the right to respect for private and family life in the case law of the 

European Court of Human Rights and its impact on the national law of the Member States. 

Key words: European Court of Human Rights, case law, informed consent, the right to life, 

the right to respect for private and family life  

 

ÚVOD 

 

Dôležitými formálnymi prameňmi medicínskeho práva a s tým súvisiacim 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú Európsky dohovor o ochrane ľudských práv 

a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“), ktorý sa pre Slovenskú republiku stal 

záväzným 1. januára 1993 a Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v 

súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny - Dohovor o ľudských právach a biomedicíne 

(ďalej len „Dohovor o biomedicíne
1
“), ktorý pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. 

12. 1999. Efektivita uvedených európskych dokumentov je zásadným spôsobom posilňovaná 

rozhodovacou činnosťou Európskeho súdu pre ľudské práva. Pôsobnosť Európskeho súdu pre 

ľudské práva možno rozdeliť do štyroch skupín: rozhodnutia o výklade Dohovoru, 

medzištátne prípady sťažností na porušenie ľudských práv, individuálne sťažnosti vo veciach 

                                                 
1
 Dohovor vychádza z viacerých aj pre Slovenskú republiku záväzných medzinárodných dokumentov: 

Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948), Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (1950), 

Európska sociálna charta (1961), Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Medzinárodný pakt 

o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (1966), Dohovor o ochrane osobnosti vo vzťahu k 

automatizovanému spracovaniu osobných údajov (1981), Dohovor o právach dieťaťa (1989). 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_republika
http://sk.wikipedia.org/wiki/1._janu%C3%A1r
http://sk.wikipedia.org/wiki/1993
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ľudských práv, posudky o právnych otázkach. Sťažnosti na porušenie Dohody môže podať 

buď niektorý zmluvný štát (medzištátna sťažnosť) alebo jednotlivci, skupiny jednotlivcov, či 

nevládne organizácie (individuálna sťažnosť). V nasledujúcej časti sa budem venovať 

vybraným oblastiach medicínskeho práva, ktoré ovplyvnila judikatúra Európskeho súdu pre 

ľudské práva. 

 

INFORMOVANÝ SÚHLAS, PRÁVO NA ŽIVOT, PRÁVO NA REŠPEKTOVANIE 

SÚKROMNÉHO  A RODINNÉHO ŽIVOTA 

 

Problematika nezákonnej sterilizácie a s ňou spojený inštitút informovaného súhlasu 

bol predmetom prípadu V.C. proti Slovenskej republike (sťažnosť č. 18968/07) z 8. 

novembra 2011. Sťažovateľka namietala porušenie článkov 3, 8, 12, 13 a 14 Dohovoru z 

dôvodu jej sterilizácie vo verejnej nemocnici. Pozornosť budem ďalej venovať predovšetkým 

čl. 3 Dohovoru,
2
 ktorý zakotvuje zákaz mučenia. Podľa skutkových okolností prípadu bola 

sťažovateľka sterilizovaná počas hospitalizácie v nemocnici v Prešove. Zákrok bol vykonaný 

počas pôrodu sťažovateľkinho druhého dieťaťa, ktorý bol vykonaný cisárskym rezom. 

Cisárskym rezom bol vykonaný aj prvý sťažovateľkin pôrod. Sterilizačný zákrok bol u 

sťažovateľky urobený tubálnou ligáciou Pomeroyovou metódou, ktorá pozostáva z 

prestrihnutia a uzavretia vajcovodov s cieľom zabrániť oplodneniu. Počas tehotenstva 

sťažovateľka neabsolvovala žiadne pravidelné kontroly. Svojho všeobecného lekára navštívila 

iba raz. V správe o priebehu pôrodu sa uvádzalo, že v čase, kedy už pôrod postupoval, 

sťažovateľka požiadala o sterilizáciu. Táto žiadosť bola zaznamenaná priamo v protokole o 

pôrode slovami „pacientka žiada sterilizáciu“. Pod záznamom bol kostrbatý podpis 

sťažovateľky. Sťažovateľka tvrdila, že po tom, čo už rodila niekoľko hodín a mala bolesti, 

lekársky personál nemocnice v Prešove sa jej opýtal, či chce mať ďalšie deti. Sťažovateľka 

odpovedala, že áno, ale lekársky personál jej povedal, že ak by mala ďalšie dieťa, buď ona 

alebo dieťa by zomreli. Sťažovateľka začala plakať a keďže bola presvedčená, že jej ďalšie 

tehotenstvo môže byť smrteľné, povedala lekárskemu personálu „robte, čo chcete“. Potom ju 

požiadali, aby sa podpísala do správy o priebehu pôrodu pod záznam uvádzajúci, že žiada 

sterilizáciu. Sťažovateľka nerozumela výrazu sterilizácia a podpísala sa na formulár zo 

strachu, že inak môže dôjsť k fatálnym následkom. Keďže už bola v poslednom štádiu 

pôrodu, jej rozpoznávacia a dorozumievacia schopnosť bola ovplyvnená pôrodom a bolesťou. 

Neskôr bola sťažovateľke aplikovaná anestézia, po ktorej bol uskutočnený pôrod cisárskym 

rezom. Následne bola vykonaná sterilizácia sťažovateľky. Sťažovateľka trpela závažnými 

zdravotnými a psychickými následkami sterilizačného zákroku. Preto sa u sťažovateľky 

objavili symptómy falošného tehotenstva. Verila, že je tehotná a vykazovala všetky známky 

tehotenstva, aj keď ultrazvukové vyšetrenie preukázalo, že nebola tehotná. Podľa stanoviska 

psychiatra sťažovateľka ďalej trpela v dôsledku svojej neplodnosti.  

Predmetom sťažnosti sťažovateľky bolo okrem iného porušenie čl. 3 Dohovoru, keďže 

podľa vyjadrenia sťažovateľky bola subjektom neľudského a ponižujúceho zaobchádzania z 

dôvodu jej sterilizácie. Sťažovateľka spochybnila, že dala svoj slobodný, úplný a 

informovaný súhlas so sterilizáciou, ako to vyžadujú medzinárodné štandardy. Jej sterilizácia 

zároveň nebola v súlade so sterilizačnou vyhláškou z roku 1972 účinnou v relevantnom čase. 

Jej podpis na sterilizačnom formulári bol získaný počas pokročilých pôrodných bolestí, krátko 

pred samotným pôrodom. Jej sterilizácia bola za daných okolností násilná. 

Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „Súd“) v danom prípade zaujal stanovisko, podľa 

ktorého zo všeobecne uznaných štandardov ako Dohovoru o ľudských právach a 

                                                 
2
 v zmysle citovaného článku „Nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu 

zaobchádzaniu alebo trestaniu.“ 
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biomedicíne, ktorý bol v danom čase platný vo vzťahu k Slovensku, Deklarácie WHO o 

podporovaní práv pacientov v Európe alebo Všeobecného odporúčania CEDAW č. 24, 

vyplýva, že lekárske zákroky, jedným z ktorých je sterilizácia, môžu byť uskutočnené 

iba za predchádzajúceho informovaného súhlasu dotknutej osoby. Jediná výnimka sa 

týka núdzových situácií, kedy lekársky zákrok neznesie odklad a príslušný súhlas nebolo 

možné získať. Vzhľadom na to, že neexistoval stav núdze zahŕňajúci v sebe bezprostredné 

nebezpečenstvo nenapraviteľnej škody na zdraví alebo živote sťažovateľky, a vzhľadom na 

to, že sťažovateľka bola mentálne spôsobilá dospelá pacientka, jej informovaný súhlas bol 

nevyhnutnou podmienkou zákroku, aj za predpokladu, že bol z lekárskeho hľadiska 

„nevyhnutný“. Podľa názoru Súdu takýto prístup nie je zlučiteľný s princípmi 

rešpektovania ľudskej dôstojnosti a slobody obsiahnutými v Dohovore a požiadavkami 

informovaného súhlasu uvedenými v medzinárodných dokumentoch, na ktoré je 

odkázané vyššie. Z predložených dokumentov nevyplýva, že sťažovateľka bola plne 

informovaná o svojom zdravotnom stave, navrhovanom zákroku a jeho alternatívach. Navyše, 

požiadanie sťažovateľky o súhlas s takýmto zákrokom počas pôrodných bolestí a krátko pred 

vykonaním cisárskeho rezu jej zjavne nedovoľovalo rozhodnúť sa slobodne, po posúdení 

všetkých relevantných faktorov a ako si mohla želať, po uvážení dôsledkov a prediskutovaní 

problému s partnerom. V tomto ohľade nemôže byť rozhodujúca váha priznaná argumentu 

vlády týkajúcemu sa histórie sťažovateľkiných tehotenstiev a neabsolvovania pravidelných 

prehliadok. Podľa vlády bolo účelom sterilizácie sťažovateľky zabrániť možnému, život 

ohrozujúcemu, zhoršeniu jej zdravotného stavu. Takáto hrozba nebola bezprostredná, pretože 

by sa naplnila iba v prípade budúceho tehotenstva. Mohlo jej byť tiež zabránené 

alternatívnymi prostriedkami menej invazívnymi metódami. Za takýchto okolností, 

informovaný súhlas sťažovateľky nebolo možné obísť na základe domnienky časti lekárskeho 

personálu, že by k svojmu zdraviu v budúcnosti pristupovala nezodpovedným spôsobom. 

Spôsob, akým konal lekársky personál, bol paternalistický, pretože sťažovateľka nemala 

prakticky inú možnosť ako súhlasiť so zákrokom, ktorý lekári považovali za vhodný 

vzhľadom na jej situáciu. Akokoľvek, v podobných situáciách sa vyžadoval informovaný 

súhlas, podporujúc autonómiu morálnej voľby pacienta.  Princíp autonómie pacientov v 

ich vzťahu k lekárskemu personálu je rozvinutý v Dôvodovej správe k Dohovoru o 

ľudských právach a biomedicíne. Požiadavka rešpektovania, inter alia, práva ženy na 

autonómiu a voľbu v kontexte zdravotnej starostlivosti je uvedená v bode 31 písm. e) 

Všeobecného odporúčania č. 24 prijatého CEDAW v roku 1999. Všeobecná deklarácia o 

bioetike a ľudských právach  potvrdzuje vyššie úvahy (najmä  článok 5 vyzýva na 

rešpektovanie autonómie osôb pri rozhodovaní preberajúc zodpovednosť za tieto 

rozhodnutia). Súd poznamenal, že sterilizačný zákrok hrubo zasiahol do fyzickej integrity 

sťažovateľky, pretože ním bola pozbavená svojej reprodukčnej funkcie. Zákrok nebol z 

medicínskeho hľadiska bezprostredne nevyhnutný. Sťažovateľka naň nedala svoj 

informovaný súhlas. Namiesto toho bola požiadaná, aby podpísala predpísané slová 

„pacientka žiada sterilizáciu“, keď bola v polohe ležmo a trpela v dôsledku 

niekoľkohodinových pôrodných bolestí. Bola nabádaná podpísať dokument po tom, ako jej 

lekársky personál povedal, že v prípade ďalšieho tehotenstva by mohla ona alebo jej dieťa 

zomrieť. V dôsledku sterilizácie sťažovateľky preto došlo k porušeniu článku 3 Dohovoru. 

Podobný prípad je aj I.G. a ďalší proti Slovenskej republike (sťažnosť č. 15966/04) z 13. 

novembra 2002, v ktorom tri slovenské občianky (sťažovateľky) namietali porušenie článkov 

3, 8, 12, 13 a 14 Dohovoru z dôvodu ich sterilizácie v nemocnici. Aj v tomto prípade 

konštatoval Súd poručenie čl. 3 Dohovoru a odvolával sa pri tom aj na prípad V.C. proti 

Slovenskej republike. 
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Právo na život
3
, zakotvené v čl. 2 Dohovoru a otázka v akom štádiu tehotenstva môže byť 

plod považovaný za ľudskú osobnosť, boli predmetom rozhodovacej činnosti Súdu 

v prípade Vo versus France (sťažnosť č. 53924/00) z 8.júla 2004
4
. V predmetnom prípade 

bola sťažovateľka pôvodom  vietnamka prijatá v nemocnici v Lyone, aby podstúpila lekársku 

prehliadku v šiestom mesiaci jej tehotenstva. Ten istý deň, iná žena menom  Thi Thanh Van 

Vo bola prijatá v tom istom zariadení za účelom výberu vnútromaternicového telieska. Doktor 

G., ktorý mal previesť túto operáciu zavolal do čakárne pani Vo, na zavolanie odpovedala 

sťažovateľka. Po krátkom vyšetrení, doktor konštatoval, že sťažovateľka nerozumie dobre po 

francúzsky. Po preštudovaní spisu (patriaceho menovkyni sťažovateľky), sa snažil odstrániť 

teliesko bez akéhokoľvek predchádzajúceho vyšetrenia sťažovateľky. Počas tohto výkonu, 

však doktor prepichol plodový vak, čo spôsobilo značnú stratu plodovej vody. Po vyšetrení, 

ktoré objavilo zväčšenú maternicu, lekár nariadil vykonať ultrazvuk. Na základe toho zistil, že 

jedna časť maternice bola perforovaná, a že došlo k zámene osôb. Sťažovateľka bola 

okamžite hospitalizovaná. Doktor G sa následne snažil vybrať teliesko slečne Thi Thanh Van 

Vo, ale neúspešne a naplánoval operáciu pod úplnou anestéziou na nasledujúce ráno. Ďalšia 

chyba sa stala nasledujúce ráno, keď bola sťažovateľka odvezená do operačného bloku 

namiesto slečny Vo a iba vďaka svojim protestom a tomu, že ju anesteziológ spoznal unikla 

operácií, ktorá bola určená jej menovkyni. Sťažovateľka sa o niekoľko dní vrátila na overenie 

vývoja svojho tehotenstva. Doktori konštatovali, že plodová voda sa neobnovila a že 

tehotenstvo nemôže viac pokračovať. Následne bola vykonaná interrupcia zo zdravotných 

dôvodov. Sťažovateľka a jej druh podali trestné oznámenie spolu s civilnou žalobou za 

neúmyselné ublíženie na zdraví sťažovateľky, ktoré viedlo k totálnej pracovnej neschopnosti 

počas 3 mesiacov a za zabitie jej dieťaťa. V dôsledku žaloby boli vypracované 3 expertízy. 

Prvá bola vypracovaná 16.1.1992 a hovorila, že embryo ženského pohlavia bolo 20 – 21 

týždňov staré, vážilo 375 gramov a meralo 28 centimetrov, priemer lebky 17 centimetrov a 

nemalo dovyvinuté pľúca. Expertíza ďalej hovorila, že neboli nájdené žiadne stopy násilia 

alebo poškodenia z čoho sa dedukovalo, že úmrtie plodu bolo spôsobené morfologickými 

dôvodmi alebo poškodením orgánu. Následne vykonaná pitva potvrdila, že embryo bolo staré 

20 – 21 týždňov. Druhá správa vypracovaná dňa 03.08.1992 sa týkala zranení spôsobených 

sťažovateľke. Sťažovateľka sa liečila na Tokinskej klinike. Tretia správa, vydaná dňa 29.9. 

1992 sa týkala zlyhania nemocnice pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a nedbanlivosti 

zo strany lekára. 

Doktor G. bol predvolaný pred trestný tribunál v Lyone. V rozsudku z 3. júna 1996, 

súd konštatoval, že čo sa týka neúmyselného ublíženia na zdraví sťažovateľky sa vzťahuje 

amnestia na základe zákona o amnestii z 3. 8. 1995. Čo sa týka neúmyselného zabitia plodu 

súd uvažoval v týchto intenciách : Je možné považovať plod medzi 20 a 21 týždňom života 

za ľudskú osobu v zmysle článku 221- 6 Trestného zákona? V akom štádiu tehotenstva 

môže byť plod považovaný za ľudskú osobnosť? Keďže doteraz chýba akákoľvek legálna 

definícia, od kedy môžeme plod považovať za plnohodnotnú ľudskú osobnosť, súd sa 

pridržiaval vo svojom rozhodnutí len lekárskych faktov a teda, že plod je  životaschopný od 6 

mesiacov. 20 – 21 týždňový plod podľa súdu nie je „živý“ a nie je človekom. Žaloba za 

neúmyselné zabitie bola zamietnutá, pretože sa v tomto prípade nejednalo o zabitie človeka. 

                                                 
3
 v zmysle citovaného článku „Právo každého na život je chránené zákonom. Nikoho nemožno úmyselne zbaviť 

života s výnimkou výkonu súdom uloženého trestu nasledujúceho po odsúdení za spáchanie trestného činu, pre 

ktorý zákon ukladá tento trest. 2. Zbavenie života sa nepovažuje za spôsobené v rozpore s týmto článkom, ak 

vyplýva z použitia sily, ktoré je bezpodmienečne nevyhnutné pri: a) obrane osoby proti nezákonnému násiliu; b) 

vykonávaní zákonného zatknutia alebo zabránení úteku osoby zákonne zadržanej; c) zákonnom potlačení 

nepokojov alebo vzbury.“ 
4
 NOVÁKOVÁ, M. http://www.pravo-medicina.sk/judikatura/zahranicna/judikat/15/vo-vs-france videné dňa 

20.5.2015 

http://www.pravo-medicina.sk/judikatura/zahranicna/judikat/15/vo-vs-france
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Sťažovateľka tvrdila, že začiatok života má zmysel a univerzálnu definíciu. Tvrdila, že každý 

život začína od oplodnenia. Dieťa počaté, ale ešte nenarodené nie je len zhluk buniek, ani vec, 

ale osoba. Termín každý (personne) používaný článkom 2 Dohovoru má byť chápaný v 

zmysle človeka a nie v zmysle právnej osobnosti. Ďalej tvrdila, že okrem terapeutického 

potratu, všetky ostatné nie sú v súlade s článkom 2 Dohovoru a predstavujú zásah do života 

počatého dieťaťa. Podľa nej súčasný právny stav, že ak došlo k neúmyselnému zásahu nie je 

nevyhnutné na nápravu použiť trestné konanie ale stačí podať len občianskoprávnu žalobu, 

nie je možné použiť v tomto prípade vážneho porušenia zákona a teda zabitia. Bolo by to 

znehodnotenie ochrany práva na život. Podľa jej názoru je nevyhnutné vytvoriť trestný čin 

nedobrovoľného skončenia tehotenstva, aby štát plnil povinnosť ochrany bytia v najskoršom 

štádiu jeho vývoja. 

Štát (Francúzsko) argumentoval tým, že ani metafyzika ani medicína nedáva 

definitívnu odpoveď na otázku, od ktorého momentu plod začína byť ľudskou osobnosťou. 

Výraz každý (toute personne) obsiahnutý v článku 2 a nasledujúcich Dohovoru môže byť 

použitý až po narodení. Pod článok 2 možno subsumovať len ochranu už narodených detí. 

Vláda dôvodila, že ak by chceli európske štáty zahrnúť pod túto ochranu aj plod venovali by 

mu samostatné ustanovenie. Na doplnenie vláda tvrdila, že plod je vo francúzskom práve 

chránený nepriamo cez telo tehotnej ženy. Deštrukcia plodu sa v trestnom práve analyzuje 

ako poškodenie orgánu ženy.  

Súd v danom prípade zaujal stanovisko, podľa ktorého základná otázka, ktorú položila 

sťažovateľka je, či absencia prostriedkov nápravy trestnej povahy na stíhanie neúmyselného 

zničenia plodu vo francúzskom práve nekonštituuje zanedbanie povinnosti chrániť priamo zo 

zákona právo každej osoby na život garantované článkom 2 Dohovoru zo strany štátu.  Súd sa 

priklonil k tomu, že otázka začiatku ochrany práva na život by mala byť oblasťou, ktorá 

sa ponechá na posúdenie každého štátu. Dôvody, ktoré viedli k tomuto tvrdeniu spočívajú 

na jednej strane v tom, že táto ochrana nebola vyriešená vo väčšine zmluvných štátoch, najmä 

vo Francúzsku, kde je predmetom diskusie a na druhej strane neexistuje žiadny európsky 

konsenzus o definícií, či vedeckej alebo právnej o začiatku života. Podľa prehľadu 

francúzskej právnej úpravy súd konštatoval, že povaha a právne postavenie embrya a 

plodu nie je definované a spôsob zabezpečenia ochrany záleží od vývoja francúzskej 

spoločnosti. Súd je presvedčený, že nie je ani žiaduce a ani možné v súčasnosti dať 

odpoveď na otázku, či nenarodené dieťa je osobou v zmysle článku 2 Dohovoru.  Súd na 

základe uvedeného nepovažoval za nevyhnutné prešetriť, či brutálny koniec tehotenstva 

slečny Vo spadá pod článok 2, ale podľa neho je otázkou či žalovaný štát splnil stanovené 

požiadavky ochrany života v sfére ochrany verejného zdravia a či sťažovateľka mala 

dostatočné procedurálne možnosti ochrany.  

Z uvedeného rozhodnutia bolo vychádzané aj v prípade Evans v. Spojené 

kráľovstvo (2006), keď sa navrhovateľka sťažovala na porušenie jej ľudských práv podľa 

článkov 2, 8 a 14 Dohovoru, spôsobené stiahnutím súhlasu partnera na využitie spoločne 

oplodnených a zmrazených embryí, ktoré chcela využiť na umelé oplodnenie. Zákon Veľkej 

Británie vyžaduje po stiahnutí súhlasu jednej strany zničenie embryí, čo podľa navrhovateľky 

porušilo právo na život zaručené článkom 2 Dohovoru. Súd, odvolávajúc sa na predošlé 

rozhodnutie v prípade Vo vs. France, opätovne odmietol uznať článok ako ochranu práva 

na život embrya. Keďže neexistuje široký vedecký ani právny konsenzus na európskej 

úrovni, Súd ponecháva rozhodovaciu právomoc členským štátom. V tomto duchu je 

rozhodujúci britský zákon, podľa ktorého „embryo nemá nezávislé práva alebo záujmy a 

nemôže požadovať – alebo nechať požadovať vo svojom mene – právo na život podľa článku 

2 Dohovoru“. 

Čl. 2 Dohovoru sa zaoberajú aj nasledovné prípady:  
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V prípade Paton v. Spojené kráľovstvo (1980) (Paton v. Spojené kráľovstvo, 

sťažnosť č. 8317/78, Európska komisia pre ľudské práva, 13. máj 1980) sa manžel pokúsil 

zamedziť svojej tehotnej manželke prístup k interrupcii, tvrdiac, že ukončenie tehotenstva by 

porušilo právo plodu na život podľa článku 2. Komisia rozhodla, že slovo „každý“ v článku 2 

a všade inde v Dohovore nezahŕňa plody, a uznávajúc neoddeliteľnosť plodu od tehotnej 

ženy, dala prednosť jej právam v zmysle článku 2. Komisia pritom argumentovala, že ak by 

článok 2 chránil plod, interrupcia by musela byť zakázaná dokonca aj v prípadoch, keď 

tehotenstvo predstavuje riziko pre život tehotnej ženy, Komisia stanovila: „Život plodu 

je úzko prepojený so životom tehotnej ženy a nemôže byť posudzovaný v izolácii od 

neho. Ak by článok 2 mal zahŕňať plod a jeho ochrana podľa tohto článku by bola, bez 

akéhokoľvek výslovného obmedzenia, chápaná ako absolútna, interrupcia by musela byť 

považovaná za zakázanú dokonca aj vtedy, ak by pokračovanie tehotenstva predstavovalo 

vážne riziko pre život tehotnej ženy. To by znamenalo, že ,nenarodený život‘ plodu by bol 

považovaný za majúci vyššiu hodnotu než život tehotnej ženy.“  

V prípade R. H. v. Nórsko (1992) (R. H. v. Nórsko, rozhodnutie o prijatí sťažnosti, 

sťažnosť č. 17004/90, 73 rozhodnutie a správa Európskej komisie pre ľudské práva 155. 19. 

máj 1992.) Komisia opäť odmietla udeliť plodu ochranu priznanú osobám v zmysle článku 2 

a zamietla tvrdenie sťažovateľa, že nórsky zákon povoľujúci interrupciu pre jeho partnerku 

bol v rozpore s článkom 2 Dohovoru. Komisia zistila, že nórsky liberálny interrupčný zákon 

spadal do diskrečnej právomoci štátu, a zamietla sťažnosť.   

V prípade Boso v. Taliansko (2002) (Boso v. Taliansko, sťažnosť č. 50490/99, 5. sept. 

2002) súd nasledoval R. H. v. Nórsko a zamietol tvrdenie, že taliansky zákon povoľujúci 

interrupciu bol v rozpore s právom plodu na život podľa článku 2 Dohovoru. Súd nezistil 

porušenie článku 2, poznamenajúc, že interrupcia bola vykonaná v súlade s talianskym 

zákonom, ktorý zabezpečuje rovnováhu medzi záujmom ženy a štátnym záujmom chrániť 

plod. Podobne ako v R. H. v. Nórsko sťažnosť bola zamietnutá. 

Súd sa v rámci svojej rozhodovacej činnosti zaoberal aj čl.8 Dohovoru, ktorý 

zakotvuje právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života
.5

 V prípade RADU v. 

Moldavká republika  (sťažnosť č. 50073/07) z 15. 4. 2014 mala sťažovateľka v čase udalosti 

vedúcej k podaniu žaloby tridsaťštyri rokov, bola vydatá a bola lektorkou na Policajnej 

akadémii. Zo spisového materiálu vyplynulo, že v čase udalostí vzťah medzi sťažovateľkou a 

jej nadriadeným na Policajnej akadémii bol napätý, a že medzi nimi prebehlo niekoľko 

občianskoprávnych konaní týkajúcich sa pracovnoprávnych vecí. V roku 2003 sťažovateľka 

podstúpila umelé oplodnenie na klinike, následkom čoho otehotnela a čakala dvojčatá. Dňa 3. 

augusta 2003 bola na vyšetrení u lekára z Pediatrického centra (ďalej len „CFD“), inštitúcie, 

ktorá patrila pod ministerstvo zdravotníctva, ktorý nariadil jej hospitalizáciu z dôvodu 

zvýšeného rizika potratu. Sťažovateľka bola hospitalizovaná medzi 4 a 20. augustom 2003 a 

bola pod stálym dohľadom lekára z CFD. Sťažovateľkina neprítomnosť v práci počas jej 

hospitalizácie bola potvrdená lekárskym potvrdením, ktoré ako dôvody jej neprítomnosti 

v práci uvádzali jej tehotenstvo so zvýšeným rizikom potratu. 5. novembra 2003 si prezident 

Policajnej akadémie vyžiadal informácie od CFD v súvislosti s práceneschopnosťou 

sťažovateľky v auguste 2003. Požadoval informácie najmä o tom, kto nariadil jej 

hospitalizáciu, kedy bola hospitalizovaná, aká bola jej počiatočná a konečná diagnóza, a akú 

mala liečbu. CFD informovala zamestnávateľa sťažovateľky, že sťažovateľka bola 

                                                 
5
 v zmysle citovaného článku: „Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, 

obydlia a korešpondencie. Štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať okrem prípadov, keď je to v 

súlade so zákonom a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej 

bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom a zločinnosti, ochrany zdravia alebo 

morálky alebo ochrany práv a slobôd iných.“ 
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hospitalizovaná od 4. augusta do 20. augusta 2003, kvôli zvýšenému riziku potratu. V liste 

bolo tiež uvedené, že to bolo prvé tehotenstvo sťažovateľky, a že čakala dvojčatá; že 

otehotnela z umelého oplodnenia, a že sťažovateľka mala hepatitídu B. V liste bolo ďalej 

uvedené, že sťažovateľka mala tehotenské komplikácie a že mala negatívnu krvnú skupinu. 

Kópia lekárskeho spisu sťažovateľky z nemocnice, kde bola hospitalizovaná, obsahujúca 

podrobný opis všetkých lekárskych postupov, ktoré podstúpila a so všetkými lekárskymi 

analýzami, bola pripojená k listu. Bližšie neurčeného dňa sťažovateľka potratila. Podľa 

lekárskej správy jedným z faktorov, ktoré viedli k potratu, bolo napätie, ktorému bola 

vystavená. V januári 2004 sťažovateľka podala návrh na začatie občianskoprávneho konania 

proti CFD a Policajnej akadémii a žiadala odškodnenie za porušenie jej práva na súkromný 

život. Okrem iného tvrdila, že jej zamestnávateľ mal dostatok informácií, pokiaľ ide o dôvody 

jej práceneschopnosti a nebol oprávnený požadovať ďalšie podrobné informácie takého 

súkromného charakteru. Navyše po tom, čo získal informácie, nezabezpečil ochranu ich 

dôvernosti, ale boli sprístupnené všetkým osobám na Policajnej akadémii. Podľa sťažovateľky 

sprístupnením daných informácií jej bol spôsobený vážny stres a úzkosť. Každý, kto pôsobil 

na jej pracovisku, vrátane jej študentov, sa dozvedel podrobnosti o jej súkromnom živote, 

a začali sa šíriť rôzne klebety. Len dva dni po zverejnení týchto informácií zamestnávateľom, 

došlo k potratu v dôsledku stresu, ktorému bola vystavená. Jej manžel, ktorý bol tiež 

zamestnancom Policajnej akadémie, musel odstúpiť zo svojej funkcie, a prijať  menej platenú 

prácu. Sťažovateľka namietala, že zverejnenie informácií lekárskej povahy jej 

zamestnávateľovi CFD predstavuje porušenie jej práva na rešpektovanie súkromného života, 

ako je uvedené v článku 8 Dohovoru.  

Sťažovateľka tvrdila, že došlo k zásahu do jej práv zaručených článkom 8, a že zásah 

nemal žiaden právny základ vo vnútroštátnom práve. Okrem toho, zásah nebol nevyhnutný v 

demokratickej spoločnosti, pretože zamestnávateľ sťažovateľky neviedol ani interné 

vyšetrovanie a už vôbec nie trestnoprávne. Informácie sprístupnené CFD zamestnáveteľovi 

sťažovateľky boli veľmi osobnej povahy a zamestnávateľ už mal dostatočné vedomosti o 

zdravotnom stave sťažovateľky z lekárskych potvrdení o práceneschopnosti, ktoré predložila. 

Vláda v danom prípade súhlasila, že došlo k zásahu do práva sťažovateľky na 

rešpektovanie jej súkromného života. Avšak argumentovala, že zásah bol realizovaný na 

základe zákona, a to podľa článku 8 zákona č. 982 o prístupe k informáciám, sledoval 

legitímny cieľ, a bol nutný v demokratickej spoločnosti.  

Súd dospel k záveru, že je nesporné a súhlasí s tým, že sprístupnenie takých citlivých 

informácií o tehotenstve sťažovateľky, jej zdravotného stavu a prijatej liečby CFD 

zamestnávateľovi sťažovateľky, predstavovalo zásah do jej práva na súkromný život. Takýto 

zásah však  nebude v rozpore s článkom 8, pokiaľ je „v súlade so zákonom“, sleduje jeden 

alebo viac legitímnych cieľov uvedených v odseku 2 tohto článku, a ďalej je „nevyhnutný v 

demokratickej spoločnosti“ na dosiahnutie cieľa (odkazujúc na nasledujúce rozsudky: .... 

Campbell proti Veľkej Británii 25. marca, 1992, § 34, séria a č 233; Calogero Diana proti 

Taliansku, 15. novembra 1996 § 28, Zbierka 1996-v a Petra v Rumunsku, 23.septembra 1998, 

§ 36, Zbierka 1998-VII). Výraz „v súlade so zákonom“ vyžaduje nielen dodržiavanie 

vnútroštátneho práva, ale tiež sa vzťahuje na kvalitu tohto zákona (Halford proti Veľkej 

Británii, 25 júna 1997). Súd uviedol, že vnútroštátne právo musí  primerane jasne uviesť 

rozsah a spôsob výkonu príslušnej diskrečnej právomoci orgánov verejnej moci, aby sa 

jednotlivcom zabezpečil minimálny stupeň ochrany, na ktorý občania majú nárok v právnom 

štáte v demokratickej spoločnosť (Domenichino proti Taliansku, 15 novembra 1996, Avilkina 

a ďalší proti Rusku, 6. jún 2013 ..).  

