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1.

SŤAHOVANIE KÓPIÍ AUDIOVIZUÁLNYCH A ZVUKOVÝCH DIEL Z INTERNETU
V zmysle aktuálne platného znenia Autorského zákona na Slovensku nie je vyhotovovanie rozmnoženiny zverejneného diela pre
osobné účely bez potreby súhlasu autora a bez akejkoľvek náhrady, nezákonné. Súdny dvor Európskej únie dňa 10. apríla 2014
vyslovil rozsudok, ktorý do predmetnej oblasti práva duševného vlastníctva prináša jednotiace stanovisko.

2.

SKÚŠOBNÁ DOBA V PRACOVNOM PRÁVE
V našom článku Vás oboznámime s právnou úpravou inštitútu skúšobnej doby v pracovnom práve ako aj s otázkami súvisiacimi
so skúšobnou dobou. Budeme sa zaoberať aj správnym počítaním skúšobnej doby a ukončením pracovného pomeru v skúšobnej
dobe.

3.

ROZHODCOVSKÝ ROZSUDOK AKO EXEKUČNÝ TITUL?
Exekúciu je možné vykonať výlučne na základe právoplatného a vykonateľného exekučného titulu. Rozhodcovský rozsudok je
v zmysle ustanovení Exekučného poriadku riadnym exekučný titulom, v praxi však prináša mnoho problémov. Aktuálne uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prináša do tejto problematiky pomerne jednotiace stanovisko. V našom článku Vám
prinesieme základný pohľad na rozhodcovský rozsudok ako exekučný titul a zároveň prezentujeme stanovisko v aktuálnom uznesení
Najvyššieho súdu zo dňa 30. apríla 2014.

4.

POUŽÍVANIE MOTOROVÉHO VOZIDLA V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE EURÓPSKEJ ÚNIE
Pracovná ponuka alebo podnikateľská príležitosť so sebou prináša potrebu usadiť sa v inom členskom štáte Európskej únie
a prehlásiť tam aj svoje motorové vozidlo. Dovoľte, aby sme Vás oboznámili s právnou úpravou odhlasovania vozidiel do iných
členských štátov a ich prihlasovania v týchto členských štátoch. Zároveň Vás upozorníme na práva a povinnosti pri prihlasovaní
motorových vozidiel do iných členských štátov.

5.

NOVELA EXEKUČNÉHO PORIADKU
Dovoľte, aby sme Vás v našom článku oboznámili so zmenami, ktoré so sebou priniesla novela Exekučného poriadku. Ide o právnu
úpravu drobných exekúcií, čiastkovú zmenu v rozsahu exekúcie, zakotvenie zásady primeranosti, či doplnenie okruhu vecí vylúčených z exekúcie.

6.

PRIPRAVUJE SA V NR SR – ZÁKON O NADOBÚDANÍ VLASTNÍCTVA POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU
Návrh zákona bol predložený Národnej rade z dôvodu potreby úpravy nadobúdania poľnohospodárskych pozemkov. Súčasná
právna úprava nezamedzuje znižovaniu výmery poľnohospodárskej pôdy. Účelom zákona je upraviť, aby poľnohospodársku pôdu
prednostne nadobúdali len osoby, ktoré ju budú užívať na účel podnikania. Ak nebude možné previesť poľnohospodársku pôdu
na takéto osoby, budú ju môcť nadobúdať aj iné osoby. Vlastnícke právo k poľnohospodárskej pôde by mohli po novom nadobúdať
aj cudzozemci.

SŤAHOVANIE KÓPIÍ

AUDIOVIZUÁLNYCH A ZVUKOVÝCH
DIEL Z INTERNETU

Dňa 10. apríla 2014 Súdny dvor Európskej
únie vyniesol rozsudok vo veci C-435/12,
ktorej predmetom bol návrh na začatie
prejudiciálneho konania podľa článku
267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
podaný rozhodnutím Najvyššieho súdu
Holandska zo dňa 21. septembra 2012
a doručený Súdnemu dvoru dňa 26. septembra 2012, ktorý súvisel s konaním
medzi ACI Adam BV a i. proti Stichting
de Thuiskopie a Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding.
V našom článku si Vám dovoľujeme prezentovať, aké zmeny rozsudok priniesol a čo uvedené zmeny znamenajú pre
členské štáty Európskej únie, a teda aj
pre Slovenskú republiku. Na tento účel
považujeme za nevyhnutné v krátkosti
uviesť podstatu súdneho sporu a prejudiciálnych otázok, o ktorých Súdny dvor
rozhodoval.
Podstata sporu

Základom konania o prejudiciálnych
otázkach boli nároky vznesené u holandských súdov obchodnými spoločnosťami, ktoré sú dovozcovia a vývozcovia
prázdnych nosičov (ACI Adam BV a ďalšie) a dvoma nadáciami (Stichting de
Thuiskopie a Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding), a to ohľadom povinnosti uvedených spoločností
odvádzať poplatky z nenahraných nosičov autorským organizáciám. Podstatou
predložených prejudiciálnych otázok
bolo, či tieto poplatky (podľa slovenského práva nazývané aj ako tzv. náhradné odmeny, ktoré sa následne vyplácajú autorom) majú zohľadňovať aj
rozmnožovanie z nelegálnych zdrojov,
alebo či môžu byť vyberané len z takého rozmnožovania pre osobnú potrebu,
ktoré ako zdroj využíva oprávnenú rozmnoženinu diela. Uvedené dovozné
a vývozné spoločnosti sa domnievali,
že nie je správne, že suma poplatku za
rozmnoženinu na súkromné použitie
zohľadňuje okrem iného aj ujmu, ktorá
prípadne vznikla nositeľom autorských
práv na základe rozmnoženín vyhotovených z nelegálneho zdroja.
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Normatívnym základom pre túto oblasť
autorského práva je v rámci úniového
práva okrem iných, smernica Európ ske ho parlamentu a rady 2001/29/ES
z 22. mája 2001 o harmonizácii niektorých aspektov autorského práva a súvisiacich práv v informačnej spoločnosti
(ďalej len „2001/29“ alebo „smernica“).
Článok 2 predmetnej smernice upravuje skutočnosť, že členské štáty únie
ustanovia výlučné právo udeliť súhlas
alebo zakázať priame alebo nepriame,
dočasné alebo trvalé rozmnožovanie
akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek formou, v celku alebo v časti (1) pre autorov k ich dielam; (2) pre výkonných
umelcov k záznamom ich výkonov; (3)
pre výrobcov zvukových záznamov k ich
zvukovým záznamom; (4) pre výrobcov
prvých záznamov filmov k originálu
a k rozmnoženinám ich filmov a (5) pre
vysielajúce organizácie k záznamom
ich vysielaní, či už sú tieto vysielania
prenášané po drôte alebo vzduchom
vrátane káblov alebo satelitu.
Článok 5 predmetnej smernice hovorí
o obmedzení autorského práva na vyhotovovanie rozmnoženiny pre osobnú
potrebu. Podľa jeho odseku 2 písm. b)
členské štáty môžu zabezpečiť výnimky alebo obmedzenia práva rozmnožovania ustanoveného v článku 2 vo vzťahu k rozmnožovaniu na akomkoľvek
médiu vykonanému fyzickou osobou pre
súkromné použitie a s cieľom, ktorý
nie je priamo ani nepriamo komerčný,
za podmienky, že nositelia práv dostanú primeranú kompenzáciu, v ktorej sa
zohľadní uplatnenie alebo neuplatnenie technologických opatrení uvedených
v článku 6 na dotknuté dielo alebo
predmet ochrany.
Odsek 5 predmetného článku hovorí,
že výnimky a obmedzenia ustanovené
v odsekoch 1, 2, 3 a 4 sa budú uplatňovať iba v niektorých osobitných prípadoch, pri ktorých nedochádza ku konfliktu s bežným využívaním diela alebo
predmetu ochrany, a ktoré neodôvod-

Právny základ

nene nepoškodzujú oprávnené záujmy
nositeľa práv. Pre účely prezentovania
rozsudku a zmeny, ktorú prináša, nie
je potrebné uvádzať znenie odsekov
1, 3 a 4 a ďalších písmen odseku 2.
Práve v súvislosti s uvedeným článkom
došlo k položeniu prejudiciálnej otázky v tom zmysle, či sa má obmedzenie
z autorského práva na vyhotovovanie
rozmnoženiny pre osobnú potrebu (súkromné použitie) v čl. 5 ods. 2 v spojení s článkom 5 ods. 5 smernice vykladať v tom zmysle, že platí bez ohľadu
na to, či sa exempláre diela, z ktorého
rozmnoženiny pochádzajú, dostali do
dispozičnej moci príslušnej fyzickej osoby legálne, respektíve nelegálne alebo
toto obmedzenie platí iba pre rozmnoženiny vyhotovené z exemplárov, ktoré
sa do dispozičnej moci príslušnej fyzickej osoby dostali bez toho, aby bolo porušené autorské právo (t.j. iba legálne).
Súdny dvor Európskej únie teda rozhodoval o tom, či uvedené články smernice bránia takej vnútroštátnej právnej
úprave, ktorá nerozlišuje medzi situáciou, v ktorej je zdroj, z ktorého sa
vyhotoví rozmnoženina na súkromné
použitie, legálny, a situáciou, v ktorej
je tento zdroj nelegálny.
Slovenský
právny základ

Dodajme, že slovenská právna úprava
nepozná rozlišovanie legálnych a nelegálnych zdrojov. Ustanovenie § 24 zákona č. 618/2003 Z. z. Autorský zákon
v platnom znení (ďalej len „autorský
zákon“) upravuje tzv. vyhotovenie rozmnoženiny zverejneného diela, pričom
v zmysle odseku 1 môže fyzická osoba
vyhotoviť rozmnoženinu zverejneného
diela bez súhlasu autora pre svoju osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný; za také
použitie nevzniká povinnosť uhradiť
autorovi odmenu. Autorský zákon však
priznáva autorovi právo na tzv. náhradu odmeny. Náhrada odmeny autorovi
znamená skutočnosť, že autorovi príslušná organizácia kolektívnej správy
vypláca sumy, ktoré jej uhradia príslušné subjekty. Tejto problematike sme sa
v našom bulletine venovali minulý rok,
preto odkazujeme na príslušný článok:
http://www.ulclegal.com/sk/bulletin-pro-bono/ine/4947-zakonne-licencie-v-autorskom-prave.
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Holandská právna úprava je v tomto
smere obdobná. Ustanovenie § 1 Auteurswet, Stb. 2008, č. 538 (ďalej len
„holandský autorský zákon“) priznáva
autorovi literárneho, vedeckého alebo
umeleckého diela alebo jeho právnym
nástupcom výlučné právo vyhotovovať
najmä rozmnoženiny tohto diela, s výhradou obmedzení stanovených zákonom.

