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PUBLICITA OBCHODNÉHO REGISTRA 
 

Jana Slivka Bedlovičová 

 

Abstrakt 

Cieľom predloženého príspevku bližšie charakterizovať publicitu obchodného registra. 

S obchodným registrom, ako verejným zoznamom zákonom ustanovených údajov, ktorého 

súčasťou je zbierka listín, sa spájajú v rámci publicity dva pojmy – formálna publicita 

a materiálna publicita. V predloženom príspevku jeho autorka venuje pozornosť predovšetkým 

uvedeným pojmom, pričom pojmy nielen charakterizuje ale ďalej ich aj člení. 

 

Abstract  

The aim of the submitted paper is to further characterize the publicity of the business register. 

With the commercial register, as a public list of statutory data, which includes the collection of 

documents, two concepts - formal publicity and material publicity - are linked within the 

publicity. In the present contribution, his author focuses on the above-mentioned notion, the 

concepts not only characterize but further subdivide them. 

 

Úvod 

 

 Súčasná právna úprava obchodného registra je rozčlenená do viacerých právnych 

predpisov. Medzi najzákladnejšie a najpodstatnejšie zaraďujeme zákon č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník), zákon č. 

530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon o obchodnom registri) a zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný 

mimosporový poriadok (ďalej len Civilný mimosporový poriadok). Základná právna úprava 

a teda definícia obchodného registra, okruh subjektov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra 

ako aj ustanovenia týkajúce sa materiálnej publicity obchodného registra sa nachádzajú 

v Obchodnom zákonníku. Zákon o obchodnom registri sa zaoberá vymedzením jednotlivých 

zapisovaných údajov, obsahom zbierky listín, podávaním návrhu na zápis, ako aj samotným 

registračným konaním, zverejňovaním zapísaných údajov a nahliadaním do obchodného 

registra. Zákon o obchodnom registri však neupravuje celé registračné konanie, len prvú časť 

registračného konania, ktorou sa rozumie úsek od podania návrhu do zápisu navrhovaných 

údajov, resp. odmietnutia návrhu. Druhú časť registrového konania, ktoré začína okamihom od 

podania námietok voči odmietnutiu až po zápis navrhovaných údajov alebo odmietnutie návrhu 

upravuje Civilný mimosporový poriadok. Ten okrem druhého štádia registrového konania 

upravuje aj konanie o zosúladenie údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom 

a konanie o zrušenie zápisu údajov do obchodného registra. Pre potreby predloženého 

príspevku je však najdôležitejšia právna úprava obchodného registra v Obchodnom zákonníku. 
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Publicita obchodného registra  

 

 Slovník cudzích slov charakterizuje pojem publicita ako „zverejnenie, dávanie na 

známosť; verejný ohlas“1Práve pojem verejnosť je kľúčovým pojmom pre prístup k údajom 

zapísaným v obchodnom registri a zároveň pre účinky, ktoré sa so zápismi spájajú. Obchodný 

zákonník vo svojom § 27 odsek 1 charakterizuje obchodný register ako verejný zoznam 

zákonom ustanovených údajov, ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín 

(zbierka listín). „Verejnosť obchodného registra sa prejavuje z dvoch kvalitatívne odlišných 

stránok. Prvou stránkou je oficiálne sprístupnenie údajov, ktoré sa v registri nachádzajú – tzv. 

oficialita obchodného registra alebo aj formálna stránka obchodného registra. Druhou 

stránkou publicity registra je spájanie účinkov so zápismi a listinami, ktoré sa v zbierke 

nachádzajú“(Patakyová, 1999, s.104). Preto je veľmi problematické zaoberať sa publicitou 

obchodného registra vo všeobecnosti – keďže obsah tohto pojmu sa delí na dva ďalšie – 

rovnocenné celky.  