Súd konštatoval, že podľa § 8 zákona o prístupe k informáciám lekár nebol oprávnený 

sprístupniť/zverejniť informácie osobnej povahy zamestnávateľovi sťažovateľky bez jej 

súhlasu. Naopak všetky príslušné vnútroštátne a medzinárodné právne normy uvedené v 
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danom rozhodnutí výslovne zakazujú zverejnenie takých informácií a to do takej miery, že 

dané konanie možno dokonca klasifikovať ako trestný čin. Existujú výnimky zo zákazu 

neuverejnenia/nesprístupnenia; takýto zásah preto neznamená automaticky porušenie 

práva, ak je vykonaný v súlade so zákonom, ak sleduje legitímny cieľ ochrany zdravia a 

je nevyhnutný v demokratickej spoločnosti (článok 8 ods. 2 Dohovoru), avšak žiadnu z 

nich nemožno použiť na prípad sťažovateľky. V skutočnosti vláda nepreukázala, že by 

akákoľvek takáto výnimka bola aplikovaná. Z toho vyplýva, že sťažovateľkou namietaný 

zásah nebol „v súlade so zákonom“ v zmysle článku 8. V súlade s tým nie je potrebné 

skúmať, či zásah sledoval legitímny cieľ, alebo bol „nevyhnutný v demokratickej 

spoločnosti“.  

Súd teda konštatoval, že došlo k porušeniu článku 8 Dohovoru, pokiaľ ide o práva 

sťažovateľky na rešpektovanie svojho súkromného života. 

 

ZÁVER 

 

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva zohráva významnú úlohu v rámci 

interpretácie a uplatňovania práv garantovaných Dohovorom a Dohovorom o biomedicíne. 

V príspevku analyzované rozhodnutia zachytávajú vybrané otázky poskytovania zdravotnej 

starostlivosti, ktoré majú vplyv aj na právnu úpravu, resp. postup lege artis v rámci 

Slovenskej republiky.  

 

V súlade s princípmi rešpektovania ľudskej dôstojnosti a slobody obsiahnutými v 

Dohovore a požiadavkami informovaného súhlasu uvedenými v medzinárodných 

dokumentoch vrátane Dohovoru o biomedicíne je nutné aj mimo oblasti sterilizácii 

dodržiavať základné pravidlá poskytovania informovaného súhlasu; v prvom rade dodržať 

všeobecné pravidlo danej problematiky, podľa ktorého nikto nemôže byť nútený podstúpiť 

akýkoľvek zákrok, bez toho, aby k tomu dal súhlas. Človek preto musí mať možnosť 

slobodne dať alebo odmietnuť súhlas s akýmkoľvek zákrokom týkajúci sa jeho osoby. 

Sloboda súhlasu znamená, že súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný, hneď ako bola dotyčná 

osoba plne informovaná o následkoch a jej rozhodnutie musí byť rešpektované. Informácie 

musia byť dostatočne jasné a vhodne formulované pre osobu, ktorá má zákrok podstúpiť. 

Pacient sa musí prostredníctvom výrazov, ktorým je schopný porozumieť, dostať do situácie, 

kedy je schopný zvážiť nutnosť a účelnosť zamýšľaného zákroku a metódy zákroku 

v porovnaní s rizikami a tiež nepohodlím či bolesťami, ktoré mu zákrok spôsobí. Súhlas 

pacienta sa považuje za slobodný a poučený, pokiaľ je daný na základe objektívnych 

informácií poskytnutých zodpovedným profesionálnym zdravotníckym pracovníkom 

ohľadom povahy a možných následkov plánovaného zákroku alebo jeho alternatív. 

Informovaný súhlas sa nevyžaduje len v osobitých situáciách, ako napríklad v prípade 

neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno 

predpokladať. Hrozba ohrozenia života (zdravia) však musí byť bezprostredná. Daná 

podmienka nebude naplnená, ak je jej možné zabrániť alternatívnymi prostriedkami menej 

invazívnymi metódami. Vo vzťahu k inštitútu informovaného súhlasu je teda za každých 

okolností potrebné dodržiavať autonómiu morálnej voľby pacienta. 

Otázka začiatku ochrany práva na život patrí do oblastí ponechaných na vnútroštátnu 

reguláciu každého členského štátu, t. j. na posúdenie každého štátu. Základ vnútroštátnej 

úpravy práva na život v Slovenskej republike predstavuje zákon č. 460/1992 Zb. Ústava 

aspi://module='ASPI'&link='209/1992%20Zb.%2523Cl.8'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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Slovenskej republiky, kde v zmysle čl. 15 „Každý má právo na život. Ľudský život je hodný 

ochrany už pred narodením.“ Lex specialis k prípadu rozoberanému vyššie predstavuje zákon 

č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva, podľa ktorého ak o to písomne požiada, tak 

sa žene umelo preruší tehotenstvo za podmienky, že tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a ak 

tomu nebránia jej zdravotné dôvody. Žene možno ďalej umelo prerušiť tehotenstvo aj zo 

zdravotných dôvodov s jej súhlasom alebo na jej podnet, ak je ohrozený jej život alebo 

zdravie alebo zdravý vývoj plodu alebo ak ide o genetický chybný vývoj plodu. 

 

Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života garantované Dohovorom 

sa vzťahuje aj na poskytovanie informácií o zdravotnom stave iným osobám ako je dotknutá 

osoba; existujú však výnimky zo zákazu nesprístupnenia informácii o zdravotnom stave 

osoby a to -  takýto zásah preto neznamená automaticky porušenie práva,  

a) ak je vykonaný v súlade so zákonom,  

b) ak sleduje legitímny cieľ ochrany zdravia a  

c) je nevyhnutný v demokratickej spoločnosti. 
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VYBRANÉ ASPEKTY OTÁZKY „TROJRODIČOVSTVA“ 

 

SOME ASPECTS OF THE “THREEPARENTS” QUESTION  

 

Marián Giba – Peter Matuška 
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva 

 

Abstrakt  
 

Príspevok sa zaoberá otázkou Trojrodičovstva. Nedávne zmeny vo Veľkej Británii umožňujú 

výmenu defektnej mitochondrie čo spôsobí, že dieťa bude mať genetickú informáciu od troch 

ľudí: otec, mama a anonymná darkyňa. Otázka vyvoláva značné kontroverzie a obavy 

z možného dizajnovania detí a taktiež vyvoláva otázky o možnej nezlučiteľnosti s právom 

európskej únie. 

 

Kľúčové slová: trojrodičovstvo, Veľká Británia, genetické inžinierstvo, dizajnovanie detí 

 

Abstract 
 

The paper deals with the question of “threeparents”. Recent changes in the UK allow the 

exchange of defective mitochondria causing the child to have genetic information from three 

people: father, mother and anonymous donor. The question invokes some controversy and 

concerns about possible design-children and also raises questions about the possible 

incompatibility with EU law. 

 

Key words: threeparents, United Kingdom, genetic engineering, designing of babies 

 

ÚVOD 

 

Otázky týkajúce sa ľudských práv a technologických postupov v biomedicíne sa môžu 

na prvý pohľad zdať ako témy, ktoré majú spolu málo spoločné avšak opak je pravdou. 

Značný vedecký pokrok v tejto oblasti nastolil viaceré otázky, ktoré presahujú sféru vplyvu 

vedy a týkajú sa aj etických a právnych otázok. Vo februári 2015 schválila britská snemovňa 

lordov legislatívu umožňujúcu situáciu aby malo dieťa troch rodičov. Prijatím tejto právnej 

úpravy sa Veľká Británia stala prvou krajinou na svete, ktorá umožňuje tento medicínsky 

postup. Prvá časť článku je zameraná na analýzu samotného procesu a jeho bližšie priblíženie 

vrátane námietok oponentov. Druhá časť sa venuje právnej analýze a možnej nezlučiteľnosti 

právnej úpravy s právom európskej únie. 

  

1.Dieťa 3 rodičov? 

 

Búrlivé diskusie nielen vo Veľkej Británii, ale aj po svete vyvolal návrh zákona, ktorý 

by umožňoval narodenie dieťaťa, ktoré by pochádzalo z 3 ľudí t.j. malo by troch rodičov. 

Napriek rozporuplným reakciám, ktoré budila táto novela jej schválenie sa odohralo bez 

väčších problémov. Dolná snemovňa parlamentu schválila novelu pomerom 382 hlasov ku 

128
1
 a  Snemovňa lordov Britského parlamentu ju schválila drvivou väčšinou 280 hlasov ku 

                                                 
1
 http://www.bbc.com/news/health-31069173 
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48
2
 čo znamená, že novela bude od októbra 2015. Zmenou dovtedajšieho zákona sa povolilo 

darovanie mitochondrií, čo spôsobí, že dieťa bude mať biologický materiál od troch rôznych 

ľudí a to od matky, otca a ženského darcu. Novela zákona bola nevyhnutná pretože 

dovtedajšia právna úprava zakazovala postup kedy by geneticky pozmenené embryá boli 

implantované do tela ženy.
3
 Inak by toto pravidlo bolo v rozpore so samotným účelom 

smernice. 

Metóda bola vyvinutá na univerzite v Newcastle a kladie si za cieľ odstrániť genetické 

chyby uložené v mitochondriách, ktoré by sa preniesli na dieťa. Mitochondrie sa nachádzajú 

v takmer každej bunke a premieňajú potravu na využiteľnú energiu.
4
  

 

Ľudská bunka 
Majú svoju vlastnú DNA, ktorá nemá vplyv na vlastnosti ako je napr. vzhľad. 

Defektné mitochondrie sa prenášajú iba od matky a môžu viesť k poškodeniu mozgu, 

srdcovému zlyhaniu, slepote alebo poškodeniu svalstva.
5
 Ochorenia mitochondrií sa vyvíjajú 

postupne od detstva a postupom času sa stávajú horšími a horšími. Poškodené mitochondrie 

sú taktiež úzko prepojené s chorobami ako epilepsie, Parkinsonova choroba, diabetes alebo 

hluchota.
6
 Nedávno vyvinutá technika kombinuje DNA oboch rodičov so zdravou 

mitochondriou darcu. Táto kombinácia spôsobuje, že prebehne zmena asi 0,2% DNA 

u dieťaťa oproti situácii ak by nebol tretí darca. Samotné mitochondrie obsahujú 37 tzv. 

vlastných génov, ktoré sú oddelené od zvyšných v počte
7
  asi 20 000.

8
  

                                                 
2
 http://www.theguardian.com/politics/2015/feb/24/uk-house-of-lords-approves-conception-of-three-person-

babies 
3
 http://www.theguardian.com/science/2015/feb/02/three-parent-babies-explained 

4
 Energiu získavajú štiepením lipidov, sacharidov a iných na energiu bohatých organických látok.  BÖHMER D., 

DANIŠOVIČ  Ľ. a REPISKÁ V.: Lekárska biológia a genetika 1. Asklepios. 2011. s. 37. 
5
 http://www.bbc.com/news/health-31069173. 

6
 http://www.theguardian.com/science/2015/feb/02/three-parent-babies-explained. 

7
 Pomer týchto dvoch čísiel sa mnohokrát udáva ako argument proti pojmu „plánovanie alebo dizajnovanie“ 

dieťaťa, keďže ide o marginálny počet bez väčšieho vplyvu na jedinca. 
8
 Objavujú sa aj čísla ako 23 000. http://time.com/3694832/three-parent-ivf. 



 

93 
 

 
1) Dve vajíčka sa oplodnia spermiou vytvoriac embryo plánovaných rodičov a druhého darcu 

2) Pronekleus, ktorý obsahuje genetické informácie je odstránený. Ponechajú sa len embryá 

plánovaných rodičov. 3) Finálne embryo je vytvorené, keď je do embrya pochádzajúceho z 

darovaného vajíčka vložený práve pronukleus rodičov. Tento zárodok je následne 

implantovaný do maternice budúcej matky. 

 

 

 

1)Vajíčka matky s poškodenou mitochondriou a vajíčka darkyne so zdravou 

mitochondriou sa zhromaždia 2) Väčšina genetického materiálu sa z oboch vajíčok odstráni 3) 

Genetický materiál matky sa vloží do vajíčka darkyne, ktoré môže byť oplodnené spermiou. 

Oponenti tohto prístupu argumentujú otvorením Pandorinej skrinky, ktorá bude viesť 

k čoraz vážnejšiemu manipulovaniu s ľudskou DNA. Podľa poslankyne Fioni Bruce ak sa raz 
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pripustí takáto manipulácia s DNA už nebude cesty späť.
9
 Panujú tiež obavy, že toto je iba 

prvý krok a postupne sa dopracujeme k tzv. dizajnovaniu detí, kde genetické vlastnosti detí 

budú starostlivo vyberané aby sa dosiahol želaný efekt. Ako problém sa javí aj fakt, že podľa 

samotných vedcov nepoznáme úplne presne samotné mitochondrie a pozmenenie ich DNA sa 

môže prejaviť aj v iných oblastiach o ktorých dnes netušíme. Ako mimoriadne pozoruhodný 

sa v danom kontexte javí prístup anglikánskej cirkvi, ktorá podľa svojho vyjadrenia nie je 

v princípe proti takémuto zákroku, avšak poukazuje na chýbajúce vedomosti, nedostatok 

vedeckých štúdií k tejto problematike a v neposlednom rade pomerne vlažnú debatu 

o etických aspektoch samotného zákroku.
10

 Medzi oponentov je možné zaradiť aj Human 

Genetics Alert, ktorá uviedla vo svojom stanovisku: „Hoci sú baktérie, obilniny alebo zvieratá 

geneticky upravované viac ako 20 rokov, existoval svetový konsenzus, obsiahnutý aj 

v legislatíve viac ako 60 štátov sveta, že takéto pokusy sa v prípade ľudí nesmú aplikovať.“
11

 

V otvorenom liste vyjadril svoje obavy aj Paul Knoepfler z Kalifornskej univerzity.
12

 

Na druhej strane zástancovia tejto metódy argumentujú, že toto je jediná možná cesta 

ako môžu mať rodiny postihnuté chorobu mitochondrií zdravé dieťa.
13

 Taktiež spomínajú, že 

DNA, ktorá kreuje farbu vlasov alebo očí sa nachádza v bunkovom jadre. Zmena 

mitochondrií sa nedotkne týchto genetických informácií a preto nie je možné hovoriť o troch 

rodičoch. V neposlednom rade zástancovia argumentujú, že zmena bunkovej DNA zostane 

zakázaná aj naďalej.  

 

2.Právna situácia na Slovensku 

 

Právne zakotvenie problematiky biomedicíny je možné nájsť vo viacerých právnych 

dokumentoch, avšak ako jeden z najvýznamnejších je možné uviesť Dohovor o ochrane 

ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny, ktorý bol 

otvorený na podpis 4. apríla 1997 a po ratifikovaní dokumentu nadobudol účinnosť pre 

Slovensko
14

 od 1. decembra 1999.  

Slovenská právna úprava
15

 definuje pojem biomedicína v zákone o zdravotnej 

starostlivosti 576/2004 najprv v § 2 odsek 12 „Biomedicínsky výskum je získavanie a 

overovanie nových biologických, medicínskych, ošetrovateľských poznatkov a poznatkov z 

pôrodnej asistencie na človeku. Biomedicínsky výskum v ošetrovateľstve a v pôrodnej 

asistencii umožňuje aj podporovať schopnosti jednotlivcov a rodín alebo zlepšovať optimum 

funkcií a minimalizovať tie, ktoré sú príčinou ochorení a neskôr upresňuje pojem v §26  

„Biomedicínsky výskum zahŕňa každú výskumnú činnosť v oblasti biológie, medicíny, 

farmácie, ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a psychológie, ktorá môže ovplyvniť fyzické 

alebo psychické zdravie človeka, ktorý sa zúčastňuje na tomto výskum.“ 

Na otázku, či by mohla prejsť podobná právna úprava na Slovensku je nevyhnutné 

analyzovať už vyššie spomenutý Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka 

v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny. Dohovor vo svojom článku 2 kladie záujmy 

človeka spolu s jeho blahom nad to čo považuje za  „výhradné záujmom vedy.“ Napriek 

tomu, že dokument je právneho charakteru je možné považovať toto ustanovenie skôr 

                                                 
9
 http://www.bbc.com/news/health-31069173 

10
 http://www.theguardian.com/science/2015/feb/02/three-parent-babies-explained 

11
 http://www.nytimes.com/2015/02/04/world/europe/britain-nears-approval-of-fertilization-technique-that-

combines-dna-of-three-people.html 
12

 http://www.ipscell.com/2014/11/open-letter-to-uk-parliament-avoid-historic-mistake-on-rushing-human-

genetic-modification/ 
13

 Počty rodín sa iba odhadujú pozri aj http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc1500960 
14

 Dohovor neratifikovali najmä veľké krajiny ako Nemecko, Veľká Británia alebo Rusko. 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=164&CM=&DF=&CL=ENG 
15

 K otázke ústavného zakotvenia pozri aj. DRGONEC J: Ústavné práva a zdravotníctvo. Bratislava: Archa. 

1996, a ČIC M. et al.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina. Eurokódex, 2012. 
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etického zamerania. Otázka, čo je možné považovať za výhradné záujmy vedy je značne 

diskutabilná. V prípade úvah o vyššie uvedenom prípade, je možné argumentovať oboma 

stranami mince. Na jednej strane nepochybne stojí vedecký pokrok t.j. možnosť 

odstraňovania „defektných častí“ spôsobujúcich dedičné ochorenia, čo môže viesť k zlepšeniu 

kvality alebo predĺženia samotného života jednotlivca. V toto prípade je možné hovoriť, že 

blaho človeka (so zdravou mitochondriou) je legitímnym a prirodzeným cieľom vedy. 

 Druhou stranou mince je jednoznačne otázka, či sa neotvára pandorina skrinka 

k nekontrolovateľnému výskumu spojeného s pokusmi. Táto obava nie je nová a reakciou 

bolo prijatie právnej úpravy na viacerých úrovniach, či už Rada Európy, Európska únia alebo 

vnútroštátna legislatíva.  

 Neskôr sa dohovor v čl. 13 zaoberá problematikou ľudského genómu kde uvádza: 

Zákrok, ktorého cieľom je modifikácia ľudského genómu, sa môže vykonať len na preventívne, 

diagnostické alebo terapeutické účely a len do tej miery, aby sa neporušila zárodočná 

bunková línia. 

 V tomto článku sa už signatári Dohovoru jednoznačne zaväzujú nevykonávať 

činnosť, ktorá by viedla k modifikácii ľudského genómu. Tento zákaz nie je absolútny 

a umožňuje za určitých situácií vykonanie zákroku. Otázku, či je možné považovať zmenu 

mitochondrií za niečo čo spadá pod vyššie uvedené výnimky prenechávame na úvahu 

odbornej verejnosti. 

 

3. Právna analýza Smernice 2001/20 / ES 

 

Klinické štúdie sú výskumy na ľuďoch, zamerané na odhalenie alebo overenie účinkov 

jedného alebo viacerých skúmaných liekov. Požiadavky na klinické pokusy sú v rámci 

Európskej únie obsiahnuté v smernici 2001/20 / ES ("smernica o klinických skúškach"). Dňa 

16. apríla 2014 bolo prijaté nové nariadenie EÚ č 536/2014 Európskeho parlamentu a Rady o 

klinických skúšok liekov na humánne použitie, ktorá nahrádza staršiu smernicu 2001/20 / ES 

bola prijatá. Nariadenie nadobudlo účinnosť 16. júna 2014, ale bude platiť najskôr 28. mája 

2016.  

Smernica 2001/20 / ES obsahuje článok 9 odsek 6 Smernica uvádza:  

„Písomné povolenie sa žiada pred začatím klinických pokusov s liekmi na génovú 

terapiu, terapiu somatických buniek vrátane terapie xenogénnych buniek a všetkých liekov, 

ktoré obsahujú geneticky modifikované organizmy. Nemožno vykonávať žiadne testy 

genetickej terapie, ktoré vedú k zmene genetickej identity zárodočnej bunky subjektu“. 

Smernica týmto ustanovením jednoznačne zakazuje akúkoľvek činnosť, ktorá má za 

následok úpravu zárodočnej bunky subjektu. Napriek tvrdeniu Britskej vlády, že táto činnosť 

sa nevzťahuje na smernicu, viacerý členovia parlamentu mali iný názor: 

 Táto legislatíva otvorí výskum, ktorý je nezákonný [podľa] smernice EÚ o klinických 

štúdiách, ktorá sa vzťahuje na všetky klinické práce a kde sa uvádza, že žiadne štúdie génovej 

terapie nemôžu byť vykonávané s výsledkom modifikácie na zárodočnej genetickej identity 

subjektu. HFEA sám povedal, že tento postup robí.“
16

 

S ohľadom na smernicu vo svetle jeho účelu, na zaistenie bezpečného poskytovania 

zdravotnej starostlivosti, so zreteľom na výslovné zahrnutie týchto druhov techniky a 

výslovný zákaz akýchkoľvek pokusov pre génovú terapiu, navrhovaný postup vo Veľkej 

Británii bude jednoznačne zakázaný. Okrem toho, ustanovenie bude pravdepodobne tiež  

interpretovaný tak, aby sa zabránilo použitiu v klinickej praxi, bez vyšetrenia či prvých 

skúšok. Inak by toto pravidlo bolo v rozpore so samotným účelom smernice.V otvorenom 

liste z 2. februára 2015 členovia Európskeho parlamentu poukázali, že tento prípad môže byť 

                                                 
16

 HC Deb, 3 February 2015, c176.   
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predložený Európskej komisii, ktorá by mohla zvážiť konanie o nesplnení povinnosti voči 

Veľkej Británii.
17

 

 

4. Charta EU 

 

Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy v roku 2009, má Charta základných 

práv Európskej únie rovnakú právnu silu ako zmluvy Európskej únie. Článok 51 (1) Charty 

stanovuje, že, členské štáty EÚ pri vykonávaní právnych predpisov EÚ musia rešpektovať 

práva, princípy a uplatňovania Charty pri "vykonávaní práva únie". Napriek faktu, že 

ustanovenia Charty majú rovnakú právnu silu je nutné podotknúť, že ľudská dôstojnosť je 

zakotvená v čl.1 Charty a obsahuje jasné vyhlásenie, pokiaľ ide o nedotknuteľnosti ľudskej 

dôstojnosti.
18

 

Podobne, podľa článku 2 je právo na život chránené. Zatiaľ čo Európsky súd pre 

ľudské práva sa potýkal s otázkou, kedy začína život, SDEU zaujal pozíciu v prípade Oliver 

Brüstle Greenpeace eV
19

 a konštatoval, že ľudské embryo je hocijaké  ľudské vajíčko po 

oplodnení za predpokladu, že proces vývoja človeka začína v tomto okamihu. 

Je potrebné povedať, že na otázku „Čo je embryo? existujú dva rôzne pohľady. Prvý 

zastáva tézu, že embryo vzniká od oplodnenia a druhý pohľad tvrdí, že o embryu je možné 

hovoriť až po uhniezdení oplodneného vajíčka v sliznici.
20

 Podrobnejšie sa k jednotlivej 

právnej úprave embrya v rôznych štátoch
21

 vyjadril Generálny advokát v Y. Bota v prípade 

Oliver Brüstle Greenpeace eV. 

Článok 3 Charty základných práv Európskej únie sa zaoberá špeciálne s bioetikou a 

chráni právo na nedotknuteľnosť osoby. 

1. Každý má právo na rešpektovanie svojej telesnej a duševnej 

nedotknuteľnosti. 

2. V oblastiach medicíny a biológie sa musí rešpektovať najmä: 

a) slobodný a informovaný súhlas dotknutej osoby za podmienok 

vymedzených zákonom; 

b) zákaz eugenických praktík, najmä tých, ktoré sú zamerané na 

selekciu osôb; 

c) zákaz využívania ľudského tela a jeho častí ako takých na 

dosiahnutie zisku; 

d) zákaz reprodukčného klonovania ľudských bytostí. 

   Komentár k Charte zdôrazňuje neúplný charakter zoznamu v článku 3, a konštatuje, 

že "iné práva a zásady stanovené v biomedicíne dohovore a jej dvoch protokolov patrí ... [] 

absolútny zákaz akejkoľvek zmeny v genóme niektorého z potomkov. "
22

 Na základe vyššie 

uvedených článkoch Charty je možné povedať, že prijatá legislatíva porušuje, nielen 

sekundárne, ale aj primárne právo európskej únie.  

                                                 
17

 http://www.adfmedia.org/files/UKMDRmemo.pdf 
18

 K analýze Dohovoru o ľudských právach pozri aj ROBIN C A WHITE and CLARE OVEY: The European 

Convention on Human Rights. Oxford : Oxford University Press, 2010 644pp. 
19

 C-34/10 dostupné 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddba98475b065d4db59cf49e70486aaf

19.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuQax50?text=&docid=111402&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&oc

c=first&part=1&cid=71646 
20

 DOLEŽAL T.: Výzkum na lidských embryonálnych kmenových bunkách a komerční využitelnosť jeho 

výstupu – právní, etický, a filozofický rozmer problému v Biomedicínsky výskum. Euro Kodex. 2012, 

Bratislava. s.245 
21

 K ústavnému hľadisku pozri aj ROSENFELD M and SAJÓ A. (ed.): The Oxford handbook of Comparative 

constitutional law. Oxford: Oxford University Press. 2012, 1396 pp. 
22

EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights, “Commentary on the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union” (June 2006), pp. 37-38;  http://www.adfmedia.org/files/UKMDRmemo.pdf 
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ZÁVER 

 

Legislatíva umožňujúca aby malo dieťa DNA z troch ľudí nepochybne predstavuje 

zásadný prelom nielen v biomedicínskej oblasti, ale aj v právnej. Rozpaky v právnej oblasti 

vyvoláva najmä posúvanie hraníc, ktoré boli pred pár rokmi považované za nemenné na 

dlhšiu dobu. Podľa nášho názoru Veľká Británia prijatím legislatívy umožňujúcej vytvorenie 

situácie kedy by malo dieťa DNA pochádzajúce od troch rôznych ľudí porušila čl. 9 smernice 

2001/20 / ES, keďže jednoznačne zakazuje génovú terapiu. Je možné vysloviť domnienku, že 

európska komisia začne konanie proti Veľkej Británii za porušenie svojej povinnosti plniť 

ustanovenia smernice. Druhá možnosť právnej revízie spočíva v iniciovaní konania za 

porušenie charty základných práv a slobôd pred Súdnym dvorom európskej únie. 
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ETIKA V LEKÁRSKOM POVOLANÍ- TEORETICKÝ, PRÁVNY A   

POPKULTÚRNY ROZMER 

ETHICS IN MEDICAL PROFESSIONS AND ITS THEORETICAL, 

LEGAL A POP CULTURE DIMENSION 

Rudolf Kasinec 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva                       

a sociálnych vied 

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá špecifickým pohľadom na lekársku etiku. Pokúsili sme sa zistiť ako je 

vyobrazená problematika lekárskej etiky prostredníctvom filmov a televíznych seriálov. Našli 

sme množstvo filmov a seriálov z lekárskeho prostredia, o lekárskych povolaniach, etických 

otázkach v medicíne, o biomedicínskom výskume a budúcnosti v oblasti medicíny. Týmto 

prístupom je možné priblížiť zásadné otázky lekárskej etiky čo najväčšiemu počtu osôb. 

Kľúčové slová: medicína, lekár, etika, film, právo, lege artis 

Abstract 

In this paper we examine medical ethics and its specific dimension. We are trying to find way 

how human society looks to medical ethics through movies and TV-shows. We found a 

number of films and TV series from medical environment, about medical professions, ethical 

issues in medicine, biomedical research and about future of medicine. We tried to bring 

fundamental issue of medical ethics to members of our society. 

Key words: medicine, doctor, ethics, movie, law, lege artis  

 

ÚVOD 

 

Lekárske povolanie je jednou z najzodpovednejších profesií. Rozhodnutia lekárov 

priamo ovplyvňujú naše zdravie, prípadne od ich správnych rozhodnutí závisí i život pacienta. 

Dôležitosť lekárskej profesii je vnímaná i samotnou spoločnosťou, ktorá správanie lekárov 

pozorne monitoruje spolu so štátom poverenými orgánmi verejnej moci. Lekári sa preto často 

stávajú námetom pop kultúrnych udalostí ako sú populárna literatúra, hudba, divadlo 

a v neposlednom rade film a televízia. Za vyobrazením lekárov v rôznych umeleckých 

podobách sa často krát skrývajú názory členov spoločnosti na výkon lekárskeho povolania. 

V ostatnom období má najväčší vplyv na formovanie názorov členov spoločnosti film 

a televízia. Pop kultúrne fenomény 20. storočia neobišli ani medicínu. Filmy a seriály 

z medicínskeho prostredia sú nesmierne populárne a čom svedčí i množstvo filmových 

a televíznych projektov odohrávajúcich sa v priestoroch nemocníc, zdravotníckych zariadení 

prípadne opisujúcich významné osobnosti v oblasti medicíny. Ale i v tejto produkcii 

neexistuje jednoznačná zhoda. Projekty z lekárskeho prostredia sa veľmi často líšia najmä čo 

sa ich obsahu týka. Najčastejšie sa v lekárskom prostredí odohrávajú buď vážne drámy
1
 alebo 

naopak ľahké komédie
2
 s nádychom irónie.  

Samotnú medicínu možno považovať za umenie. Lekári s vysokými etickými 

a morálnymi štandardami sú považovaný za umelcov zachraňujúcich životy a starajúcich sa 

o zdravie svojich pacientov. Niekedy sa dokonca zvykne hovoriť o medicínskych zázrakoch. 

                                                 
1
 Seriály ako Chirurgovia, House, Knick: Doktoři bez hranic a pod.  

2
 Seriály- Scrubs, Interny, MASH, populárna filmová česká séria- Jak básníci přicházejí o iluze, Jak básníkům 

chutná život, Konec básníků v Čechách, Jak básníci neztrácejí naději a mnoho ďalších. 
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„Nič neplatí absolútne, vždy existujú výnimky potvrdzujúce pravidlá a i výsledky 

najmodernejších vedeckých štúdií majú podobu len väčšej či menšej pravdepodobnosti. 

A práve preto je, a snáď i navždy zostane, medicína kúzelnou zmesou kauzálnej vedy 

a umenia, ktorú možno len ťažko vtesnať do vopred pripravených škatuliek.“
3
 

 

Lekárska etika- teoretické vymedzenie 

 

Lekárska etika je pojmom komplexným, ktorého jednoznačná charakteristika nie je 

žiaduca. Lekárska etika sa od svojho počiatku neustále vyvíja. O širokú definíciu lekárskej 

etiky sa pokúsili britskí autori v diele Lekárska etika dnes: „Lekárska etika je aplikáciou 

etického uvažovania pri vytváraní lekárskych rozhodnutí. Jedná sa o bohatú a pestrú 

disciplínu často zahŕňajúcu odolávanie sa na rôzne perspektívy a princípy, ako aj 

sprístupnenie informácii a poradenstva rôzneho druhu. Zahŕňa i kritickú reflexiu o normách či 

hodnotách dobrého alebo zlého, správneho alebo nesprávneho, toho čo by malo alebo nemalo 

byť vykonané v rámci lekárskej praxe. Zaoberá sa bežnou každodennou praxou rovnako ako i 

neobvyklým, dramatickým a diskutabilným. Lekárska etika často zahŕňa hľadanie morálne 

prijateľného a odôvodniteľného v situáciách, keď rôzne morálne záležitosti, záujmy  alebo 

priority sa dostanú do konfliktu. To zahŕňa kritické preskúmanie týchto otázok a starostlivé 

zváženie rôznych možnosti.“
4
 Lekárska etika ďaleko presahuje priestory zdravotníckych 

zariadení, či súkromných ambulancií. Lekárska etika je viacvýznamovým inštitútom, ktorý 

v sebe spája minulé, prítomné i budúce. 