Holandský
právny základ

Ustanovenie § 16c ods. 1 a 2 holandského autorského zákona zavádza zásadu
poplatku za rozmnoženinu na súkromné použitie, podľa ktorého sa za porušenie autorského práva k literárnym,
vedeckým alebo umeleckým dielam
nepovažuje vyhotovenie rozmnoženiny
celého alebo časti diela prostredníctvom nosiča určeného na výkon, šírenie
alebo výklad diela, pokiaľ vyhotovenie
rozmnoženiny priamo alebo nepriamo
neslúži na obchodný účel, ale slúži len
na osobnú potrebu, na štúdium alebo
na súkromné účely fyzickej osoby, ktorá rozmnoženinu vyhotovuje. Odsek 2
uvádza, že za vyhotovenie rozmnoženiny v zmysle odseku 1 sa musí zaplatiť
primeraná odmena v prospech autora
alebo jeho právnych nástupcov. Povinnosť zaplatiť odmenu má výrobca alebo dovozca nosičov v zmysle odseku 1.
Pokiaľ sa vrátime k úvodu nášho článku
a uvedený právny rámec aplikujeme na
konkrétny súdny spor, spoločnosť ACI
Adam a ďalšie, sú povinné platiť dvom
nadáciám poplatky za rozmnoženiny vytvorené pre súkromné účely. Ako sme
už uviedli, spoločnosti namietali nekorektnosť právnej úpravy, že poplatky
zohľadňujú ujmu, ktorá prípadne vznikla nositeľom autorských práv na základe
rozmnoženín vyhotovených z nelegálneho zdroja, čím došlo k iniciovaniu súdneho konania v Holandsku, z ktorého
vzišlo súdne konanie o prejudiciálnych
otázkach iniciované Najvyšším súdom
Holandska.
Súdny dvor pred tým, ako dospel k interpretácií článku 5 uviedol, že podľa
svojej ustálenej judikatúry sa ustanovenia smernice, ktoré sa odchyľujú od
všeobecnej zásady zakotvenej v tej istej
smernici, musia vykladať reštriktívne
a doslovne.

Výklad
Súdneho dvora

Takýto výklad vyžaduje, aby sa článok 5
ods. 2 písm. b) smernice 2001/29 chápal v tom zmysle, že hoci výnimka pre
rozmnoženinu na súkromné použitie zakazuje nositeľom autorských práv (autorom, ich dedičom) dovolávať sa svojho výlučného práva udeliť súhlas alebo
zakázať rozmnoženiny vo vzťahu k osobám, ktoré vyhotovujú súkromné rozmnoženiny ich diel, neznamená to, že
toto ustanovenie nad rámec uvedeného
výslovne stanoveného obmedzenia ukladá nositeľom práv povinnosť znášať
porušovanie svojich práv, ktoré môže
súvisieť s vyhotovovaním rozmnoženín
na súkromné použitie.
Z toho vyplýva, že členské štáty majú
možnosť voľby, či zavedú rôzne výnimky stanovené v článku 5 tejto smernice, a to v súlade s právnymi tradíciami, ako náhle sa však rozhodli zaviesť
určitú výnimku, musí sa táto výnimka
uplatňovať jednotne, aby nemohla ohroziť cieľ zabezpečenia riadneho fungovania vnútorného trhu sledovaný smernicou 2001/29. V prostredí Slovenskej
republiky je takouto výnimkou práve
ust. § 24 odsek 1 autorského zákona.
Rozmnoženiny
z nelegálnych
zdrojov

Súdny dvor vo svojom rozsudku ďalej
uvádza, že prípadná existencia možnosti členských štátov prijať či neprijať právne predpisy umožňujúce, aby
sa rozmnoženiny na súkromné použitie
vyhotovili aj z nelegálneho zdroja by
jednoznačne znamenala zásah do riadneho fungovania vnútorného trhu.
Cieľ, ktorým je primeraná podpora šírenia kultúry (v tomto smere Súdny
dvor s najväčšou pravdepodobnosťou
myslí práve sťahovanie audiovizuálnych
a zvukových diel z internetu) sa nesmie dosahovať za cenu obetovania
prísnej ochrany práv alebo tolerovaním
nelegálnych foriem distribúcie falšovaných alebo pirátskych diel.
Podľa Súdneho dvora tak nemožno tolerovať vnútroštátnu právnu úpravu, ktorá nerozlišuje medzi rozmnoženinami na
súkromné použitie vyhotovenými z legálneho zdroja a rozmnoženinami vyhotovenými z falšovaného alebo pirátskeho
zdroja. Okrem toho uplatnenie vnútroštátnej právnej úpravy, ako je právna
úprava dotknutá vo veci samej (teda
holandská právna úprava), ktorá nero3

zlišuje, či zdroj, z ktorého bola vyhotovená rozmnoženina na súkromné použitie, je legálny alebo nelegálny, môže
po rušiť určité podmienky stanovené
v článku 5 ods. 5 smernice 2001/29.
Dodajme, že slovenská právna úprava
je holandskej právnej úprave v tomto
smere podobná, respektíve je totožná.
Ak teda aplikujeme rozsudok Súdneho
dvora na náš autorský zákon, nie je
v aktuálne platnej podobe v súlade
s rozsudkom, a teda sekundárnym úniovým právom ako takým.
Ak by sa na jednej strane pripustilo, že
takéto rozmnoženiny možno vyhotoviť
z nelegálneho zdroja, podporovalo by
to obeh falšovaných alebo pirátskych
diel, čím by sa nevyhnutne znížil objem
predaja alebo iných legálnych transakcií súvisiacich s chránenými dielami,
čo by zasahovalo do bežného používania diel. Takáto vnútroštátna právna
úprava môže podľa odôvodnenia Súdneho dvora spôsobiť nositeľom autorských práv neodôvodnenú ujmu.
Z vyššie uvedených úvah odôvodnenia
rozsudku vyplýva, že článok 5 ods. 2
písm. b) smernice 2001/29 sa má vykladať v tom zmysle, že sa nevzťahuje
na prípad, keď sa rozmnoženiny na súkromné použitie vyhotovili z nelegálneho zdroja.
Ďalším argumentom, ktorý Súdny dvor
pri určení, že vytváranie kópií z nelegálnych zdrojov je v rozpore s úniovým
právom aplikoval, je stránka poplatkov
alebo primeranej kompenzácie v prospech nositeľov autorských práv. Členské štáty, ktoré sa rozhodnú zaviesť do
svojho vnútroštátneho práva výnimku
pre rozmnoženiny na súkromné použitie (zákonná licencia alebo zákonné
obmedzenie autorského práva), sú povinné upraviť vyplatenie „primeranej
kompenzácie“ v prospech nositeľov práv.
V prostredí Slovenskej republiky ide
o spomínané právo na náhradu odmeny. Účelom tohto práva je „odškodniť“
autorov za používanie rozmnoženiny
ich chránených diel na súkromné použitie bez ich povolenia, ide teda o istú
protihodnotu za ujmu spôsobenú autorom, ktorá vznikla v dôsledku takejto
rozmnoženiny bez ich súhlasu.

Kompenzácie,
poplatky a náhrada
odmeny

Osoba, ktorá spôsobila takúto ujmu, t.j.
osoba, ktorá na svoje súkromné použitie vyhotoví (teda stiahne film alebo
hudbu) rozmnoženinu chráneného diela
bez toho, aby predtým požiadala o povolenie uvedeného nositeľa práv, je
povinná nahradiť ujmu súvisiacu s týmto vyhotovovaním rozmnoženiny tým,
že tomuto nositeľovi práv zaplatí kompenzáciu. Vzhľadom na praktické ťažkosti súvisiace s takýmto systémom
primeranej kompenzácie, existujú poplatky, ktoré neuhrádzajú priamo dotknuté súkromné osoby vyhotovujúce rozmnoženinu, ale právnicke osoby, ktoré
môžu preniesť výšku tohto poplatku do
ceny za sprístupnenie zariadení, prístrojov a nosičov na vyhotovovanie rozmnoženín, alebo do ceny služby poskytnutia
rozmnoženiny, pričom tento poplatok
v konečnom dôsledku znáša súkromný
užívateľ, ktorý túto cenu zaplatí.
Systém poplatkov za rozmnoženinu na
súkromné použitie, ako je systém v Holandsku (obdobný ako na Slovensku),
ktorý nerozlišuje, pokiaľ ide o výpočet
primeranej kompenzácie, ktorá sa má
vyplatiť oprávneným osobám, medzi
situáciou, kedy je zdroj, z ktorého sa
vyhotoví rozmnoženina na súkromné
použitie, legálny, a situáciou, v ktorej
je tento zdroj nelegálny, nedodržiava
podľa Súdneho dvora primeranú rovnováhu. V takom systéme sa vzniknutá
ujma, a teda výška primeranej kompenzácie, ktorá sa má vyplatiť oprávneným osobám, vypočíta na základe
kritéria ujmy spôsobenej autorom tak
v dôsledku rozmnoženín na súkromné
použitie vyhotovených z legálneho zdroja, ako aj v dôsledku rozmnoženín vyhotovených z nelegálneho zdroja. Takto
vypočítaná suma sa potom v konečnom
dôsledku odrazí v cene, ktorú užívatelia
predmetov ochrany zaplatia v okamihu,
keď sa im dajú k dispozícii zariadenia,
prístroje a nosiče umožňujúce vyhotoviť rozmnoženiny na súkromné použitie.
Všetci užívatelia, ktorí nadobudnú takéto zariadenie, prístroje alebo nosiče
sú tak nepriamo potrestaní, pretože
tým, že znášajú zaťaž spojenú s poplatkom stanoveným bez ohľadu na to,
či je zdroj, z ktorého sa vyhotovujú takéto rozmnoženiny, legálny či nelegálny, nevyhnutne prispievajú na náhradu
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ujmy spôsobenej vyhotovovaním rozmnoženín na súkromné použitie z nelegálneho zdroja, ktoré smernica 2001/29
v zmysle prezentovaného rozsudku nepovoľuje. Takúto situáciu podľa Súdneho dvore tiež nemožno považovať za
situáciu spĺňajúcu podmienku primeranej rovnováhy, ktorú treba nájsť medzi
právami a záujmami oprávnených osôb,
ktorým prináleží primeraná kompenzácia, na jednej strane a právami a záujmami týchto uvedených užívateľov, na
strane druhej. Z uvedeného vyplýva, že
ani po dovozcoch a výrobcoch dovážajúcich a vyrábajúcich nepoužité prázdne nosiče nemožno požadovať, aby
v nimi odvádzaných poplatkoch nahradzovali autorom aj ujmu za nahranie
rozmnoženín z nelegálnych zdrojov.
Vzhľadom na všetky predchádzajúce
úvahy je potrebné podľa Súdneho dvora
na prejudiciálnu otázku odpovedať, že
právo Únie, konkrétne článok 5 ods. 2
písm. b) smernice 2001/29 v spojení
s odsekom 5 tohto článku, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej
právnej úprave, ako je právna úprava
dotknutá vo veci samej, ktorá nerozlišuje medzi situáciou, v ktorej je zdroj,
z ktorého sa vyhotoví rozmnoženina na
súkromné použitie, legálny, a situáciou,
v ktorej je tento zdroj nelegálny.
Uvedený rozsudok nadobudol právoplatnosť v deň vyhlásenia, teda 10. apríla
2014. Judikatúra Súdneho dvora je prameň európskeho práva na sekundárnej
úrovni. V prípadoch, kedy Súdny dvor
podáva právny výklad ustanovení európskeho práva, či už v individuálnych
rozhodnutiach alebo na žiadosť súdov
členských štátov či iných orgánov a inštitúcií Európskej únie, má judikatúra
Súdneho dvora všeobecnú záväznosť.
To znamená, že jeho výkladom sa musí
riadiť nielen súd, ktorý o výklad požiadal (v tomto prípade Najvyšší súd Holandska) či štát alebo inštitúcia Európskej únie, ktorej je rozhodnutie určené,
ale všetky členské štáty a ich orgány.
V prostredí Slovenskej republiky uvedené značí, že je možné očakávať novelizáciu autorského zákona, aby jeho
ustanovenia boli konformné s prezentovaným rozsudkom.