 

Formálna publicita  

 

 Formálnu publicitu nám vyjadruje už spomínaný § 27 odsek 1 vo svojej definícii 

obchodného registra. Z pojmu „verejný zoznam“ je možné vyvodiť viacero záverov. Obchodný 

register je verejne prístupný, t. j. údaje zapísané v ňom nie sú chránené. Nakoľko údaje, ktoré 

sa zverejňujú v obchodnom registri nie sú chránené, výnimku zo zverejňovania zapísaných 

údajov predstavuje rodné číslo fyzickej osoby. To sa síce do obchodného registra zapisuje – 

napríklad v prípade konateľov v spoločnosti s ručením obmedzeným, ale vo výpise 

z obchodného registra sa tento údaj už zobraziť nemôže.  

 Verejná prístupnosť obchodného registra znamená aj to, že zapisované údaje nie sú 

prístupné len voči vymedzenému počtu osôb. Tým sa rozumie, že okruh osôb, ktoré sú 

oprávnené do neho nahliadať nie je ničím limitovaný ako napríklad štátnou príslušnosťou, 

vekom, jazykovým porozumením, atď..  

 Pri nahliadaní do obchodného registra nie je potrebné preukazovať právny záujem. 

Osoba, ktorá nahliada do obchodného registra nie je povinná preukazovať dôvody alebo 

pohnútky, ktoré ju viedli k tomu, aby si zisťovala údaje subjektov, ktoré sú zapísané 

v obchodnom registri. V prenesení do teoretickej roviny, keby sa mal preukazovať právny 

záujem, nemohol by byť obchodný register považovaný za verejný – nakoľko po uvážení 

skutočného právneho záujmu by sa k údajom tej- ktorej spoločnosti mohol dostať len veľmi 

úzky okruh ľudí a to prevažne len z podnikateľského prostredia. Zároveň celý proces 

nahliadania do obchodného registra a zároveň aj vyhotovovania si výpisov by bol zložitý 

a podstatne zdĺhavejší, lebo posudzovať právny záujem by bolo potrebné posudzovať 

s odbornosťou a náležitou starostlivosťou, čo by s najväčšou pravdepodobnosťou znamenalo, 

že aj keby objektívne existoval právny záujem, osoba, ktorá by chcela nahliadať do obchodného 

registra by do neho nemohla nahliadať okamžite po podaní žiadosti o nahliadnutie.  

 Verejnosť obchodného registra nezaručuje len Obchodný zákonník, ale aj zákon 

o obchodnom registri. Ten stanovuje, že obchodný register a zbierka listín sú každému 

                                                           
1 Zdroj: http://slovnik.azet.sk/slovnik-cudzich-slov/?q=publicita 
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prístupné; každý má právo po zaplatení súdneho poplatku do nich nahliadať a vyhotovovať si 

z nich odpisy. „Registrový súd na základe osobnej žiadosti alebo žiadosti doručenej poštou 

alebo v elektronickej forme (rovnako bez preukázania právneho záujmu) vydá žiadateľovi odpis 

alebo výpis z obchodného registra, prípadne potvrdenie, že v obchodnom registri určitý zápis 

nie je“ (Žitňanská a kol. 2013, s.88).  

 Verejnosť obchodného registra sa nevzťahuje len na samotný zoznam údajov, ale aj na 

jeho súčasť – zbierku listín. Žiadateľ môže požiadať aj o kópiu uloženej listiny zo zbierky listín, 

alebo potvrdenie o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín, pričom registrový súd ju 

vydá po zaplatení súdneho poplatku.  

 V rámci formálnej publicite, z hľadiska platenia súdnych poplatkov je dôležité 

rozlišovať, či ide len o nahliadanie do obchodného registra, alebo sa požaduje aj výpis 

z obchodného registra. Poplatkovú povinnosť za výpis z obchodného registra a poplatkovú 

povinnosť za kópiu listiny, uloženej v zbierke listín upravuje zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych 

poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Za vyhotovenie a vydanie výpisu z 

obchodného registra s výnimkou výpisu z obchodného registra, ktorý sa vydáva po vykonaní 

zápisu podľa § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po vykonaní zápisu podľa 285 ods. 3 