 Etika a medicína sú pojmy nerozlučne prepojené. „Etika sprevádza medicínu od jej 

antických počiatkov. Po takmer 2500 rokoch bol výkon lekárskej profesie spojovaný 

s prísahou, ktorá je formou morálneho záväzku. Ten kto ju skladal sa zaväzoval k určitému 

spôsobu jednania pri výkone lekárskej profesie. Za zakladateľa lekárskej etiky možno 

považovať Hippokrata z Kosu (cca 460 p.n.l. až 370 p.n.l.).“
5
 Jeho prísaha sa stala záväznou 

podmienkou výkonu lekárskej profesii. Jej znenie zaväzuje adresáta k morálnej povinnosti 

starostlivosti o pacienta ako i k úcte k nemu a svojim kolegom. 

Pri lekárskej profesii musí byť vždy na prvom mieste vzťah lekár pacient
6
. Tento 

vzťah musí byť založený na vzájomnej dôvere, rešpekte a dodržiavaní zásad lekárskej 

i spoločenskej etiky. „V tomto poňatí sa vzťah k pacientovi z lekárovej strany zakladá na 

trvalom úsilí hľadať a uskutočňovať to, čo je pre pacienta dobré a vyvarovať sa toho, čo 

pacientovi neprospieva a poškodzuje ho.“
7
 Ak sa lekár odchýli od etických povinností 

spojených s jeho profesiou môže nastáť život alebo zdravie ohrozujúca situácia, ktorá 

zasahuje do ústavou, medzinárodnými zmluvami a zákonmi garantovaných práv občana i 

pacienta. 

 

Právny rozmer v lekárskej etike 

 

Lekárske povolanie presahuje hranice spoločenskej etiky a sú s ním spájané zásadne 

otázky nielen spoločenskej zodpovednosti, ale často i právnej. „V lekárskej praxi často 

dochádza k prípadom, keď dôjde k pochybeniu zdravotného pracovníka. Následkom takého 

pochybenia môže byť poškodenie zdravia pacienta, ktoré v krajných prípadoch môže viesť až 

k jeho smrti. Osoba, ktorá v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti robí určitý úkon, 

musí myslieť na to, že s takýmto úkonom sa spájajú dôsledky, a nie zriedka ide o dôsledky 

                                                 
3
 Ptáček, R-Bartůněk, P.- Mach, J a kol. Lege artis v medicíně, s. 13. 

4
 English, V.- Romano-Critchley, G.- Sheather, J.- Sommerville, A. Medical Ethics Today- The BMA’s 

handbook of ethics and law, s. 3. 
5
 Kuře, J. a kol. Kapitoly z lékařské etiky, s. 7. 

6
 Nemôžeme uprednostňovať vzťah lekár- poisťovňa, pacient- zdravotnícke zariadenie a pod.  

7
 Kuře, J. a kol. Kapitoly z lékařské etiky, s. 7. 
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právne.“
8
 Právna zodpovednosť predstavuje i hrozbu, ktorá núti lekára vykonávať svoje 

povolanie v súlade s lekárskou etikou i právnymi predpismi. 

Vzťah lekár pacient je veľmi špecifickým spoločenským vzťahom, ktorý je upravený 

i právnymi normami. Tie však nedokážu ani zďaleka obsiahnuť celý jeho obsah. „Právo je 

významný regulátor, ale nemôže citlivé vzťahy medzi pacientom a lekárom upraviť do 

všetkých detailov. Dôveru nemožno založiť právom. Právne normy môžu priestor pre 

dôveru iba posilňovať alebo redukovať.“
9
 V právnej etike musí byť zachovaná určitá miera 

voľnosti. Najdôležitejší priestor musí byť ponechaný v budovaní vzťahu medzi lekárom 

a pacientom.  

Pacient si môže vybrať svojho lekára, ktorý bude spĺňať jeho požiadavky. V prípade 

nespokojnosti s výkonom jeho lekárskej profesie môže zmeniť svojho lekára ak sa nejedná 

o krízové prípady, kedy je priamo ohrození život pacienta a rozhodujú doslova minúty. „Pre 

ďalší vývoj základného vzťahu medicínskeho práva, vzťahu medzi lekárom a pacientom, 

bude rozhodujúci, či sa podarí nájsť rovnováhu medzi formalizovanými postupmi 

regulovanými právom a tradičnými hodnotami zdravotníckej etiky, ako je dôvera, ľudská 

dôstojnosť, rešpekt človeka k človeka (bez ktorých by totiž medicína prestala byť 

poslaním).“
10

 

Ako postupovať v prípadoch a situáciách, ktoré nie sú upravené normami právnymi? 

„Často si však lekár s právnymi normami nevystačí, pretože sa právne normy obvykle 

podstatne oneskorujú za praxou modernej medicíny, a preto sa musí lekár opierať o etické 

normy. A pretože morálka nie tak striktná ako právne normy, zvyšuje sa mimoriadnym 

spôsobom zodpovednosť lekára. Spoločnosť zaväzuje lekára k mnohým právne 

nesankcionovaným morálnym povinnostiam, práve na základe rýchleho rozvoja technických 

možností a lekárskej vedy, kedy lekár musí zaujímať postoje k novým, nečakaným etickým 

problémom.“
11

 Tu možno nájsť paralelu so stavom v právnej oblasti v prípadoch, kedy 

existuje medzera v práve. V takomto prípade musí orgán aplikácie práva použiť analógiu 

(analógia legis a analógia iuris) a danú vec rozhodnúť na základe podobnej právnej normy 

alebo na základe princípov právneho poriadku ako celku. V modifikovanej podobe by to bolo 

možné uplatniť i v medicíne, kedy by sa lekár mal rozhodovať na základe svojich morálnych 

postojov v hraniciach lekárskej etiky. 

 

Lege artis v medicíne 

 

 V súčasnosti je etický postup poskytovania lekárskej starostlivosti často stotožňovaný 

alebo pripodobňovaní k postupu lega artis v medicíne. „Skutočnosť, že medicína je súčasne 

lekárskou vedou i umením, dobre ilustruje termín lege artis. Termín, ktorý je v súvislosti 

s hodnotením správnosti a úspešnosti diagnostického a liečebného procesu široko používaný 

odborníkmi i laikmi. Lex = zákon, ars = umenie, čiže „lege artis“ znamená podľa zákona 

umenia“.“
 12

 Lekár má podľa tohto postupu prekročiť i hranice tradičnej lekárskej etiky 

a pacientovi poskytnúť čo najprofesionálnejšiu starostlivosť doplnenú o ľudský a spoločenský 

rozmer. 

Postup lekárov je v súčasnej spoločnosti pod prísnym dohľadom. „Požiadavka 

postupovať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti lege artis je základným pilierom 

lekárskeho povolania, je však i tou skutočnosťou, ktorá rozhoduje o uplatnení právnej 

                                                 
8
 Kasinec, M. Právna zodpovednosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (lekár vs. pacient), In: 

http://www.projustice.sk/zdravotnicke-pravo/pravna-zodpovednost-pri-poskytovani-zdravotnej-starostlivosti-

lekar-vs-pacient, Dostupné: 27.5.2015. 
9
 Těšinová, J.- Žďárek, R.- Policar, R. Medicínske právo, s. 7. 

10
 Tamtiež, s. 7. 

11
 Kořenek, J. Lékařská etika, s. 14 

12
 Ptáček, R-Bartůněk, P.- Mach, J a kol. Lege artis v medicíně, s. 13. 
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zodpovednosti či o jej zbavení; pritom hodnotenie toho, či určitý postup bol lege artis, môže 

byť predmetom sporu a diskusií.“
13

 Sporom a diskusiám sa však v oblasti medicíny nie je 

možné vyhnúť. 

V prípade správneho poskytnutia úkonu v medicíne by nemalo dochádzať k porušeniu 

právnych noriem a ani zásad lekárskej etiky. „Lekár sa vo svojej profesionálnej činnosti musí 

samozrejme riadiť právnymi normami. Často sa stretávame s termínom, že lekársky zákrok 

bol prevedený „lege artis“. Musíme si však uvedomiť, že termín „lege artis“ = podľa pravidiel 

umenia, nie však zákona, i keď prakticky sa to chápe ako synonymum.“
14

 Ak lekár dodržiava 

striktne zásady lekárskej etiky drží sa i v medziach postavených právnymi normami. Pri 

starostlivosti o pacienta však môžu nastať i situácie, kedy sa lekár musí rozhodnúť, či bude 

bezvýhradne uplatňovať právne normy, alebo ich obíde a zachráni tým pacientov život alebo 

zdravie. 

 

Lekárska etika a film 

 

V súčasnom umení je najviac badateľné spojenie medicíny a pop kultúry vo filmovom 

a televíznom umení. Veľmi zaujímavú úlohu zohrávajú filmy pri opise vývoja lekárskej etiky. 

„Vo veľkej časti, filmy poskytujú momentky z tradičných znalostí minulosti. Filtrované 

prostredníctvom štúdia, scenáristu a režiséra, ilustrujú evolúciu spoločenského vnímania tém 

v priebehu času. Týmto spôsobom, filmy predstavujú prienik lekárskej etiky a histórie.“
15

 

V roku 2013 nám veľmi zaujímavý exkurz do vývoja lekárskej etiky priniesol nemecký 

historický film Liečiteľ (Physician, réžia: Philipp Stölzl, 2013). Dej filmu sa odohráva v 11. 

storočí najskôr v stredovekom Anglicku a neskôr sa dej presunie až do ďalekej Perzie, kde sa 

mladý muž stane žiakom svetoznámeho lekára a filozofa Ibn Síná (Avicenna). Počas deja sa 

musí hlavná postava často rozhodovať a riešiť problémy priamo súvisiace s lekárskou 

etikou
16

. Tento film nám môže poskytnúť cenný pohľad na stav medicínskeho poznania 

a lekárskej etiky v rannom stredoveku. 

Okrem historického filmu Liečiteľ existuje mnoho ďalších diel
17

, ktoré vo svojich 

dejových líniách zachycujú vývoj vzťahu lekár- pacient z pohľadu lekárskej etiky. „Ak sa 

chceme zaoberať vývojom vzťahu medzi pacientom a jeho ošetrujúcim lekárom, nesmieme 

zabudnúť na zodpovedajúcu dobovú filozofiu, ktorá takýto vzťah výrazne ovplyvnila. Aj 

vďaka modernému pokroku prešiel tento vzťah mnohými etapami ako napríklad prehnaným 

zbyrokratizovaním, zošnurovaním zákonmi a vlastným súhlasom pacienta namiesto prenosu 

na tzv. otcovskú autoritu (paternalizmus).“
18

 Tu možno nájsť i drobný nedostatok filmového 

vyobrazenia historických udalostí. Vzťah medzi pacientom a lekárom z pohľadu lekárskej 

etiky môže byť deformovaný modernými vplyvmi. Filmové umenie sa zrodilo na konci 19 

a začiatku 20 storočia. Za autentické možno potom považovať diela vyobrazujúce vzťah lekár 

pacient v reálnom čase
19

. To však nemusí zďaleka znižovať úroveň či kvalitu historických 

filmov zachytávajúcich vývoj medicíny do konca 19. storočia. 

Lekárska etika je dynamicky sa vyvíjajúcou sa kategóriou. Jej vývoj môžeme sledovať 

i prostredníctvom filmu, ktorý často krát zachytával vývoj lekárskej etiky v jej historických 

                                                 
13

 Stolínová,J.- Mach, J. Právní odpovědnost v medicíne, s. 159. 
14

 Kořenek, J. Lékařská etika, s. 14. 
15

 Colt, H.- Quadrelli, S.- Friedman. L.: The Pictrure of Health: Medical Ethics and the Movies, s.15. 
16

 Uprednostnenie dobra pacienta pred svojím vlastným (vypuknutie epidémie v meste a nezištná pomoc 

nakazeným pacientom). Vykonanie pitvy na pacientovi, čo sa v tej dobe považovalo za hrdelný zločin za ktorý 

hrozil trest smrti.  
17

 Pozri napr. japonský film Červenobradáč (Akahige, 1965) od najvýznamnejšieho japonského režiséra Akira 

Kurosawu. 
18

 Szaniszló, V. I-M. Etická analýza vývoja vzťahu pacienta a lekára v lekárskej etike modernej doby. In : Aké 

princípy vládnu zdravotníctvu, s. 35. 
19

 Odohrávajúce sa v čase kedy bol film vytvorený a popisujúce stav v danej dobe. 
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fázach. Rozmach medicínskej etiky nastal najmä v 20. storočí. „Podľa Pellegrina (1993) ide 

o štyri etapy vývoja medicínskej etiky: 

1. dlhé a pomerne pokojné obdobie posthippokratovské, obohacované behom stáročí 

najmä kresťanstvom až do 60. rokov minulého storočia; 

2. obdobie so vstupom filozofických analýz v 60. rokoch a z nich vyplývajúcich zmien 

niektorých morálnych teórií doteraz postavených na hippokratovských princípoch; 

3. obdobie spochybňovania definovaných princípov, teda antiprincípov; 

4. obdobie krízy, keď koncepčné konflikty a určitá skepsa voči etike ako filozofii 

mravnosti spochybňujú univerzálnu normatívnu etiku v medicíne.“
20

 

Etika v rôznych podobách bola súčasťou medicíny od svojich počiatkov. Skutočnú 

revolúciu však zažíva až v druhej polovici 20. storočia v období postmoderného štátu. 

„Lekárska etika je odborom, ktorý sa rozvíja predovšetkým v posledných desaťročiach. 

Jednou z príčin jeho rozvoja je konflikt medzi nárastom možností využívania lekárskej 

techniky (život predlžujúce zákroky, metódy umelej reprodukcie, transplantácie) a jej 

skutočne každodenná dostupnosť pre lekára i pacienta. Tento rozpor so sebou prináša 

množstvo etických dilem, ktoré majú bezprostredný vplyv na kvalitu ľudského života. 

A práve riešenie týchto konfliktných situácií leží takmer vždy na bedrách lekárov 

a zdravotníkov.“
21

   

Medicínu, film a televíziu považujeme za bežnú súčasť našich životov. A neraz 

dochádza aj k ich vzájomnému prieniku. Aj z tohto dôvodu je možné využívať filmy ako 

vzdelávací prostriedok pre budúcich lekárov i pre laikov. Filmy sa zameriavajú na lekárov 

súhrnne alebo na špecifické podskupiny lekárskych profesií (napr. ženy lekárky, študenti 

medicíny, špecialisti, atď.). Účelom týchto filmových diel je poukázať na to čo si pacienti 

vážia alebo naopak z čoho sú znepokojení, pokiaľ ide o lekársku starostlivosť, rovnako ako i 

lekársku etiku. Je preto dôležité predtým poznať film dobre, aby sme mohli vybrať 

inštruktážne scény. Niekedy sa stane, že pri prvom pozretí nám uniknú dôležité skutočnosti , 

preto je vhodné opätovné pozretie pri ktorom môžeme niekedy dokonca prehodnotiť film, 

ktorý sa nám pôvodne páčil.
22

 Môžeme tiež použiť len dôležité scény alebo využiť filmové 

dielo ako celok. Nevyhneme sa však subjektívnemu elementu pri ich posudzovaní.  

Filmy sú výborným informačným prostriedkom pre veľký počet členov spoločnosti 

bez viazanosti na daný štát alebo kultúru. V relatívne krátkom časovom horizonte dokážu 

adresáta oboznámiť s najvýznamnejšími osobnosťami v medicíne, s pokrokom v oblasti 

výskumu
23

, nastoľujú zložité etické otázky v oblasti medicíny a objavujú sa v nich i mnohé 

ďalšie problémy súvisiace s medicínou. Otázne je ako pristupovať k vyobrazeniu samotnej 

lekárskej etiky v týchto dielach. Vzťah etika a medicína sa od svojich počiatkov neustále 

vyvíja. Preto musíme zaujať stanovisko k vykresleniu samotnej podstaty súčasného chápania 

pojmu etika v lekárskom povolaní. 

Subjektívne element pôsobil aj pri zostavovaní nasledujúcich skupín filmov 

z medicínskeho prostredia, ktorých súčasťou sú nevyhnutne i otázky týkajúce sa lekárskej 

etiky. Po analýze dostatočného počtu diel sme sa rozhodli filmy a seriály zaradiť do týchto 

skupín
24

: 

                                                 
20

 Radková, L.- Šoltés, L.- Vaverčáková, M.- Gažiová, M. QUO VADIS, MEDICÍNSKA ETIKA?, In: Kontakt. 

2007, Roč. 9, č. 1, s. 187-189. ISSN: 1212-4117; 1804-7122 (elektronická verze). 
21

 Ivanová, K.- Klos, R. Kapitoly z lékařské etiky s. 5. 
22

 Colt, H.- Quadrelli, S.- Friedman. L.: The Pictrure of Health: Medical Ethics and the Movies, s.14. 
23

 Vyobrazené napr. vo filmoch- Liek pre Lorenza (Lorenzo's Oil, 1992), Čas prebudenia (Awakenings, 1990), 

Šanca na prežitie (Extraordinary Measures, 2010) 
24

 Tieto skupiny sú vytvorené pre sprehľadnenie danej problematiky. Počas prípravy príspevky sme natrafili na 

množstvo filmov a televíznych seriálov súvisiacich s výkonom lekárskeho povolania a lekárskou etikou. Toto je 

len ich demonštratívny výpočet. Niektoré z vymenovaných filmov je možné priradiť i do viacerých skupín. Do 

jednotlivých kategórií sme ich zaradili podľa témy, ktorá v je v nich prevládajúca.  
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a) Filmy o lekároch
25

; 

b) Film z lekárskeho prostredia
26

; 

c) Významné osobnosti medicíny
27

; 

d) Zdravotná starostlivosť
28

; 

e) Psychiatrická liečba a film
29

; 

f) Aktuálne spoločenské otázky v medicíne- potrat, eutanázia, transplantácia a pod.
30

; 

g) Nové výzvy v medicíne- genetická úprava, klonovanie, predlžovanie života, strata 

natality a pod.
31

. 

Vzťah lekár- pacient a poskytovanie zdravotnej starostlivosti očami filmu 

 

 Exkluzívnosť vzťahu medzi lekárom a pacientom sa stáva obľúbenou témou filmárov 

na celom svete. Vo filmoch i televíznych seriáloch je vzťah lekár pacient vyobrazený zväčša 

v pozitívnom svetle. Hlavnou postavou deja je po väčšinou lekár zachraňujúci pacienta. 

U bežných ľudí silný dojem zanechajú filmové diela, v ktorých je vzťah lekár pacient 

vykreslený v negatívnej rovine, kedy lekár pochybil pri výkone svojej profesie alebo dokonca 

zlyháva zdravotníctvo ako celok. V tejto kategórii vyčnieva rumunský film z roku 2005 Smrť 

pána Lazaresca, ktorý vykresľuje zdravotníctvo v tej najhoršej možnej podobe. Film je 

miestami dohnaný až do extrémov
32

, no napriek tomu pôsobí veľmi realisticky. 

Americký film Rozsudok z roku 1982 vo svojom námete spája medicínu a právo. V 

jeho obsahu sa priamo prepletá téma lekárskej etiky s právnymi následkami plynúcimi zo 

zanedbania zdravotnej starostlivosti. „V neposlednom rade s rozvojom vedy a techniky stúpa 

závažnosť etiky a právnej zodpovednosti zdravotníckeho pracovníka, najmä lekára v 

súvislosti s právom na život, zdravím a zdravotnou starostlivosťou.“ Vo filme Rozsudok 

dôjde k fatálnemu zlyhaniu zo strany lekára a hlavná postava staršieho právnika sa pokúša 

pred súdom dokázať, že došlo k takémuto pochybeniu v známej nemocnice.   

                                                 
25

 Filmy ako Doktor Živago (Doctor Zhivago, 1965), Šaman (Medicine Man, 1992), Doktor (Doctor, 1991), 

Mastičkár (Znachor, 1981), Doktor Flajster (Patch Adams, 1998) a seriály ako Doktorka Quinnová (Dr. Quinn, 

Medicine Woman, 1993), Dr. House (House M.D., 2004), MASH (1970) a mnohé iné. 
26

 Väčšinou sú to filmy a seriály, ktoré sa odohrávajú priamo v zdravotníckych zariadeniach. Môžeme tu zaradiť 

napr. Pohotovosť (ER, 1994), Chirurgovia (Grey's Anatomy, 2005), Nemocnice Chicago Hope (Chicago Hope, 

1994), Knick: Doktoři bez hranic (Knick, 2014), Scrubs (2001), Nemocnice na kraji města (1997) atď. 
27

 Filmy zobrazujúce významne osobnosti z oblasti medicíny a ich neuveriteľné životné príbehy- Doktor smrť 

(You Don't Know Jack, 2010), Tajomstvo krvi (Tajemství krve, 1953), Lekár zázrakov (Giuseppe Moscati, 

2007), Something the Lord Made (2004), Zázračný lekár: Príbeh Bena Carsona (Gifted Hands: The Ben Carson 

Story, 2009). 
28

 Filmy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nezriedka i s jej porušovaním- Klub poslednej 

nádeje (Dallas Buyers Club, 2013), Smrtiaca liečba (Extreme Measures, 1996), Článok 99 (Article 99, 1992), 

Smrť pána Lazaresca (Moartea domnului Lăzărescu, 2005),  Rozsudok (Verdict, 1982) atď. 
29

 Početná skupina filmov a seriálov zaoberajúcich sa vzťahom psychiater a pacient a poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti v zariadeniach pre pacientov s psychiatrickými poruchami- Narušenie (Girl, Interrupted, 1999), 

Prelet nad kukučím hniezdom (One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975), Niečo ako komédia (It's Kind of a 

Funny Story, 2010), In treatment (2008) a mnohé ďalšie. 
30

 Skupina filmov, ktorú spájajú významné etické otázky medicíny rezonujúce v spoločnosti- Pravidla muštárne 

(Cider House Rules, 1999), Kóma (Coma, 1978), John Q (2002), Pre moju sestru (My Sister's Keeper, 2009) 

a ďalšie.  
31

 Vývoj a budúcnosť v medicíne očami filmu, kde často krát badať obavy pred prílišným pokrokom v medicíne 

bez ohľadu na morálku. Rozmanitá skupina filmov s nádychom science fiction- Gattaca (1997), Vymáhači (Repo 

Men, 2010), Ostrov (Island, 2005), Potomkovia ľudí (Children of Men, 2006), Neopúšťaj ma (Never Let Me Go, 

2010), Ostrov doktora Moreau (Island of Dr. Moreau, 1977), Frankenstein (1931; 1994) a ďalšie. 
32

 Osočovanie a nadávky na pacienta, odmietnutie poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti zo strany 

lekárov a pod. 
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ZÁVER 

 

Lekárska etika je súčasťou lekárskej profesie od Antického Grécka a jej podoba sa 

menila s vývojom ľudskej spoločnosti. Na rozdiel od toho sú film a televízia pomerne mladé 

kultúrne fenomény, ktoré zaznamenali svoj rozmach až počas 20. storočia, o to 

presvedčivejšie je ich súčasné postavenie ako informačného a mienkotvorného javu. Sila 

týchto pop kultúrnych fenoménov spočíva najmä v ich globálnom šírení, dostupnej forme 

a univerzálnom charaktere. V pomerne krátkom čase dokážete podať množstvu adresátov 

podstatné informácie v zrozumiteľnej podobe, ktoré vnímajú prostredníctvom zraku i sluchu. 

Počas nášho výskumu sme natrafili na množstvo filmov a televíznych seriálov, ktoré 

sa odohrávajú priamo v zdravotníckych zariadeniach, týkajú sa lekárov alebo iných 

zdravotníckych pracovníkov, vzťahu lekár- pacient, poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

a riešia sa v nich i zložité etické problémy trápiace súčasnú spoločnosť. 

Osobitnú kategóriu tvoria filmy a seriály žánru sci-fi, ktoré často spracúvajú fiktívne 

témy priamo súvisiace s biomedicínskym výskumom a lekárskou etikou. Súčasný vývoj 

v medicíne postupuje neuveriteľným tempom a mnohé z týchto fiktívnych príbehov sa 

začínajú skutočne realizovať (viď napr. film Gattaca o zásahoch do genetickej výbavy 

jednotlivcov a jej manipuláciou/vylepšením). Mnohé z týchto filmov prezentujú i obavy 

tvorcov i obyčajných ľudí pred takýmto nečakaným progresom v oblasti medicínskeho 

výskumu. Ostáva len veriť, že sa nenaplnia niektoré z negatívnych predpovedí vyobrazených 

v týchto filmových dielach a že medicína bude i naďalej slúžiť svojmu primárnemu účelu 

a tým je starostlivosť o pacienta. 
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Abstrakt 

Proces kodifikácie a pokrokového  rozvoja medzinárodného práva  je v súčasnosti 

ovplyvnený všeobecnými vývojovými trendmi v medzinárodnom práve,  osobitne 

zrýchľujúcim sa  procesom globalizácie vo všetkých jej aspektoch. Mnohé problémy, ktoré 

boli v minulosti regulované výlučne na národnej úrovni, sú v súčasnosti premetom 

posudzovania na medzinárodnej úrovni.  Sú mnohorozmerné. Ich riešenie si vyžaduje 

interdisciplinárny prístup. V dôsledku pokračujúcej globalizácie sa zvyšuje úloha 

medzinárodného práva ako regulátora  medzinárodných vzťahov.  Interdisciplinárny prístup je 

preto potrebné uplatňovať aj pri tvorbe a aplikácii medzinárodného práva. Hélas, 

medzinárodné právo však stále zostáva,  aj napriek meniacim sa podmienkam, iba jedným 

z mnohých, a navyše nie primárnym prostriedkom zahraničnej politiky národných štátov. 

Kľúčové slová: medzinárodné právo, kodifikácia, pokrokový rozvoj, interdisciplinárny 

prístup, 

 

Abstract 

The Process of Codification and Progressive development of Public International Law 

is influenced by general evolutional trends occurring in the domain of Public International 

Law, namely by accelerating process of globalization in all its aspects. Many problems, which 

were regulated exclusively on the national level in the past, have been adjudicated on the 

international level today. They are multidimensional in their very essence. They invite an 

interdisciplinary approach as far as their settlement is concerned.  The role of Public 

International law, which is acting in capacity of a regulatory means of international relations, 

is increasing, due to on-going process of globalisation. Hélas, despite of altered conditions, 

the Public International Law still remains neither a single means nor a primary means of the 

foreign policy of national states,.  
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ÚVOD 

 

Vedecká konferencia „Právne výzvy univerzitného vedeckého parku v 21. storočí“ 

a jej follow-up otvára široký priestor pre budúci vedecký výskum organizovaný na 

interdisciplinárnom prístupe. Zvolanie konferencie je aktuálne, pretože korešponduje so 

súčasným vývojom v oblasti spoločenských vzťahov ako aj  potrebami rozvoja vedomostnej 

spoločnosti v období postmodernizmu.
2
  

Univerzitný vedecký park predstavuje optimálne prostredie, v rámci ktorého sa dajú 

interdisciplinárne posudzovať a navrhovať efektívne riešenia právnych výziev vznikajúcich 

v rámci získavania  a praktického uplatňovania výsledkov z najrozličnejších vedných odborov 

vo vnútroštátnej alebo medzištátnej praxi. Či už ide o oblasť ekonomických vied, 

spoločenských vied, prírodných vied alebo iných vedeckých disciplín. Vedy o štáte a práve 

nemožno oddeľovať od iných vedeckých disciplín tak ako iné vedecké disciplíny nemožno 

oddeľovať od vied o štáte a práve. Ich predmet skúmania, tvorba, interpretácia a aplikácia 

dosiahnutých vedeckých výsledkov v praxi sú úzko spojené. Akýkoľvek pokus o ich umelé 

oddeľovanie v záujme hľadania akejsi „čistej“ individuálnej vedeckej disciplíny by 

v podmienkach globalizujúceho sa sveta viedol k strate kontaktu základného a aplikovaného 

výskumu s reálnym životom.  

Samozrejme, univerzitný vedecký park zriadený na úrovní Univerzity Komenského 

v Bratislave nesmie zostať jednorazovou záležitosťou na báze schváleného projektu. Ak 

chceme efektívne reagovať na právne výzvy  21. storočia univerzitný vedecký park UK park 

musí kontinuálne pôsobiť aj v budúcnosti. Navyše,  predpokladáme, že univerzitný vedecký 

park UK bude  iba prvým krokom na ceste vedúcej k zriadeniu  univerzitného parku na 

vyšších organizačných  úrovniach, napríklad na úrovni univerzitného vedeckého parku 

univerzít v rámci krajín V4, Stredoeurópskej iniciatívy či Európskej únie. K tomuto cieľu nás 

vyzýva proces globalizácie a požiadavka interdisciplinárneho prístupu. 

                                                 
2
 K otázke „modernizmu“ a „post-modernizmu“ v práve pozri napr.: BARÁNY, E. 1997. „Právo v postmodernej 

situácii“. Právny obzor 80 (1); BARÁNY, Eduard. Postmoderná situácia a ľudské práva. Právny obzor. 1997, 

roč. 80, č. 3, ISSN 0032-6984; BAUMAN, Z.. Tekutá moderna. 1.vyd. Praha: Mladá fronta, 2002 (originálne 

anglické vydanie London: The Polity Press, 2000); BRÖSTL, A. Právny štát v postmodernej situácii. In: Právny 

obzor č. 3/1997; FÁBRY, B.: Súčasné problémy tvorby práva?, s. 1-5. In : Olomoucké debaty mladých právníků 

2008. 1. vyd. Olomouc: Iuridica Olomucensis, 2008. ISBN 978-80-903400-2-2.; GOLDSMITH, J.L.,  POSNER, 

E.A.: The Limits of Interntional Law, Oxford University Press, 2005; HAUER, Tomáš. Skrze postmoderní 

teorie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2002, 227 s. ISBN 8024605457.; HODÁS, M- BALOG, B.: Judikatura, 

normotvorba a postmoderna. In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, 2011, č. 3, HOLLÄNDER, 

Pavel: Soumrak moderního státu, Právník,  rok: 2013, 1, 1-28 ISSN 0231-6625, MK reg. č. E 558; KASINEC, 

R. Postavenie prameňov práva v postmoderných štátoch, In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 

konferencie Bratislavské právnické fórum 2013, ISBN 978-80-7160-365-8,; KELLER, J.: Nejistota a duvěra 

aneb k čemu je moderně dobrá tradice. 1.vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009.; RAWLS, J.: Teorie 

spravedlnosti. Hlavná idea spravodlivosti. In: O slobode a spravodlivosti. Bratislava: ARCHA, 1993. s. 74-111. 

ISBN 80-7115-047-9.; TOMÁŠEK, M. , GERLOCH, A.: Nové jevy v právu na počátku 21. století (I.), Praha: 

Karolinum 2009,  ISBN: 9788024616865; TOMÁŠEK, M. , GERLOCH, A.: Nové jevy v právu na počátku 21. 

století (II.), Praha: Karolinum 2010,  ISBN: 9788024617428, VEČEŘA, M.: Diversita a jednota práva. In : 

Hodás, M- Balog, B. Judikatura, normotvorba a postmoderna, Notitiae ex Academia Bratislavensi 

Iurisprudentiae č. 3/2011, VEČEŘA, Miloš, MACHALOVÁ, Tatiana. Evropeizace práva v právně teoretickém 

kontextu. Výklad základních pojmů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 227 s. ISBN 978-80-210-5171-

3. 
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LOGOS, ETHOS, PATHOS 

 

Interdisciplinárny prístup je imperatívnou požiadavkou doby, ak si právna veda 

a doktrína vôbec má zachovať schopnosť po prvé, efektívne reagovať na vznikajúce problémy 

a globálne výzvy, ktoré nastoľuje minulý pokrok v iných vedeckých disciplínach, a po druhé, 

odporúčať dovolené hranice budúceho sa správania subjektov vnútroštátneho 

a medzinárodného práva, ktorým výsledky iných vedeckých disciplín otvárajú nové a nové 

rozmery pre rôznorodé aktivity. Vrátane nebezpečných rizikových aktivít, ktoré sa dotýkajú 

samotnej podstaty existencie človeka, prežitia ľudskej civilizácie, života na planéte Zem. 