Právoplatnosť
rozsudku

Trestnoprávny
pohľad

Súdny dvor sa vo svojom rozsudku
žiadnym spôsobom nevyjadruje ku skutočnosti, čo možno za nelegálny zdroj
považovať a nevyjadruje sa ani k trestnoprávnej stránke uvedenej problematiky.
Často skloňovaná trestnoprávna rovina
však má na Slovensku svoju oporu priamo v štvrtom diely piatej hlavy zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona
v platnom znení. Ustanovenie § 283
upravuje skutkovú podstatu trestného
činu porušovania autorského práva.
Základná skutková podstata v odseku 1
určuje, že kto neoprávnene zasiahne

do zákonom chránených práv k dielu,
umeleckému výkonu, zvukovému záznamu alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo
televíznemu vysielaniu alebo databáze,
potrestá sa odňatím slobody až na dva
roky. Keďže ust. § 24 odsek 1 autorského zákona sa po novom v zmysle judikatúry Súdneho dvora musí aplikovať iba
na rozmnoženiny vytvorené z legálnych
zdrojov, znamená to, že v súčasnosti už
vyhotovenie rozmnoženiny zverejne né ho audiovizuálneho alebo zvukového
diela z nelegálneho zdroja napĺňa na
Slovensku skutkovú podstatu trestného
činu porušovania autorského práva.

SKÚŠOBNÁ DOBA

V PRACOVNOM PRÁVE

Skúšobná doba je inštitút slúžiaci na
spoznanie sa zamestnávateľa a zamestnanca a overenie si vhodnosti pracovného pomeru. Ak jedna alebo druhá
zmluvná strana zastane názor, že pracovný pomer jej nevyhovuje, môže ho
ukončiť jednoduchým písomným oznámením druhej strane. Relatívna voľnosť
procesu ukončenia pracovného pomeru
v skúšobnej dobe je daná jeho účelom,
teda overením si zmluvných strán vhodnosti uzavretia pracovného pomeru.

ceho zamestnanca uvedeného v bode 2.
Ak by sa dohodla dlhšia skúšobná doba,
je platná len v zákonom dovolenej dĺžke, v zvyšnej časti je neplatná. Skúšobná doba dohodnutá napríklad na štyri
mesiace je síce platná, ale len v dĺžke
troch mesiacov. Ak bola skúšobná doba
dohodnutá, avšak nebola dohodnutá jej
dĺžka, platí, že bola dohodnutá skúšobná doba v maximálnej dĺžke, teda
tri, respektíve šesť mesiacov.

Dohoda
o skúšobnej dobe

Všeobecná úprava skúšobnej doby je zakotvená v ust. § 45 zákona č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Uvedené ustanovenie striktne upravuje, že
skúšobnú dobu je možné uzatvoriť len
v pracovnej zmluve, a to len písomnou
formou. Uvedené podmienky musia byť
splnené kumulatívne a pri nedodržaní
čo len jednej podmienky je skúšobná
doba neplatná.

Skúšobná doba sa môže dohodnúť vždy
len odo dňa vzniku pracovného pomeru,
nikdy nie vopred ani spätne. Ustanovenie § 46 Zákonníka práce zakotvuje, že
pracovný pomer vzniká odo dňa, ktorý
bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako
deň nástupu do práce. Z uvedeného
vyplýva, že začiatok skúšobnej doby
môže byť dohodnutý len ako deň nástupu do práce. Skorší alebo neskorší
dohodnutý deň by spôsobil neplatnosť
skúšobnej doby.

Maximálna dĺžka
skúšobnej doby

Maximálna dĺžka na akú možno skúšobnú dobu dohodnúť je závislá od subjektov, ktoré si skúšobnú dobu dohodnú.
Skúšobná doba môže byť najviac (1) tri
mesiace, (2) šesť mesiacov u vedúceho
zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena
štatutárneho orgánu, alebo (3) šesť mesiacov u vedúceho zamestnanca, ktorý
je v priamej riadiacej pôsobnosti vedú-

Ustanovenia § 45 ods. 4 a § 53 ods. 1
Zákonníka práce zakotvujú prípady, kedy
nemožno skúšobnú dobu dohodnúť. Podľa ust. § 45 ods. 4 nemožno skúšobnú
dobu dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu. To však nevylučuje dohodu
o skúšobnej dobe toho istého zamestnanca, ak opätovne uzatvára pracovný
pomer po skončení pracovného pomeru
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Vylúčenie dohody
po skúšobnej dobe

s určením inej doby (určitá alebo neurčitá doba). Ide o prípady, ak zamestnanec ukončil pracovný pomer na dobu
neurčitú a uzatvára pracovný pomer na
dobu určitú, alebo ukončil pracovný
pomer na dobu určitú a uzatvára nový
pracovný pomer na dobu neurčitú.
V uvedených prípadoch je možné dohodnúť skúšobnú dobu.
Podľa ust. § 53 ods. 1 Zákonníka práce
tiež nie je možné skúšobnú dobu dohodnúť so žiakom strednej odbornej
školy alebo odborného učilišťa, s ktorým bola uzavretá pracovná zmluva po
úspešnom vykonaní záverečnej skúšky
alebo maturitnej skúšky alebo po úspešnom skončení štúdia.

deň v kalendári nie je, posledný deň
pripadne na posledný deň príslušného
kalendárneho mesiaca. Ako príklad možno uviesť počítanie trojmesačnej doby
so začiatkom 20. januára. V uvedenom
prípade je posledným dňom skúšobnej
doby 20. apríl. Ak by skúšobná doba
začala plynúť napríklad dňa 30. novembra, koniec trojmesačnej doby by pripadol na 28. februára, resp. 29. februára pri priestupnom roku. Obdobne by
doba skončila 30. dňa mesiaca, ak by
mala pripadnúť na 31. deň, ale predmetný mesiac má iba 30 dní. Koniec lehoty vždy skončí posledným dňom doby
aj keď pripadne na deň pracovného
pokoja alebo pracovného voľna.

Predĺženie
skúšobnej doby

Predĺženie skúšobnej doby Zákonník práce vylučuje. Pripúšťa však predĺženie
skúšobnej doby o čas prekážok v práci
na strane zamestnanca. V praxi môže
ísť napríklad o práceneschopnosť, materskú dovolenku, svadbu, pohreb, a podobne. Ide o prekážky, pre ktoré zamestnanec nemôže vykonávať prácu.
Uvedené prekážky sú upravené v piatej časti Zákonníka práce. Ustanovenie
§ 45 ods. 2 Zákonníka práce pripúšťa
len predĺženie skúšobnej doby pre prekážky v práci na strane zamestnanca.
Prekážkami v práci na strane zamestnávateľa sa skúšobná doba nepredlžuje.
Ak by napríklad zamestnávateľ nemohol prideliť zamestnancovi prácu z dôvodu nefunkčnosti určitého prístroja,
na ktorom má zamestnanec pracovať,
skúšobná doba sa nepredlžuje o čas odstránenia závady na prístroji.

Dohodu o skúšobnej dobe môžu zmluvné strany kedykoľvek zrušiť. Zákonník
práce síce uvedené oprávnenie explicitne neupravuje, avšak vychádzajúc z dispozitívnosti dohody o skúšobnej dobe,
možno zastať názor, že zmluvné strany
uvedené právo majú. Zrušenie dohody
o skúšobnej dobe je však potrebné odlišovať od ukončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Na rozdiel od
skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe, po zrušení dohody o skúšobnej dobe pracovný pomer naďalej
trvá. Nakoľko skúšobná doba musí byť
dohodnutá písomne, aj jej zrušenie
musí byť dohodnuté písomne. Uplynutím skúšobnej doby pracovný pomer pokračuje tak, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve. V pracovnej zmluve nie
je potrebné výslovne dohodnúť, že pracovný pomer po uplynutí skúšobnej doby
pokračuje.

Zrušenie dohody
o skúšobnej dobe

Počítanie plynutia
skúšobnej doby

Počítanie plynutia skúšobnej doby upravuje ust. § 37 Zákonníka práce. Uvedené ustanovenie upravuje počítanie doby,
na ktorú boli obmedzené práva alebo
povinnosti a doby, ktorej uplynutím je
podmienený vznik práva alebo povinnosti. Pojem skúšobná doba možno
subsumovať pod pojem doba upravený
v uvedenom ustanovení. Začiatok skúšobnej doby sa podľa predmetného
ustanovenia začína prvým dňom a končí sa uplynutím posledného dňa určenej alebo dohodnutej doby. Počítanie
doby podľa mesiacov, čo je aj prípad
skúšobnej doby, sa skončí vždy v deň,
ktorý sa číslom zhoduje s dňom, ktorým začína plynúť lehota. Ak takýto

Pracovný pomer je možné počas plynutia
skúšobnej zmluvy skončiť, a to písomným oznámením druhej strane. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej
dobe upravuje ust. § 72 Zákonníka práce. Podľa ust. § 72 ods. 1 Zákonníka
práce môže byť pracovný pomer písomne ukončený z akéhokoľvek dôvodu
alebo bez uvedenia dôvodu. Nakoľko
s nedodržaním písomnej formy zákon
nespája neplatnosť takého úkonu, skončenie pracovného pomeru aj inou ako
písomnou formou, je platné. Je však
potrebné poukázať na problémy pri
preukazovaní vykonania takého právneho úkonu v prípade súdneho sporu, preto je vhodné dodržať písomnú formu.