Civilného mimosporového poriadku v listinnej podobe je súdny poplatok vo výške 6,50 Eur.  

za vyhotovenie fotokópie listiny uloženej v zbierke listín, za každú, aj začatú stranu je 

stanovený súdny poplatok 0,33 eura, najmenej 1,50 eura, t. j. že aj keby išlo o listinu v rozsahu 

troch strán, ktoré inak stáli 0,99 Eura, žiadateľ by aj tak musel zaplatiť 1,50 Eura. Za 

vyhotovenie a vydanie potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, alebo 

potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená do zbierky listín je stanovený súdny poplatok 

3 Eurá. Aj nahliadanie do obchodného registra je spoplatnené. Súdny poplatok za nahliadnutie 

do obchodného registra je vy výške 3 Eur.  

 Výnimkou z poplatkovej povinnosti pri žiadosti o výpis, alebo kópie uloženej listiny je 

ak, žiadateľ podá svoju žiadosť prostredníctvom elektronických prostriedkov. Ak žiadateľ žiada 

o vydanie elektronickej podoby výpisu z obchodného registra, vydá ho registrový súd 

elektronickými prostriedkami podpísaný kvalifikovanou elektronickou pečaťou bezodkladne 

po doručení žiadosti elektronickými prostriedkami, a to bezodplatne. Lehota na splnenie tejto 

povinnosti súdom je značne striktná – bezodkladne čo je možné vyložiť tak, že len čo bola 

žiadosť na súd a predložená poverenému pracovníkovi na spracovanie a to v ten deň, keď na 

súd žiadosť prišla, alebo nasledujúci pracovný deň, ak bola žiadosť podaná po skončení 

úradných hodín súdu. Určite by však nemalo ísť o dva pracovné dni – nakoľko táto lehota je 

presne vymedzená pre vydanie elektronickej podoby potvrdenia o tom, že v obchodnom registri 

určitý zápis nie je, ak a bola súdu doručená žiadosť elektronickými prostriedkami, a to rovnako 

- bezodplatne. Rovnako bezodplatne vydáva súd elektronickú podobu uloženej listiny alebo 

elektronickú podoby potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín. Pre tento 

úkon súdu je stanovená najdlhšia lehota – päť pracovných dní.  

 S formálnou publicitou súvisí aj zverejňovanie a oznamovacia povinnosť súdu. 

Zverejňovanie sa týka tak zapisovaných údajov, ako aj listín, ktoré boli uložené do zbierky 

listín. Po zápise navrhovaných údajov registrový súd bez zbytočného odkladu zverejní obsah 

výpisu z obchodného registra. Po uložení listín do zbierky listín registrový súd bez zbytočného 

odkladu zverejní oznámenie o uložení listín do zbierky listín. Pri listinách, ktoré sa ukladajú do 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/530/#paragraf-8.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/161/#paragraf-285.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/161/#paragraf-285.odsek-3
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registra účtovných závierok zabezpečí bez zbytočného odkladu zverejnenie oznámenia o 

uložení listín do zbierky listín ministerstvo. Listiny uložené do zbierky listín sa teda 

nezverejňujú vo svojej celej podobe, tak ako je to so zapisovanými údajmi. Novelou č. 

141/2017 Z. z. bolo zavedené v rámci obchodného registra aj centrálne prepojenie registrov, čo 

sa odráža aj na zverejňovaní zapísaných údajov. Registrový súd sprístupňuje v elektronickej 

podobe zapisované údaje a uložené listiny aj prostredníctvom systému prepojenia registrov vo 

forme podľa osobitného predpisu, ktorým je Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/884 

z 8. júna 2015, ktorým sa stanovujú technické špecifikácie a postupy potrebné pre systém 

prepojenia registrov stanovený smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES (Ú. v. 