Univerzitný vedecký park UK musí, na jednej strane, napomôcť hľadanie optimálneho 

kompromisu medzi vykonávaním ľudstvu prospešných rizikových činností, nezakázaných 

medzinárodným či vnútroštátnym právom, ktoré však so sebou prinášajú riziku vzniku 

veľkých materiálnych škôd, a na druhej strane, zabezpečujú dostatočné odškodnenie 

subjektov, poškodených takýmito rizikovými činnosťami. Či už ide o súvislosti ľudskej  

činnosti v kozmickom priestore, na Mesiaci a iných nebeských telesách, využívanie atómovej 

energie, nebezpečných avšak užitočných chemických preparátov, pokusy a uplatňovanie 

nových objavov v oblasti biomedicíny a podobne. 

  Inými slovami, spojenie práva a iných vedných odborov na úrovni univerzitného 

vedeckého parku dnes musí zabezpečovať nielen schopnosť  právnej vedy efektívne reagovať  

na v minulosti vznikajúce problémy,  a to  prostredníctvom kodifikácie a tvorby práva, ale aj 

schopnosť právnej vedy prostredníctvom pokrokového rozvoja práva efektívne predvídať  

a reagovať na  globálne výzvy, ktoré nastoľuje a môže nastoliť budúci pokrok v iných 

vedeckých disciplínach.  

Ako názorný príklad možno uviesť oblasť aplikácie nových vynálezov, nových často 

rizikových technológií, výsledkov IT revolúcie, medicíny, biomedicíny, ochrany života 

v praxi. Vývoj právnej vedy a právnej úpravy  niekedy zaostáva za vývojom iných vedných 

disciplín, prípadne obchádza či dokonca neguje výsledky iných vedeckých disciplín iba 

v snahe zachovať stabilitu a čistotu poriadku vecí v tradičnom právnom systéme založenom 

na výlučne pozitívnom práve a uplatňovaní „slepej spravodlivosti“. Ako je známe, „slepá 

spravodlivosť“ je schopná obetovať legitímne záujmy jednotlivca v záujme udržania stability 

právneho systému štátu.  

Otázka znie, koľko individuálnych obetí je vôbec potrebných na to, aby sme aj 

v podmienkach Slovenskej republiky prešli od modelu „slepej“ spravodlivosti k modelu 

„vidiacej“ spravodlivosti, ktorá dnes neváha obetovať stabilitu právneho systému štátu 

v záujme ochrany legitímnych záujmov jednotlivca, od ktorého, koniec koncov  aj podľa 

ústavy Slovenskej republiky, pochádza všetka moc v štáte.  

V medzinárodných vzťahoch, prechod medzinárodného spoločenstva na model 

„vidiacej“ spravodlivosti naznačuje vývoj v Iraku, Líbii, Sýrii a iných krajinách, kde pod 

vplyvom totalitných režimov dochádza k masovému porušovaniu ľudských práv a základných 

slobôd. 

Pokiaľ ide o Univerzitný vedecký park zriadený na úrovni Univerzity Komenského 

v Bratislave, možno len súhlasiť s prof. JUDr. M. Patakyovou, PhD., garantkou projektu 2.8 

Spoločenské výzvy pre 21. storočie – právne výzvy, ktorá vychádza z hypotézy, že 

„Spoločnosť a možnosti jej ďalšieho rozvoja čelia v súčasnosti veľmi komplexným výzvam. 

Preto aj výskum v oblasti spoločensko-humanitných vied, jeho výsledky a ich aplikácia v 

praxi majú pre spoločnosť, ale aj prostredie v ktorom táto pôsobí čoraz kritickejší význam. Je 

preto žiaduce, a v mnohých krajinách je to obvyklá prax, že výskum a aplikácie jeho 

výsledkov v praxi majú integrovaný charakter v rámci ktorého sa spájajú výsledky tak 

prírodovedecky – farmaceuticky -medicínskeho výskumu s výsledkami výskumu životného 
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prostredia a s výsledkami spoločensko-humanitných vied. Len takáto integrácia výskumu a 

jeho výsledkov umožní aplikovať do praxe také riešenia, ktoré spoločnosti zabezpečia tzv. 

trvalý rozvoj. K tým spoločenským výzvam, ktoré sú v tomto storočí aktuálne patria aj výzvy 

v oblasti právnych vied. Lebo sú práve právne vedy a ich riešenia, ktoré zabezpečujú, aby 

riešenia a aplikácie výsledkov ostatných vied do spoločnosti mali legitímnu a korektnú 

legislatívnu úpravu. To je v dnešnej kvalitatívne mohutnej a socioekonomicky komplexnej a 

vysoko diferencovanej spoločnosti nevyhnutnosťou. Preto budú cieľom aktivity originálne 

riešenia a praktické výstupy v oblasti právnych výziev ako organickej súčasti výskumu a 

aplikácií molekulárnej medicíny, environmentálnej medicíny a biotechnológií. Tieto sa budú 

dotýkať najmä nasledujúcich oblastí práva“.
3
 

Toto rovnako stručné ako výstižné hodnotenie projektu vlastne poukazuje na všetky 3 

základné nevyhnutné rozmery, v ktorých sa musí pohybovať najprv moderný vedecký  

výskum a teória v 21. storočí, a potom aj realizácia, interpretácia a aplikácia jeho výsledkov 

v konkrétnej vnútroštátnej a medzištátnej praxi..  

Už starí Grécki filozofi označili uvedené 3 rozmery pojmami  LOGOS, ETHOS, a 

PATHOS.  Vzájomný vzťah jednotlivých pojmov (Logos, Pathos a Ethos) v oblasti teórie a 

praxe mal viac povahu subordinačnú ako ekvivalentnú. So všetkými z toho vyplývajúcimi 

dôsledkami. Samozrejme, iné dôsledky nastali v čase, keď v spoločenských vzťahoch mal 

prevahu  rozmer rozumu, iné dôsledky nastali v čase, keď v spoločenských vzťahoch mal 

prevahu rozmer nadšenia, a zasa iné dôsledky nastali, keď v spoločenských vzťahoch mal 

prevahu rozmer etiky nad rozmerom rozumu a nadšenia. A ďalej, dôsledky primátu rozumu 

variovali podľa toho, či na druhom hodnotovom mieste bolo zaradené nadšenie alebo etický 

prístup. Dôsledky primátu nadšenia variovali podľa toho, či  druhom hodnotovom mieste bol 

zaradený rozum alebo etický prístup. Dôsledky primátu etiky variovali podľa toho, či na 

druhom hodnotovom mieste bolo zaradené nadšenie alebo rozum.  

 
PRIMÁT TEÓRIE NAD PRAXOU ALEBO PRIMÁT PRAXE NAD TEÓRIOU? 

 

Ďalšou otázkou je, či v rámci pôsobenia v rámci modelu „Logos, Pathos, Ethos“, mala  

teória práva primát nad právnou praxou alebo či právna prax mala nadradené postavenie nad 

teóriou. Historický analýza potvrdzuje, že štátna moc niekedy účelovo uprednostňovala, aby 

teória práva určovala, aký má byť vývoj spoločenskej praxe alebo naopak, aby spoločenská 

prax určovala, aká má byť teória práva.  

Úlohou tohto príspevku nie je rozhodnúť, ktorá variácia pojmov Logos, Pathos a Ethos 

podľa hľadiska ich prednosti je optimálna pre riešenie právnych výziev v 21. storočí. Tak isto, 

v tomto príspevku nie je možné vyčerpávajúco odpovedať ani na otázku, či právna teória  

musí byť nadradená právnej praxi alebo naopak.   

Pokiaľ ide o právne výzvy v oblasti kodifikácie a pokrokového rozvoja 

medzinárodného práva, autor sa  prikláňa k hodnotovej variácii v poradí  1. Ethos, 2. Logos, 

3. Pathos a po prvé, s primátom praxe nad teóriou (hľadanie odpovede výzvy, ktoré sú 

kauzálnym dôsledkom minulého vývoja), a po druhé, s primátom teórie nad praxou (hľadanie 

odpovede na výzvy, ktoré môžu vzniknúť v budúcnosti). 

V každom prípade, absencia ktoréhokoľvek vyššie spomenutého rozmeru vo 

vedeckom výskume, v interpretácii alebo  uplatňovaní výsledkov vedeckého výskumu v 

praxi, môže viesť k teoretickým,  interpretačným a aplikačným deformáciám. V poslednej 

spomenutej kategórii dokonca môže vyústiť do apagogického popretia (pri aplikácii právneho 

                                                 
3
 https://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/univerzitny-vedecky-park-uk/aktivity-projektu/28-

spolocenske-vyzvy-pre-21-storocie-pravne-vyzvy/ 
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argumentu reductio ad absurdum) pôvodnej vôle, zámerov, cieľov alebo predstáv  autorov 

vedeckého výskumu pri uvádzaní výsledkov výskumu v praxi. 

Vzniká otázka, či sa vzhľadom na vývoj v oblasti materiálnych prameňov súčasná 

právna teória a právna prax nestávajú dokonca nezlučiteľnými pojmami, pokiaľ ide o  

vymedzenie ich obsahu a rozsahu a definovanie ich vzájomného vzťahu. Pojmy Logos, 

Pathos a Ethos  nepochybne pôvodne boli zlučiteľnými pojmami. Rozdielnosť existovala len 

predstavách o miere veľkosti prieniku pojmov „Teória“ a „Prax“ a o tom, aký je vzťah medzi 

týmito pojmami. Historický vývoj potvrdzuje, že v rôznych vývojových obdobiach teória viac 

ovplyvňovala prax alebo  naopak. 

Aká je dnešná situácia? Existuje ešte nejaký prienik medzi pojmami „právna teória“ a 

„právna prax“? Nezačínajú tieto pojmy žiť samostatným oddeleným životom ako nezlučiteľné  

pojmy pokiaľ ide o ich vzájomné pôsobenie v rámci vnútroštátneho práva?  V oblasti 

medzinárodného práva taktiež vzniká hypotetická otázka, či a do akej miery súčasnú 

medzištátnu  prax (politiku) zaujíma medzinárodnoprávna právna teória a naopak.  

Autor zastáva názor, že napriek súčasnému vývoju, vyššie spomenutý prienik pojmov 

„Ethos“, „Logos“, „Pathos“, a tak isto „právna teória“ a „právna prax“  stále existuje.  

Na podporu tohto tvrdenia možno uviesť viacero argumentov  právnej interpretácie 

vôle subjektov medzinárodného práva verejného. 

 Argument a completudine, v zmysle ktorého vôľa subjektov medzinárodného práva 

smeruje k tomu, aby medzinárodné právo upravovalo konanie vo všetkých oblastiach 

medzinárodných vzťahov v záujme úplnosti systému medzinárodného práva. Stále 

platí ustanovenie článku 38 Štatútu medzinárodného súdneho dvora, v zmysle ktorého 

právna doktrína najviac kvalifikovaných odborníkov rôznych národov slúži ako 

„pomôcka pre určovaní  právnych pravidiel“
 
 zakotvených v základných prameňoch 

medzinárodného práva, ktorými sú medzinárodné zmluvy, ako pravidlá výslovne 

dohodnuté v písomnej forme medzi subjektmi medzinárodného práva, medzinárodné 

obyčaje, ako dôkaz všeobecnej praxe prijímanej za právo, a nakoniec určite aj 

všeobecné právne zásady uznávané civilizovanými národmi.
 4

  

 Argument ab exemplo – interpretácia medzinárodnej zmluvy na základe súdnych 

precedensov medzinárodných súdnych orgánov tak isto napomáha určovať, či existujú 

určité právne pravidlá. Samozrejme, pritom treba brať na zreteľ ustanovenie článku 59 

Štatútu Medzinárodného súdneho dvora, podľa ktorého „Rozhodnutie Dvora je 

záväzné iba pre sporné strany a len pre prípad, ktorý ním bol rozhodnutý“. 

 Záväzok dobromyseľného výkladu (Bona Fide, In Good Faith) textu medzinárodných 

zmlúv, zohľadňujúci element prirodzenej spravodlivosti, rešpektujúci skutočný 

predmet a účel právneho textu, odmietajúci obchádzanie zákona, simulované právne 

úkony či postup právnych subjektov v rozpore s etikou; 

 Argument teleologický – pravidlo medzinárodného práva vzniká nielen ako dôsledok 

teoretického zdôvodnenia potrieb vzniknutých v minulosti, ale aj ako vyjadrenie 

budúceho účelu a potrieb subjektov medzinárodného práva, ktoré teoreticky nie je 

možné vylúčiť; 

                                                 
4
 Článok 38 Štatútu MSD znie: „1. Dvor, ktorého úlohou je rozhodovať podľa medzinárodného práva spry mu 

predložené, berie za podklad rozhodovania: a) medzinárodné zmluvy, či všeobecné alebo osobitné, určujúce 

pravidlá výslovne uznané štátmi v spore; b) medzinárodnú obyčaj ako dôkaz všeobecnej praxe prijímanej za 

právo; c) všeobecné právne zásady uznané civilizovanými národmi; d) s výhradou ustanovenia článku 50 súdne 

rozhodnutia a náuku najviac kvalifikovaných odborníkov rôznych národov ako pomôcku pri určovaní právnych 

pravidiel. 2. Toto ustanovenie sa netýka právomoci Dvora rozhodovať ex aequo et bono, ak sa strany o tom 

dohodnú.“ 
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 Argument systematický - celkový kontext medzinárodných zmluvných dokumentov 

má interdisciplinárnu povahu. Vytvára ho nielen Preambula, text a prílohy 

k medzinárodnej zmluve, ale aj všetky listiny a dohody dosiahnuté v súvislosti s 

uzatváraním zmluvy, listiny a dohody dosiahnuté v súvislosti s aplikáciou zmluvy, 

ďalej medzištátna prax, ktorá sa vytvorila vo vzťahu k predmetu a aplikácii zmluvy, 

a tiež akékoľvek iné použiteľné pravidlá medzinárodného práva; 

 Argument jazykový: Argument sémantický  - v medzinárodnej zmluve sa použité 

výrazy interpretujú v ich obvyklom resp. osobitne dohodnutom význame. Definovať 

obvyklý význam používaných pojmov je aj úlohou teórie. Argument gramatický - 

skladba použitých výrazov zodpovedá teoretickým poznatkom  v oblasti teórie 

pôvodných jazykov zmluvy, v ktorých bola zmluva vyhotovená. 

 Argument logický  - medzištátna prax rešpektuje teoretické pravidlá logického 

výkladu textu medzinárodných zmlúv alebo  obsahu obyčajových noriem s cieľom 

vylúčiť nesprávne východiskové predpoklady, nesprávny spôsob usudzovania 

a formulovanie záverov, ktoré  nevyplývajú z premís alebo usudzovania;  

 Psychologický argument  - skúmanie prípravných materiálov k medzinárodnej zmluve 

umožňuje overiť si  jednotnú vôľu normotvorcu v čase prípravy aj v čase aplikácie  

zmluvného dokumentu; 

 Historický argument – doktrinálny výklad umožňuje overiť si predpoklad o právnej 

kontinuite vôle zmluvných strán, pokiaľ autori medzinárodnej zmluvy neskôr 

osobitnou dohodou explicitne nezmenili ich pôvodne vyjadrenú vôľu; 

 Celkové okolnosti za ktorých zmluva bola pripravovaná  a uzavretá, vrátane 

teoretických východísk a odborných interdisciplinárnych analýz najrôznejších 

relevantných vedeckých disciplín súvisiacich s predmetom medzinárodnej zmluvy. 

 Argument a contrario umožňuje formulovať variantné teoretické východiská pre 

interpretáciu obsahu a rozsahu právnych povinností na základe logickej disjunkcie; 

 Argument a simili alebo per analogiam umožňuje tak isto  formulovať variantné 

teoretické východiská pre komparatívny prístup; 

 Argument a fortiori (a minori ad maius; a maiori ad minus) tak isto umožňuje 

formulovať variantné teoretické závery  pre postup subjektov medzinárodného práva 

či vymedzenie rozsahu práv a povinností;  

 Argument a coherentia, ktorý vychádza z teoretickej premisy, že vôľou tvorcov 

medzinárodnej zmluvy nikdy nie je to, aby jedna a tá istá skutková okolnosť  bola 

upravená dvomi vzájomne si odporujúcimi a nezlučiteľnými spôsobmi. Sudca môže 

túto protirečivosť odstrániť správnym výkladom vôle normotvorcu. 

 Apagogický argument – reductio ad absurdum – normotvorca je rozumný a nepripustí 

taký výklad medzinárodnej zmluvy resp. medzinárodného práva, ktorý by mal 

nespravodlivé alebo nelogické dôsledky; 

 Ekonomický argument , ktorý vychádza z teoretickej premisy, že vôľou tvorcov 

medzinárodnej zmluvy nie je prijímať nadbytočnú  novú zmluvnú úpravu, ktorá iba 

opakuje už deklarovanú pôvodnú právnu interpretáciu;  

 Naturalistický argument – hypotéza bezmocného normotvorcu – teoreticky nemožno 

vylúčiť takú výnimočnú situáciu, keď  medzinárodná zmluva je v konkrétnom 

neopakovateľnom prípade nepoužiteľná, lebo použitie zmluvy by odporovalo 

samotnej povahe veci. Je je potrebné takýmto prípadom predchádzať, a to aj 
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s pomocou dôkladnej teoretickej analýzy všetkých relevantných skutočností, ktoré 

ovplyvňujú vôľu normotvorcu; 

 Argument „Ex aeqo et bono“ – rozhodnutie medzinárodného súdu môže byť prijaté na 

základe princípu rozumného a spravodlivého usporiadania veci, ak sa strany v spore 

na tomto prostriedku riešenia  dohodnú, napríklad na základe dôkladných teoretických 

analýz problematiky, o ktorej sa má rozhodnúť.  

Akékoľvek pokusy oddeľovať od seba rozmery Ethos, Logos a Pathos, ako aj právnu 

teóriu od právnej praxe v procese kodifikácie a pokrokového rozvoja medzinárodného práva, 

jeho interpretácie a aplikácie by mali devastačné účinky na efektívne a spravodlivé 

uplatňovanie rozumu, emócií a etiky v chovaní právnych subjektov pri vedeckom výskume aj 

pri realizácii výsledkov vedeckého výskumu v konkrétnej vnútroštátnej či medzištátnej praxi. 

V súvislosti s právnymi výzvami v 21. storočí, autor vidí hlavný problém skôr v tom, 

že napriek podstatným zmenám v  materiálnych prameňoch práva, sa, Hélas, 

medzinárodnému právu stále  prisudzuje úloha nie jediného a primárneho, ale  iba jedného 

a často sekundárneho prostriedku regulácie medzinárodných vzťahov.  

Logos a Ethos  sú často zjavne diskriminované na úkor Pathosu. Túto hypotézu 

nepriamo potvrdzuje medzištátna prax v súvislosti s otázkou legálneho použitia sily 

v medzinárodných vzťahoch.  

Toto konštatovanie však nie je na ujmu všeobecnej hypotéze o narastaní významu 

medzinárodného práva ako regulačného prostriedku v súčasných medzištátnych vzťahoch. 

 

VŠEOBECNÉ VÝVOJOVÉ TRENDY V MEDZINÁRODNOM PRÁVE 

 

Na problémoch súčasného sveta sa vo veľkej miere podieľa oslabenie úcty k 

niektorým tradičným princípom medzinárodného práva. 

Ako je známe,  proces kodifikácie a pokrokového rozvoja medzinárodného práva  je v 

súčasnosti ovplyvnený mnohými významnými  zmenami v oblasti materiálnych prameňov 

medzinárodného práva, to  znamená  zmenami v   konkrétnych podmienkach života 

národných štátov i  medzinárodného spoločenstva štátov ako celku.  

Zmenami  vonkajšieho prostredia, v ktorom dochádza k tvorbe a aplikácii formálnych 

prameňov vnútroštátneho a   medzinárodného práva. V pozadí zmien  stojí  prehlbujúci sa 

proces globalizácie  spoločenských   vzťahov na národnej a medzinárodnej úrovni vo 

všetkých jej aspektoch. V  dôsledku toho sa zvyšuje úloha medzinárodného práva ako 

regulátora   medzinárodných vzťahov.   

Mnohé   problémy, ktoré boli v minulosti predmetom regulované výlučne na národnej 

úrovni, sú dnes premetom  posudzovania na vyššej medzinárodnej úrovni. Vyžadujú si to 

potreby medzištátnej praxe a často aj požiadavka prežitia ľudskej civilizácie.  

Medzi  globálne problémy ľudstva možno zaradiť výzvy súvisiace so zabezpečením 

slobody,  medzinárodného mieru a bezpečnosti,  demokracie, ochrany ľudských práv 

a základných slobôd, vlády spravodlivosti a práva, svetového hospodárskeho rozvoja, 

svetového  sociálneho a kultúrneho rozvoja,  výzvy súvisiace s tvorbou a zabezpečením 

svetových potravinových  zdrojov a zásob pitnej vody, s ochranou trvale udržateľného 

rozvoja  životného prostredia, s ochranou ovzdušia, s  požiadavkou  účinne reagovať na 

demografické zmeny, na hromadnú migráciu svetovej populácie, predchádzať epidémiám, 

ochraňovať zdravie svetovej populácie, zabezpečiť spravodlivé a trvalo udržateľné využívanie 

svetových zdrojov  surovín,  rovnomerný  sociálny a ekonomický rozvoj regiónov sveta, 

uplatňovať  prevenciu zneužitia vedy a výsledkov vedy pre  nehumánne alebo neetické ciele 

a iné.  
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Je  samozrejmé, že tieto a podobné globálne výzvy nemôže vyriešiť žiadny štát na 

individuálnej báze ale len  v úzkej spolupráci s inými štátmi, medzinárodnými vládnymi 

organizáciami a ďalšími hráčmi na medzinárodnej scéne. 

Je taktiež samozrejmé, že  právo ako také, vrátane medzinárodného práva, tak isto 

nemôže napomôcť riešenie vyššie uvedených problémov samostatne, bez interdisciplinárneho 

prístupu s inými vednými disciplínami pri  tvorbe a aplikácii medzinárodných právnych 

noriem. Formálne pramene práva dnes nemôžu vznikať len v rámci čistej právnej vedy 

a praxe, oddelenej  od reálneho života,  od existujúcich materiálnych prameňov práva. Takýto 

postup by viedol k  vzniku právnych noriem vzdialených od reálnej skutočnosti. Takéto 

právne  normy by vyšli  z užívania ešte skôr ako by vôbec nadobudli  platnosť. 

V medzinárodnom práve dochádza podľa autora príspevku k nasledujúcim vývojovým 

trendom: 

 Narastá   protirečenie medzi materiálnymi prameňmi  a formálnymi prameňmi 

medzinárodného  práva; 

 Prechod  od „modernizmu“ k  „post-modernizmu“  v oblasti tvorby a aplikácie práva;  

 Prechod od  uplatňovania zásady „slepej“ spravodlivosti, ktorej dôsledkom je 

pripravenosť štátu  obetovať  jednotlivca v záujme ochrany stability právneho systému 

a režimu  štátu ako celku,  k uplatňovaniu zásady „vidiacej“ spravodlivosti, ktorej 

dôsledkom  je pripravenosť medzinárodného spoločenstva obetovať stabilitu právneho 

systému  a  režimu štátu  ako celku v záujme ochrany jednotlivca; 

 Prechod od  uplatňovania zásady výhradnej  ochrany legitímnych záujmov štátu k 

uplatňovaniu zásady ochrany legitímnych záujmov nielen štátu ale aj legitímnych 

záujmov  jednotlivca; 

 Prechod  od uplatňovania zásady čistej vlády práva (Rule of law) k uplatňovaniu vlády 

spravodlivosti a práva (Rule of Justice and Law); 

 Nedostatok  nových resp. novelizovaných  základných  prameňov (medzinárodné 

zmluvy, medzinárodné obyčaje, všeobecné  právne zásady uznávané civilizovanými 

národmi) sa v  rámci prechodného obdobia od  „modernizmu“ k „postmodernizmu“  

prejavuje v potrebe „glosovať“ a „postglosovať“     existujúce moderné  medzinárodné 

právo 

 Presun  ťažiska   tvorby medzinárodného práva z procesu kodifikácie už existujúcich 

pravidiel  medzinárodného práva   do  procesu pokrokového rozvoja nových    

pravidiel medzinárodného práva;  

 Stagnácia  kodifikačných   prác; 

 Fragmentácia   medzinárodného  práva; 

 Prechodné  narastanie   významu tvorby   pomocných   prameňov medzinárodného 

práva  (rozhodnutia medzinárodných súdov a náuka najviac kvalifikovaných  

odborníkov ako   pomôcka pre určovanie právnych pravidiel); 

 Prechod od    kolektivizmu k individualizmu v otázke legálneho použitia sily v čase, 

keď je de facto ochromený právny systém kolektívnej bezpečnosti  podľa ustanovení 

Charty OSN; 

 Reštriktívny výklad    zásad „zvrchovaná rovnosť“ a „nezasahovanie do vnútorných 

záležitostí štátu“. Zmeny v interpretácii si vyžiadal proces internacionalizácie a  

globalizácie spoločenských vzťahov. Pretrvávajú však obavy niektorých mocností, že   

by postmoderné medzinárodné právo mohlo neprimerane obmedziť ich   voľnostné  
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konanie, prípadne byť zneužité  malými štátmi v neprospech  národných záujmov 

väčších  štátov.  

 Pokračuje úsilie novelizovať resp. formulovať nové zásady medzinárodného práva, 

vrátane princípu (zásady) univerzálnej jurisdikcie, princípu záväzkov „erga omnes“  či 

koncepcie „humanitárnej intervencie“ a práva  na humanitárnu intervenciu v   procese 

kodifikácie a pokrokového rozvoja zásad medzinárodného práva v  práci Komisie 

OSN pre   medzinárodné právo a 6. výboru Valného   zhromaždenia OSN. 

 

OBLASTI KODIFIKÁCIE 

 

Komisia pre medzinárodné právo sa v rámci kodifikácie a pokrokového rozvoja 

medzinárodného práva zaoberá viacerými aktuálnymi medzinárodnoprávnymi výzvami. 

Ide najmä o tieto výzvy:   

 Ochrana osôb  v prípade katastrof (Protection of persons in the event of 

disasters),  

 Imunita   zástupov štátov pred cudzou trestnou jurisdikciou (Immunity of State 

officials from foreign criminal jurisdiction),   

 Zmluvy v čase platnosti/Následné dohody a prax vo vzťahu k výkladu 

medzinárodných  zmlúv (Treaties over time/Subsequent agreements and 

subsequent practice in relation to the interpretation of treaties);  

 Doložka  najvyšších výhod (The Most-Favoured-Nation clause);   

 Predbežné vykonávanie medzinárodných zmlúv (Provisional application of 

treaties);   

 Tvorba a  dokazovanie medzinárodného obyčajového práva/Zisťovanie 

obyčajového práva (Formation and evidence of customary international 

law/Identification of customary international law);   

 Zločiny  proti ľudskosti (Crimes against humanity);   

 Právny  režim historických vôd, vrátane historických zálivov (Juridical regime 

of historic waters, including historic bays);   

 Ochrana  životného prostredia pri ozbrojených konfliktoch (Protection of the 

environment in relation to armed conflicts);   

 Ochrana  atmosféry (Protection of the atmosphere). 

 Témy v rámci dlhodobého výhľadového plánu práce Komisie:  

o  Vlastníctvo a ochrana vrakov za hranicami národnej morskej 

jurisdikcie (Ownership and protection of wrecks beyond the limits of 

national maritime jurisdiction) (1996); 

o  Jurisdikčná imunita medzinárodných organizácií (Jurisdictional 

immunity of international organizations) (2006);  

o  Ochrana osobných údajov pri cezhraničnom toku informácií 

(Protection of personal data in transborder flow of information) (2006); 

o  Extrateritoriálna jurisdikcia (Extraterritorial Jurisdiction) (2006);  

o  Štandard spravodlivého a rovného zaobchádzania v medzinárodnom 

investičnom práve (The fair and equitable treatment standard in 

international investment law) (2011); 
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o  Kogentné právo (Jus cogens) (2014)  

 

Šiesty výbor (právny)  Valného zhromaždenia sa zaoberá taktiež viacerými aktuálnymi 

výzvami. Ide najmä o tieto právne problémy:  

 Opatrenia  na odstránenie medzinárodného terorizmu (Measures to eliminate 

international terrorism);   

 Vláda práva na   vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni (The rule of law at the 

national and international levels);  

 Trestná zodpovednosť   predstaviteľov a expertov OSN počas vyslania 

(Criminal accountability of United Nations  officials and experts on mission); 

  Rámec a uplatňovanie   princípu univerzálnej jurisdikcie (The scope and 

application of the principle of universal jurisdiction);   

 Zvýšenie povedomia o význame  medzinárodného práva (Appreciation of 

International Law);   

 Zodpovednosť štátov   za medzinarodne protiprávne   konanie (Responsibility 

of States for   internationally wrongful acts);  

 Diplomatická  ochrana (Diplomatic protection);  

 Posudzovanie prevencie cezhraničnej škody z rizikovej činnosti a určenie 

straty v prípade takejto škody  (Consideration of prevention of transboundary 

harm from hazardous activities  and allocation of loss in the case of such 

harm); 

 Právo cezhraničných vodonosných podloží (The law of transboundary 

aquifers);   

 Opatrenia na odstránenie  medzinárodného terorizmu (Measures to Eliminate 

International Terrorism).  

V januári 2015 boli aktualizované termíny na predkladanie informácií a komentárov 6. 

Výboru VZ OSN od členských štátov  OSN, ktoré sa taktiež týkajú medzinárodnoprávnych 

zásad v špecifických právnych otázkach ako sú:   

 Vyhostenie cudzincov (Expulsion of aliens) (1 January 2014);   

 Tvorba a dokazovanie pravidiel medzinárodného obyčajového 

práva/Identifikácia medzinárodného  obyčajového práva (Formation and 

evidence of customary international law/ Identification of customary 

international law) (31 January 2014);  

 Rámec a uplatňovanie  princípu univerzálnej jurisdikcie (The scope and 

application of the principle   of universal jurisdiction (Before 30 April 2015); 

 Trestná zodpovednosť  predstaviteľov a expertov OSN počas vyslania 

(Criminal accountability of United Nations officials and experts on mission) 

(30 May 2015);   

 Opatrenia na odstránenie  medzinárodného terorizmu (Measures to Eliminate 

International Terrorism) (1 June 2015);  

 Zodpovednosť štátov za   medzinarodne protiprávne konanie (Responsibility of 

States for internationally   wrongful acts) (1 Feb 2016 );   
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 Posudzovanie prevencie   cezhraničnej škody z rizikovej činnosti a určenie 

straty v prípade takejto škody (Consideration of prevention of transboundary 

harm from hazardous activities and allocation of loss in the case of such harm) 

(31 May 2016);  

 Diplomatická ochrana (Diplomatic protection) (1 June 2016);  

 Postavenie Dodatkových   protokolov k Ženevským konvenciám z 1949 a 

vzťahujúcich sa na   ochranu obetí ozbrojených konfliktov (Status of the 

Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949 and relating to the 

protection of victims of   armed conflicts) (1 June 2016); 

 Zodpovednosť  medzinárodných organizácií (Responsibility of international 

organizations) (1 Feb 2017); 

 Účinky ozbrojených konfliktov   na zmluvy (Effects of armed conflicts on 

treaties) (1 June 2017).  

 

ZÁVER 

 

Proces kodifikácie a pokrokového rozvoja medzinárodného práva je v súčasnosti 

ovplyvnený všeobecnými vývojovými trendmi v medzinárodnom práve,  osobitne 

zrýchľujúcim sa  procesom globalizácie vo všetkých jej aspektoch. Mnohé problémy, ktoré 

boli v minulosti predmetom regulované výlučne na národnej úrovni, sú v súčasnosti 

premetom posudzovania na medzinárodnej úrovni.   