Skončenie
pracovného pomeru
v skúšobnej dobe
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Zamestnávateľ môže pracovný pomer
skončiť v skúšobnej dobe s tehotnou
ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len
písomne a vo výnimočných prípadoch,
ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, pričom musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je skončenie
pracovného pomeru neplatné. V súvislosti so skončením pracovného pomeru
v skúšobnej dobe je potrebné uviesť,
že na zamestnanca sa nevzťahuje
ochranná doba podľa ust. § 64 ods. 1
Zákonníka práce. Uvedená ochranná
doba sa vzťahuje len na ukončenie pracovného pomeru výpoveďou a nie na
iné spôsoby skončenia pracovného pomeru. Preto zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe
napríklad aj počas práceneschopnosti
zamestnanca.
Podľa ust. § 72 ods. 2 Zákonníka práce
sa oznámenie o skončení pracovného
pomeru má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom,
keď sa má pracovný pomer skončiť.
Nakoľko však nesplnenie uvedenej povinnosti zákon nesankcionuje, nedodržanie uvedenej trojdňovej lehoty nemá
za následok neplatnosť ukončenia pracovného pomeru. Je však potrebné
uviesť, že pracovný pomer sa skončí
najskôr dňom, kedy bolo oznámenie
doručené druhej strane. Ak oznámenie
obsahuje skorší deň, pracovný pomer
skončí v deň doručenia oznámenia. To
však nevylučuje uvedenie neskoršieho
dňa, v takom prípade sa pracovný pomer končí neskorším dňom. Ak pracovný pomer skončí mladistvý zamestnanec
v skúšobnej dobe, je zamestnávateľ
povinný vyžiadať si vyjadrenie zákonného zástupcu.
Ak bol pracovný pomer skončený v skúšobnej dobe neplatne, má zamestnanec
aj zamestnávateľ právo na uplatnenie
neplatnosti ukončenia pracovného pomeru na súde. Podľa ust. § 77 Zákonníka práce sa môže uplatniť neplatnosť
pracovného pomeru v skúšobnej dobe
na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný
pomer skončiť. Úpravu pokračovania
pracovného pomeru pri jeho neplatnom
ukončení zakotvuje ust. § 78 Zákonníka práce, ak zamestnanec neplatne
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skončil pracovný pomer, alebo ust. § 79
Zákonníka práce, ak pracovný pomer
skončil neplatne zamestnávateľ.
Ak zamestnanec skončil neplatne pracovný pomer v skúšobnej dobe a zamestnávateľ mu oznámil, že trvá na tom,
aby naďalej vykonával prácu, jeho
pracovný pomer sa nekončí. Ak nevykonával zamestnanec prácu v súvislosti s neplatným skončením pracovného
pomeru, môže od neho zamestnávateľ
požadovať náhradu škody, ktorá mu tým
vznikla, odo dňa, keď oznámil zamestnancovi, že trvá na ďalšom vykonávaní
práce.

Neplatné skončenie
pracovného pomeru
zamestnancom

Ak však zamestnávateľ netrvá na tom,
aby zamestnanec u neho naďalej pracoval, platí, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom písomne nedohodne inak,
že pracovný pomer sa skončil dohodou
dňom, kedy sa mal podľa úkonu neplatného ukončenia skončiť. Zamestnávateľ si v uvedenom prípade nemôže
voči zamestnancovi uplatňovať náhradu škody.
V prípade neplatného skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe zamestnávateľom, ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom,
aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí. Výnimkou je,
ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať,
aby zamestnanca naďalej zamestnával.
Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy v sume
jeho priemerného zárobku odo dňa,
keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá
na ďalšom zamestnávaní, až do času,
keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne
o skončení pracovného pomeru. Ak celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy, presahuje 12 mesiacov, môže súd na žiadosť
zamestnávateľa jeho povinnosť nahradiť mzdu za čas presahujúci 12 mesiacov primerane znížiť, prípadne náhradu
mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov
zamestnancovi vôbec nepriznať. Náhrada mzdy môže byť priznaná najviac za
čas 36 mesiacov.
Ak zamestnávateľ skončil pracovný pomer v skúšobnej dobe neplatne a za-

Neplatné skončenie
pracovného pomeru
zamestnávateľom

mestnanec netrvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďalej zamestnával, platí,
ak sa so zamestnávateľom nedohodne
písomne inak, že sa jeho pracovný pomer skončil dohodou dňom, keď sa mal

pracovný pomer podľa neplatného skončenia skončiť. Zamestnanec má pritom
nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného zárobku za výpovednú
dobu dvoch mesiacov.

ROZHODCOVSKÝ ROZSUDOK
AKO EXEKUČNÝ TITUL?
V slovenských podmienkach sú civilné
spory vo väčšej miere prejednávané klasickým spôsobom, teda súdnou cestou.
Existuje viacero alternatívnych spôsobov, medzi ktoré možno zaradiť aj riešenie civilného sporu prostredníctvom
rozhodcovského súdu. Ide o vyjadrenie
zásady autonómie vôle subjektov právneho vzťahu, ktorí si môžu pre riešenie
svojho sporu vybrať práve formu rozhodcovského konania. Rozhodcovský
rozsudok ako výstupný element konania
na rozhodcovskom súde možno okrem
iného ponímať aj ako exekučný titul.
Podľa ust. § 41 ods.2 písm. b) zákona
č. 233/1995 Z. z. Exekučného poriadku
v platnom znení (ďalej len „Exekučný
poriadok“) možno exekúciu vykonať aj
na podklade vykonateľných rozhodnutí
rozhodcovských súdov a rozhodcovských
komisií a zmierov nimi schválených.
Rozhodcovské
konanie

Rozhodcovské konanie je alternatívny
spôsob vo vzťahu ku klasickému súdnemu konaniu, ktorý sa v rámci alternatívnych spôsobov v praxi vyskytuje najčastejšie. Klasickému súdnemu konaniu
sa v mnohých aspektoch podobá. Veľmi
dôležitým rozdielom je skutočnosť, že
rozhodcovský súd nie je v postavení orgánu verejnej moci. Právna úprava rozhodcovského konania vyplýva zo zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom
konaní v platnom znení (ďalej len „zákon o rozhodcovskom konaní“). Pozitívna pôsobnosť zákona sa vzťahuje na
spory, ktoré možno ukončiť súdnym
zmierom. Naopak, v rámci negatívnej
pôsobnosti zákon určuje, v ktorých prípadoch nemôžu subjekty právneho
vzťahu využiť rozhodcovské konanie,
a to pokiaľ sa spory týkajú (1) vzniku,
zmeny alebo zániku vlastníckych práv
a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, (2) osobného stavu, (3) núteného
výkonu rozhodnutí a (4) sporov, ktoré
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vzniknú v priebehu konkurzného a vyrovnacieho konania.
Výstupným elementom rozhodcovského konania je rozhodnutie, čiže rozhodcovský rozsudok. Rozhoduje sa ním
nielen vo veci samej, ale aj v prípade
schválenia zmieru medzi účastníkmi konania. Rozhodcovský rozsudok je spôsobilým exekučným titulom, za predpokladu, že nedošlo k jeho zrušeniu.
Zákon o rozhodcovskom konaní totiž
pripúšťa možnosť preskúmania rozhodcovského rozsudku (iba tuzemského)
civilným súdom. Také konanie možno
začať iba na základe žaloby o zrušenie
rozhodcovského rozsudku. Prípady, kedy
žalobu možno podať taxatívne vymedzuje ust. § 40 ods. 1 zákona o rozhodcovskom konaní, pričom všetky prípady
možno subsumovať pod pojem procesné pochybenia. Podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku nemá
odkladný účinok. Z dôvodu, aby sa žalobca prípadnej exekúcii vyhol je potrebné, aby zároveň podal návrh na odklad vykonateľnosti.

Rozhodcovský
rozsudok

Ku charakteru rozhodcovského rozsudku
ako exekučného titulu sa vyjadril Najvyšší súd SR v uznesení 3M Cdo 11/2010,
v ktorom vyslovil, že „vzhľadom na to,
že právoplatný rozhodcovský rozsudok
má rovnaké účinky ako rozsudok všeobecného súdu, účinky rozhodcovského
rozsudku majú ten dôsledok, že exekučný súd musí s takýmto rozsudkom
nakladať rovnako ako s rozsudkom všeobecného súdu. V opačnom prípade by
porušil zásadu rovnocennosti a neprípustne uplatnil rozdielny procesný postup v prípade, ak oprávnený uplatňuje svoje právo na základe exekučného
titulu vydaného všeobecným súdom
a iný prístup, ak oprávnený uplatňuje
svoje právo na základe exekučného ti-

Rozhodcovský
rozsudok ako
exekučný titul

tulu vydaného v rozhodcovskom konaní.
Konkrétne to teda znamená, že rozsudkom rozhodcovského súdu je exekučný
súd viazaný rovnako, ako je viazaný
rozsudkom všeobecného súdu. Vyplýva
to z § 159 ods. 2 O.s.p., v zmysle ktorého výrok právoplatného rozsudku je
záväzný pre účastníkov a pre všetky orgány. To isté teda platí aj v prípade, ak
ide o rozsudok rozhodcovského orgánu.“
Aktuálny názor
Najvyššieho súdu
pre predmetnú
oblasť vo veci
5 Cdo 375/2012

Skutkový stav veci

Napriek uvedenému, neustále pretrvávajú aplikačné problémy s rozhodcovskými rozsudkami vo vzťahu k exekučnému konaniu. Dňa 30. apríla 2014
Najvyšší súd SR vo veci 5 Cdo 375/2012
uznesením rozhodol o odmietnutí dovolania, ktorým sa oprávnený z exekúcie
dožadoval vrátenia veci súdu prvého
stupňa. Pred tým, ako prezentujeme
dôvody a argumenty súdu pre odmietnutie dovolania, považujeme za vhodné aspoň v základných črtách uviesť
skutkový stav.
Oprávnený podal súdnemu exekútorovi
návrh na vykonanie exekúcie na vymože nie istiny vo výške 1.370,35 Eur
s príslušenstvom. Povinnosť povinného
zaplatiť mu túto sumu preukazoval
rozhodcovským rozsudkom zo dňa
8. apríla 2011, ktorý vydal Stály rozhodcovský súd (ďalej len „rozhodcovský rozsudok“). Súd ny exekútor následne v zmysle ust. § 44 Exekučného
poriadku požiadal Okresný súd Humenné o udelenie poverenia na vykonanie
exekúcie. Okresný súd Humenné uznesením zo dňa 16. decembra 2011,
č. k.: 15Er 518/2011-35 žiadosť súdneho exekútora o vydanie poverenia na
vykonanie exekúcie zamietol.
V odôvodnení svojho rozhodnutia exekučný súd poukázal na ust. § 44 ods. 2
Exekučného poriadku, a ust. § 45 ods. 2,
§ 40 písm. a) zákona o rozhodcovskom
konaní a uviedol, že preskúmal žiadosť
o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie
a exekučný titul, ich súlad so zákonom,
pričom dospel k záveru, že žiadosti
o udelenie poverenia na vykonania exekúcie nemožno vyhovieť. Súd je povinný v prípade rozhodcovských rozsudkov
skúmať, či tieto nezaväzujú účastníka
rozhodcovského konania na plnenie,
ktoré je objektívne nemožné, právom
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nedovolené alebo odporujúce dobrým
mravom. Súd Zmluvu o úvere z 12. decembra 2007 uzavretú medzi právnym
predchodcom oprávneného a povinným
vzhľadom na povahu zmluvných strán
a čl. 2 písm. b) a c) Smernice rady
93/13/EHS posúdil ako spotrebiteľskú,
kde povinný je v pozícii spotrebiteľa.
Okresný súd Humenné uviedol, že rozhodcovská doložka je súčasťou formulárovej zmluvy a podľa jeho názoru je
jej dojednanie neprijateľnou podmienkou v zmluve. Spotrebiteľ sa v porovnaní
s dodávateľom nachádza v znevýhodnenom postavení, pokiaľ ide o vyjednávaciu silu, ale aj úroveň informovanosti. V predmetnom prípade povinný
nemal možnosť podstatným spôsobom
obsah predmetnej Zmluvy o úvere
ovplyvniť, nakoľko jej súčasťou sú aj
všeobecné obchodné podmienky.
Rozhodcovská doložka, ktorá mala
za ložiť legitimitu pre exekučný titul
v predmetnom konaní znemožňuje voľbu spotrebiteľa dosiahnuť rozhodovanie sporu orgánom verejnej moci, teda
štátnym súdom. Rozhodcovskú doložku
si povinný (spotrebiteľ) osobitne nevyjednal a nemal na výber vzhľadom na
jej splynutie s ostatnými štandardnými
podmienkami. Mohol len zmluvu ako
celok odmietnuť alebo podrobiť sa všetkým zmluvným podmienkam, a teda aj
rozhodcovskému konaniu.
Rozhodcovská doložka nebola dojednaná v čase vyššej bdelosti spotrebiteľa po
vzniku sporu, ale na začiatku zmluvného vzťahu. Súd prvého stupňa dospel
k záveru, že dojednanie rozhodcovskej
doložky v predmetnej spotrebiteľskej
zmluve je nekalou podmienkou, ktorá
nie je pre spotrebiteľa záväzná, preto
žiadosť súdneho exekútora o vydanie
poverenia na vykonanie exekúcie zamietol.
Na odvolanie oprávneného Krajský súd
v Prešove, ako súd odvolací, napadnutým uznesením uznesenie súdu prvého
stupňa (exekučného súdu) potvrdil.
Odvolací súd uviedol, že k otázke preskúmavania rozhodcovského rozsudku
po formálnej a materiálnej stránke je
potrebné uviesť, že rozsudok síce nadobúda účinky rozsudku súdu, ale zá-