EÚ L 144, 10. 6. 2015). Pri cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí spoločností, pri 

ktorom je nástupníckou spoločnosťou slovenská zúčastnená spoločnosť, registrový súd, ktorý 

zapisuje nástupnícku spoločnosť, prípadne registrový súd, ktorý zapisuje zmeny pri 

zanikajúcich zúčastnených spoločnostiach, bez zbytočného odkladu oznámi zahraničným 

obchodným registrom alebo iným evidenciám, do ktorých bola povinná každá zo spoločností 

podieľajúcich sa na cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí ukladať listiny, že 

cezhraničné zlúčenie alebo cezhraničné splynutie nadobudlo účinnosť. Ak je to možné, 

registrový súd uskutoční oznámenie podľa prvej vety prostredníctvom systému prepojenia 

registrov. 

 Ako už bolo uvedené, obchodný register je verejne prístupný všetkým. Osoby, ktoré 

majú záujem o výpis z obchodného registra, resp. chcú do obchodného registra nahliadnuť, 

musia o to požiadať. Zákon o obchodnom registri však stanovuje výnimky a teda vyníma osoby 

z poplatkovej povinnosti a v konečnom dôsledku aj s podania žiadosti o údaje obsiahnuté vo 

výpise z obchodného registra. Týmito subjektmi sú daňový úrad podľa osobitného zákona,1 

orgánu štátnej štatistiky, centrálny depozitárovi cenných papierov a orgán, ktorý vydal listinu, 

ktorou sa preukazuje živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie na vykonávanie 

činnosti, ktorá je zapísaná do obchodného registra. Týmto subjektom súd automaticky zasiela, 

a to v lehote najneskôr jedného týždňa po zápise navrhovaných údajov. Rovnako postupuje aj 

v prípade jednotného kontaktného miesta - prostredníctvom ktorého bol podaný návrh na zápis 

ak tento nie je orgánom, ktorý vydal listinu, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na 

vykonávanie činnosti, ktorá je zapísaná do obchodného registra ako predmet podnikania alebo 

činnosti. 

 

Materiálna publicita obchodného registra 

 

 Vyjadrením materiálnej publicity obchodného registra je spájanie právnych účinkov so 

zápisom do obchodného registra. Tieto právne účinky sú vlastne následkami vykonaného zápisu 

zahrňujú v sebe vzťah zápisu – zverejnenia – dopadu na tretie osoby. Tretie osoby môžeme 

charakterizovať ako osoby odlišné od zapísaného subjektu v obchodnom registri, o ktorého 

zápis údajov jedná. Pri tretích osobách je podstatná ich subjektívna znalosť zapísaných údajov 

o zapísanej osobe.  

 Materiálna publicita v sebe zahŕňa tri úrovne, resp. princípy – princíp pozitívnej 

publicity, princíp negatívnej publicity a negujúci princíp. Každému z uvedených princípov 

venuje Obchodný zákonník svoju pozornosť v osobitnom odseku.  
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Pozitívna materiálna publicita 

 

 Pozitívna materiálna publicita je vyjadrená v § 27 odsek 3 Obchodného zákonníka. 

Zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia. Obsah listín, ktorých 

zverejnenie zákon ustanovuje, je účinný voči tretím osobám odo dňa, keď bolo zverejnené 

oznámenie o uložení listín do zbierky listín. Zverejnením sa rozumie zverejnenie zapísaných 

údajov a oznámenia o uložení do zbierky listín v Obchodnom vestníku. To neplatí, ak zapísaná 

osoba preukáže, že tretia osoba o týchto údajoch alebo o obsahu listín vedela. Zapísaná osoba 

sa však nemôže na tieto údaje alebo obsah listín odvolávať voči tretím osobám do 15 dní odo 

dňa ich zverejnenia, ak tretie osoby preukážu, že o nich nemohli vedieť. „Všeobecná zásada je 

zákonom formulovaná za účelom ochrany tretích osôb, vo vzťahu ku ktorým je upravená 

účinnosť zapísaného údaja, avšak výhradne za predpokladu ich dobromyseľnosti“ (Mamojka, 

2016, s.78). 