Sú mnohorozmerné a ich riešenie si vyžaduje interdisciplinárny prístup. V dôsledku 

pokračujúcej globalizácie sa zvyšuje úloha medzinárodného práva ako regulátora  

medzinárodných vzťahov.   

Pri tvorbe a aplikácii medzinárodného práva je potrebné uplatňovať interdisciplinárny 

prístup  k riešeniu súčasných právnych výziev.  

Požiadavka interdisciplinárneho prístupu je nutné zohľadňovať aj v prístupe ku 

kodifikácii a pokrokovému rozvoju medzinárodného práva, ktoré, Hélas, zostáva,  aj napriek 

meniacim sa vonkajším a vnútorným podmienkam, stále len jedným z mnohých prostriedkov  

zahraničnej politiky národných štátov, a navyše nie primárnym prostriedkom. 
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Abstrakt 

 

Príspevok analyzuje existujúce rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva v ktorých sa 

odvoláva na Oviedsky dohovor o ľudských právach a biomedicíne s cieľom posúdiť možnosti 

jednotlivcov podať individuálnu sťažnosť podľa článku 34 Európskeho dohovoru o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd v prípade porušenia práv vyplývajúcich z Oviedskeho 

dohovoru.   

 

Kľúčové slová: Oviedsky dohovor, Európsky súd pre ľudské práva, individuálna sťažnosť 

 

Abstract 

 

The paper analyzes the existing decisions of the European Court of Human Rights which refer 

to the Oviedo Convention on Human Rights and Biomedicine to assess the ability of 

individuals to bring an individual application under Article 34 of the European Convention on 

Human Rights in the case of violation of the rights arising from Oviedo Convention. 

 

Key words: Oviedo convention, European Court of Human Rights, individual application 

 

 

ÚVOD 

 

Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti 

s aplikáciou biológie a medicíny: Dohovor o ľudských právach a biomedicíne (ďalej len 

„Oviedsky dohovor“)
2
 nadobudol pre Slovenskú republiku platnosť dňa 1. decembra 1999.  

Tento dohovor je prvým komplexným medzinárodným nástrojom ochrany ľudských práv 

v oblasti biomedicíny zakotvujúcim tzv. štvrtú generáciu ľudských práv a rámcovo 

vymedzujúcim základné princípy, ktoré sú následne rozvíjané v dodatkových protokoloch
3
 

k tomuto dohovoru. Práve rámcový charakter tohto nástroja vzbudzuje v niektorých autoroch 

obavy o reálnej použiteľnosti tohto nástroja, na druhej strane však identifikovaním všeobecne 

akceptovateľných základných princípov vytvára potrebný základ pre ďalšiu spoluprácu 

v predmetnej oblasti.
4
 

                                                 
1
 Tento príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: 

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo 

zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
2
 Oznámenie MZV č. 40/2000Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou 

biológie a medicíny: Dohovor o ľudských právach a biomedicíne.  
3
 Existujúce dodatkové protokoly sa týkajú genetického testovania pre zdravotné účely, biomedicínskeho 

výskumu, zákazu klonovania ľudských bytostí, transplantácie orgánov a tkanív ľudského pôvodu 
4
 ANDORNO, R.: The Oviedo convention. A european legal framework at the intersection of human rights and 

health law. In: Journal of international biotechnology law, 2, 2005, s. 134 
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 Ochranu právam zakotveným v Oviedskom dohovore poskytujú národné súdy,
5
 

zmluvné strany dohovoru nevytvorili osobitný mechanizmus, ktorý by umožňoval 

jednotlivcom obracať sa na nadnárodné inštitúcie so sťažnosťami pre porušenie práv 

zakotvených v tomto nástroji. Európsky súd pre ľudské práva plní v zmysle článku 29 

Oviedskeho dohovoru len poradnú funkciu a poskytuje na žiadosť vlády zmluvnej strany po 

informovaní ostatných zmluvných strán alebo výboru ustanovenému podľa článku 32 poradnú 

mienku k právnym otázkam týkajúcim sa výkladu dohovoru. Absencia procedúry 

individuálnych sťažností, tak ako ju poznáme z Európskeho dohovoru o ochrane ľudských 

práv a základných slobôd (ďalej len „Európsky dohovor“) je v odborných kruhoch 

kritizovaným nedostatkom tohto nástroja.  

 Samozrejme možnosť obrátiť sa na ESĽP v prípade porušenia práva vyplývajúceho 

z Oviedskeho dohovoru nie je úplne vylúčená a prichádza do úvahy vtedy, keď porušenie 

Oviedskeho dohovoru zakladá zároveň porušenie EDĽP.  

Cieľom tohto príspevku je na základe analýzy existujúcich rozhodnutí ESĽP, v ktorých sa 

odvoláva na Oviedsky dohovor, posúdiť možnosti jednotlivcov podať individuálnu sťažnosť 

podľa článku 34 EDĽP v prípade porušenia práv vyplývajúcich z Oviedskeho dohovoru.   

 

OVIEDSKY DOHOVOR V JUDIKATÚRE ESĽP 

 

ESĽP sa odvolal na Oviedsky dohovor vo viacerých svojich rozsudkoch napr. Glass v. 

Spojené kráľovstvo
6
, Vo. v. Francúzsko

7
, Evans v. Spojené kráľovstvo

8
, Juhnke v. Turecko

9
, 

C v. Slovensko
10

, 
 

S.H a iný v. Rakúsko,
11

 M.A.K. a R.K. v. Spojené kráľovstvo,
12

 

Konovalova v. Rusko
13

, Dubská a Krejzová v. Česká republika
14

 (sťažnosť bola postúpená 

Veľkej Komore, ktorá doteraz nerozhodla), M. S. v. Chorvátsko,
15

 Costa a Pavan v. 

Taliansko,
16

 Petrova v. Lotyšsko,
17

 Elberte v. Lotyšsko,
18

 Lambert a iný v. Francúzsko.
19

 

V prípade Glass v. Spojené kráľovstvo boli sťažovateľmi hendikepované dieťa a jeho 

matka, ktorí namietali, že vykonaním zákroku (podanie diamofínu a uvedenie poznámky 

„neresuscitovať“ v zdravotnej dokumentácii dieťaťa) napriek trvajúcemu nesúhlasu matky 

(zákonného zástupcu dieťaťa) došlo k zásahu do práva na rešpektovanie súkromného života. 

V predmetnom prípade ESĽP jednomyseľne konštatoval porušenie a priznal sťažovateľom 

náhradu škody. Z pohľadu skúmanej otázky je zaujímavé, že ESĽP pri skúmaní legality 

zásahu
20

 do práva na rešpektovanie súkromného života sťažovateľa síce uviedol, že 

nepovažuje na nutné zvažovať, či domáca právna úprava týkajúca sa riešenia konfliktov  

                                                 
5
 Podľa článku 23 Oviedskeho dohovoru: „Zmluvné strany zabezpečia príslušnú súdnu ochranu na zabránenie 

protiprávnym zásahom do práv a princípov uvedeným v tomto dohovore alebo na ich zastavenie.“  
6
 Glass v. Spojené kráľovstvo, rozsudok  z 9. marca 2004, sťažnosť č. 61827/00. 

7
 Vo. v. Francúzsko, rozsudok Veľkej komory z 8. júla 2004, sťažnosť č. 53924/00. 

8
 Evans v. Spojené kráľovstvo, rozsudok Veľkej komory z 10. apríla 2007, sťažnosť č. 6339/05. 

9
 Juhnke v. Turecko, rozsudok zo dňa 13. mája 2008, sťažnosť č. 52515/99. 

10
 C. v. Slovensko, rozsudok Veľkej komory zo dňa 8. novembra 2011, sťažnosť č. 18968/07. 

11
 S.H. a iný v. Rakúsko, rozsudok Veľkej komory zo dňa 3. novembra 2011, sťažnosť č. 57813/00.   

12
 M.A.K. a R.K. v. Spojené kráľovstvo, rozsudok zo dňa 23. marca 2010, sťažnosť č. 45901/05 a 40146/06. 

13
 Konovalova v. Rusko, rozsudok zo dňa 9. októbra 2014, sťažnosť č. 37873/04. 

14
 Dubská a Krejzová v. Česká republika, rozsudok zo dňa 11. decembra 2014, sťažnosť č. 28859/11 a 28473/12. 

15
 M. S. Chorvátsko, rozsudok zo  dňa 19. februára 2015, sťažnosť č. 75450/12. 

16
 Kosta a Pavan v. Taliansko, rozsudok zo dňa 28. augusta 2012, sťažnosť č. 54270/10. 

17
 Petrova v. Lotyšsko, rozsudok zo dňa 24. júna 2014, sťažnosť č. 4605/05. 

18
 Elberte v. Lotyšsko, rozsudok zo dňa 13. januára 2015, sťažnosť č. 61243/08. 

19
 Lambert a iný v. Francúzsko, rozsudok Veľkej komory zo dňa 5. júna 2015, sťažnosť č. 46043/14. 

20
 Právo na rešpektovanie súkromného života podľa článku 8 EDĽP nie je absolútnym právom. Podľa čl. 8 ods. 2 

EDĽP „štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať s výnimkou prípadov, keď je to v súlade so 

zákonom a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, 

hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom alebo zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky 

alebo na ochranu práv a slobôd iných.“ 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{
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vznikajúcich pri nesúhlase zákonných zástupcov pacienta so zákrokom je v súlade s EDĽP, 

avšak napriek tomu konštatoval, že je v súlade so štandardmi Oviedskeho dohovoru.  

V prípade Vo. v. Francúzsko bola sťažovateľkou žena, ktorá namietala porušenie 

práva na život podľa článku 2 EDĽP v dôsledku nedostatočnej ochrany jej nenarodeného 

dieťaťa francúzskym trestným právom. V predmetom prípade v dôsledku zámeny pacientov 

s rovnakými priezviskami a nedbanlivosti lekára podstúpila sťažovateľka, ktorá bola v 20 

týždni tehotenstva zákrok, ktorý bol určený inej osobe. V dôsledku tejto chyby musela žena 

podstúpiť zo zdravotných dôvodov interrupciu, hoci zamýšľala dieťa donosiť a porodiť. 

Sťažovateľka podala trestné oznámenie pre trestný čin ublíženia na zdraví a trestný čin zabitia 

nenarodeného dieťaťa. Trestný čin voči jej osobe bol zahladený amnestiou a vo vzťahu 

k plodu bolo trestné konanie zastavené s konštatovaním, že plod sa nepovažuje za predmet 

ochrany francúzskeho trestného práva. ESĽP v predmetnom prípade konštatoval, že nedošlo 

k porušeniu čl. 2 EDĽP s odôvodnením, že pozitívny záväzok vyplývajúci štátu z čl. 2 EDĽP 

neznamená, že musí existovať dostupná trestnoprávna sankcia. Z pohľadu skúmanej 

problematiky je v tomto prípade zaujímavé, že pri posudzovaní, či pod pojem „každý“ 

v článku 2 EDĽP je možné subsumovať plod, ESĽP skúmal aj legálne definície obsiahnuté v  

Oviedskom dohovore a jeho protokoloch.  

V prípade Evans v. Spojené kráľovstvo, ktorý sa týkal odvolania súhlasu darcu 

spermií s použitím embrií pri umelom oplodnení sťažovateľky v kontexte článku 8 EDĽP, 

ESĽP uvádza ustanovenia týkajúce sa súhlasu obsiahnuté v Oviedskom dohovore ako jeden 

z relevantných prameňov medzinárodného práva, avšak bližšie týmto nástrojom v rozhodnutí 

neargumentuje. Obdobne postupoval ESĽP aj v prípadoch Juhnke v. Turkey, Konovalova v. 

Rusko, M. S. Chorvátsko.  

V prípade V. C. v. Slovensko sťažovateľka namietala porušenie čl. 3, 8, 12, 13 a 14 

EDĽP z dôvodu jej sterilizácie vo verejnej nemocnici. Z pohľadu skúmanej problematiky je 

zaujímavé, že ESĽP pri konštatovaní, že došlo k porušeniu čl. 3 EDĽP, pretože sterilizačný 

zákrok hrubo zasiahol do fyzickej integrity sťažovateľky, posudzoval sterilizáciu vo svetle 

požiadavky na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a integrity obsiahnutej v článku 1 Dohovoru 

o ľudských právach a biomedicíne.  

V prípade S. H a iný v. Rakúsko, v ktorom rakúske manželské páry namietali 

porušenie práva chráneného čl. 8 EDĽP v dôsledku rakúskej právnej úpravy, ktorá zakazovala 

darcovstvo gamét na účely asistovanej reprodukcie zaradil ESĽP medzi relevantné 

medzinárodné pramene aj Oviedsky dohovor, konkrétne jeho článok 14, ktorý zakazuje 

použitie techník asistovanej reprodukcie na účely voľby pohlavia budúceho dieťaťa okrem 

prípadov, ak by sa tým malo vyhnúť vážnemu dedičnému ochoreniu viažucemu sa na 

pohlavie. V texte rozhodnutia ESĽP Oviedskym dohovorom bližšie neargumentoval.  

V prípade M.A.K. a R.K. v. Spojené kráľovstvo jedno z porušení čl. 8 EDĽP 

spočívalo vo vykonaní lekárskeho zákroku na maloletej bez súhlasu jej zákonných zástupcov. 

ESĽP pri skúmaní zákonnosti zásahu do práva na rešpektovanie súkromného života vyslovil, 

že národné predpisy sú v súlade s Oviedskym dohovorom.  

V prípade Costa v Paban v. Taliansko konštatoval ESĽP porušenie práva podľa čl. 8 

EDĽP v dôsledku existencie legislatívneho zákazu, ktorý bránil zdravým osobám, ktoré boli 

nositeľmi cystickej fibrózy v skríningu embrií určených na umelé oplodnenie, hoci právny 

poriadok Talianska zakotvoval právo na potrat zo zdravotných dôvodov. Medzi relevantné 

pramene práva uviedol ESĽP aj článok 12 Oviedskeho dohovoru, v zmysle ktorého 

„skríningové testy genetických chorôb alebo také, ktoré slúžia na identifikáciu nosičov génu 

recesívnej choroby alebo detekciu predispozície, alebo náchylnosti k chorobe, možno 

vykonať výhradne na zdravotné účely a vedecký výskum s nimi spojený, pričom ho musí 

sprevádzať primerané genetické poradenstvo.“ 

Na článok 10 Oviedskeho dohovoru, ktorý zakotvuje právo na rešpektovanie 

súkromného života v súvislosti s informáciami o jeho zdraví sa ESĽP odvoláva v prípade 
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Radu v. Moldavsko, v ktorom konštatoval porušenie čl. 8 EDĽP v dôsledku zverejnenia 

informácií týkajúcich sa zdravotného stavu bez súhlasu sťažovateľky. 

V prípade Petrova v. Lotyšsko konštatoval ESĽP porušenie práva na rešpektovanie 

súkromného života podľa čl. 8 EDĽP sťažovateľky v dôsledku odobratia orgánov jej mŕtveho 

syna bez jej súhlasu. ESĽP v predmetnom rozhodnutí uvádza Dodatkový protokol 

k Európskemu dohovoru o transplantácii orgánov a tkanív ľudského pôvodu, o.i. článok 17 

upravujúci súhlas s odberom orgánov alebo tkanív. Obdobne v prípade Elberte v. Lotyšsko. 

V tomto druhom prípade sa pri skúmaní zákonnosti zásahu do práva na súkromný život podľa 

čl. 8 EDĽP v odôvodnení priamo odvoláva na čl. 17 dodatkového protokolu a na dôvodovú 

správu z ktorej cituje povinnosti štátu pri zabezpečení súhlasu.  

V prípade Lambert a iný v. Francúzsko sťažovatelia namietali, že ukončením 

poskytovania umelej výživy ich príbuznému došlo k porušeniu povinnosti vyplývajúcej štátu 

z čl. 2 EDĽP (právo na život), čl. 3 (zákaz mučenia) a čl. 8 (právo na rešpektovanie 

súkromného života) EDĽP. Aj v tomto prípade sa v súvislosti s článkom 8 EDĽP odvoláva 

ESĽP na príslušné ustanovenia Oviedskeho dohovoru upravujúce poskytovanie súhlasu 

s medicínskym zákrokom.  

 

ZÁVER 

 

Rozhodnutia ESĽP, v ktorých sa odvoláva na Oviedsky dohovor je možné rozdeliť do 

troch základných skupín: rozhodnutia vo veciach asistovanej reprodukcie, rozhodnutia 

týkajúce sa súhlasu s medicínskym zákrokom a rozhodnutia týkajúce sa posmrtného 

odoberania orgánov a tkanív. Väčšina rozhodnutí ESĽP sa týkala porušenia čl. 8 EDĽP, 

konkrétne práva na rešpektovanie súkromného života, pričom z pohľadu Oviedskeho 

dohovoru boli relevantnými ustanoveniami článok 10 Oviedskeho dohovoru, ktorý zakotvuje 

právo na rešpektovanie súkromného života v súvislosti s informáciami o jeho zdraví 

a ustanovenia upravujúce súhlas s medicínskym zákrokom. Vyskytli sa aj rozhodnutia, 

v ktorých ESĽP zohľadňoval právo na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a integrity 

obsiahnutej v článku 1 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne v rámci článku 3 (zákaz 

mučenia) EDĽP, ktorého porušenie konštatoval. 

Aj napriek pomerne skromnej judikatúre pozorujeme záujem ESĽP o argumentáciu 

Oviedskym dohovorom a je možné predpokladať, že sťažovatelia by boli úspešní aj v prípade, 

ak by namietali porušenie napr. aj článku 11 Oviedskeho dohovoru, ktorý upravuje zákaz 

diskriminácie na základe genetickej vybavenosti alebo čl. 2 Oviedskeho dohovoru upravujúci 

prioritu ľudskej bytosti a iné, pretože viaceré práva garantované Oviedskym dohovor sú 

konkretizáciou práv chránených EDĽP pre oblasť biomedicíny a ich ochrana prostredníctvom 

individuálnych sťažností je možná. 

V neposlednom rade stojí za pozornosť, že ESĽP používa Oviedsky dohovor ako 

relevantný medzinárodný prameň práva aj vo vzťahu k tým štátom, ktoré nie sú zmluvnou 

stranou Oviedskeho dohovoru alebo konkrétneho protokolu, napr. v prípade Glass v. Spojené 

kráľovstvo  posudzoval ESĽP súlad národných predpisov upravujúcich súhlas s medicínskym 

zákrokom aj napriek tomu, že Spojené kráľovstvo nie je zmluvou stranou Oviedskeho 

dohovoru. V prípadoch Petrova v. Lotyšsko a Elberte v. Lotyšsko sa ESĽP odvoláva na 

dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o transplantácii orgánov a tkanív ľudského 

pôvodu hoci Lotyšsko nie je zmluvou stranou tohto nástroja.  

Tento prístup ESĽP vyvoláva viaceré zásadné otázky. Postupoval tak ESĽP preto, že 

Oviedsky dohovor špecifikuje práva, ku ktorých ochrane sa zaviazali členské štáty Rady 

Európy už v samotnom EDĽP a považuje protokoly rovnako za špecifikáciu záväzkov 

obsiahnutých v Oviedskom dohovore alebo ESĽP považuje Oviedsky dohovor za európsky 

štandard a rozširujúcim výkladom ustanovení EDĽP sa snaží „prinútiť“ všetky členské štáty 

k jeho rešpektovaniu?  
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Ak ide o špecifikáciu, je možné prístup ESĽP akceptovať, druhý prístup by však 

zasahoval do suverenity členských štátov Rady Európy a považujeme ho za neprípustný. 

V každom prípade však považujeme za vhodné, aby ESĽP vo svojich rozhodnutiach 

odôvodnil svoj prístup a rozptýlil tak pochybnosti, ktoré by v tomto smere mohli vzniknúť.  
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Abstrakt 

Príspevok analyzuje právnu úpravu inštitútu výhrady verejného poriadku a hľadá odpovede na 

problematické otázky spojené s jeho aplikáciou v podmienkach Slovenskej republiky. 

  

Kľúčové slová: medzinárodné právo súkromné, výhrada verejného poriadku, imperatívne 

normy,  

 

Abstract 

The article analyzes public order exception and seeks answer to difficult questions related to 

its application in the Slovak Republic. 

 

Key words: private international law, public policy, overriding mandatory rules 

 

ÚVOD 

 

Medzinárodné právo súkromné je samostatným právnym odvetvím slovenského 

právneho poriadku, ktoré umožňuje na reguláciu súkromnoprávnych pomerov s cudzím 

prvkom aplikovať iné než slovenské právo a tak v konkrétnom prípade dospieť k riešeniu, 

ktoré je domácemu právnemu poriadku neznáme alebo dokonca z pohľadu domáceho 

právneho poriadku neprijateľné.
1
  

Príkaz na aplikáciu cudzieho práva obsahujú tuzemské dvojstranné kolízne normy, 

ktoré obsahujú abstraktne formulovaný hraničný určovateľ, ktorého konkretizáciou 

v jednotlivých prípadoch dochádza k výberu rozhodujúceho práva.
2 

Dvojstranná kolízna norma je označovaná aj ako „slepá norma“, pretože tuzemský 

zákonodarca pri jej prijímaní nielen že nevie, na ktorý právny poriadok táto norma 

v konkrétnom prípade odkáže, ale objektívne nemôže poznať právne poriadky všetkých štátov 

sveta a navyše aj keby hypoteticky takúto informáciu v čase prijímania kolíznej normy mal, 

nie je schopný posúdiť, ako sa daný právny poriadok v budúcnosti zmení.
3
 

Kolízna norma aj napriek uvedeným „nedostatkom“ predstavuje príkaz pre justičný 

orgán aplikovať právo, na ktorý odkazuje hraničný určovateľ a tu vyvstáva otázka, akým 

spôsobom treba chápať tento príkaz kolíznej normy. Je bezpodmienečný, alebo je možné (a 

                                                 
1
 LYSINA, P. – ŠTEFANKOVÁ, N. – ĎURIŠ, M. – ŠTEVČEK, M.: Zákon o medzinárodnom práve 

súkromnom a procesnom. Komentár. 1. vydanie. Praha: C.H.Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-415-5 s. 125 

2 Okrem dvojstranných kolíznych noriem sa pri regulácii súkromnoprávnych pomerov s cudzím prvkom 

využívajú priame hmotnoprávne normy a jednostranné kolízne normy, ktoré už priamo stanovujú právny 

poriadok, ktorým sa bude právny pomer alebo právna otázka spravovať.  
3
 BOGDAN, M.: Private international law as Component of the Law of the forum. Hague: Martinus Nijhoff 

Publishers, 2012, ISBN  978-90-04-22634-0, s. 217. 
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príp. nutné) za istých okolností neaplikovať cudzie právo, hoci tuzemská kolízna norma 

prikazuje jeho použitie? 

 Odpoveď na túto otázku je vo vede medzinárodného práva súkromného notoricky 

známa. Odpoveďou je inštitút výhrady verejného poriadku, akýsi poistný ventil, ktorý chráni 

tuzemský právny poriadok pred prenikaním zásadne neprijateľných účinkov cudzieho práva.
4
 

Aj napriek tomu, že inštitút výhrady verejného poriadku nie je aplikačnej praxi neznámy, je 

možné konštatovať, že k jeho aplikácii v Slovenskej republike takmer nedochádza. 

V predkladanom článku si kladieme za cieľ posúdiť, aké faktory spôsobujú neaplikáciu tohto 

inštitútu orgánmi aplikácie práva v Slovenskej republike.  

Príspevok je primárne zameraný na tzv. hmotnoprávnu výhradu verejného poriadku 

a okrajovo je venovaná pozornosť aj procesnej výhrade verejného poriadku
5
.  

 

1 FUNKCIE HMOTNOPRÁVNEJ VÝHRADY VEREJNÉHO PORIADKU 

 

Základným účelom výhrady verejného poriadku je – ako bolo spomenuté vyššie – 

ochrániť domáci právny poriadok pred prenikaním nežiaducich účinkov cudzieho práva.  

Tento cieľ – ochranu domáceho právneho poriadku je možné naplniť v zásade troma 

spôsobmi, ktoré sa viac alebo menej výrazne prejavujú v právnych poriadkoch jednotlivých 

štátov.
6
  

Najstarší prístup je založený na riešení kolízie právnych poriadkov výberom toho 

práva, ktoré ponúka najvhodnejšie riešenie sporu (tzv. better law principle). Týmto prístupom 

sa eliminuje slepá kolízna spravodlivosť kolíznej normy a pri výbere práva z kolidujúcich 

právnych poriadkov sa priamo prihliada na obsah cudzieho práva. Tento prístup je typický pre 

angloamerický právny systém avšak  v istej, značne modifikovanej podobe, sa s ním môžeme 

stretnúť aj v slovenskom zákone o medzinárodnom práve súkromnom, ktorý obsahuje aj také 

kolízne normy, ktoré od orgánu aplikácie práva vyžadujú, aby už v štádiu výberu 

rozhodujúceho práva prihliadal na obsah a hypotetické účinky aplikácie cudzieho práva 

v konkrétnom prípade. Príkladom takejto kolíznej normy je § 22 ods. 2 zákona č. 97/1963 Zb. 

o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom a o zmene a doplnení niektorých predpisov 

v znení neskorších zákonov (ďalej len „zákon o MPSaP“) „Ak by bolo potrebné podľa odseku 

1 použiť cudzí právny poriadok, ktorý by zrušenie manželstva rozvodom nedovoľoval alebo 

len za okolností mimoriadne obtiažnych, avšak manželia alebo aspoň jeden z nich žije 

v Slovenskej republike dlhší čas, použije sa právo slovenské.“ Táto jednostranná kolízna 

norma je subsidiárnou vo vzťahu k § 22 ods. 1 zákona o MPSaP, ktorý pre rozvod manželstva 

používa hraničný určovateľ štátnu príslušnosť manželov v čase začatia konania. Justičný 

                                                 
4
 BYSTRICKÝ, R.: Nástin mezinárodného práva soukromého. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955, s. 

63. 
5
 Hmotnoprávna výhrada verejného poriadku predstavuje ochranu tuzemského práva pred prenikaním účinkov 

cudzieho práva pri jeho aplikácii tuzemskými orgánmi a procesná zasa predstavuje ochranu pred právami, 

rozhodnutiam a individuálnymi právnymi aktmi, ktoré boli priznané alebo vydané v cudzine cudzími orgánmi 

aplikácie práva.  

Odlišné členenie používa napr. Zdeňek Kapitán, ktorý rozlišuje verejný poriadok kolízny, uznávací a verejný 

poriadok v rámci realizácie medzinárodnej právnej pomoci. KAPITÁN, Z.: Teorie veřejného pořádku a kritéria 

jeho použití. In: Časopis pro právní vědu a praxi. č. 3/2004, s. 215:  

„Možnosť (nutnosť) vzniesť výhradu verejného poriadku ako dôsledok hodnotenia účinkov cudzieho práva 

určeného na základe kolíznej normy (kolízny verejný poriadok). 

Nutnosť súladu s verejným poriadkom ako podmienku výkonu aktívnej aj pasívnej právnej pomoci (verejný 

poriadok v oblasti realizácie medzinárodnej právnej pomoci). 

Nutnosť zachovania verejného poriadku ako podmienku uznania a výkonu cudzieho rozhodnutia v Českej 

republike (tzv. uznávací verejný poriadok).“ 
6
 Spracované podľa LAGARDE, P.: Public policy. In:  Lipstein, K. (ed.), International Encyclopedia of 

Comparative Law, Vol 111: Private International Law , s. 3 a nasl.  
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orgán teda pri aplikácii § 22 ods. 2 zákona o MPSaP zisťuje, čo sa dosiahne aplikáciou 

cudzieho rozhodujúceho práva podľa § 22 ods. 1 zákona o MPSaP a či takýto materiálny 

výsledok aplikácie cudzieho práva je v súlade zo zásadou, ktorá je v tejto norme priamo 

vyjadrená tak, že rozvod manželstva má byť možný a to za okolností, ktoré nie sú mimoriadne 

obtiažne. Zároveň je v tejto kolíznej norme aj priamo stanovené, že manželstvo musí 

vykazovať dostatočný vzťah k Slovenskej republike na to, aby bolo možné aplikovať 

slovenské právo namiesto práva, ktoré je určené ako rozhodujúce podľa § 22 ods. 1 zákona 

o MPSaP, pričom zákonodarca za dostatočné v zmysle § 22 ods. 2 zákona o MPSaP považuje, 

ak manželia alebo aspoň jeden z nich žije v Slovenskej republike dlhší čas
7
. Tento prístup sa 

vo vede slovenského medzinárodného práva súkromného nepovažuje za výhradu verejného 

poriadku v pravom zmysle slova, ale používa sa označenie tzv. špeciálna výhrada verejného 

poriadku alebo (častejšie) označenie tzv. materializovaná kolízna norma.  

Druhý prístup je založený na úvahe, že niektoré „normy vlastného právneho poriadku 

sú tak zásadné, že v žiadnom prípade nemôžu byť v medziach svojho predmetu úpravy 

zamenené alebo nahradené cudzím právom.“
8
 Tento prístup, ktorý má korene vo francúzskom 

práve, je založený na skúmaní lex fori a identifikovaní noriem verejného poriadku v tomto 

práve, pričom orgán aplikácie práva nezaujíma obsah a účinky cudzieho rozhodujúceho práva, 

pretože vlastné normy, ktoré tvoria verejný poriadok aplikuje prednostne pred normami 

rozhodujúceho práva. Niektorí autori dokonca považujú tieto tuzemské normy za samostatný 

hraničný určovateľ porovnateľný s lex patriae alebo lex vountatis, pretože iné právo (cudzie) 

ich nie je schopné vytlačiť. Slovenská veda medzinárodného práva súkromného označuje 

tento prístup pojmom pozitívny (resp. pozitívna funkcia) verejný poriadok.
9
  

Tretí prístup, ktorý vychádza z nemeckej právnej úpravy, chápe výhradu verejného 

poriadku ako výnimku z riadneho fungovania dvojstranných kolíznych noriem, ktorá sa 

prejavuje tak, že „vytláča“ cudzie rozhodujúce právo určené na základe odkazu kolíznej 

normy lex fori v tých situáciách, kedy by účinky jeho aplikácie viedli v tuzemsku 

k neprípustným výsledkom. Tento prístup je možné stotožniť s tzv. negatívnou funkciou 

verejného poriadku tak, ako ju chápe (česko)slovenská veda medzinárodného práva 

súkromného. Na rozdiel od predchádzajúceho prístupu, je tento založený na nevyhnutnom 

preskúmaní obsahu cudzieho práva a posúdení jeho účinkov vo sfére tuzemského právneho 

poriadku. Až na základe takéhoto posúdenia je možné (a potrebné) odmietnuť aplikáciu 

normy cudzieho práva, ak sú splnené podmienky pre aktivovanie výhrady verejného poriadku. 