Nevyváženosť
rozhodcovskej
doložky

konodarca upravil postup, aby sa plnenie priznané arbitrom nevymohlo, ak
okrem iného odporuje zákonu alebo
dobrým mravom, čím sa stotožnil s rozsudkom súdu prvého stupňa, podľa ktorého také dojednanie odporuje dobrým
mravom.
Dovolanie na
Najvyšší súd
a argumenty jeho
odmietnutia

Proti napadnutému uzneseniu odvolacieho súdu podal oprávnený mimoriadny
opravný prostriedok – dovolanie. Svoje
dovolanie odôvodnil ust. § 241 ods. 2
písm. a) vo väzbe na ust. § 237 písm. d)
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení (ďalej
len „OSP”), že v tej istej veci sa už
právoplatne rozhodlo alebo v tej istej
veci sa už prv začalo konanie. Ďalej
dôvodil ust. § 237 písm. e) OSP, že sa
nepodal návrh na začatie konania, hoci
podľa zákona bol potrebný (tzn. žaloba
o zrušenie rozhodcovského rozsudku),
ust. § 237 písm. f) OSP, že účastníkovi
konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom. Ďalej svoje
dovolanie odôvodnil ust. § 241 ods. 2
písm. b) OSP, že konanie je postihnuté
inou vadou, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a ust. § 241
ods. 2 písm. c) OSP, že rozhodnutie
spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci.
Dovolateľ (oprávnený) uviedol, že rozhodcovským rozsudkom bolo rozhodnuté v súlade so zákonom. Tiež bolo podľa
neho neprijateľné, aby súd poprel právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku, nakoľko sa nepodal návrh na začatie konania o jeho zrušení,
hoci podľa zákona bol potrebný. Právoplatný rozhodcovský rozsudok bol podľa dovolateľa prekážkou pre opätovné
prejednanie veci a rovnako je právne
záväzný ako rozsudok všeobecného
súdu, po uplynutí lehoty na plnenie je
aj vykonateľný - spôsobilý byť podkladom pre exekúciu. Dovolateľ mal za
to, že exekučný súd nebol oprávnený
skúmať materiálnu správnosť rozhodcovského rozsudku, rozhodcovské konanie, ani zmluvu, na základe ktorej bol
vydaný. Doručený rozhodcovský rozsudok má pre účastníkov rozhodcovského
konania rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok súdu. Exekučný súd
svojím konaním postupoval podľa dovolateľa nad rámec zákona nerešpektujúc
10

ust. § 35 zákona o rozhodcovskom konaní a rozhodoval o správnosti rozhodcovského rozsudku.
Podľa Najvyššieho súdu však dovolateľ
namietal nesprávnu aplikáciu a výklad
Exekučného poriadku, resp. namietal
nesprávne právne posúdenie veci. Z obsahu tejto námietky podľa Najvyššieho
súdu nešlo o námietku dovolateľa
v zmysle ust. § 237 písm. d) OSP (v tej
istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo
konanie), ale napáda sa vecná správnosť právnych záverov súdov (ich právneho posúdenia veci), na ktorých v danom prípade založili svoje rozhodnutia.

Rozhodcovský
rozsudok nie je
v exekučnom
konaní prekážkou
právoplatne
rozhodnutej veci

Podľa Najvyššieho súdu prekážku veci
rozsúdenej pre exekučné konanie netvorí právoplatný rozhodcovský rozsudok,
a to ani vtedy, ak exekučný súd skúma
či rozhodcovský rozsudok ako exekučný titul je materiálne vykonateľný.
Ďalším dovolacím dôvodom oprávneného bolo, že nedošlo k podaniu žaloby
o zrušenie rozhodcovského rozsudku zo
strany povinného (spotrebiteľa). Dovolateľ k tejto vade namietal, že v danej
veci súd preskúmaval materiálnu správnosť rozhodcovského rozsudku bez toho,
aby bol podaný návrh na začatie konania o jeho zrušenie, čím poprel jeho
právoplatnosť a vykonateľnosť. Exekučný súd v danej veci začal konať na základe žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie,
tzn., že v danej veci bol návrh na začatie exekučného konania podaný.
Podľa Najvyššieho súdu však z obsahového hľadiska nešlo zo strany oprávneného o námietku nedostatku návrhu na
začatie konania v zmysle ust. § 237
písm. e) OSP, ale o námietku inú, ktorú oprávnený uvádza vo väzbe na otázku zákonnosti a vecnej správnosti postupu a právnych záverov súdov (ich
právneho posúdenia veci), na ktorých
v danom prípade založili svoje rozhodnutie. Námietku dovolateľa o existencii vady uvedenej v ust. § 237 písm. e)
OSP preto posúdil Najvyšší súd ako neopodstatnenú.
Z odôvodnenia uznesenia považujeme
za vhodné prezentovať ešte ďalšie kľú-

Nepodanie
žaloby o zrušenie
rozhodcovského
rozsudku

Povinnosť súdu
skúmať platnosť
rozhodcovskej
zmluvy, doložky

čové argumenty. Najvyšší súd judikuje,
že pokiaľ oprávnený v návrhu na vykonanie exekúcie označí za exekučný titul rozsudok rozhodcovského súdu, je
exekučný súd oprávnený, a zároveň
povinný riešiť otázku, či rozhodcovské
konanie prebehlo na základe uzavretej
(resp. platnej) rozhodcovskej zmluvy
(rozhodcovskej doložky).
Skúmaním platnosti rozhodcovskej doložky súdy v exekučnom konaní nepreskúmavali vecnú správnosť rozhodcovského rozsudku, ale len realizovali svoje
oprávnenie vyplývajúce zo zákona, a to
z ustanovenia § 44 ods. 2 Exekučného
poriadku, podľa prvej vety ktorého súd
preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na
vykonanie exekúcie a exekučný titul.
Význam tohto oprávnenia tkvie v tom,
že ak exekučný titul vydal orgán, ktorý
k tomu nemal právomoc, ide o rozhodnutie ničotné, nevyvolávajúce žiadne
právne účinky. Takéto rozhodnutie nespĺňa predpoklad materiálnej vykonateľnosti.
Kľúčovým je argument Najvyššieho súdu,
podľa ktorého rozhodcovský rozsudok
vydaný v spotrebiteľskej veci je ako
exekučný titul v rozpore so zákonom,
ak rozhodcovská zmluva (či už uzavretá vo forme osobitnej zmluvy alebo
rozhodcovskej doložky), na ktorej sa
zakladá právomoc rozhodcovského súdu,
nebola vôbec uzavretá alebo bola uzavretá neplatne. Takúto interpretáciu
ustanovenia § 44 ods. 2 Exekučného poriadku vyžaduje účel právnej úpravy
premietajúcej sa v právnych predpisoch na ochranu práv spotrebiteľa tvoriacich samostatné odvetvie práva, a to
spotrebiteľské právo. Týmto účelom je
odstránenie značnej nerovnováhy v právach a povinnostiach založených spotrebiteľskou zmluvou ku škode spotrebiteľa.
V preskúmavanej veci súdy v exekučnom konaní podľa názoru Najvyššieho
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súdu správne konštatovali neprijateľnosť a tým aj neplatnosť rozhodcovskej doložky z dôvodu, že (1) nebola
individuálne dojednaná a (2) že spôsobovala nevyváženosť v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech povinného. Listiny predložené
oprávneným takýto záver umožňovali.
Zo Zmluvy o úvere uzavretej medzi
oprávneným a povinným vyplýva, že
rozhodcovská doložka bola medzi
zmluvnými stranami dohodnutá už
podpisom zmluvy, keďže jej súčasťou
sú (ako predtlačený formulár) Obchodné podmienky pre úver, a teda aj rozhodcovská doložka obsiahnutá v príslušnom článku obchodných podmienok.
Dovolací súd sa stotožnil aj s dôvodmi,
ktorými súdy v exekučnom konaní odôvodnili nevyváženosť dohodnutej rozhodcovskej doložky (pozri v texte vyššie). Preto správnym rozhodnutím o zamietnutí žiadosti súdneho exekútora
o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie súdy neodňali oprávnenému možnosť konať pred súdom.

Neprijateľnosť
a neplatnosť
rozhodcovskej
doložky

Do praxe je dôležité zhrnúť dva aspekty vyplývajúce z uznesenia a názorov
Najvyššieho súdu: (1) Prekážku veci rozsúdenej pre exekučné konanie netvorí
právoplatný rozhodcovský rozsudok, a to
ani vtedy, ak exekučný súd skúma či
rozhodcovský rozsudok ako exekučný
titul je materiálne vykonateľný a (2) aj
keď účastník rozhodcovského konania,
ktorým je spotrebiteľ, nevyužije možnosť spochybniť existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy podľa ustanovení zákona o rozhodcovskom konaní
(žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku), je exekučný súd oprávnený,
a zároveň povinný skúmať existenciu
alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy
a v prípade zisteného nedostatku v tomto smere konštatovať rozpor rozhodcovského rozsudku zo zákonom znamenajúci materiálnu nevykonateľnosť tohto
exekučného titulu. Takýmto postupom
exekučný súd napĺňa príkaz vyplývajúci z princípu ochrany práv spotrebiteľa.