 Je teda dôležité rozlišovať, či išlo o zápis údajov do obchodného registra a zverejnenie 

zapisovaných údajov v obchodnom vestníku. V rámci zápisov do obchodného registra je 

potrebné rozlišovať ešte deň vykonania zápisu a deň, ku ktorému sa zápis vykonáva. Dňom 

vykonania zápisu sa rozumie deň, keď vyšší súdny úradník alebo sudca vykonal zápis alebo 

výmaz údajov na základe návrhu a ten potvrdil použitím funkcie „Uzavretie registrácie“. Na 

rozdiel od toho dňom, ku ktorému sa zápis vykonáva, rozumie sa deň, od ktorého sa začína 

platnosť zapísaných údajov v systéme alebo ku ktorému sa končí platnosť vymazaných údajov 

v systéme; deň, ku ktorému sa zápis vykonáva, vyplýva z návrhu na zápis; ak tento deň 

nevyplýva z návrhu na zápis, je týmto dňom deň nasledujúci po dni vykonania zápisu. V 

Obchodnom vestníku sa zverejňuje obsah výpisu z obchodného registra, s výnimkou rodného 

čísla fyzických osôb ako údaja zapisovaného do obchodného registra, a oznámenie o uložení 

listín do zbierky listín. Expedícia externých súborov obsahujúcich údaje, ktoré sú určené na 

zverejnenie v Obchodnom vestníku, sa zabezpečuje denne.  

 Pre skúmanie účinkov, aké majú zápisy do obchodného registra je veľmi dôležité 

rozlišovať konštitutívne a deklaratórne zápisy. Pri konštitutívnych – právotvorných zápisoch – 

je platí všeobecný účinok voči tretím osobám odo dňa zverejnenia v obchodnom vestníku. 

Avšak tieto účinky môžu nastať aj skôr a to v prípade, že zapísaná osoba preukáže, že tretia 

osoba o týchto údajoch a obsahu listín vedela. Účinky však z povahy konštitutívneho zápisu 

nemôžu nastať skôr, ako bol zápis vykonaný, nakoľko pred týmto dňom určitá skutočnosť ešte 

nevznikla a tak sa s ňou nemôžu spájať aj právne následky. „Pri osvedčujúcich (deklaratórnych 

rozhodnutiach všeobecné účinky voči tretím osobám nastávajú uverejnením zápisu 

v Obchodnom vestníku. Na rozdiel od právotvorných zápisov, účinky deklaratórnych zápisov 

môžu nastať už dňom, kedy zapísaná osoba rozhodla o zmene určitej skutočnosti a túto 

skutočnosť oznámila tretej osobe, prípadne tretia osoba sa o zmene dozvedela zo zbierky listín 

(listina bola uložená do zbierky listín pred zápisom do obchodného registra)“ (Žitňanská a kol, 

2013, s.85). 

 Zákon ešte pripúšťa dodatočnú lehotu 15 dní, ktorá chráni tretie osoby v prípadoch, 

kedy bude dostatočne preukázané, že o nich nemohli vedieť. Vedomosť, resp. nevedomosť 

tretej osoby o zapísanom údaji či zverejnenej listine je vzhľadom na zákonnú formuláciu 

potrebné posudzovať objektívne, preukázanie nevedomosti bude v prípade sporu na ťarchu 

tretej osoby, ktorá ju bude namietať. „Uplynutím ochrannej lehoty, t. j. šestnástym dňom od 
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zverejnenia zápisu v obchodnom vestníku nastupuje nevyvrátiteľná právna domnienka, že 

zapísaný údaj či uložená listina sú všeobecne známe a tretie osoby majú o nich vedomosť. 