Nie je možné nespomenúť, že slovenská veda medzinárodného práva súkromného chápe 

inštitút výhrady verejného poriadku tak v zmysle pozitívnom ako aj negatívnom. Tento 

                                                 
7
 LYSINA, P. – ŠTEFANKOVÁ, N. – ĎURIŠ, M. – ŠTEVČEK, M.: Zákon o medzinárodnom práve 

súkromnom a procesnom. Komentár. 1. vydanie. Praha: C.H.Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-415-5 s. 125: 

„Tento termín vymedzila súdna prax, a to najmä v R 26/1987, keď na strane 512 je uvedené, že musí ísť o takú 

dobu, ktorá sa svojím trvaním blíži k úmyslu zdržiavať sa na určitom mieste trvale a nielen krátky prechodný 

čas. Preto by pobyt dlhší čas nemal trvať menej než jeden rok.“ 
8
 KUČERA, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 7., Opravené a doplněné vydání. Brno: Doplněk, 2009, ISBN 

978-80-7239-231-5, s. 235. 
9 

Ako uvádza VARŠO, J.: Postavenie ordre public v medzinárodnom súkromnom práve. In: slovenská 

spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, Bratislava; Česká spoločnosť pre medzinárodné právo pri ČSAV, 

Bratislava. K aktuálnym otázkam rozvoja súčasného medzinárodného práva. Bratislava: 1984, s. 228 „Pokiaľ ide 

o obsah inštitútu ordre public, v teórii MPS sa postupne vykryštalizovali dve základné koncepcie: 

Pozitívna, v rámci ktorej sa vo sfére domáceho práva hľadajú také normy, ktorým by bolo možné priznať 

charakter noriem ordre public a ktorým cudzie odporujúce normy musia ustúpiť; negatívna, v rámci ktorej sa 

vychádza z toho, že je potrebné odmietnuť cudzie právo „ad hoc“, keď jeho účinky sú pre domáce právo 

neprijateľné, nevenujúc pritom osobitnú pozornosť otázke, ktoré normy domáceho práva tvoria normy ordre 

public.“  
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„dvojaký účel“ výhrady verejného poriadku má svojich kritikov, najmä prof. Bělohlávek,
10 

upozorňuje, že je určitým historickým rezíduom špecifickej politickej situácie spred roku 

1990 a zastáva názor, že pozitívna funkcia výhrady verejného poriadku neexistuje, ale ide 

o inštitút tzv. imperatívnych noriem
11

, pričom je potrebné oba tieto inštitúty (teda výhradu 

verejného poriadku a imperatívne normy) skúmať oddelene.  

Aj keď je tento názor v (česko) slovenskej vede medzinárodného práva súkromného 

pomerne ojedinelý, prikláňame sa k tomu, že tzv. imperatívne normy, vzhľadom k ich účelu 

a spôsobu aplikácie, je možné stotožniť s tzv. pozitívnou výhradou verejného poriadku a preto 

keď ďalej v texte používame pojem výhrada verejného poriadku, máme na mysli negatívny 

hmotnoprávny verejný poriadok. Pozitívnu funkciu výhrady verejného poriadku označujeme 

pojmom imperatívne normy.
12

  

 

2 VEREJNÝ PORIADOK A MEDZINÁRODNÉ PRÁVO VEREJNÉ 

  

Ešte pred tým, ako pristúpime k podrobnejšej právnej analýze inštitútu výhrady 

verejného poriadku je potrebné sa vysporiadať s otázkou, či odmietnutie aplikácie cudzieho 

práva (kolízna výhrada verejného poriadku) alebo odmietnutie priznania právnych účinkov 

aktom vydaným na základe cudzieho práva v cudzine (procesná výhrada verejného poriadku) 

neodporuje všeobecnému medzinárodnému právu verejnému.  

V tomto smere je potrebné súhlasiť s názorom prof. Bogdana, ktorý uvádza, že „s 

výnimkou medzinárodných zmlúv  a pod., cudzie štáty nemajú vo všeobecnosti vôbec právo 

vyžadovať, aby ich právo bolo aplikované justičnými orgánmi iných štátov alebo ich 

rozhodnutia uznávané v cudzine.“
13

 Teda aplikácia výhrady verejného poriadku sama o sebe 

v takýchto situáciách nemôže spôsobovať porušenie povinnosti vyplývajúcej zo všeobecného 

medzinárodného práva verejného.  

Prof. Bogdan
14

 však zároveň upozorňuje, že odlišná situácia nastáva v prípade, ak sa 

výhrada verejného poriadku aplikuje na základe dvojstrannej alebo mnohostrannej 

medzinárodnej zmluvy. V takýchto situáciách by totiž jej neodôvodnené používanie alebo 

nadužívanie zmluvným štátom mohlo spôsobiť porušenie povinnosti vyplývajúcich z takejto 

zmluvy.  

Zároveň je potrebné upozorniť, že niektoré medzinárodné zmluvy, ktorými je 

Slovenská republika viazaná a ktoré upravujú otázky medzinárodného práva súkromného 

                                                 
10

 BĚLOHLÁVEK, A. J.: Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo. Komentář. I díl. Praha: C. H. Beck, 2008, 

2408 s., ISBN 978-80-7400-096-6 s. 1276. Autor zároveň svoj postoj odôvodňuj nasledovne cit.: „...Z pohľadu 

práva kontinentálnej Európy je základom (minimálne v historickom kontexte) inštitútu ordre public 

predovšetkým francúzske právo, ktoré vychádza z toho, že verejný poriadok má základ v zásadných inštitútoch 

tuzemského práva, na ktorých dodržiavaní je nutné trvať, a ide tak najmä o základ súkromnoprávny. Naproti 

tomu anglosaská téoria public policy síce umožňuje zohľadnenie základov a princípov súkromnoprávnej povahy, 

akcentuje však do značnej miery tiež záujmy štátu a establishmentu, t.j. verejnoprávne záujmy, Tuzemské právo 

vo svojej koncepcii nie je celkom vyhranené a prijíma oba prúdy, keď úplné jasne historicky vychádza 

z koncepcie súkromnoprávneho francúzskeho pozitívneho nazerania na ordre public, veľmi silno však akcentuje 

tiež verejnoprávny a politický prvok order public v zmysle anglosaských škôl. ...a upozorňuje na v minulosti 

silnú verejnoprávnu úpravu a potláčanie zmluvnej slobody.“  
11

 V právnej vede sa používa aj označenie absolútne kogentné normy, prísne donucujúce normy, imperatívne 

normy, normy nutne použiteľné, priamo použiteľné normy. Bližšie k analýze pojmov používaných 

v jednotlivých právnych poriadkoch pozri ROZEHNALOVÁ N., TÝČ, V.: Kolizní smluvní právo, výhrada 

veřejného pořádku a mezinárodně kogentní normy. In: Právník, č. 5, 2002, 634-661. 
12

 Obdobný názor viď DE BOER, Th. M.: Unwelcome foreign law. Dostupné cez: 

http://dare.uva.nl/document/2/58767 
13

 BOGDAN, M.: Private international law as Component of the Law of the forum. Hague: Martinus Nijhoff 

Publishers, 2012, 354 s., ISBN  978-90-04-22634-0 s. 218. 
14

 BOGDAN, M.: Private international law as Component of the Law of the forum. Hague: Martinus Nijhoff 

Publishers, 2012, 354 s., ISBN  978-90-04-22634-0 s. 219. 
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a procesného, buď vôbec neobsahujú inštitút výhrady verejného poriadku, napr. dvojstranná 

zmluva
15

 medzi ČSSR a ZSSR o právnej pomoci alebo je inštitút výhrady verejného poriadku 

v týchto zmluvách určitým spôsobom modifikovaný, napr. Rímsky dohovor o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky obsahuje požiadavku „zjavného rozporu“ účinkov cudzieho práva 

s právom lex fori. V takýchto prípadoch je potrebné za použitia metód výkladu 

medzinárodných zmlúv kodifikovaných vo Viedenskom dohovore o zmluvnom práve 

skúmať, či vypustenie tohto inštitútu bolo zámerom zmluvných strán alebo napr. tento inštitút 

výslovne neupravili, keďže ho považujú za súčasť všeobecných zásad medzinárodného práva 

verejného.
16

 

Osobitnú pozornosť si v tejto súvislosti zaslúži otázka, či aplikáciou výhrady 

verejného poriadku (teda odmietnutím aplikácie cudzieho práva alebo odmietnutím uznania 

cudzieho rozhodnutia) alebo neaplikáciou (neodmietnutím aplikácie cudzieho práva alebo 

uznania cudzieho rozhodnutia) inštitútu výhrady verejného poriadku môže v konkrétnom 

prípade dôjsť k porušeniu záväzkov zmluvného štátu
17

 vyplývajúcich z Európskeho dohovoru 

o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „EDĽP“).  

Podľa názoru niektorých autorov samotná skutočnosť, že si súd zmluvného štátu 

EDĽP založí právomoc na konanie v zmysle pravidiel medzinárodného práva súkromného, 

má za následok povinnosť aplikovať EDĽP a to bez ohľadu na to, že subjekty pochádzajú 

z nezmluvných štátov resp. k relevantným skutočnostiam došlo v treťom štáte. Túto 

povinnosť majú zmluvné štáty aj pri aplikácii cudzieho práva ako aj v prípade uznávania 

cudzích rozhodnutí (vrátane rozhodnutí nezmluvných štátov).
18

  

Je možné sa stotožniť s názorom Kiestra, že neaplikovaním inštitútu výhrady 

verejného poriadku v konkrétnom prípade môže dôjsť k porušeniu povinností vyplývajúce 

z EDĽP najmä v súvislosti s tzv. relatívnym charakterom výhrady verejného poriadku, teda 

v prípadoch, kedy zmluvný štát odmietne aplikovať výhradu verejného poriadku z dôvodu, že 

vzťah nevykazuje dostatočnú väzbu k fóru. Neaplikovanie výhrady cudzieho práva by tak  

mohlo mať za následok aplikáciu cudzieho práva (vrátane práva tretieho štátu) alebo uznanie 

cudzieho rozhodnutia, ktoré porušuje záväzky zmluvného štátu vyplývajúce z EDĽP. 

Uvedený názor však zatiaľ nebol potvrdený judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. 

(ďalej len „ESĽP“).  

V judikatúre ESĽP sa však stretávame s niekoľkými rozhodnutiami, v ktorých sa 

ESĽP zaoberal otázkou porušenia EDĽP v dôsledku aplikácie výhrady verejného poriadku 

zmluvným štátom. Tieto rozhodnutia sa týkali výlučne procesnej výhrady verejného poriadku. 

Napr. v prípade Menneson v. Francúzsko
19

 ESĽP konštatoval, že aplikáciou výhrady 

verejného poriadku zo strany Francúzska a odmietnutím uznania vzťahu medzi rodičom 

                                                 
15

 V tejto súvislosti si zaslúži pozornosť, že viaceré dvojstranné zmluvy o právnej pomoci, ktorými je Slovenská 

republika viazaná neobsahujú inštitút výhrady verejného poriadku, kým dvojstranná zmluva o právnej pomoci 

s Českou republikou tento inštitút obsahuje. Vzhľadom k príbuznosti právnych poriadkov týchto štátov je takýto 

prístup minimálne zarážajúci.  
16

 KIESTRA L. R.: The impact of fundamental rights on private international law. Hague: T.M.C. ASSER 

PRESS, 2014, 244 s., ISBN 978-94-6265-031-2, s. 21: sudca Lauterpacht v jeho separátnom stanovisku 

v prípade Boll uviedol: „In the sphere of private international law the exception of ordre public, of public policy, 

as a reason for the exclusion of foreign law in a particular case is generally – or rather, universally rerecognized 

(..). On the whole, the result is the same in the most countries – do much that the recognition of the part of ordre 

public must be regarded as a general principle of law in the field of private international law.  

Obdobne BOGDAN, M.: Private international law as Component of the Law of the forum. Hague: Martinus 

Nijhoff Publishers, 2012, 354 s., ISBN  978-90-04-22634-0  s. 220. 
17

 V zmysle článku 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd „vysoké zmluvné 

strany priznávajú každému, kto podlieha ich jurisdikcii, práva a slobody uvedené v hlave I tohto dohovoru.“ 
18

 KIESTRA L. R.: The impact of fundamental rights on private international law. Hague: T.M.C. ASSER 

PRESS, 2014, 244 s., ISBN 978-94-6265-031-2, s. 64 
19

 Mennesson v. Francúzsko, rozsudok zo dňa 26. 6. 2014, sťažnosť č. 65192/11. 
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a dieťaťom, ktorý bol platne založený podľa práva Kalifornie došlo k porušeniu práva na 

rešpektovanie rodinného života sťažovateľov podľa čl. 8 EDĽP. 

Aj napriek skutočnosti, že vzťah aplikácie výhrady verejného poriadku a plnenia 

záväzkov vyplývajúcich z EDĽP nie je v rozhodovacej činnosti ESĽP a ani v právnej vede 

medzinárodného práva súkromného spoľahlivo vyriešený, je podľa nášho názoru potrebné, 

aby orgány aplikácie práva pred prijatím konečného rozhodnutia o aplikovaní resp. 

neaplikovaní skúmaného inštitútu v konkrétnom prípade posúdili svoje rozhodnutie vo väzbe 

na EDĽP a judikatúru ESĽP.  

  

3 VEREJNÝ PORIADOK A IMPERATÍVNE NORMY   

 

V súvislosti s vymedzením pojmov verejný poriadok a imperatívne normy neexistuje 

žiaden všeobecne platný katalóg zásad a noriem, ktoré by tvorili obsah týchto pojmov. Keďže 

uvedené kategórie reflektujú verejné záujmy štátov a štáty a ich právne poriadky sa vyvíjali 

v odlišných spoločenských, kultúrnych a ekonomických pomeroch v dôsledku čoho sa líšia 

(na svete neexistujú dva identické právne poriadky), aj zásady a normy, ktoré jednotlivé štáty 

považujú za zásadné a hodné ochrany, sa štát od štátu odlišujú.  

V slovenskom právnom poriadku je pojem verejný poriadok
20

 vymedzený v § 36 

zákona o MPSaP ako „také zásady spoločenského a štátneho zriadenia Slovenskej republiky 

a jej právneho poriadku, na ktorých je potrebné bez výhrady trvať“. Toto ustanovenie, hoci je 

zaradené v prvej časti zákona o MPSaP, je možné aplikovať tak v prípade hmotnoprávnej ako 

aj procesnej výhrady verejného poriadku (§ 64 písm. f) a § 56 písm. b) zákona o MPSaP).  

Pojem verejný poriadok, obsahujú aj medzinárodné zmluvy z oblasti medzinárodného 

práva súkromného, ktorými je Slovenská republika viazaná. Avšak tieto neobsahujú vlastnú 

definíciu tohto pojmu. Aj prameňoch práva EÚ v oblasti medzinárodného práva súkromného, 

ktoré používajú pojem verejný poriadok (napr. nariadenie Rím I, Rím II, Brusel Ia, Brusel IIa 

a pod.) jeho legálna definícia chýba.   

Na rozdiel od pojmu verejný poriadok, slovenský zákon o medzinárodnom práve 

súkromnom a procesnom neobsahuje vymedzenie pojmu imperatívne normy. Takúto definíciu 

nenájdeme ani v medzinárodných zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná, avšak 

nachádzame ju v nariadení Rím I a Rím II, ktoré vymedzujú tento pojem nasledovne cit.: 

„Imperatívne normy sú normy, ktorých dodržiavanie pokladá krajina za rozhodujúce pre 

ochranu svojich verejných záujmov, ako je politické, sociálne alebo hospodárske zriadenie, až 

do takej miery, že vyžaduje ich uplatnenie v každej situácii, na ktorú sa norma vzťahuje, bez 

ohľadu na právo, ktoré je inak rozhodným pre zmluvu podľa tohto nariadenia.“ (čl. 9 

nariadenia Rím I).  

V súvislosti s vymedzením skúmaných pojmov sa do popredia dostávajú tieto otázky: 

Je možné stotožniť základné zásady, ktoré tvoria verejný poriadok s imperatívnymi normami? 

Aký je charakter týchto noriem a aký je ich obsah? 

V prvom rade je potrebné uviesť, že imperatívne normy a zásady, ktoré tvoria obsah 

pojmu verejný poriadok patria do kategórie kogentných pravidiel správania sa a žiadna 

dispozitívna právna norma nemôže byť imperatívnou normou a ani tvoriť obsah pojmu 

verejný poriadok. Zároveň avšak neplatí, že všetky kogentné normy sú zároveň aj 

imperatívnymi normami
21

, resp. normami, ktoré tvoria obsah pojmu verejný poriadok. Totiž, 

ak by sme pripustili, že žiadna kogentná norma lex fori nemôže byť „vytlačená“ aplikáciou 

                                                 
20

 K odlišnému chápaniu obsahu pojmu verejný poriadok v štátoch common law a v štátoch kontinentálneho 

právneho systému pozri BĚLOHLÁVEK: Public policy and public interest in international law and EU law. In: 

Czech yearbook of international law , č. 3, 2012,  (s.117–148), s. 119. 
21 

Obdobne TRÁVNIČKOVÁ, S.: Limitation of choice of law – mandatory rules and internationally mandatory 

rules. Dostupné online: http://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/mezinaro/travnickova.pdf 
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cudzieho práva resp. že každá kogentná norma slovenského právneho poriadku bráni aplikácii 

odlišného cudzieho práva, medzinárodné právo súkromné by stratilo svoj základný zmysel. 

Je teda zrejmé, že len niektoré z kogentných noriem slovenského právneho poriadku 

budú normami imperatívnymi resp. budú tvoriť obsah pojmu verejný poriadok.  

Veda slovenského medzinárodného práva súkromného spravidla len príkladmo uvádza normy 

ordre public v slovenskom právnom poriadku, resp. najčastejšie sa obmedzuje na 

konštatovanie, že termín verejný poriadok je termínom „veľmi silným“ a jeho základy je 

možné vystopovať až k normám obsiahnutým v ústave a ústavných zákonoch. Autori dokonca 

upozorňujú na škodlivosť vytvorenia akéhosi katalógu zásad, ktoré tvoria obsah pojmu 

verejný poriadok. Zhodujú sa však v tom, že ide o „obsah takých právnych noriem, ktoré 

sledujú uspokojenie obzvlášť závažnej spoločenskej potreby... alebo o určené pravidlá, ku 

ktorým je možné dospieť abstrakciou z jednotlivých právnych noriem“
22

 pričom požiadavka, 

aby išlo o zásady, na ktorých je potrebné bezvýhradne trvať zdôrazňuje, že ide o skutočne 

základné zásady.  

Obdobne v prípade imperatívnych noriem sa stretávame s názorom, že ide o pojem 

nejasný a ťažko určiteľný.
23

  

Imperatívne normy, podobne ako zásady, ktoré tvoria obsah pojmu verejný poriadok 

spravidla „samy neupravujú práva a povinnosti účastníkov súkromnoprávnych pomerov, 

avšak ich použitie má pre právne postavenie týchto účastníkov určité dôsledky, napríklad pri 

ich porušení právny vzťah vôbec nevznikne alebo záväzok nebude možné plniť.“
24

 Zároveň 

niektorí autori uvádzajú, že pre imperatívne normy je charakteristické, že ich predmet úpravy 

je „priestorovo alebo personálne zvláštne vymedzený“
25

 a to tak, že zahrňujú určitý 

medzinárodne situovaný občianskoprávny vzťah do svojej personálnej alebo priestorovej 

pôsobnosti
26 

 a to buď výslovne priamo v norme (napr. § 5 Zákonníka práce cit.: Podmienky 

za ktorých môže byť prijatý do pracovnoprávneho vzťahu cudzinec alebo osoba bez štátnej 

príslušnosti, ustanovuje osobitný predpis.) alebo toto obmedzenie vyplyva zo zmyslu alebo 

účelu úpravy, ktorá je sledovaná normou. Vo vzťahu k požiadavke, aby išlo o normy priamo 

koncipované pre vzťahy s medzinárodnom prvkom sa však vyskytuje aj opačný názor,
27

 

podľa ktorého „sa jedná v prípade týchto noriem o autoritatívne vyjadrenie predstavy 

zákonodarcu o koncipovaní daného statusu bez ohľadu na prítomnosť či naopak absenciu 

medzinárodného prvku a prítomnosť takéhoto cudzieho prvku je do určitej miery 

ignorovaná.“ 

Keďže imperatívna norma vynucuje svoje priame uplatnenie na súkromnoprávne 

pomery, ktoré prebieha nezávisle od tradičných kolíznych noriem,
 

niektorí teoretici sa 

dokonca prikláňajú k záveru, že imperatívne normy sú samostatným druhom hraničného 

kritéria. 

                                                 
22

  KUČERA, Z.: Použití tuzemského práva v občanskoprávních vztazích s mezinárodním prvkem. In: Právník, 

1985, č. 3, (s. 274-286),  s. 279. 
23

 „Imperatívna norma, hoci jej pojem je doteraz v právnej teórii nejasný a ťažko určiteľný, by mala... slúžiť 

k ochrane verejného záujmu.“ ŠTEFANKOVÁ, N. – LYSINA, P.  a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 1. 

vydanie. Praha: C.H.Beck, 2011, 649 s., ISBN 978-80-7400-351-6, s. 417. 
24 

KUČERA, Z.: Použití tuzemského práva v občanskoprávních vztazích s mezinárodním prvkem. In: Právník, 

1985, č. 3, (s. 274-286), s. 277. 
25 

KUČERA, Z.: Použití tuzemského práva v občanskoprávních vztazích s mezinárodním prvkem. In: Právník, 

1985, č. 3, (s. 274-286), s. 278 
26

PAUKNEROVÁ, M.: Přímo použitelné administratívněprávní normy a mezinárodní právo soukromé. , In: 

Právník, č. 5, 1983, s. 479 a na strane 482 autorka dodáva, že tieto normy sú obsahovo určené priamo pre 

medzinárodne situované občianskoprávne vzťahy. 
27

K tomu pozri bližšie BĚLOHLÁVEK, A. J.: Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo. Komentáŕ. 1. 

vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, 2408 s, ISBN 978-80-7400-096-6. s. 394 a nasl. 
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Z hľadiska charakteru imperatívnych noriem prevládajú normy administratívneho 

charakteru ale vyskytujú sa medzi nimi aj normy súkromnoprávneho charakteru, pričom ako 

uvádza prof. Rozehnalová, cit.: „u noriem verejnoprávneho pôvodu ich aplikácia je 

považovaná za samozrejmú a aplikáciu noriem inak súkromnoprávnych je možné odôvodniť 

tzv. publicizáciou a verejným záujmom (určitej intenzity) v nich obsiahnutých, napr. 

záujmom na vrátení rovnováhy do súkromnoprávneho vzťahu.“  

Základné rozdiely medzi verejným poriadkom a imperatívnymi normami sú
28

  

- verejný poriadok zahŕňa všeobecnú kategóriu hodnôt, ktoré sú z pohľadu štátu 

absolútne základné a na ktorých je štát a jeho právny poriadok postavený, kým 

imperatívne normy sú normatívnym prostriedkom na presadenie verejného záujmu, 

pričom verejný poriadok je definovaný omnoho užšie ako verejný záujem a v tých 

prípadoch, kedy verejný záujem nie je identický so záujmami chránenými verejným 

poriadkom, nesmie verejný záujem prevážiť nad verejným poriadkom;  

- zásady, ktoré tvoria obsah pojmu verejný poriadok môžu podliehať zmenám
29

, ale 

spravidla len v obmedzenom rozsahu a tieto zmeny sú postupné, kým imperatívne 

normy sú určené na aktívne ovplyvňovanie konkrétneho správania sa a môžu 

podliehať rýchlym zmenám, ktorými reagujú na aktuálny vývoj spoločnosti; 

- kým zásady tvoriace obsah pojmu verejný poriadok sú všeobecnejšie, hodnoty 

chránené imperatívnymi normami musia byť ďaleko viac špecifické, jasne určiteľné 

a definovateľné pokiaľ ide o subjekt ochrany a dôvody, ktoré vedú zákonodarcu 

k prijatiu konkrétneho pravidla. V prípade verejného poriadku nie je nevyhnutné 

definovať adresáta konkrétneho záujmu – verejný poriadok sa často aplikuje široko 

a naprieč rôznymi právnymi odvetviami; 

- imperatívne normy reprezentujú pozitívne právo a pozitívne formujú vzťah medzi 

stranami alebo určujú správanie účastníkov právnych vzťahov, kým negatívna 

aplikácia výhrady verejného poriadku obmedzuje a bráni vzniku alebo trvaniu istých 

zásadne neprijateľných dôsledkov.  

V súvislosti s hmotnoprávnym verejným poriadkom a imperatívnymi normami je 

potrebné zdôrazniť, že tak zásady, ktoré tvoria obsah pojmu verejný poriadok ako aj 

imperatívne normy, sú primárne obsiahnuté v právnom poriadku štátu konajúceho súdu (lex 

fori) a sú určené primárne na ochranu záujmov štátu konajúceho súdu. 

Odlišný názor, že inštitút výhrady verejného poriadku môže slúžiť aj na ochranu verejného 

poriadku tretieho štátu (nie však lex causae), uvádzajú niektorí autori (napr. prof. Bogdan 

a prof. Kučera). V prípade, ak odkaz kolíznej normy (štátu A) chápeme ako odkaz na celý 

právny poriadok (štátu B) a kolízna norma cudzieho štátu (štátu B) odkáže na právo tretieho 

štátu (štát C), je možné použiť inštitút výhrady verejného poriadku na ochranu základných 

hodnôt práva toho štátu (štátu B), na ktorý odkázala kolízna norma lex fori (štátu A), čo je 

odôvodnené požiadavkou aplikácie cudzieho práva rovnakým spôsobom, ako by ho aplikoval 

cudzí justičný orgán. Proti takémuto názoru svedčia nasledovné argumenty: právne poriadky 

štátov sveta neposkytujú taxatívny výpočet zásad, ktoré tvoria obsah pojmu verejný poriadok 

a bolo by problematické vyžadovať od tuzemských orgánov (štátu A), aby správne 

identifikovali takéto zásady v cudzom práve (štátu B). Je tiež otázne, akým právom by sme 

nahradili normu tretieho štátu (štátu C), ktorá by odporovala verejnému poriadku cudzieho 
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 Prevzaté z BĚLOHLÁVEK: Public policy and public interest in international law and EU law. In: Czech 

yearbook of international law , 2012, Vol. 3, (s.117–148), s. 142 a nasl. 
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 Vzhľadom na možnosť zmeny základných zásad, ktoré tvoria obsah pojmu verejný poriadok je potrebné 

upozorniť, že výhrada verejného poriadku slúži na ochranu tých zásad, ktoré tvoria obsah pojmu verejný 

poriadok v čase rozhodovania. Autori sa však zhodujú na tom, že vo výnimočných prípadoch, ktoré sú 

odôvodnené zásadou rozumného a spravodlivého usporiadania vzťahu o ktorý ide, je možné uznať tie práva 

nadobudnuté v cudzine na základe cudzieho predpisu, ktoré síce odporujú súčasnému verejnému poriadku lex 

fori, avšak v čase nadobudnutia mu neodporovali.  
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štátu (štátu B). V neposlednom rade je potrebné aplikovať výhradu verejného poriadku 

reštriktívne, pričom z ustanovenia § 36
30

 zákona o MPSaP jasne vyplýva, že má chrániť len 

verejný poriadok Slovenskej republiky.   

V súvislosti s imperatívnymi normami sa častejšie, ako v prípade výhrady verejného 

poriadku, stretávame s názormi, že orgány aplikácie práva majú aplikovať nielen imperatívne 

normy lex fori ale aj imperatívne normy tretieho štátu a tiež aj imperatívne normy 

rozhodujúceho práva. V súvislosti s aplikáciou imperatívnych noriem rozhodujúceho práva 

(teda situáciou kedy tuzemský orgán poskytuje ochranu záujmom štátu, ktorého právo je 

právom rozhodujúcim) sa autori nezhodujú v odpovedi na otázku, či odkaz tuzemskej kolíznej 

normy je potrebné chápať ako odkaz na celý právny poriadok vrátane verejnoprávnych 

noriem, alebo je potrebné odkaz chápať len ako odkaz na tú skupinu noriem, ktoré priamo 

regulujú súkromnoprávny vzťahy a sú kvalifikované ako normy súkromnoprávnej povahy. 

Česká a slovenská veda medzinárodného práva súkromného sa prikláňa skôr k druhému 

prístupu a zároveň zdôrazňuje, že v prípade imperatívnych noriem iného štátu ako lex fori nie 

je možné reálne vyžadovať ich priamu aplikáciu, pokiaľ by ich priamu použiteľnosť 

negarantuje osobitná kolízna norma (napr. čl. 7 Rímskeho dohovoru). Autori upozorňujú, že 

v prípade imperatívnych noriem iných ako lex fori ide skôr o zhodnotenie účinkov týchto 

noriem na konkrétny súkromnoprávny pomer, teda o to, aby ich justičný orgán vzal do úvahy 

a príp. im priznal účinky, napr. tým, že konštatuje, že určité plnenie je nemožné.  

 

Verejný poriadok je primárne národnou kategóriou, avšak v súvislosti s integráciou 

európskych štátov v Európskej únii a Rade Európy vyvstáva otázka, či niektoré základné 

zásady, na ktorých je potrebné bezvýhradne trvať nie sú pre európske štáty spoločné, teda či 

existuje európsky verejný poriadok ako autonómna kategória.
31

 V tejto súvislosti sa v právnej 

teórii vyskytujú protichodné názory. Kým odporcovia existencie autonómneho pojmu 

európsky verejný poriadok tvrdia, že existuje len národný verejný poriadok a zásady 

európskeho práva a Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd sú jeho 

súčasťou, pričom orgány aplikácie práva
32

 sú pri aplikácii národnej výhrady verejného 

poriadku povinné zvažovať nielen súlad s národnými zásadami ale so základnými zásadami 

práva EÚ a Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Zástancovia 

existencie autonómneho pojmu európsky verejný poriadok naopak tvrdia, že európsky verejný 

poriadok ako autonómny koncept existuje a zahŕňa základné zásady práva EÚ a Rady Európy 

a odvolávajú sa pritom na rozhodovaciu činnosť Európskeho súdu pre ľudské práva 

a Súdneho dvora Európskej únie.
33

  

 ESĽP vo svojich rozhodnutiach opakovane konštatoval, že Európsky dohovor 

o ochrane ľudských práv a základných slobôd je ústavným nástrojom európskeho verejného 

poriadku.
34

 A hoci Súdny dvor Európskej únie pri výklade pojmu verejný poriadok, ktorý je 

používaný v prameňoch európskeho medzinárodného práva súkromného konštatoval, že 

pojem verejný poriadok nie je autonómnym pojmom a má byť vykladaný v súlade 

s národným právnym poriadkom členských štátov, predsa si ponechal právomoc stanoviť 

limity aplikácie tohto inštitútu, čo umožňuje Súdnemu dvoru Európskej únie, aby zabránil 
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 „..zásady spoločenského a štátneho zriadenia Slovenskej republiky a jej právneho poriadku, na ktorých je 

potrebné bez výhrady trvať.“ 
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 Spracované podľa ŠKERL J. K.: European public policy (with emphasis on exequatur proceedings). In: 

Journal of Private international law. č. 3, 2011, s. 463 a nasl.  
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 ŠKERL J. K.: European public policy (with emphasis on exequatur proceedings). In: Journal of Private 

international law. č. 3, 2011, s. 463. 
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 ŠKERL J. K.: European public policy (with emphasis on exequatur proceedings). In: Journal of Private 

international law. č. 3, 2011, s. 463 a BĚLOHLÁVEK, A. J.: Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo. 

Komentář. I díl. Praha: C. H. Beck, 2008, 2408 s., ISBN 978-80-7400-096-6, s. 556  
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 Napr. Loizidou v. Turecko, rozhodnutie zo dňa 23. marec 1995, sťažnosť č. 15318/89. 
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členskému štátu vzniesť výhradu verejného poriadku a ochránil zásady, ktoré tvoria jeho 

národný verejný poriadok. Súdny dvor Európskej únie môže zároveň vyžadovať, aby členský 

štát prostredníctvom výhrady verejného poriadku ochránil európske hodnoty, napr. v prípade 

Eco Swiss v. Benetton Súdny dvor Európskej únie konštatoval, že ustanovenia čl. 101 

Zmluvy o fungovaní EÚ je súčasťou verejného poriadku a musia byť členským štátom 

zvažované pri uznávaní a výkone cudzieho rozhodcovského rozhodnutia. 
35

   

 V rozhodovacej praxi justičných orgánov Slovenskej republiky sa prípady aplikácie 

výhrady verejného poriadku takmer nevyskytujú a aj ak sa vyskytnú, priamy odkaz na 

Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd sa v nich nenachádza. 