Dva dôležité
aspekty do praxe

POUŽÍVANIE MOTOROVÉHO

VOZIDLA V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE
EURÓPSKEJ ÚNIE

Vydávanie
dokumentov
pri registrácii
vozidla

Základnú právnu úpravu v oblasti voľného pohybu osôb na európskej úrovni
tvorí Zmluva o fungovaní Európskej únie,
najmä jej články 45 až 55. Voľným pohybom osôb sa rozumie právo zmeniť
miesto pobytu na účel výkonu práce alebo podnikania. Ide teda o právo štátneho príslušníka jedného členského
štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) usadiť sa v inom členskom
štáte a pracovať alebo podnikať v tomto štáte. S týmto právom je spojené aj
právo na používanie motorového vozidla v inom členskom štáte, v ktorom má
osoba pobyt.

tia. Ak registračné osvedčenie pozostáva z časti I a II a časť II absentuje, môžu
príslušné orgány požiadané o novú registráciu vozidla vo výnimočných prípadoch rozhodnúť opätovne zaregistrovať
vozidlo, ale len po obdržaní potvrdenia
v písomnej alebo elektronickej podobe
od príslušných orgánov členského štátu, kde bolo vozidlo predtým registrované, potvrdzujúceho, že žiadateľ je
oprávnený opätovne registrovať vozidlo v inom členskom štáte. Predmetnú
smernicu boli členské štáty povinné
transponovať do svojho právneho poriadku do dňa 1.júna 2004.

Používanie motorového vozidla v inom
členskom štáte nie je na úniovej úrovni plne harmonizované. Uvedenú problematiku upravuje najmä smernica
Rady 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá, smernica Rady
83/182/EHS o oslobodení od daní, ktoré platia v rámci spoločenstva pre dočasný dovoz určitých dopravných prostriedkov a smernica Rady 2009/55/ES
o oslobodení od daní, ktoré sa vzťahujú na trvalé premiestnenie osobného
majetku jednotlivcov z členského štátu.

V slovenskom právnom poriadku je uvedená smernica transponovaná do zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
v platnom znení. Odhlasovanie motorového vozidla do cudziny je upravené
v ust. § 119 uvedeného zákona. Vlastník vozidla je podľa uvedeného ustanovenia povinný pri odhlásení motorového
vozidla do cudziny (1) odovzdať časť I
registračného osvedčenia a časť II, ak
bola vydaná, (2) preukázať totožnosť
preukazom totožnosti, (3) vyplniť príslušné tlačivo, (4) odovzdať tabuľku
s evidenčným číslom, (5) predložiť potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a (6) uhradiť príslušný správny
poplatok. Dopravný inšpektorát príslušný podľa miesta pobytu alebo sídla držiteľa vozidla následne vydá osvedčenie
o evidencii časť I a časť II, na požiadanie pridelí vozidlu zvláštne evidenčné
číslo obsahujúce písmeno V a vydá tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom
obsahujúcim písmeno V. Platnosť dokladov a tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno je
ob medzená do 30 dní od odhlásenia
motorového vozidla do cudziny. Vlastník motorového vozidla alebo držiteľ
vozidla prihláseného do evidencie vozidiel môže požiadať o odhlásenie vozidla
do cudziny aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

Prvá z uvedených smerníc upravuje vydávanie dokumentov členskými štátmi
pri registrácii vozidiel. Predmetná smernica upravuje v prílohe vzor časti I a časti II registračného osvedčenia. Ak je
motorové vozidlo (ďalej len „vozidlo“)
registrované v členskom štáte a majiteľ
vozidla ho chce zaregistrovať v inom
člen skom štáte, príslušné orgány vo
všet kých prípadoch musia vyžadovať
predloženie časti I predchádzajúceho
registračného osvedčenia a predloženie
časti II, ak bola vydaná. Tieto orgány
odnímu časť I predloženého predchádza jú ceho registračného osvedčenia
a uchovávajú ju po dobu minimálne
6 mesiacov. Do dvoch mesiacov informujú orgány členského štátu, ktoré osvedčenie udelili, o jeho odňatí. Osvedčenie im vrátia v prípade žiadosti týchto
orgánov do 6 mesiacov od jeho odňa12

Odhlasovanie
vozidla do cudziny

Povinnosť
registrovať vozidlo
v inom členskom
štáte

Povinnosť registrovať vozidlo v inom
členskom štáte vzniká len v prípade,
ak sa v inom členskom štáte osoba zdržiava viac ako 185 dní. V takom prípade je osoba povinná prihlásiť sa na pobyt a zaregistrovať si vozidlo v členskom
štáte, v ktorom má nové bydlisko. Ak
by však osoba nechala vozidlo v štáte
pôvodu, nemusí ho registrovať v štáte,
v ktorom má nové bydlisko. Ak si však
majiteľ vozidlo nezaregistroval, nemôže ho prenajímať, ani požičiavať osobám s bydliskom v štáte svojho nového
bydliska.

Dočasný dovoz
na súkromné účely

S registráciou vozidla v inom členskom
štáte úzko súvisí aj úhrada daní. Oslobodenie dočasného dovozu cestných
motorových vozidiel a iných dopravných
prostriedkov od daní upravuje smernica Rady 83/182/EHS. Oslobodenie sa
podľa smernice vzťahuje na spotrebnú
daň, iné nepriame dane, ako aj na dane
uvedené v prílohe smernice. Osobné
motorové vozidlo je oslobodené od uvedených daní, ak sa dočasne dováža na
súkromné účely a osoba dovážajúca
osobné vozidlo má bydlisko v inom členskom štáte ako v členskom štáte dočasného dovozu. Podmienkou oslobodenia
od uvedených daní je tiež skutočnosť,
že vozidlo nie je v členskom štáte dočasného dovozu nikomu postúpené alebo prenajaté, ani nie je požičané osobe s bydliskom v danom štáte. Osobné
motorové vozidlá patriace požičovni
vozidiel, ktorá má sídlo v Európskej únii,
však môžu prenajať osobe, ktorá nemá
v danej krajine bydlisko, k spätnému
vývozu v dôsledku nájomnej zmluvy,
ktorej platnosť v tejto krajine skončila.
Zamestnanec požičovne motorových
vozidiel ich taktiež môže prepraviť do
členského štátu, kde boli pôvodne prenajaté, aj keď má bydlisko v členskom
štáte dočasného dovozu. Oslobodenie
osobného motorového vozidla na súkromné účely sa podľa smernice poskytuje na prerušovanú alebo nepretržitú
dobu, ktorá v akýchkoľvek 12 po sebe
nasledujúcich mesiacoch neprekročí
šesť mesiacov.

Dočasný dovoz
na obchodné účely

Od daní je tiež oslobodené vozidlo dovezené dočasne na obchodné účely, ak
(1) osoba dovážajúca vozidlo má bydlisko v inom členskom štáte než v členskom štáte dočasného dovozu a nepou13

žíva vozidlo v členskom štáte dočasného dovozu na prepravu osôb za poplatok ani inú hmotnú odmenu, ani na
priemyselnú alebo obchodnú prepravu
tovaru za poplatok alebo bezplatne,
(2) vozidlo nie je v členskom štáte dočasného dovozu na nikoho prepísané,
prenajaté alebo požičané, (3) vozidlo
bolo získané alebo dovezené v súlade
so všeobecnými podmienkami daňového systému domáceho trhu členského
štátu, v ktorom má užívateľ bydlisko,
a nevzťahuje sa na nich pri ich vývoze
žiadne oslobodenie od daní z obratu,
spotrebných daní alebo iných nepriamych daní, ani vrátenia týchto daní.
Oslobodenie od daní sa uplatňuje po
prerušovanú alebo nepretržitú dobu
šiestich mesiacov z akýchkoľvek 12 po
sebe nasledujúcich mesiacov alebo po
dobu siedmich mesiacov z akýchkoľvek
12 po sebe nasledujúcich mesiacov pri
vozidlách dovezených obchodným sprostredkovateľom.
Vozidlo je podľa predmetnej smernice
oslobodené od daní tiež pokiaľ (1) je
registrované v krajine bydliska užívateľa a pravidelne používané na cesty
z jeho bydliska na pracovisko do podniku na území iného členského štátu
a späť, uvedené oslobodenie nepodlieha časovému obmedzeniu, (2) študent
používa osobné vozidlo registrované
v členskom štáte svojho bydliska na
území iného členského štátu, v ktorom
študent študuje. Podmienkou oslobodenia v uvedených prípadoch je splnenie podmienkok ako pri dočasnom dovezení na obchodné účely.
Oslobodenie vozidla, ktoré je premiestnené natrvalo, od nepriamych daní,
upravuje smernica Rady 2009/55/ES.
Uvedená smernica zakotvuje oslobodenie osobného majetku, teda aj motorového vozidla, ktorý je premiestnený
natrvalo z iného členského štátu od
nepriamych daní, ktoré sa na toto premiestnenie zvyčajne vzťahujú.
Oslobodenie sa podľa uvedenej smernice nevzťahuje na daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane, osobitné alebo periodické poplatky a dane uložené na
používanie motorového vozidla v určitej krajine, ako je poplatok za registráciu motorových vozidiel a cestná daň.

Trvalé premiestnenie
vozidla do cudziny

Podmienkou oslobodenia od daní je používanie motorového vozidla najmenej
šesť mesiacov predtým, ako sa zmenilo bydlisko, pričom túto skutočnosť
musí majiteľ vozidla preukázať príslušným dokladom. Na účely smernice sa
bydliskom rozumie miesto, kde určitá
osoba zvyčajne žije aspoň 185 dní
v každom kalendárnom roku, pre svoje
osobné a pracovné väzby, poprípade
u osoby, ktorá nemá žiadne pracovné
väzby, pre osobné väzby, z ktorých vyplýva úzke spojenie medzi týkajúcou
sa osobou a miestom, kde žije. Za bydlisko osoby, ktorú pracovné väzby pútajú k inému miestu ako väzby osobné,
a ktorá preto striedavo žije na rôznych
miestach nachádzajúcich sa v dvoch
alebo viacerých členských štátoch, sa
však považuje miesto, ku ktorému má
osobné väzby, ak sa tam taká osoba
pravidelne vracia. Táto posledná podmienka nemusí byť splnená, ak taká
osoba žije v určitom členskom štáte
preto, aby vykonala úlohu, ktorá má
určitú dobu trvania. Dochádzanie na
vysokú školu alebo do školy, sa nepovažuje za zmenu bydliska.
S registráciou vozidla v inom členskom
štáte sú mnohokrát spojené problémy
a vysoké výdavky. V niektorých štátoch
môže motorové vozidlo podliehať aj

dvojitému zdaneniu, keď je prevážané
natrvalo do iného členského štátu, alebo ak je používané predovšetkým
v inej krajine, než kde bolo motorové
vozidlo pôvodne zaregistrované. Problémy nastávajú aj v prípadoch, ak
štátny príslušník členského štátu žije
časť roka v jednom členskom štáte
a druhú časť v inom, ako aj v prípadoch
cezhraničných pracovníkov, ktorí vo
svojom členskom štáte používajú motorové vozidlo evidované ich zamestnávateľom v inom členskom štáte.
Dôvodom problémov pri prehlasovaní
motorového vozidla do iného členského štátu je nejednotná legislatíva a nedostatočná harmonizácia uvedenej
oblasti na úniovej úrovni. Z uvedených
dôvodov bol Európskou komisiou pripravený návrh Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady, ktorým sa zjednodušuje prevoz motorových vozidiel už
zaevidovaných v inom členskom štáte
v rámci jednotného trhu (2012/0082
(COD)). Navrhované nariadenie by malo
zjednodušiť prevoz motorových vozidiel do iného štátu únie a administratívne konanie pre občanov únie, podnikateľské subjekty a orgány zodpovedné
za evidenciu motorových vozidiel, najmä prostredníctvom elektronickej výmeny údajov o evidencii vozidla.