Subjektívnu nevedomosť tretej osoby o zapísanom údaji či uloženej listine nie je možné od 

šestnásteho dňa po ich zverejnení namietať ani ospravedlniť“ (Mamojka, 2016, s.79) 

 

Negatívna materiálna publicita 

 

 Podstatou negatívneho princípu je dobromyseľnosť tretej osoby a konanie v duchu tejto 

zásady. Ak je nesúlad medzi zapísanými a zverejnenými údajmi alebo uloženými a 

zverejnenými listinami, nemožno voči tretím osobám namietať zverejnené znenie. Tretie osoby 

sa môžu odvolávať na zverejnené znenie, ak zapísaná osoba nepreukáže, že tretím osobám boli 

známe zapísané údaje alebo obsah listín uložených v zbierke listín. Princíp negatívnej 

materiálnej publicity stanovuje zásadu – ak je nesúlad medzi zapísanými a zverejnenými 

údajmi, tento stav nemôže byť na ťarchu tretích osôb a nemôže byť použitý v ich neprospech 

ak konali dobromyseľne. „Ako uvádza I. Pelikánová: „negatívna stránka princípu materiálnej 

publicity spočíva v tom, že v prípade kedy určitá skutočnosť (jej zmena alebo zánik) nebola 

v obchodnom registri zapísaná, aj keď zapísaná mala byť, nemôže ten, koho sa zápis týka, 

namietať voči tomu, kto konal v dôvere v pravdivosť a správnosť zápisu, že zápis nezodpovedá 

skutočnosti. Dôvera v pravdivosť a správnosť zápisu však neprichádza do úvahy tam, kde 

konajúca osoba o nepravdivosti alebo nesprávnosti zápisu vedela, kde teda poznala skutočný 

stav“ (Mamojka, 2016, s.79). Ťarcha preukazovania, o subjektívnej vedomosti tretej osoby 

o nesprávnosti zápisu je teda na zapísanej osobe.  

  

Negujúci princíp  

 

 Negujúci princíp je dopĺňajúcim princípom princípu negatívnej materiálnej publicity.  

Tretie osoby sa vždy môžu odvolávať na obsah listín alebo údajov, ktoré ešte neboli zapísané 

do obchodného registra alebo uložené do zbierky listín, okrem prípadu, ak ich účinky nastanú 

až zápisom do obchodného registra. Aj tretie osoby sa môžu odvolávať na obsah listín alebo 

údajov – dôležitá je ich subjektívna vedomosť o týchto údajoch resp. listinách. Odvolávať sa 

môžu však len na tie zapísané údaje resp. tie listiny, pri ktorých právotvorný účinok nie je až 

zápisom do obchodného registra. To znamená, sa nemôžu odvolávať na tie listiny a tie údaje, 

pri ktorých má zápis údajov do obchodného registra konštitutívny účinok. Subjektívna znalosť 

tretích osôb o listinách, resp. údajoch, pri ktorých má zápis do obchodného registra deklaratórny 

účinok má za následok, že účinky, ktoré by inak nastali zápisom do obchodného registra má 

voči tretím osobám už skôr – najskôr však samotným rozhodnutím o danej skutočnosti. 

„...deklaratórne účinky sú len potvrdzujúce, konštatujúce stav už existujúci pred zápisom 

príslušných údajov do obchodného registra. Zápis v ich prípade zabezpečí len možnosť 

všeobecnej informovanosti a vedomosti tretích osôb o zapísanej skutočnosti“ (Mamojka, 2016, 

s.78).  Ako príklad je možné uviesť likvidáciu spoločnosti – spoločnosť vstupuje do likvidácie 

ku dňu svojho zrušenia, ak zákon neustanovuje inak, pričom spoločnosť sa zrušuje odo dňa 

uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti, inak odo 

dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, ak ide o zrušenie spoločnosti s likvidáciou, alebo o 

zrušenie spoločnosti bez likvidácie s právnym nástupcom.  
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Záver 

 

 Publicita obchodného registra a jej obsah nie je výslovne stanovená v zákone - je 

teoretickým pojmom. Aj napriek tomu je dôležité jej rozlišovanie a poznanie jej obsahu. 