Justičné orgány používajú skôr odkazy na základné ľudské práva obsiahnuté v Ústave 

Slovenskej republiky. To však, podľa nášho názoru, neznamená, že Európsky dohovor 

o ľudských právach a základných slobodách a judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva 

nemajú byť zvažované pri aplikácii tohto inštitútu. Z konštantnej judikatúry Ústavného súdu 

Slovenskej republiky totiž vyplýva, „že základné práva a slobody podľa Ústavy SR je 

potrebné vykladať a uplatňovať v zmysle a duchu medzinárodných zmlúv o ľudských právach 

a základných slobodách. Pri vymedzení obsahu základných práv a slobôd, zakotvených 

v Ústave prihliadal (Ústavný súd SR) aj na znenie Európskeho dohovoru o ochrane ľudských 

práv a základných slobôd a iných medzinárodných zmlúv a príslušnú judikatúru k nich 

vydanú... a osvojil si názor, podľa ktorého ústavu nie je možné vysvetľovať spôsobom 

zakladajúcim porušenie medzinárodnej zmluvy o ľudských právach, ak ňou je Slovenská 

republika viazaná.“
36

 

 

4 APLIKÁCIA HMOTNOPRÁVNEJ VÝHRADY VEREJNÉHO PORIADKU 

A IMPERATÍVNYCH NORIEM V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY   

 

Výsledkom aplikácie hmotnoprávnej výhrady verejného poriadku je korekcia riešení, 

ktoré prináša slepá tuzemská kolízna norma, preto sa výhrada verejného poriadku 

nezameriava na tuzemské kolízne normy a ani na normy cudzieho rozhodného práva ako také, 

ale na materiálne riešenia, ktoré sú dôsledkom aplikácie hmotnoprávnej normy cudzieho 

práva v tuzemskom právnom poriadku.  

Predpokladom správnej aplikácie inštitútu výhrady verejného poriadku je zistenie 

rozhodujúceho práva na základe odkazu kolíznej normy. Teda až po aplikácii tuzemskej 

kolíznej normy, určení rozhodujúceho práva, ktorým je právo iné ako lex fori
37

 a zistení jeho 

obsahu prichádza do úvahy aplikácia inštitútu výhrady verejného poriadku. Opačný prístup, 

ktorý by bol založený na identifikovaní zásad v lex fori, ktoré tvoria obsah pojmu verejný 

poriadku a ich priame aplikovanie na konkrétny prípad by bol v rozpore s filozofiou inštitútu 

výhrady verejného poriadku a je typický pre aplikáciu imperatívnych noriem, pri ktorých 

orgán aplikácie práva v zásade nezaujíma, aké právo je právom rozhodujúcim a ako je 

konkrétna otázka v rozhodujúcom práve upravená, ale priamo aplikuje imperatívne normy lex 

fori.  

Po zistení obsahu a znenia cudzieho práva je následne nevyhnutné aplikovať cudzie 

hmotnoprávne ustanovenie na konkrétne skutkové okolnosti daného prípadu 
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 ŠKERL J. K.: European public policy (with emphasis on exequatur proceedings). In: Journal of Private 

international law. č. 3, 2011, s. 470 a nasl.  
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37
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a hypoteticky posúdiť, aký výsledok by sa dosiahol v konkrétnom prípade.
38

 Zo znenie § 

36 ZoMPSaP totiž jednoznačne vyplýva, že nie cudzia norma ako taká, ale konkrétne právne 

riešenie právnej otázky, ktoré je výsledkom aplikácie cudzej normy v konkrétnom prípade, je 

dôvodom pre aplikáciu výhrady verejného poriadku. Ako uvádza prof. Lagarde, často sa 

stáva, že výsledok aplikácie cudzieho práva nie je kompatibilný s verejným poriadkom lex 

fori, ak sa táto otázka posudzuje abstraktne, avšak s ohľadom na konkrétne okolnosti 

jednotlivého prípadu aplikáciou cudzej normy nedochádza k porušeniu verejného poriadku 

fóra a uvádza, že sa vyskytujú aj opačné prípady, kedy cudzie právo, ak ho posudzujeme 

v abstraktnej rovine nie je v rozpore s verejným poriadkom, ale jeho konkretizáciou na 

okolnosti konkrétneho prípadu dochádza k porušeniu lex fori
39

. Napríklad: rozhodujúce právo 

štátu A stanovuje nízku vekovú hranicu pre spôsobilosť na uzavretie manželstva, ale 

v konkrétnom prípade, by obaja snúbenci, štátni príslušníci štátu A mali viac ako 18 rokov
40

 

V tomto prípade by nebolo účelné konštatovanie rozporu s verejným poriadkom lex fori 

a aplikácia lex fori, pretože by sa v konečnom dôsledku aplikáciou tuzemského práva dospelo 

k rovnakému výsledku, ako v prípade aplikácie cudzieho práva.
41

 

V súvislosti s potrebou posúdenia účinkov aplikácie cudzieho práva sa v právnej vede 

vytvorili viaceré teórie, ktoré sa snažia vymedziť relatívnosť výhrady verejného poriadku. 

Z nich najvýznamnejšia je nemecká teória (tzv. Inladsbeziehung), ktorá vychádza z názoru, že 

pre aplikáciu výhrady verejného poriadku je dôležitejšia existencia spojenia medzi vecou a 

fórom ako samotná skutočnosť, že cudzie právo odporuje verejnému poriadku lex fori.  Teda 

výhrada verejného poriadku môže byť použitá len v tých prípadoch, kedy takéto spojenie 

existuje. Táto doktrína má svoje opodstatnenie najmä v súvislosti s predbežnými otázkami 

v medzinárodnom práve súkromnom. V prípade predbežnej otázky je spravidla menšia väzba 

medzi právnou otázkou a fórom ako v prípade hlavnej otázky. Štáty, ktoré prijali tento prístup 

sú tak v prípade nedostatočného vzťahu medzi fórom a sporom náchylnejšie akceptovať 

aplikáciu cudzieho práva aj v situácii, kedy sú účinky tejto aplikácie v rozpore s právnym 

poriadkom daného štátu. Nevýhodou tejto koncepcie je, že potrebný vzťah sporu a fóra nie je 

taxatívne vymedzený, čo spôsobuje nejasnosti pri aplikácii tejto koncepcie a ako zdôrazňuje 

prof. Bogdan, ak by nebolo žiadne spojenie medzi právnou otázkou a fórom, justičný orgán 

by si nemohol založiť právomoc na konanie o takomto spore.
42

 Vyskytujú sa aj názory, že 

väzba musí byť posudzovaná v každom jednotlivom prípade a nie je možné ju definovať 

vopred, pričom väzba môže byť priestorová alebo sa môže viazať k osobe.
43

 Čím je však 

spojenie medzi vecou a fórom užšie, tým väčšia je pravdepodobnosť aplikácie výhrady 

verejného poriadku. 

V českej a slovenskej vede medzinárodného práva sa pri výklade § 36 zákona 

o MPSaP rovnako stretávame s požiadavkou existencie dostatočného spojenia medzi fórom 

a sporom, o ktorom sa rozhoduje. Napr. prof. Kučera uvádza „pri hodnotení, či sú 

v konkrétnom prípade splnené podmienky pre použitie § 36 zákona o MPSaP, bude záležať 
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tiež na tom, aký intenzívny vzťah má posudzovaný prípad k tuzemsku. Čím bude tento vzťah 

silnejší, tím je väčšie nebezpečenstvo nežiaducich dôsledkov.“
44

  

Ak justičný orgán v konkrétnom prípade dospeje k záveru, že účinky aplikácie cudzieho 

rozhodujúceho práva sú v rozpore s verejným poriadkom Slovenskej republiky je povinný 

cudzí predpis ex offo neaplikovať. Reštriktívny charakter inštitútu výhrady verejného 

poriadku však vyžaduje, aby justičný orgán neodmietol aplikáciu cudzieho rozhodujúceho 

práva ako celku ale len príslušného ustanovenia,
45

 pričom otázka, akým právom má byť 

takéto ustanovenie nahradené, nie je v slovenskej vede medzinárodného práva súkromného 

jednoznačne vyriešená. Prikláňame sa k prevažujúcemu názoru, že v prípade, ak je potrebné 

nepoužitý cudzí právny predpis nahradiť, použije sa lex fori, hoci zásada rozumného 

a spravodlivého usporiadania vzťahu môže v konkrétnom prípade odôvodňovať aplikáciu 

iného práva.
46

 

 

5 APLIKÁCIA PROCESNEJ VÝHRADY VEREJNÉHO PORIADKU   

 

Základným rozdielom medzi hmotnoprávnym a procesným verejným poriadkom je 

predmet, ktorý je verejným poriadkom posudzovaný. Kým v prípade hmotnoprávnej výhrady 

verejného poriadku dochádza k posudzovaniu účinkov cudzieho práva v prípade procesnej 

verejného poriadku sa hodnotia účinky uznania cudzieho súdneho rozhodnutia,
47

 

rozhodcovského rozhodnutia alebo obdobného titulu alebo účinok niektorého zahraničného 

civilného procesného úkonu.
48

 

Ani pri aplikácii procesnej výhrady verejného poriadku nedochádza k skúmaniu 

cudzieho individuálneho normatívneho aktu ako takého, ale preskúmavajú sa účinky jeho 

uznania v tuzemskom práve. Ako uvádza prof. Bělohlávek, v prípade procesnej výhrady 

verejného poriadku nedochádza k skúmaniu hypotetického účinky niektorého práva ale 

k preskúmaniu účinkov konkrétneho rozhodnutia, pričom tieto účinky posudzuje orgán, ktorý 

vytvára ordre public vo svojej každodennej rozhodovacej praxi.
49

  

Na rozdiel od hmotnoprávnej výhrady verejného poriadku sa v prípade procesnej 

výhrady verejného poriadku nezohľadňuje verejný poriadok tretieho štátu avšak, keďže 

v tomto štádiu už nie je možné zohľadniť imperatívne normy lex fori, tieto je možné zvažovať 

pri aplikácii procesnej výhrady verejného poriadku.
50

 

                                                 
44

 KUČERA, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 7., opravené a doplňené vydání. Brno: Doplněk, 2008, ISBN 

978-80-7239-231-1, s. 196. 
45

 KUČERA, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 7., opravené a doplňené vydání. Brno: Doplněk, 2008, ISBN 

978-80-7239-231-1, s. 196. 
46

 ŠTEFANKOVÁ, N. – LYSINA, P.  a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 1. vydanie. Praha: C.H.Beck, 

2011, ISBN 978-80-7400-351-6, s. 167. 
47

 KAPITÁN, Z.: Teorie veřejného pořádku a kritéria jeho použití. In: Časopis pro právní vědu a praxi. č. 3, 

2004, s. 216. 
48

 BĚLOHLÁVEK, A. J.: Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo. Komentář. I díl. Praha: C. H. Beck, 2008, 

2408 s., ISBN 978-80-7400-096-6, s. 415. 
49

 BĚLOHLÁVEK, A. J.: Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo. Komentář. I díl. Praha: C. H. Beck, 2008, 

2408 s., ISBN 978-80-7400-096-6, s. 417. 
50

 Napr. VAŠKE, V.: Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice. 1. vydání. Praha: C.H.BECK, 2007. 
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V súvislosti s procesnou výhradou verejného poriadku sa často skloňuje francúzska doktrína 

attenuated effects, podľa ktorej je v záujme ochrany právneho postavenia osôb, ktoré bolo 

nadobudnuté v cudzine, aby práva platne nadobudnuté boli zachované. Preto je výhradu 

verejného poriadku v štádiu uznania cudzieho rozhodnutia alebo iného individuálneho 

právneho aktu potrebné aplikovať len vo výnimočných prípadoch. Teda justičný orgán je 

náchylnejší priznať právne účinky rozhodnutiu vydanému na základe normy, ktorú by 

v nachádzacom konaní sám neaplikoval z dôvodu výhrady verejného poriadku. Nazdávame 

sa, že uvedená doktrína našla svoj odraz aj v slovenskom medzinárodnom práve súkromnom, 

keď Valentovič a Tomko rozlišujú medzi relatívnou výhradou verejného poriadku 

a absolútnou výhradou verejného poriadku. O „tzv. relatívnej výhrade verejného poriadku 

hovoria v prípade, ak kvôli verejnému poriadku nemožno síce aplikovať cudziu právnu 

normu, ale v určitých prípadoch bude možné priznať právne účinky cudzím právnom aktom 

vydaným na jej základe cudzími orgánmi aj vo sfére vplyvu nášho právneho poriadku...“
51

 

pričom argumentujú zásadou rozumného a spravodlivého usporiadania vzťahu, ktorá je 

jednou zo základných zásad slovenského medzinárodného práva súkromného a „o absolútnej 

výhrade verejného poriadku hovoria uvedení autori v prípade, ak sa z dôvodu ochrany 

verejného poriadku nepripúšťa aplikácia obsahovo rozdielneho cudzieho práva a zároveň 

nepripúšťa uznanie cudzích právnych aktov vydaných na základe takejto cudzej normy vo 

sfére slovenského právneho poriadku.“
52

  

Keďže dôsledkom aplikácie procesnej (uznávacej) výhrady verejného poriadku je 

nepriznanie právnych účinkov cudziemu individuálnemu právnemu aktu, úvahy o náhradnom 

práve sú v tomto prípade bezpredmetné. Obdobne to platí aj v prípade poskytovania právnej 

pomoci, kedy dôsledkom aplikácie procesnej výhrady verejného poriadku je buď 

neposkytnutie právnej pomoci alebo uskutočnenie procesného úkonu na základe tuzemských 

procesných predpisov.  

 

ZÁVER 

 

Inštitút výhrady verejného poriadku sa v slovenskej aplikačnej praxi takmer 

nepoužíva. Pričom aj v tom malom množstve existujúcich prípadov prevažuje procesná 

výhrada verejného poriadku nad hmotnoprávnou. Dôvody, ktoré podľa nášho názoru 

spôsobujú zriedkavú aplikáciu inštitútu hmotnoprávnej výhrady verejného poriadku môžeme 

rozdeliť do troch základných skupín.  

Prvú skupinu predstavujú dôvody vyplývajúce z výnimočnej povahy tohto nástroja, 

ktorý neslúži na ochranu všetkých kogentných noriem ale len tých najzákladnejších zásad, 

ktoré tvoria uholný kameň právneho poriadku a štátneho zriadenia a nadužívanie tohto 

nástroja by nepochybne viedlo k podkopaniu samotnej podstaty medzinárodného práva 

súkromného. Avšak pre orgány aplikácie práva nemusí neaplikácia výhrady verejného 

poriadku v sporných prípadoch vždy znamenať „ľahšiu“ cestu, pretože aj nepoužitím tohto 

nástroja môže dôjsť k porušeniu záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Európskeho 

dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd alebo práva EÚ.  

Ďalším dôvodom, prečo k aplikácii výhrady verejného poriadku takmer nedochádza je 

skutočnosť, že orgány aplikácie práva majú k dispozícii aj iné nástroje na presadenie záujmov 

štátu – okrem imperatívnych noriem sú to najmä tzv. materializované kolízne normy, ktoré sú 

                                                                                                                                                         
zohľadniť tiež imperatívne normy svojho práva, ktoré by ho obmedzovali aj v prípade, ak by sám rozhodoval 

spor v merite veci v nachádzacom konaní.   
51

 POREDOŠ, F. – ĎURIŠ, M. – LYSINA, P.: Základy medzinárodného práva súkromného. 1. vyd. Dotl. 

Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, vydavateľské oddelenie, 2006, 244 s. ISBN 

80-7160-226-4  S. 112 a nasl. 
52

 Tamtiež, s. 112. 
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obsiahnuté v zákone o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom a ktoré už v štádiu 

výberu rozhodujúceho práva prikazujú justičnému orgánu prihliadať na obsah cudzieho práva 

a v prípade nežiaducich dôsledkov (napr. nedostatočná ochrana práv spotrebiteľa pri voľbe 

práva - § 9 ods. 3 zákona o MPSaP; nemožnosť zrušenia manželstva rozvodom - § 22 ods. 2 

zákona o MPSaP; nemožnosť osvojenia - § 26 zákona o MPSaP) aplikovať ako právo 

rozhodujúce slovenský právny poriadok. 

Keďže základnou podmienkou aplikácie výhrady verejného poriadku je zistenie 

obsahu a znenia cudzieho rozhodujúceho práva, nie je vylúčené, že v niektorých prípadoch 

môže dôjsť k neaplikácii tohto inštitútu aj z jednoduchého dôvodu, že obsah a znenie 

cudzieho práva sa nepodarilo zistiť a slovenský justičný orgán pri rozhodovaní aplikuje lex 

fori.  

 

Použitá literatúra:  

 

1. Bělohlávek, A. J.: Public policy and public interest in international law and EU law. 

In: Czech yearbook of international law , č. 3, 2012, s.117–148. 

2. Bělohlávek, A. J.: Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo. Komentář. I díl. Praha: 

C. H. Beck, 2008, 2408 s., ISBN 978-80-7400-096-6. 

3. Bogdan, M.: Private international law as Component of the Law of the forum. Hague: 

Martinus Nijhoff Publishers, 2012, 354 s., ISBN  978-90-04-22634-0.  

4. Bystrický, R.: Nástin mezinárodného práva soukromého. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1955. 

5. Kapitán, Z.: Teorie veřejného pořádku a kritéria jeho použití. 1. část. In: Časopis pro 

právní vědu a praxi. č. 3, 2004, s. 214–227.  

6. Kapitán, Z.: Teorie veřejného pořádku a kritéria jeho použití. 2 část. In: Časopis pro 

právní vědu a praxi. č. 4, 2004, s. 302-307.  

7. Kiestra L. R.: The impact of fundamental rights on private international law. Hague: 

T.M.C. ASSER PRESS, 2014, 244 s., ISBN 978-94-6265-031-2. 

8. Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 7., opravené a doplnené vydání. Brno: 

Doplněk, 2008, ISBN 978-80-7239-231-1. 

9. Kučera, Z.: Použití tuzemského práva v občanskoprávních vztazích s mezinárodním 

prvkem. In: Právník, č. 3, 1985, s. 274-286. 

10. Lagarde, P.: Public policy. In:  Lipstein, K. (ed.), International Encyclopedia of 

Comparative Law, Vol 111: Private International Law. 

11. Lysina, P. – Štefanková, N. – Ďuriš, M. – Števček, M.: Zákon o medzinárodnom práve 

súkromnom a procesnom. Komentár. 1. vydanie. Praha: C.H.Beck, 2012, ISBN 978-

80-7400-415-5. 

12. Ondrová, J. – Svitana, R.: Aplikácia judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva 

v rozhodovaní Ústavného súdu SR a Európskeho súdneho dvora. In: Politické vedy, č. 

3, 2004, s. 133-141. 

13. Pauknerová, M.: Přímo použitelné administratívněprávní normy a mezinárodní právo 

soukromé. , In: Právník, č. 5, 1983, s. 477-489. 

14. Poredoš, F. – Ďuriš, M. – Lysina, P.: Základy medzinárodného práva súkromného. 1. 

vyd. Dotl. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Vydavateľské oddelenie, 2006, 244 s. ISBN 80-7160-226-4.   

15. Rozehnalová N., Týč, V., Kolizní smluvní právo, výhrada veřejného pořádku a 

mezinárodně kogentní normy, Právník, č. 5, 2002, s. 634-661. 

16. Škerl J. K.: European public policy (with emphasis on exequatur proceedings). In: 

Journal of Private international law. č. 3, 2011, s. 461-490. 



 

139 
 

17. Štefanková, N. – Lysina, P.  a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 1. vydanie. Praha: 

C.H.Beck, 2011, 649 s, ISBN 978-80-7400-351-6. 

18. Trávničková, S.: Limitation of choice of law – mandatory rules and internationally 

mandatory rules. Dostupné online: 

http://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/mezinaro/travnickova.pdf 

19. Vaške, V.: Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice. 1. vydání. Praha: 

C.H.BECK, 2007, 496 s, ISBN 978-80-7179-614-5. 

20. VARŠO, J.: Postavenie ordre public v medzinárodnom súkromnom práve. In: 

slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, Bratislava; Česká spoločnosť 

pre medzinárodné právo pri ČSAV, Bratislava. K aktuálnym otázkam rozvoja 

súčasného medzinárodného práva. Bratislava: 1984, s. 225 – 238 

 

 

Kontakt – e-mail: michal.duris@flaw.uniba.sk, katarina.burdova@flaw.uniba.sk 

 

Tento článok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo- 

orientovaný projekt: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, 

ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja. 

 

 
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

 
 

This contribution/publication is the result of the project implementation: Comenius 

University in Bratislava Science Park supported by the Research and Development 

Operational Programme funded by the ERDF 

Grant number : ITMS 26240220086. 

 
  Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

 
 

 

mailto:michal.duris@flaw.uniba.sk


 

140 
 

VÝHRADA VEREJNÉHO PORIADKU A NÁHRADNÉ MATERSTVO 
 

ORDRE PUBLIC AND SURROGACY  
 

Katarína Burdová 

 
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 

 

Abstrakt 

 

Článok analyzuje možnosti aplikácie výhrady verejného poriadku a imperatívnych noriem 

v súčasnom slovenskom medzinárodnom práve súkromnom vo veciach určenia rodičovstva 

v prípadoch náhradného materstva. Osobitný dôraz je kladený na analýzu rozhodnutí 

Európskeho súdu pre ľudské práva a jej vplyv na skúmanú problematiku.  

 

Kľúčové slová: výhrada verejného poriadku, imperatívne normy, náhradné materstvo, 

rodičovstvo,  

 

Abstract 

 

The article analyzes the possibilities of application of the public policy exception in the 

current Slovak private international law in matters relating to the establishment of parentage 

in surrogacy cases. Particular emphasis is placed on analysis of the decisions of the European 

Court of Human Rights and its impact on research problems. 

 

Key words: public ordre, overriding mandatory rules, surrgacy, parenthood  

 

ÚVOD 

 

Náhradné materstvo je „situácia, keď buď odplatne alebo snáď i bezodplatne je žena 

„objednaná“ za účelom, aby sa dala artificiálne (umelo) inseminovať (spravidla semenom 

muža z objednávateľského páru), alebo aby si dala implantovať embryo obstarané 

objednávateľským párom a aby takéto dieťa donosila a po pôrode odovzdala 

objednávateľom.“
1
  

Stretávame sa s rozlišovaním
2
  gestačného a tradičného náhradného materstva 

a plateného (resp. komerčného) alebo neplatného (tzv. altruistického) náhradného materstva. 

V prípade tradičného náhradného materstva je pri oplodnení použité vajíčko náhradnej matky 

a ona má genetický vzťah k dieťaťu. V prípade tejto formy nie je nevyhnutný medicínsky 

zákrok, ak je k oplodneniu použité semeno muža z objednávateľského páru. V takom prípade 

sa táto forma náhradného materstva ani nepovažuje za metódu asistovanej reprodukcie. 

V prípade gestačného náhradného materstva sa vždy vyžaduje medicínsky zákrok, pretože na 

oplodnenie je použité vajíčko inej ženy ako náhradnej matky a to buď ženy 

z objednávateľského páru alebo tretej ženy – darkyne vajíčka. Komerčná forma náhradného 

materstva znamená spravidla zapojenie komerčných agentúr, ktoré sprostredkujú 

objednávateľskému páru náhradnú matku, ktorej sú následne uhradené nielen náklady 

                                                 
1
 HUMENÍK, I.: Ochrana osobnosti a medicínske právo. Eurokódex, 2011, s. 179. 

2
 DEMPSEY, D.: Surrogacy, gay male couples and significance of biogenetic paternity. In: New Genetics and 

Society, 2013, vo. 32, č. 1, s. 37-53, s. 38.  
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súvisiace s tehotenstvom a pôrodom ale je poskytnutá aj odmena za jej služby.
3
 V prípade 

altruistickej formy je kontakt medzi náhradnou matkou a objednávateľským párom často 

sprostredkovaný prostredníctvom známych alebo inzerciou. Náhradnej matke môžu byť 

uhradené náklady spojené s tehotenstvom a pôrodom ale nie je jej poskytnutá žiadna odmena 

v súvislosti s pokynutými „službami“ náhradnej matky.
4
 

Náhradné materstvo vyvoláva množstvo etických a právnych otázok.
5
 Je však 

nepochybné, že vo svete sa stáva pre páry čoraz vyhľadávanejším spôsobom riešenia 

reprodukčných problémov a to popri osvojení. Dôvodom sú napr. obmedzené možnosti 

osvojenia pre páry rovnakého pohlavia alebo skutočnosť, že dieťa môže byť biologickým 

dieťaťom objednávateľského páru na rozdiel od osvojenia. 

Keďže podstatou náhradného materstva je založenie vzťahu „rodič – dieťa“ medzi 

dieťaťom a osobami z objednávateľského páru, zameriame sa na otázku určovania 

rodičovstva v prípadoch náhradného materstva. Keďže táto otázka je v podmienkach 

Slovenskej republiky jednoznačne vyriešená ustanovením § 82 zákona č. 35/2006 Z. z. 

o rodine v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodine“) sústredíme pozornosť na 

situácie s cudzím prvkom, v ktorých dochádza k stretu slovenskej právnej úpravy a právnej 

úpravy štátov, ktoré povoľujú náhradné materstvo. 

 

1 NÁHRADNÉ MATERSTVO A URČOVANIE RODIČOVSTVA 

 

V prípade náhradného materstva v súvislosti s určovaním rodičovstva prichádzajú do 

úvahy, ako právni rodičia dieťaťa viaceré osoby. V prípade tradičného náhradného materstva 

prichádza do úvahy ako matka dieťaťa jednak náhradná matka, ktorá dieťa porodila a je 

zároveň aj genetickou matkou dieťaťa, pretože poskytla na oplodnenie vlastné vajíčko a 

aj žena z objednávateľského páru, ktorá v dohode o náhradnom materstve prejavila vôľu byť 

matkou dieťaťa. Ako otec dieťaťa prichádza do úvahy jednak muž, ktorému svedčí otcovstvo 

v dôsledku jeho pomeru k náhradnej matke dieťaťa, najčastejšie manžel náhradnej matky; ako 

aj muž z objednávateľského páru, v dôsledku toho, že je zároveň aj biologickým rodičom 

dieťaťa. V prípade úplného gestačného náhradného materstva sa okruh týchto osôb rozširuje 

o darkyňu vajíčka
6
 a darcu spermií. 

Právne poriadky štátov sveta spravidla nepripúšťajú, aby dieťa malo viac ako dvoch 

rodičov, výnimku predstavuje napr. kalifornský právny poriadok, ktorý umožňuje súdu, aby 

určil že dieťa, ak je to v jeho najlepšom záujme, malo viac ako dvoch rodičov.
7
 Obdobná 

právna úprava je obsiahnutá v kanadskom zákone – Canadian 2010 Uniform Child Status Act 

(čl. 9).
8
 

                                                 
3
 V literatúre sa tiež stretávame s pojmom „prenájom maternice“. 

4
 DEMPSEY, D.: Surrogacy, gay male couples and significance of biogenetic paternity. In: New Genetics and 

Society, 2013, vo. 32, č. 1, s. 37-53, s. 38. 
5
 K právnym a etickým otázkam náhradného materstva pozri napr.: ERDÖSOVÁ, A.: Náhradné materstvo; 

právne a eticky, alebo platí: mater semper certa est, pater incertus. In: Justičná revue, 66, 2014, č. 12, s. 1474-

1493. 
6
 V súvislosti s právnou úpravou Spojeného kráľovstva, ktorá umožňuje vedcom modifikovať DNA embrií tak, 

že lekár odoberie jadrové DNA z vajíčka jednej ženy a vloží ho do darcovského vajíčka inej ženy, z ktorého bolo 

DNA odstránené, nie je vylúčené, že do úvahy pri náhradnom materstve prichádza ako matka dieťaťa aj darkyňa, 

ktorá poskytla jadrové DNA na oplodnenie.  
7
 Bližšie k analýze kalifornskej právnej úpravy, ktorá nadobudla účinnosť k 1.1.2014 pozri napr. PFENSON, E. 

A.: Concerns of finding more parents and fewer legal strangers in California´s recently-proposed multi-parents 

bill. In: Notre Dame Law Review, vo. 88, č. 4, 2013. dostupne online: 

http://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1144&context=ndlr 
8
 A study of legal parentage and the issues arising from international surrogacy arrangements. Preliminary 

document No 3 C of March 2014 for the attention of the Council of April 2014 on General Affairs and Policy of 

the Conference. Dostupné online: http://www.hcch.net/upload/wop/gap2014pd03c_en.pdf 
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To, ako jednotlivé štáty pristupujú k náhradnému materstvu
9
 sa následne odzrkadľuje 

na právnej úprave rodičovstva v prípadoch, keď k narodeniu dieťaťa došlo za použitia tejto 

metódy asistovanej reprodukcie.  

Štáty, ktoré buď zakazujú alebo neregulujú náhradné materstvo, budú aplikovať 

všeobecné pravidlá určovania rodičovstva, teda za matku dieťaťa sa bude považovať spravidla 

žena, ktorá dieťa porodila. Otcovstvo sa následne určí na základe niektorej z existujúcich 

domnienok otcovstva alebo na základe uznania otcovstva. Objednávateľskému páru je 

následne v niektorých krajinách umožnené osvojenie dieťaťa. Štáty, v ktorých existuje právna 

úprava náhradného materstva najčastejšie preferujú materstvo ženy, ktorá dieťa porodila 

avšak po narodení dieťaťa umožňujú prevod rodičovstva na náhradnú matku a to buď na 

základe osobitného procesného postupu alebo na základe osvojenia. V prípade otcovstva sa 

uplatní buď niektorá z domnienok svedčiaca napríklad manželovi náhradnej matky alebo 

uznanie otcovstva zo strany náhradného otca dieťaťa. Výnimku v tomto smere predstavuje 

Rusko a Kanada, ktoré umožňujú, aby objednávateľský pár bol priamo zapísaný do rodného 

listu dieťaťa ako jeho rodičia, ak s tým náhradná matka po pôrode súhlasí a Brazília, kde sa 

objednávateľský pár považuje za právnych rodičov na základe dohody uzavretej s náhradnou 

matkou, ktorá je podkladom pre ich zapísanie do rodného listu dieťaťa. V ďalších štátoch je 

možné získať ešte pred narodením dieťaťa súdne rozhodnutie určujúce, že osoby z 

objednávateľského páru budú právnymi rodičmi dieťaťa.
10

 Nie je tiež vylúčené, že za 

právnych rodičov dieťaťa sa budú považovať osoby rovnakého pohlavia.   

V Slovenskej republike nie je náhradné materstvo explicitne zakázanou metódou 

asistovanej reprodukcie, avšak ustanovenie § 82 ods. 1 a 2 zákona o rodine v súvislosti 

s právnou úpravou určenia materstva stanovuje, že za matku dieťaťa sa považuje žena, ktorá 

dieťa porodila a dohody a zmluvy, ktoré sú v rozpore s touto zásadou, sú absolútne neplatné.  

  

2 NÁHRADNÉ MATERSTVO A MEDZINÁRODNÉ PRÁVO SÚKROMNÉ 

   

2. 1 Aplikácia cudzieho práva slovenskými justičnými orgánmi 

 

Rozhodovanie sporov týkajúcich sa rodičovstva patrí v Slovenskej republike do 

výlučnej právomoci súdov.  

V prípadoch s cudzím prvkom
11

 je slovenský justičný orgán povinný ex offo
12

 

preskúmať svoju medzinárodnú právomoc a na základe aplikácie kolíznych noriem určiť 

                                                 
9
 Štáty sveta podľa ich prístupu k náhradnému materstvu je možné rozdeliť do nasledovných kategórií:  

- štáty, v ktorých je náhradné materstvo zakázané;  

- štáty, v ktorých je náhradné materstvo prevažne neregulované; 

- štáty, ktoré výslovne povoľujú a regulujú náhradné materstvo; 

- štáty, ktoré majú pozitívny prístup k náhradnému materstvu vrátane jeho komerčnej formy.  