NOVELA EXEKUČNÉHO PORIADKU
O novelizačnom zákone zo dňa 1. apríla 2014 sme Vás už našom bulletine
informovali v súvislosti so zmenami,
ktoré sa dotkli Občianskeho zákonníka:
http://www.ulclegal.com/sk/bulletin-pro-bono/ine/5184-novela-obcianskeho-zakonnika.

Predmetný novelizačný zákon však priniesol čiastkové úpravy aj do zákona
č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok
v platnom znení.
Elektronizácia
niektorých úkonov

Pre úspešné vykonanie exekúcie je potrebné zabezpečiť súčinnosť tretích
osôb. Sú nimi aj banky. Banky sú povinné oznámiť exekútorovi na jeho písomnú žiadosť čísla bankových účtov, ich
vlastníkov, stavy účtov a ich zmeny. Po
novom budú banky povinné poskytnúť
uvedené informácie exekútorovi aj na
základe žiadosti, ktorú exekútor zašle
elektronickými prostriedkami.
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Elektronické prostriedky sa po novom týkajú aj exekúcie prikázaním pohľadávky
z účtu v banke. Ustanovenie § 95 ods. 2
po novom určuje, že exekútor doručí
príkaz na začatie exekúcie banke do
vlastných rúk alebo prostriedkami
elektronickej komunikácie so zaručeným elektronickým podpisom. V príkaze označí účet, na ktorý môže povinný
plniť pohľadávku oprávneného, jej príslušenstvo a trovy exekúcie.
Doručovanie podľa ust. § 96 ods. 2 sa
v súvislosti s elektronizáciou aktualizuje tak, že exekučný príkaz sa povinnému doručí do vlastných rúk, banke sa
doručí do vlastných rúk alebo prostriedkami elektronickej komunikácie so zaručeným elektronickým podpisom.

Návrh nariadenia
Európskeho
parlamentu a Rady

Bezodplatná
súčinnosť

Zmeny v rozsahu
exekúcie

Návrh na vykonanie
exekúcie
po 3 rokoch

Všetky tretie osoby vymedzené podľa
odsekov 1 až 10 v ust. § 34 sú povinné
poskytnúť exekútorovi súčinnosť. Po
novom sa v odseku 11 precizovalo ustanovenie, podľa ktorého musia súčinné
tretie osoby poskytnúť súdnym exekútorom požadované informácie bezodplatne. Týka sa to aj spomínaných bánk.
Ďalšie zmeny nastali pokiaľ ide o rozsah
exekúcie a jej vykonanie exekútorom.
Znenie ust. § 61b ostáva nezmenené a po
novom sa označuje odsekom 1, nakoľko sa do neho pridávajú odseky 2 a 3.
Exekúciu možno vykonať len v rozsahu
pohľadávky vyplývajúcej z exekučného
titulu, jej príslušenstva a trov exekúcie; to neplatí, ak sa exekúcia vykonáva predajom hnuteľnej veci, ktorá sa
nedá rozdeliť, alebo predajom nehnuteľnosti a povinný nemá dostatok iného majetku, z ktorého by bolo možné
uspokojiť pohľadávku oprávneného. Po
novom je exekútor na základe pridaného odseku 2 viazaný návrhom na vykonanie exekúcie a nemôže vykonať exekúciu vo väčšom rozsahu, než navrhuje
oprávnený, aj keby bol z exekučného
titulu oprávnený uplatňovať viac; to platí aj pre trovy exekúcie. Ide o výslovné
pravidlo, že exekútor je návrhom na
vykonanie exekúcie viazaný a nemôže
vykonať exekúciu vo väčšom rozsahu
než navrhuje oprávnený.
Pridaným odsekom 3 Exekučný poriadok
určuje, že ak ide o splnenie povinnosti
zaplatiť peňažnú pohľadávku a oprávnený podá návrh na vykonanie exekúcie viac ako tri roky od nadobudnutia
vykonateľnosti exekučného titulu, nemožno vykonať exekúciu na vymoženie
príslušenstva pohľadávky priznanej exekučným titulom. To neplatí, ak oprávnený k návrhu na vykonanie exekúcie
priloží dohodu o postupnom splnení pohľadávky priznanej exekučným titulom
uzavretú s povinným v priebehu troch
rokov od nadobudnutia vykonateľnosti
exekučného titulu. Podľa dôvodovej
správy sa uvedeným sleduje predchádzanie tomu, aby exekučný titul slúžil
veriteľovi ako „cenný papier“, ktorý si
nechá špekulatívne odležať pokým v neprospech dlžníka narastú úroky a prípadne ďalšie sankcie a až tesne pred
uplynutím premlčacej doby vyvolá exekúciu. Nemožnosť vykonania exekúcie
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na príslušenstvo pohľadávky je ponímaná ako civilnoprávna sankcia spojená
s neskorším vyvolaním exekúcie.
Spôsoby vykonávania exekúcie sa rozširujú o pojem tzv. „drobných exekúcií“.
Novela do ust. § 63 pridáva dva nové
odseky. Podľa pridaného odseku 2, ak
ide o vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez
príslušenstva ku dňu doručenia návrhu
na vykonanie exekúcie neprevyšuje
sumu 2.000 Eur, nemožno exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt podľa osobitného predpisu. Právo zriadiť exekučné
záložné právo na nehnuteľnosť tým nie
je dotknuté. Za drobnú exekúciu sa
nepovažuje exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom.

Drobné exekúcie

Zákaz exekúcie predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný prihlásený
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt však
nie je generálny. Doplnený odsek 3 do
ust. § 63 určuje, kedy bude možné takúto exekúciu vykonať, a to výnimočne
vtedy, pokiaľ tento spôsob schváli súd
a sú voči povinnému vedené viaceré exekúcie, v ktorých sa vymáhajú pohľadávky prevyšujúce v súhrne sumu 2.000 Eur
a exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným
spôsobom.
Doterajší odsek 2 určujúci spôsoby vykonania exekúcie, ak je podkladom na
exekúciu exekučný titul, v ktorom sa
ukladá iná povinnosť než zaplatenie
peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej
povinnosti, sa označuje ako odsek 4.
Inštitút drobných exekúcií sa v relevantných súvislostiach prenáša aj do trov
právneho zastúpenia a trov exekúcie.
Podľa ust. § 200 sú trovami exekúcie
odmena exekútora, náhrada hotových
výdavkov a náhrada za stratu času pri
vykonaní exekúcie. Oprávnený a exekútor majú nárok na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku.
Povinný má nárok na náhradu trov, ktoré mu vznikli v súvislosti so vznesenými námietkami proti exekúcii, ak sa
námietkam vyhovelo. Za tento odsek
sa pridávajú nové odseky 2 a 3, ktoré

Trovy drobných
exekúcií

priamo určujú maximálne výšky trov
drobných exekúcií. Ak ide o drobné exekúcie, trovy exekúcie nesmú presiahnuť (1) šesťnásobok výšky pohľadávky
bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku
neprevyšujúcu 50 Eur, (2) päťnásobok
výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak
ide o pohľadávku neprevyšujúcu 166 Eur,
(3) dvojnásobok výšky pohľadávky bez
príslušenstva, ak ide o pohľadávku neprevyšujúcu 500 Eur a (4) výšku pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku prevyšujúcu 500 Eur.
Ak trovy exekúcie pri drobnej exekúcii
presiahnu násobok výšky pohľadávky podľa uvedeného, znášajú trovy exekúcie
prevyšujúce príslušný násobok pohľadávky oprávnený a povinný, každý v jednej polovici.
Spôsob vykonania
exekúcie
a primeranosť

Spôsob vykonania exekúcie sa po novom vo všeobecnosti bude riadiť zásadou primeranosti. Ustanovenie § 64 sa
novelizuje tak, že spôsob vykonania
exekúcie určí exekútor tak, aby bol
primeraný vymáhanej povinnosti a aby
hodnota zabezpečeného majetku povinného zodpovedala hodnote vymáhanej
povinnosti. Zásada primeranosti podľa
dôvodovej správy znamená, že exekútor by mal voliť také spôsoby vykonania exekúcie, ktoré nielen zabezpečia
uspokojenie pohľadávky veriteľa, ale
aj budú predstavovať minimálny zásah
do práv povinného (dlžníka). Ak má povinný likvidné zdroje na úhradu pohľadávky, nemal by exekútor postihovať
hnuteľné veci alebo ak je povinný
schopný svoj dlh vyrovnať kombináciou
predaja hnuteľných vecí, prikázania
pohľadávky, zrážkami zo mzdy, nemal
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by exekútor v žiadnom prípade pristúpiť k predaju nehnuteľností vo vlastníctve povinného.
V prípade zjavného nepomeru vymáhanej povinnosti a hodnoty zabezpečeného majetku povinného je exekútor, po
preukázaní dostatočného zabezpečenia vymáhanej povinnosti majetkom zo
strany povinného a na jeho žiadosť,
povinný odblokovať zabezpečený majetok v prevyšujúcej časti.
Novelou sa rozšíril okruh vecí, ktoré sú
vylúčené z exekúcie. Tento okruh vecí
obsahuje výpočet uvedený v ust. § 115
ods. 2. Odsek 2 sa v tomto smere doplnil a písmenom g) sa z exekúcie predajom hnuteľných vecí vylučuje osobné motorové vozidlo, ktoré povinný,
ktorým je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, potrebuje na individuálnu prepravu a na uspokojovanie
potrieb svojich a potrieb svojej rodiny
alebo členov domácnosti. Doterajšie písmená g), h) a i) sa označujú ako h), i)
a j). Dôvodová správa uvádza, že motívom zakotvenia predmetného motorového vozidla do okruhu vecí vylúčených
z exekúcie je časté stavanie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím na okraj
spoločnosti.

Veci vylúčené
z exekúcie

Novelizovaná podoba Exekučného poriadku nadobudne účinnosť dňa 1. júna 2014.
Ustanovenia § 61b ods. 3 a ust. § 200
ods. 2 až 4 sa v praxi použijú na exekučné konania začaté po 31. máji 2014.
Ustanovenie určujúce drobnú exekúciu
sa nepoužije, ak ku dňu účinnosti tohto zákona exekútor vykonáva exekúciu
predajom nehnuteľností.