Publicitu ako takú nie je vo všeobecnosti možné dobre charakterizovať, nakoľko spája v sebe 

dve rozdielne vetvy – formálnu a materiálnu. Obidve sú však rovnocenné a rovnako dôležité, 

nakoľko vyjadrujú základnú podstatu obchodného registra.  
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DUBLINSKÝ SYSTÉM Z POHĽADU EURÓPSKÉHO SÚDU PRE 

ĽUDSKÉ PRÁVA 
 

Katarína Blšáková 

 

Abstrakt  

Článok sa zaoberá hodnotením Dublinského systému (Dublin I, II, III) z pohľadu judikatúry 

Európskeho súdu pre ľudské práva. Autorka poukazuje na to, že uplatňovaním základných 

kritérií výberu štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podľa Dublinského systému 

a následným vrátením žiadateľa do tohto štátu, dochádza v niektorých prípadoch k porušovaniu 

ľudských práv zakotvených v Európskom dohovore. 

 

Abstract 

The article deals with the evaluation of the Dublin system (Dublin I, II, III) from the point of 

view of the case law of the European Court of Human Rights. The author points out that the 

application of the basic criteria for the choice of the state responsible for assessing the asylum 

application under the Dublin system and the subsequent return of the applicant to that State is 

in some cases a violation of human rights enshrined in the European Convention. 

 

Úvod 

 

Rozdiely v uznávaní statusu azylanta, jeho ochrane, nerovnomerne rozdelenie žiadateľov o azyl 

v Európe a potreba koordinovať azylovú politiku členských štátov s azylovou politikou 

Európskej Únie (ďalej len „EÚ“) vyvolala potrebu prijímania úniových právnych predpisov 

v oblasti azylu. Od zasadnutia Európskej rady v Tampere 15. a 16. októbra 1999, EÚ pracuje 

na vytvorení spoločného európskeho azylového systému (ďalej aj „SEAS“) a na zlepšení 

súčasného právneho rámca. Súčasťou SEAS je aj Dublinský systém. Dublinský systém je 

systém kritérií, na základe ktorých sa v rámci členských štátov EÚ, Nórska, Islandu a 

Švajčiarska určuje jediný zodpovedný štát na posúdenie žiadosti o udelenie azylu každého 

štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý ju podá na hranici alebo území ktoréhokoľvek štátu 

uplatňujúceho tento systém. 

 

Dublinský systém  

 

Prvýkrát sa otázke príslušnosti k posúdenie žiadosti o azyl venoval Schengenský vykonávací 

dohovor z roku 1990. Tento dohovor stanovil pravidlá pre určovanie zmluvného štátu, ktorý je 

zodpovedný za posúdenie žiadosti o udelenie azylu podanej na území týchto štátov. Vzhľadom 

na to, že zmluvnými stranami oboch schengenských dohovorov v tej dobe nebola väčšina 

členských štátov Európskych spoločenstiev, a vzhľadom na nevyhnutnosť riešiť problémy 

spojené so značným prílivom žiadateľov o udelenie azylu, 15. júna 1990 bol uzatvorený 

Dohovor o určení štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej v jednom z 

členských štátov Európskych spoločenstiev (tzv. „Dublinský dohovor“ alebo aj „Dublin I“). V 

nadväznosti na Dublin I 18. februára 2003 Rada (ES) prijala Nariadenie Rady (ES) č. 343/2003, 

tzv. Dublin II. Desať rokov po Dubline II bola dňa 26. 6. 2013 vydaná jeho prepracovaná, nová 



18 
 

verzia, ako Nariadenie ES 604/2013, tzv. Dublin III. Dublin II  prevzal v podstatnej časti Dublin 

I a doplnil ho o niekoľko nových ustanovení, ktoré boli doň začlenené ako odpoveď na 

problémy, ktoré vyvolal Dublin I. Vychádzal z rovnakých všeobecných zásad ako Dublin I, a 

to predovšetkým zo zásady, že zodpovedný za posúdenie žiadosti je primárne ten štát, ktorý 

zohral najväčšiu úlohu pri vstupe žiadateľa na územia členských štátov a jeho pobyte v nich, 

pričom ustanovil aj určité výnimky, ktorých cieľom bolo chrániť jednotu rodiny. Dublin III 

obsahuje dôkladne prepracované postupy na ochranu žiadateľov o azyl a zlepšuje efektívnosť 

systému, pričom využíva mechanizmus včasného varovania, pripravenosti a krízového 

riadenia, zameraný na riešenie základných príčin porúch vnútroštátnych azylových systémov 

alebo problémov vyplývajúcich z mimoriadneho zaťaženia, súbor ustanovení o ochrane 