Bližšie k jednotlivým kategóriám štátov a ich právnej úprave pozri: TRIMMINGS, K. – BEAUMONT, P.: 

International Surrogacy arrangements: Legal regulation at the International Level. Oxford: Hart Publishing, 

2013. 
10

 Spracované podľa materiálu: A study of legal parentage and the issues arising from international surrogacy 

arrangements. Preliminary document No 3 C of March 2014 for the attention of the Council of April 2014 on 

General Affairs and Policy of the Conference. Dostupné online: 

http://www.hcch.net/upload/wop/gap2014pd03c_en.pdf 

s. 17 a nasl.  
11

 Cudzí prvok sa v týchto prípadoch najčastejšie viaže k subjektu (napr. dieťa alebo rodič sú cudzími štátnymi 

príslušníkmi) alebo k právnej skutočnosti (k narodeniu dieťaťa, ktoré je slovenským štátnym príslušníkom, došlo 

v cudzine). 
12

 Podľa § 48 ods. 2 zákona o MPSaP súd preskúma právomoc skôr, ako začne konať o veci samej, na základe 

skutočností, ktoré existujú v čase podania návrhu. Ak dôjde následne k zmene týchto skutočností, právomoc 

súdu zostáva zachovaná.  
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rozhodné právo, ktorým sa bude spravovať súkromnoprávny pomer alebo právna otázka 

s cudzím prvkom. Úprava právomoci a rozhodného práva vo veciach určenia rodičovstva je 

vylúčená z vecnej pôsobnosti predpisov európskeho medzinárodného práva súkromného 

a okrem dvojstranných zmlúv o právnej pomoci
13

, ktorými je Slovenská republika viazaná
14

, 

nedošlo k jej unifikácii na medzinárodnej úrovni. Na národnej úrovni je obsiahnutá v zákone 

č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o MPSaP“). Ustanovenie § 40 zákona o MPSaP priznáva 

slovenským justičným orgánom právomoc na konanie vo veciach určenia rodičovstva, ak má 

odporca v Slovenskej republike všeobecný súd alebo ak má v Slovenskej republike všeobecný 

súd navrhovateľ alebo ak jeden z rodičov alebo dieťa je slovenským občanom. Rozhodné 

právo pre určenie rodičovstva upravuje § 23 zákona o MPSaP, toto ustanovenie je relevantné 

nielen z pohľadu slovenských justičných orgánov ale aj matričných úradov, ktoré prijímajú 

súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva.  

Ustanovenie § 23 zákona o MPSaP používa pre otázky zistenia alebo zapretia 

rodičovstva hraničné kritérium štátnej príslušnosti (lex patriae) dieťaťa v čase narodenia 

a kritérium obvyklého pobytu v prípade určenia otcovstva k dieťaťu, ktoré je slovenským 

štátnym príslušníkom a narodilo sa a žije v cudzine.
15

 Subsidiárne je možné aplikovať 

slovenské právo, ak dieťa – cudzí štátni príslušník žije v Slovenskej republike a použitie 

slovenského práva je v jeho záujme.  

Uznanie rodičovstva sa spravuje rovnakým právnym poriadkom ako zistenie alebo 

zapretie rodičovstva, avšak v zmysle § 23 ods. 3 zákona o MPSaP na platnosť uznania 

rodičovstva postačí, ak sa stane podľa práva štátu, v ktorom k uznaniu došlo.  

Z uvedeného vyplýva, že slovenské justičné orgány budú aplikovať cudzie právo vo 

veciach určenia rodičovstva najčastejšie vtedy, ak k narodeniu cudzieho štátneho príslušníka 

dôjde na Slovensku
16

 ako aj v prípade, ak k narodeniu slovenského štátneho príslušníka dôjde 

v cudzine a maloletý v cudzine žije.
17

 V prípade, ak sa slovenský štátny príslušník narodil 

v cudzine avšak nežije tam, rozhodným bude právo slovenské.  

Ak v konkrétnom prípade došlo k uzavretiu dohody o náhradnom materstve, ktorú  

cudzie rozhodné právo považuje za platnú a pre tento prípad považuje za rodičov dieťaťa 

objednávateľský pár, je potrebné sa vysporiadať s otázkou, či sú slovenské justičné orgány 

povinné takéto cudzie právo aplikovať v konaní o určení rodičovstva. 

                                                 
13

 Napr. čl. 29 ods. 3 zmluvy medzi ČSSR a ZSSR (vyhlásenej pod č. 95/1983 Zb.) uvádza, že vo veciach 

určenia alebo popretia otcovstva je daná právomoc súdov ČSSR a ZSSR podľa toho, či dieťa má bydlisko 

v ČSSR alebo ZSSR. 
14

 Aplikačnú prednosť medzinárodných zmlúv pred zákonom stanovuje § 2 zákona o MPSaP cit.: „Ustanovenia 

tohto zákona sa použijú, len pokiaľ neustanovuje niečo iné medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika 

viazaná alebo zákon vydaný na vykonanie medzinárodnej zmluvy.“ 
15

 Podľa dôvodovej správy k predmetnému ustanoveniu „základným princípom určovania rodičovstva naďalej 

zostáva ods. 1 a ods. 2 (obvyklý pobyt) je len jeho výnimkou pre veľmi špecifické prípady, kedy dieťa, 

slovenský občan, od narodenia nemá žiadnu väzbu s územím SR, a teda ani prakticky nedošlo k určeniu 

rodičovstva podľa slovenského práva, ale naopak, k určeniu rodičovstva došlo podľa práva cudzieho štátu. 

V týchto situáciách sa účinky narodenia prejavujú v slovenskom kontexte až neskôr, keď rodič požiada o zápis 

narodenia do zvláštnej matriky a v tomto momente dochádza k možnej nežiaducej kolízii medzi rodičovstvom 

určeným v cudzine a rodičovstvom, ktoré takéto dieťa nadobúda pri aplikácii ods. 1 (podľa práva, ktorého je 

štátnym príslušníkom) a ktorú rieši nové ustanovenie.“ 
16

 Keďže náhradné materstvo ako metóda asistovanej reprodukcie nie je v Slovenskej republike explicitne 

zakázaná, nie je vylúčené, že k jeho realizácii na Slovensku dôjde, alebo náhradná matka síce zákrok asistovanej 

reprodukcie podstúpi v cudzine, ale k narodeniu dieťaťa dôjde na Slovensku. 
17

 Ani v týchto prípadoch však nie je možné vylúčiť, že ako rozhodujúce právo bude použitý slovenský právny 

poriadok a to v dôsledku prijatia spätného odkazu. Bližšie k inštitútu spätného a ďalšieho odkazu a ich vplyvu na 

konečné určenie rozhodného práva pozri napr.: ŠTEFANKOVÁ, N. – LYSINA, P. a kol.: Medzinárodné právo 

súkromné. 1.vydanie. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 141 a nasl. 
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Veda medzinárodného práva súkromného považuje príkaz kolíznej normy pre justičný 

orgán za záväzný avšak nie absolútne. Výnimky, ktorých cieľom je ochrana verejného záujmu 

štátu konajúceho súdu, predstavujú najmä inštitút výhrady verejného poriadku a tzv. 

imperatívne normy.  

Inštitút výhrady verejného poriadku je upravený v § 36 zákona o MPSaP „Právny 

predpis cudzieho štátu nemožno použiť, pokiaľ by sa účinky jeho použitia priečili takým 

zásadám spoločenského a štátneho zriadenia Slovenskej republiky a jej právneho poriadku, 

na ktorých je potrebné bez výhrady trvať.“ 

Imperatívne normy sú také tuzemské normy, „ktoré v žiadnom prípade nemôžu byť 

v medziach svojho predmetu úpravy zamenené alebo nahradené cudzím právom“
18

 v dôsledku 

čoho sú orgány aplikácie práva povinné tieto normy použiť vždy, bez ohľadu na to, ktoré 

právo sa má použiť na základe odkazu tuzemskej kolíznej normy ako právo rozhodujúce. 

Jedným z rozdielov medzi výhradou verejného poriadku a imperatívnymi normami je, 

že kým aplikácia výhrady verejného poriadku prichádza do úvahy až po aplikácii tuzemskej 

kolíznej normy, zistení cudzieho rozhodujúceho práva a hypotetickom posúdení účinkov 

aplikácie cudzieho práva v tuzemsku, aplikácia imperatívnych noriem predchádza výberu 

rozhodujúceho práva podľa kolíznej normy.
19

 

Vzhľadom na skutočnosť, že aplikácia imperatívnych noriem predchádza aplikácii 

výhrady verejného poriadku, je potrebné sa v súvislosti s určovaním rodičovstva v prípadoch 

náhradného materstva zaoberať otázkou, či niektorá relevantná norma nášho právneho 

poriadku nemá charakter imperatívnej normy. Podľa nášho názoru prichádza do úvahy § 82 

ods. 2 zákona o rodine, ktorý zakotvuje absolútnu neplatnosť zmlúv a dohôd o náhradnom 

materstve. Je nepochybné, že uvedená právna norma je normou kogentnou, ide však aj 

o imperatívnu normu? Teda o normu chrániacu tak zásadný verejný záujem, že je potrebné ju 

aplikovať bez ohľadu na rozhodné právo? Odpovede na tieto otázky môže poskytnúť 

teleologický výklad predmetného ustanovenia. 

Účelom ustanovenia § 82 ods. 2 zákona o rodine je vylúčenie možnosti zmluvnej 

modifikácie pravidla, že za matku dieťaťa sa považuje žena, ktorá dieťa porodila. Objektom 

tejto normy, teda chráneným záujmom, je jednak ochrana zákonnej (nevyvrátiteľnej) 

domnienky materstva
20

 ako aj presvedčenie spoločnosti o neprípustnosti zmluvnej 

modifikácie zákonnej domnienky materstva.  

Je takto vymedzený záujem, ktorý chráni § 82 ods. 2 zákona o rodine záujmom 

verejným? Verejný záujem sa vymedzuje ako záujem, ktorý prináša majetkový alebo iný 

prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom,
21

 teda nielen jednotlivcovi alebo úzkej 

skupine jednotlivcov. Je ochrana zákonnej domnienky materstva a obmedzenie autonómie 

vôle strán pri určovaní materstva vo verejnom záujme? Inštitút rodičovstva je základným 

inštitútom rodinného práva a jeho ochrana je jednou zo základných zásad rodinného práva. 

Keďže spoločnosť poskytuje rodičovstvu ochranu, je nepochybné, že jednoznačné určenie, 

kto je matkou dieťaťa nie je len záujmom jednotlivca ale celej spoločnosti a teda záujmom 

verejným.  

Vyvstáva otázka, či ide o zásadný verejný záujem, ktorý odlišuje imperatívnu normu 

od „bežnej“ kogentnej normy. V tomto smere je potrebné uviesť, že otázka, kto je matkou 

dieťaťa je otázkou osobného stavu, ktorá zároveň podmieňuje určenie otcovstva a vznik 

širších rodinných vzťahov, preto záujem na tom, aby tento vzťah bol čo najrýchlejšie 

                                                 
18

 KUČERA, Z.: Použití tuzemského práva v občanskoprávních vztazích s mezinárodním prvkem. In: Právník, 

1985, č. 3, (s. 274-286) s. 277 
19

 Tamtiež s. 279 
20

 Pojem je prevzatý z dôvodovej správy k zákonu o rodine. 
21

 Čl. 3 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu. Táto legálna definícia sa uplatní 

len na účely predmetného zákona. 
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a najistejšie určený a stabilizovaný je zásadným záujmom spoločnosti.
22

 Stabilizácia tohto 

vzťahu zároveň vyžaduje, aby boli určené presné podmienky pre určenie, kto sa považuje za 

matku dieťaťa. Pripustením zmluvnej autonómie v otázkach určenia materstva, by bolo 

umožnené na základe súkromnoprávnej dohody nielen vniesť prvok neistoty do 

rodinnoprávnych vzťahov (otázka materstva by bola závislá od platnosti súkromnoprávnej 

dohody), ktorý odporuje požiadavke stability rodinných vzťahov a stability právneho statusu 

dieťaťa, ale zároveň by umožnila súkromnoprávnou dohodou disponovať osobným stavom 

inej osoby (dieťaťa). Zákaz dispozície osobným stavom sa prejavuje vo viacerých 

ustanoveniach slovenského právneho poriadku, napr. neumožnenie uzavretia súdneho zmieru 

v konaniach o osobnom stave, neumožnenie tzv. súkromnoprávnych dohôd o osvojení, 

neumožnenie rozvodu manželstva dohodou a pod. Je teda zrejmé, že existuje zásadný verejný 

záujem na ingerencii štátu vo veciach osobného stavu a vylúčenie autonómie vôle v týchto 

veciach, ktorý sa prejavuje vo veciach určovania rodičovstva v presvedčení spoločnosti o 

potrebe ochrany zákonnej domnienky materstva pred zmluvnými zásahmi, tiež z dôvodu, že 

otázka materstva sa týka maloletého, ktorého najlepší záujem má štát garantovať. Podľa nášho 

názoru je preto verejný záujem chránený § 82 ods. 2 zákona o rodine tak zásadný, že vyžaduje 

ochranu aj v prípade aplikácie cudzieho práva.    

Ako uvádzajú viacerí autori a aj dôvodová správa k predmetnému ustanoveniu, „tento 

právny následok (neplatnosť dohody) sa aj pred účinnosťou nového zákona dal vyvodiť 

aplikáciou § 119 zákona o rodine k § 3 a § 39 Občianského zákonníka.
23

 Takáto „zdvojená“ 

ochrana a explicitné zakotvenie neplatnosti tohto druhu zmlúv podľa nášho názoru len 

zdôrazňuje zásadný charakter verejného záujmu chráneného predmetnou normou.  

  Ustanovenie § 82 ods. 2 zákona o rodine vykazuje znaky imperatívnej normy. Pri jej 

aplikácii je však potrebné mať na zreteli, že „určitá norma (a teda aj § 82 ods. 2 zákona 

o rodine) sa bude v niektorých situáciách chovať ako imperatívna a ten istý predpis nebude 

mať za iných konkrétnych okolností takú váhu (v zmysle dôležitosti), aby sa ako imperatívny 

predpis presadil... takouto skutočnosťou ... býva väčšinou (ale nie len) intenzita vzťahu 

k tuzemskému prostrediu,“
24

 napr. v prípadoch, ak sa dieťa narodilo a žije v cudzine a nie je 

slovenským štátnym príslušníkom bude intenzita pomeru k tuzemsku nízka. Pri rozhodovaní 

o aplikácii § 82 ods. 2 zákona o rodine ako imperatívnej normy bude podľa nášho názoru 

potrebné vziať do úvahy tiež najlepší záujem dieťaťa, ktorý v konkrétnom prípade môže 

prevážiť nad verejným záujmom a záväzky, ktoré Slovenskej republike vyplývajú 

z Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
25

  

Prípadná aplikácia § 82 ods. 2 zákona o rodine ako imperatívnej normy slovenskými 

justičnými orgánmi v konaniach o určení rodičovstva s cudzím prvkom nemá za následok 

odmietnutie aplikácie cudzieho práva. Znamená, že § 82 ods. 2 zákona o rodine sa bude 

aplikovať „popri“ rozhodnom práve, teda jeho praktickým dôsledkom je aplikácia tých 

ustanovení cudzieho rozhodného práva, ktoré sa použijú v prípade, ak je dohoda o náhradnom 

materstve neplatná.  

Nie je vylúčené, že cudzie rozhodné právo bude považovať za matku dieťaťa inú ženu 

ako tú, ktorá dieťa porodila. V takom prípade je pre aplikáciu inštitútu výhrady verejného 

poriadku potrebné zodpovedať otázku, či by účinky aplikácie cudzieho práva v konkrétnom 

prípade odporovali verejnému poriadku Slovenskej republiky. Ak by v dôsledku aplikácie 

                                                 
22

 HRUŠÁKOVÁ, M. – KRÁLIČKOVÁ, Z. České rodinné právo. 2. vydání. Brno: Masarykova Univerzita v 

Brně. 2001. s. 162. 
23

 PAVELKOVÁ, B. – KUBÍČKOVÁ, G. – ČEČOTOVÁ, V.: Zákon o rodine. Komentár s judikatúrou. 

Šamorín: Heuréka, 2005, s. 282. 
24

 BĚLOHLÁVEK, A.: Římska úmluva a Nařízení Řím I. Komentář v širších souvislostech evropského 

a mezinárodního práva soukromého. Praha: C.H.Beck, 2011. s. 1328. 
25

 Tejto otázke bude bližšie venovaná pozornosť pri analýze rozhodnutí ESĽP v ďalej časti textu. 
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cudzieho práva bola napr. za matku dieťaťa považovaná žena, ktorá má genetický vzťah 

k dieťaťu ale neporodila ho, odporoval by takýto výsledok aplikácie cudzieho práva 

slovenskému verejnému poriadku? Inými slovami je zásada, že matkou dieťaťa je žena, ktorá 

dieťa porodila takou základnou zásadou, na ktorej je potrebné bezvýhradne trvať? Slovenský 

právny poriadok netrvá za každých okolností na tom, že len žena, ktorá dieťa porodila môže 

byť považovaná za právnu matku dieťaťa. Príkladom je inštitút osvojenia, kedy 

právoplatnosťou súdneho rozhodnutia o osvojení vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom 

rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi.  

Preto sa skôr prikláňame k názoru, že nie je možné konštatovať rozpor s verejným 

poriadkom Slovenskej republiky, ak by sa v dôsledku aplikácie zákonnej domnienky 

rozhodujúceho práva považovala za matku dieťaťa darkyňa vajíčka. Problematické by z nášho 

pohľadu bolo, ak by v dôsledku aplikácie cudzieho práva malo dieťa viac ako jednu matku 

alebo otca. Takýto účinok cudzieho práva by podľa nášho názoru bol v rozpore 

so slovenským verejným poriadkom, keďže z právnej úpravy rodičovstva jednoznačne 

vyplýva, že smeruje k identifikácii len jednej ženy ako matky a len jedného muža ako otca 

dieťaťa (čl. 3 zákona o rodine a § 82 – 96 zákona o rodine). Bolo by preto potrebné odmietnuť 

aplikáciu cudzieho predpisu, ktorej dôsledkom by bola identifikácia viac ako jednej ženy 

alebo viac ako jedného muža ako rodičov dieťaťa.  

 

2.2 Uznanie cudzích rozhodnutí vo veciach určenia rodičovstva 

  

V súvislosti s náhradným materstvom sa v niektorých štátoch stretávame s osobitnými 

druhmi súdnych rozhodnutí, ktorých účelom je zabezpečiť prevod rodičovstva na 

objednávateľský pár. Príkladom takéhoto rozhodnutia je tzv. parental order známy v právnom 

poriadku Spojeného kráľovstva. Podľa právneho poriadku Spojeného kráľovstva sa za matku 

dieťaťa v prípade náhradného materstva považuje vždy náhradná matka a to bez ohľadu na to 

či je alebo nie je genetickou matkou dieťaťa. Otcovstvo sa následne posúdi podľa právnych 

domnienok, napr. za otca dieťaťa sa považuje manžel náhradnej matky ak súhlasil s umelým 

oplodnením. Teda ani muž z objednávateľského páru, ktorý je biologickým otcom dieťaťa sa 

nepovažuje automaticky za právneho otca dieťaťa. „Parental order“ tak predstavuje 

mechanizmus, ktorým dochádza k „transferu“ statusu rodiča z náhradnej matky a muža, 

ktorému svedčí domnienka otcovstva na objednávateľský pár. Podľa právneho poriadku 

Spojeného kráľovstva súd vydá parental order, len v prípade altruistickej formy náhradného 

materstva, ak objednávateľský pár má domicil v UK, ak náhradná matka a jej manžel/partner 

súhlasili s „transferom“ rodičovstva a žiadosť je podaná v zákonnej lehote, minimálne jedna 

osoba z objednávateľského páru musí byť genetickým príbuzným dieťaťa, objednávateľský 

pár musí mať minimálny vek 18 rokov a dieťa musí žiť v čase podania žiadosti 

s objednávateľským párom. Ak sú tieto podmienky splnené, justičný orgán v Spojenom 

kráľovstve je povinný vydať parental order.
26

  

V prípade žiadosti o uznanie takéhoto cudzieho rozhodnutia v Slovenskej republike je 

potrebné skúmať účinky uznania takéhoto cudzieho rozhodnutia vo vzťahu k slovenskému 

verejnému poriadku a to bez ohľadu na to, či účastníci sú občanmi Slovenskej republiky (§ 65 

zákona o MPSaP) alebo nie (§ 68 zákona o MPSaP). 

V predmetnom prípade je potrebné skúmať, účinky uznania takéhoto rozhodnutia v tuzemsku. 

Účinky uznania, ktoré by spočívali vo vzniku takého vzťahu medzi dieťaťom 

a objednávateľským párom aký je medzi rodičmi a deťmi a zároveň v zániku vzťahu medzi 

dieťaťom a jeho pôvodnou rodinou nie je možné považovať za odporujúce verejnému 

poriadku Slovenskej republiky, keďže aj slovenský právny poriadok pripúšťa, aby na základe 
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súdneho rozhodnutia o osvojení nastal rovnaký skutkový stav. Samozrejme nie je možné 

vylúčiť, že v konkrétnom prípade nastanú iné dôvody pre aplikáciu výhrady verejného 

poriadku vo vzťahu k takémuto cudziemu rozhodnutiu, napr. „dokázané obchádzanie 

cudzieho práva a to buď tým, že vec bola podriadená pod cudzí právny poriadok alebo tým, že 

takto bola založená právomoc orgánu cudzieho štátu,“
27

 alebo skutočnosť, že sa za rodičov 

dieťaťa považujú osoby rovnakého pohlavia.  

V súvislosti s náhradným materstvom sa v niektorých štátoch, napr. Kalifornia, 

stretávame aj s rozhodnutiami, ktoré ešte pred narodením dieťaťa určujú, že rodičia 

z objednávateľského páru sa považujú za právnych rodičov dieťaťa na základe dohody 

o náhradnom materstve. Účinok, ktorý by uznanie takéhoto rozhodnutia spôsobilo 

v tuzemskom právnom prostredí je, podľa nášho názoru odlišný od predchádzajúceho druhu 

rozhodnutia, pretože takýmto rozhodnutím by došlo k potvrdeniu platnosti zmluvy 

o náhradnom materstve pred narodením dieťaťa. Podľa nášho názoru takéto potvrdenie 

odporuje imperatívu obsiahnutému v § 82 ods. 2 zákona o rodine a keďže justičný orgán 

nemá možnosť aplikovať imperatívnu normu v štádiu uznania cudzieho rozhodnutia, môže 

chrániť zásadný verejný záujem, ktorý je predmetom ochrany tejto imperatívnej normy, 

prostredníctvom inštitútu výhrady verejného poriadku. Je však potrebné, aby v rámci úvah 

o aplikácii výhrady verejného poriadku zvažoval nielen intenzitu vzťahu právneho pomeru 

k tuzemsku ale aj najlepší záujem dieťaťa
28

 ako aj záväzky Slovenskej republiky, ktoré 

vyplývajú z Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.  

V súvislosti s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej 

len „Európsky dohovor“) nie je možné opomenúť judikatúru Európskeho súdu pre ľudské 

práva (ďalej len „ESĽP“), ktorý sa problematikou náhradného materstva zaoberal 

v rozhodnutiach Mennesson v. Francúzsko
29

 a Labassee v. Francúzsko
30

 a Paradisso 

a Campanella v. Taliansko
31

. 

V prípade Mennesson v. Francúsko a Labassse v. Francúzsko boli sťažovateľmi 

francúzske manželské páry a deti narodené po tom, čo tieto páry v Kalifornii využili možnosť 

náhradného materstva. V oboch prípadoch boli deti biologickými deťmi muža 

z objednávateľského páru a v oboch prípadoch francúzske úrady odmietli uznať rozhodnutie 

kalifornského súdu vydané pred narodením detí, ktorým rozhodol, že muž 

z objednávateľského páru by bol genetickým otcom a žena z objednávateľského páru by bola 

právnou matkou akéhokoľvek dieťaťa, ktoré sa narodí náhradnej matke v lehote štyroch 

mesiacov a budú uvedení v rodnom liste dieťaťa. Francúzske úrady odmietli uznať právny 

pomer platne založený v Kalifornii s odvolaním sa na výhradu verejného poriadku. ESĽP sa 

v predmetných prípadoch nevyjadril k otázke súladu náhradného materstva ako takého 

s Európskym dohodovom, ale zameral sa na posúdenie, či pri aplikovaní výhrady verejného 

poriadku národnými súdmi boli dodržané záruky podľa článku 8 Európskeho dohovoru. Pri 

tomto skúmaní ESĽP v prvom rade skúmal, či neuznanie právneho pomeru platne založeného 

v cudzine bráni sťažovateľom v realizácii práva na rodinný život, konkrétne skúmal, či 

praktické dôsledky neuznania právneho pomeru platne založeného v cudzine nepresahujú 

limity stanovené článkom 8 a konštatoval, že k porušeniu tohto práva sťažovateľov nedošlo, 
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pretože rodiny mohli, aj napriek neuznaniu rodičovstva zo strany francúzskych orgánov, 

naďalej spoločne žiť. Následne sa zaoberal otázkou, či došlo k zásahu do práva na 

rešpektovanie súkromného života a konštatoval porušenie tohto práva len na strane detí, 

pričom konštatoval, že súčasťou práva na rešpektovanie súkromného života je právo na 

zachovanie identity, ktorej súčasťou je právny vzťah rodič – dieťa. Zároveň konštatoval, že 

s ohľadom na dôležitosť biologického rodičovstva ako súčasť identity dieťaťa, nie je 

v najlepšom záujem dieťaťa, ak je pozbavené právneho pomeru tejto povahy, ak rodičia 

a dieťa žiadajú jeho plné uznanie.  

V prípade sťažnosti Paradiso a Campanelli v. Taliansko, ktorá bola v roku 2015 

postúpená Veľkej komore, taliansky manželský pár vo veku 43 a 55 rokov využil možnosť 

úplného (ani jeden z manželov nebol genetickým rodičom dieťaťa) komerčného náhradného 

materstva v Ruskej federácii. V konaní, ktorého cieľom bolo zapretie rodičovstva 

v Taliansku, talianske orgány po zvážení najlepšieho záujmu dieťaťa a skutočností, že ani 

jeden z rodičov nebol genetickým rodičom dieťaťa, dieťa bolo prevezené na územie Talianska 

v rozpore s predpismi o medzištátnom osvojení a dohoda o náhradnom materstve bola 

považovaná za neplatnú podľa talianskeho práva, rozhodli o odobratí dieťaťa rodičom a jeho 

umiestnení do ústavnej starostlivosti. Následne bolo dieťa umiestnené do pestúnskej 

starostlivosti.  V tomto prípade boli sťažovateľmi len manželia a namietali porušenie práva na 

rešpektovanie rodinného a súkromného života podľa článku 8 Európskeho dohovoru 

v dôsledku neuznania rodičovstva zo strany talianskych orgánov a umiestnenia dieťaťa do 

pestúnskej starostlivosti. 

ESĽP v tomto prípade konštatoval, že odňatie dieťaťa predstavovalo neoprávnený 

zásah do práva na rešpektovanie rodinného života sťažovateľov, pričom v tomto prípade 

konštatoval existenciu de facto rodinného života a to aj napriek tomu, že neexistovala žiadna 

biologická väzba medzi objednávateľským párom a dieťaťom a dieťa bolo v starostlivosti 

náhradných rodičov len krátky čas (šesť mesiacov v Taliansku a niekoľko týždňov v Rusku) 

a opäť zdôraznil princíp najlepšieho záujmu dieťaťa, keď konštatoval, že opatrenie prijaté 

talianskymi orgánmi bolo síce potrebné pre ukončenie nelegálnej situácie, v ktorej sa 

sťažovatelia ocitli porušením predpisov o medzištátnom osvojení, asistovanej reprodukcii ako 

aj snahou obísť predpisy o osvojení, avšak tieto úvahy pri aplikácii výhrady verejného 

poriadku musia byť zvažované spolu s najlepším záujmom dieťaťa a extrémne opatrenie 

spočívajúce vo vytrhnutí dieťaťa z jeho rodinného prostredia má byť poslednou alternatívnou, 

ktorá sa uplatní len v prípade bezprostredného ohrozenia dieťaťa, napr. v prípade vystavenia 

dieťaťa násiliu alebo fyzickému alebo psychickému alebo sexuálnemu zneužívaniu, 

neschopnosti rodičov zabezpečiť dieťaťu adekvátne podmienky a pod. Zároveň ESĽP 

uviedol, že je nevyhnutné zabezpečiť, aby dieťa nebolo znevýhodnené v dôsledku toho, že sa 

narodilo náhradnej matke a to najmä v otázkach občianstva a identity dieťaťa, čím reagoval 

na skutočnosť, že dieťa získalo novú identitu až po dvoch rokoch.
32

  

Uvedené rozhodnutie nie je konečné a bude zaujímavé sledovať, ako sa s touto sťažnosťou 

vysporiada Veľká komora.  

Uvedené rozhodnutia majú, podľa nášho názoru, zásadný vplyv na spôsob aplikácie 

výhrady verejného poriadku resp. imperatívnych noriem v prípadoch náhradného materstva 

slovenskými orgánmi. 

Z rozhodnutí vo veci Labbasse a Menesson vyplýva povinnosť, aj napriek neplatnosti 

dohôd o náhradnom materstve vo vnútroštátnom práve, uznať tie pomery, ktoré platne vznikli 

v cudzine v dôsledku využitia tejto metódy asistovanej reprodukcie, dokonca jej komerčnej 

podoby, ak majú biologický základ. V prípade, ak sa Veľká komora neodkloní od doterajšej 
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argumentácie v prípade Paradisso budú štáty povinné chrániť de facto rodinný život, ktorý bol 

založený v cudzine na základe komerčnej dohody o náhradnom materstve, ktorá je 

v tuzemsku neprípustná a to dokonca aj v prípade, ak ani jeden z objednávateľského páru nie 

je biologickým rodičom dieťaťa.  

Zdôrazňovanie najlepšieho záujmu dieťaťa a požiadavky jeho nediskriminácie na 

základe skutočnosti, že sa narodilo náhradnej matke dáva tušiť, že možnosť aplikácie výhrady 

verejného poriadku alebo imperatívnych noriem, ktorých dôsledkom by bolo neuznanie 

právneho pomeru platne založeného v cudzine je a v budúcnosti bude významne obmedzená.  

 

ZÁVER 

 

Náhradné materstvo ako metóda asistovanej reprodukcie nie je v podmienkach 

Slovenskej republiky vyslovene zakázaná, avšak zákonodarca zakotvením absolútnej 

neplatnosť dohôd o náhradnom materstve v tej časti zákona o rodine, ktorá upravuje 

rodičovstvo, stanovil explicitný zákaz zmluvnej modifikácie zákonnej domnienky materstva 

a vylúčil tak zmluvnú dispozíciu osobným stavom dieťaťa. Máme za to, že predmetná norma 

vykazuje znaky imperatívnej normy, ktorej aplikácia sa vyžaduje vždy, bez ohľadu na 

rozhodujúce právo, ktorým sa spravuje otázka určenia rodičovstva a je potrebné ju zohľadniť 

v rámci inštitútu procesnej výhrady verejného poriadku pri uznávaní cudzích rozhodnutí vo 

veciach určenia rodičovstva. Aplikácia predmetného imperatívu však nie je absolútna ale 

v konkrétnom prípade musí byť posudzovaná spolu s najlepším záujmom dieťaťa, ktoré 

nesmie byť diskriminované v dôsledku toho, že sa narodilo náhradnej matke a ktorého práva 

na zachovanie identity ako súčasť práva na rešpektovanie súkromného života majú byť 

zaručené  osobitne v prípade existencie biologického vzťahu medzi dieťaťom a osobou 

z objednávateľského páru.  

Z uvedeného teda vyplýva, že aj napriek zakotveniu zákazu dohôd o náhradnom 

materstve bude potrebné za istých okolností uznať právne pomery platne založené v cudzine 

a vo svetle rozhodnutia vo veci Paradisso chrániť de facto rodinný život, ktorý takýmto 

spôsobom vznikol, pred neoprávnenými zásahmi.  
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