Účinnosť
a prechodné
ustanovenia

PRIPRAVUJE SA V NR SR – ZÁKON

O NADOBÚDANÍ VLASTNÍCTVA
POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU

Vládny návrh zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
(ďalej len „návrh zákona“) bol do NR SR
predložený dňa 24. apríla 2014. Novým
zákonom by sa malo upraviť nadobúdanie poľnohospodárskych pozemkov. Článkom III navrhovaného zákona by sa mal
novelizovať aj zákon č. 202/1995 Z. z.
Devízový zákon v platnom znení ohľadne nadobúdania nehnuteľností cudzozemcami. Po schválení Národnou radou
by mal navrhovaný zákon nadobudnúť
účinnosť dňom 1. júna 2014.
Definícia pojmov

Predmetom úpravy navrhovaného zákona je podľa ust. § 1 postup nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho
pozemku prevodom a pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho
pozemku. Poľnohospodárskym pozemkom na účely navrhovaného zákona sa
podľa ust. § 2 navrhovaného zákona
rozumie poľnohospodárska pôda, teda
produkčne potenciálna pôda evidovaná
v katastri ako orná pôda, chmeľnice,
vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé
trávne porasty. Za poľnohospodársky
pozemok by sa mal považovať tiež pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely do dňa 24. júna 1991.
Za poľnohospodársky pozemok by sa po
novom nemala považovať (1) záhrada,
(2) pozemok v zastavanom území obce,
(3) pozemok mimo zastavaného územia
obce, ak je určený na iné ako poľnohospodárske využitie podľa osobitných
predpisov, možnosť jeho poľnohospodárskeho využitia je obmedzená podľa
osobitných predpisov, jeho výmera je
menšia ako 2 000 m2, je priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok.
Návrh zákona definuje nadobúdanie
vlast níctva poľnohospodárskeho pozemku ako jeho odplatný alebo bezodplatný prevod podľa ust. § 588 až 610
a § 628 až 630 Občianskeho zákonníka.
Za nadobúdanie vlastníctva by sa podľa
nového zákona nemal považovať bez17

odplatný prevod do vlastníctva oprávnených osôb podľa osobitných predpisov
a prevod podľa osobitných predpisov.
Pôjde napríklad o bezodplatný prevod
na základe reštitúcií, napríklad podľa
zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení
vlastníctva k pozemkom, alebo prevod
podľa nariadenia Vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z.. Navrhovaným
zákonom by malo zostať nedotknuté
nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku vo verejnom záujme
pri vykonávaní pozemkových úprav
a pri nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na účely, na ktoré možno poľnohospodársky pozemok
vyvlastniť.
Postup pri prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku upravuje ust. § 4
navrhovaného zákona. Podľa uvedeného ustanovenia by po schválení navrhovaného zákona boli vlastník alebo iná
osoba oprávnení previesť vlastníctvo
poľnohospodárskeho pozemku (ďalej len
„prevádzajúci“) a povinní zverejniť
ponuku na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku najmenej na
15 dní v Registri zverejňovania ponúk
prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (ďalej len „register“) na
webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“).
Mali by tiež ďalšie povinnosti, a to pri
výmere poľnohospodárskeho pozemku
(1) do 10.000 m2 vrátane, túto ponuku
zverejniť v rovnakom čase ako v registri aj na úradnej tabuli v obci, kde sa
poľnohospodársky pozemok nachádza
a na úradných tabuliach v susedných
obciach, (2) nad 10.000 m2 túto ponuku zverejniť aj najmenej v jednom tlačenom periodiku s okresnou pôsobnosťou v okrese, kde sa poľnohospodársky
pozemok nachádza, a ak také periodikum neexistuje, v periodiku s celoštátnou pôsobnosťou. Poľnohospodársky pozemok by po novom mohla nadobudnúť
osoba, ktorá má na území Slovenskej
republiky trvalý pobyt alebo sídlo naj-

Prevod vlastníctva
poľnohospodárskeho
pozemku

menej 10 rokov a vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky pred dňom uzavretia
zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Pobyt alebo
sídlo a vykonávanie podnikateľskej činnosti by osoba musela mať (1) v obci
susediacej s obcou, v ktorej sa prevádzaný poľnohospodársky pozemok nachádza, alebo (2) bez ohľadu na miesto
podnikania.
Zverejnenie ponuky prevádzajúcim
upravujú ust. § 5 až § 10. Prevádzajúci
by podľa uvedených ustanovení bol povinný najprv zverejniť ponuku pre osoby podľa bodu 1 predchádzajúceho odseku. V takom prípade bude právo na
akceptáciu ponuky nasledovné: (1) nadobúdateľ z obce, kde je ponúkaný
poľnohospodársky pozemok, (2) nadobúdateľ zo susednej obce. Ak žiadny
nadobúdateľ neprejaví záujem, prevádzajúci môže zverejniť ponuku pre
osoby podľa bodu 2 predchádzajúceho
odseku. Pri takej ponuke je prednostné právo na akceptáciu ponuky nasledovné: (1) nadobúdateľ z obce, kde je
ponúkaný poľnohospodársky pozemok,
(2) nadobúdateľ zo susednej obce a (3)
nadobúdateľ bez ohľadu na miesto
podnikania.
Ak žiadna z uvedených osôb neprejaví
záujem o nadobudnutie poľnohospodárskeho pozemku, prevádzajúci bude
podľa návrhu môcť previesť poľnohospodársky pozemok na inú osobu ako
nadobúdateľa. Uvedený postup a podmienky nadobudnutia vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku sa budú
vzťahovať aj na prevod darovaním poľnohospodárskeho pozemku. Za tých
istých podmienok ako nadobúdateľ,
bude môcť nadobudnúť vlastníctvo
poľnohospodárskeho pozemku aj fyzická osoba, ktorá vykonáva najmenej tri
roky pred dňom uzavretia zmluvy
o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku poľnohospodársku výrobu v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo v inom
pracovnoprávnom vzťahu u osoby, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu
ako podnikanie.
Na nadobúdateľa, ktorý je mladým poľnohospodárom podľa čl. 2 ods. 1 písm. n)
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nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1305/2013, sa nebude
vzťahovať ustanovenie o povinnosti vykonávať poľnohospodársku výrobu ako
podnikanie najmenej tri roky, zmluva
o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku však bude musieť obsahovať záväzok, že mladý poľnohospodár takto získaný pozemok počas
troch rokov od prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku neprenajme,
nepredá ani nedaruje.
Navrhovaný zákon zakotvuje možnosť
previesť vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku aj bez zverejnenia ponuky
v registri. Išlo by o prevod vlastníctva
poľnohospodárskeho pozemku (1) osobe, ktorá vykonáva poľnohospodársku
výrobu ako podnikanie najmenej tri roky pred dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho
pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza, (2) spoluvlastníkovi poľnohospodárskeho pozemku, alebo (3) blízkej osobe podľa
ust. § 116 Občianskeho zákonníka.
Náležitosti ponuky prevodu vlastníctva
poľnohospodárskeho pozemku zverejnenej v registri upravuje ust. § 5 návrhu
zákona. Podľa uvedeného ustanovenia
ponuka musí obsahovať (1) identifikačné údaje prevádzajúceho, (2) údaje
o pozemku z katastra nehnuteľností,
(3) informáciu o účele použitia poľnohospodárskeho pozemku, (4) cenu pozemku za m2, to neplatí pre bezodplatnom prevode a (5) termín a adresu na
predkladanie ponúk na prevod. Ak na
zverejnenú ponuku nikto nebude reagovať 6 mesiacov, ponuka zanikne. Nadobúdateľ bude povinný zaznamenať
každý záujem v registri a odoslať písomne informáciu prevádzajúcemu
v termíne a na adresu uvedenú v ponuke. Ak nadobúdateľ do piatich dní od
uplynutia určenej lehoty nezašle písomnú informáciu prevádzajúcemu, bude
platiť, že o prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku neprejavil záujem.

Náležitosti ponuky
prevodu vlastníctva
poľnohospodárskeho
pozemku

Splnenie podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
bude podľa ust. § 6 overovať okresný
úrad, v ktorého obvode je poľnohospodársky pozemok evidovaný. O splnení

Osvedčenie
o splnení podmienok
nadobudnutia
pozemku

podmienok vydá osvedčenie, ktoré bude
povinnou prílohou zmluvy o prevode
vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku. Žiadosť o overenie podmienok
na nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku bude nadobúdateľ povinný podať na okresný úrad,
v ktorého obvode je poľnohospodársky
pozemok evidovaný, pred uzavretím
zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Povinnými náležitosťami žiadosti budú identifikačné
údaje nadobúdateľa, predpísané prílohy a podpis nadobúdateľa. Prílohy budú
tvoriť napríklad číslo ponuky z registra, potvrdenie obce o vykonávaní podnikania v poľnohospodárstve nadobúdateľom, alebo informácia obce o účele
použitia poľnohospodárskeho pozemku
podľa územného plánu obce alebo územného plánu zóny.
Nevydanie osvedčenia
o splnení podmienok

O splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
vydá okresný úrad nadobúdateľovi
osvedčenie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Okresný úrad osvedčenie
nevydá, ak (1) nadobúdateľ nevykonáva
poľnohospodársku výrobu ako podnikanie; vykonávanie poľnohospodárskej výroby najmenej tri roky sa nevzťahuje
na mladého poľnohospodára, (2) nebol
dodržaný zákonný postup ponukového
konania, (3) nadobúdateľ nie je inou
osobou, ktorá môže nadobudnúť vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku,
(4) nadobúdateľ ani po výzve okresného úradu nedoplnil náležitosti žiadosti,
alebo (5) nadobúdateľ nemá trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike
najmenej 10 rokov.
Ak okresný úrad osvedčenie v lehote
nevydá, nadobúdateľ ho v lehote piatich dní vyzve na vydanie osvedčenia.
Ak okresný úrad ani po výzve osvedče-
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nie do 15 dní odo dňa doručenia výzvy
nevydá, platí, že vydanie osvedčenia
odmietol. Odmietnutie vydania osvedčenia bude preskúmateľné súdom.
Ustanovenie § 7 upravuje zákaz nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Podľa uvedeného ustanovenia nebude môcť poľnohospodársky
pozemok nadobúdať do vlastníctva štát,
občan štátu, fyzická osoba s pobytom
alebo právnická osoba so sídlom v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje občanom Slovenskej republiky,
fyzickým osobám s pobytom v Slovenskej republike ani právnickým osobám
so sídlom v Slovenskej republike nadobúdať vlastníctvo k poľnohospodárskemu pozemku; to sa nebude vzťahovať
na dedenie poľnohospodárskeho pozemku. Uvedené sa však nebude vzťahovať
na štáty Európskej únie, Európskeho
hospodárskeho priestoru, Švajčiarsko
ani štáty, pre ktoré to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
republika viazaná. Nebude sa vzťahovať ani na ich štátnych občanov, ani na
fyzické osoby s pobytom alebo právnické osoby so sídlom v týchto štátoch.

Zákaz nadobúdania
vlastníctva
poľnohospodárskeho
pozemku

Predloženým návrhom by sa mal novelizovať aj zákon č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon. Najdôležitejšou zmenou je
navrhované zavedenie zrušenia obmedzenia cudzozemcov nadobúdať vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v tuzemsku. Podľa navrhovaného nového
znenia ust. § 19a by cudzozemci mohli
nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v tuzemsku okrem nehnuteľností, ktorých nadobúdanie je obmedzené osobitnými predpismi, ako napríklad
zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu, alebo zákonom
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny.

Novelizácie iných
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