žiadateľov, ako sú povinné osobné pohovory, záruky pre maloletých a rozšírené možnosti ich 

opätovného zlúčenia s príbuznými, možnosť odvolaní s cieľom pozastaviť presun počas 

obdobia posudzovania odvolania, spolu so zaručením práva pre príslušnú osobu zotrvať na 

danom území až do rozhodnutia súdu o odvolaní vo veci pozastavenia presunu,  povinnosť 

zabezpečiť na požiadanie bezplatnú právnu pomoc, jediný dôvod zaistenia v prípade rizika 

úteku, prísne obmedzenie dĺžky zaistenia a pod. (Blšáková, 2016). Problematickú situáciu 

s presunmi Dublin III výslovne upravuje novou klauzulou v čl. 3, ktorá je zameraná na 

odstránenie presunov z dôvodu zodpovednosti iného štátu určenej podľa krajiny vstupu 

žiadateľa na územie Európskej únie v zmysle Dublinu III, pri ktorých hrozí, že dôjde k 

nehumánnemu alebo degradujúcemu zaobchádzaniu (Rošková, 2014). 

 

Cieľ a kritéria Dublinského systému 

 

Cieľom Dublinského systému je zabrániť tzv. „asylum shopping“ – zneužívanie azylových 

konaní opakovanými žiadosťami o azyl podanými tou istou osobou vo viacerých členských 

štátoch a tzv. „refugee in orbit“ – prípady, pri ktorých všetky členské štáty tvrdia, že nie sú 

zodpovedné za posudzovanie azylových konaní neustále migrujúcich žiadateľov o azyl 

(Šturma, 2010). Žiadatelia o azyl majú v EU len jednu príležitosť požiadať o azyl (tzv. "one-

chance-only princip"), ak je žiadosť zamietnutá, uznávajú to všetky členské štáty. Členský štát 

zodpovedný za preskúmanie žiadostí je stanovený kritériami v Dublinskom systéme, bez 

ohľadu na preferencie samotných žiadateľov, pričom žiadatelia o azyl môžu byť presunutý do 

členského štátu, ktorému boli pridelení.     

 

Kritéria na stanovenie zodpovedného členského štátu sa postupne formovali s jednotlivými 

revíziami Dublinského systému. Tak Dublin II ako aj Dublin III stanovujú ako prvé kritérium 

jednotu rodiny. Ak rodinný príslušník žiadateľa o azyl je azylantom alebo žiadateľom o azyl 

v určitej krajine, musí byť aj žiadosť tohto rodinného príslušníka posudzovaná v tejto krajine.   

Podľa ďalšieho kritéria je zodpovedný za vybavenie žiadosti štát, kde ma žiadateľ o azyl 

povolenie na pobyt alebo štát, ktorý mu udelil víza. V prípade nelegálneho vstupu do EU, je na 

posúdenie žiadosti zodpovedný štát, cez ktorý žiadateľ vstúpil do EU. Ak nie je možné 

aplikovať žiadne z uvedených kritérií, je za posúdenie žiadosti zodpovedný štát, kde bola 

žiadosť podaná. 
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Európsky dohovor a právo na azyl 

 

Na prvý pohľad sa môže zdať, že  Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 

z roku 1950 (ďalej len „Európsky dohovor“ alebo „ED“) nezahŕňa právo na azyl, ale 

prostredníctvom rôznych interpretácií niektorých článkov ED  poskytnutých Európskym súdom 

pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) sa ED stáva jedným z najdôležitejších právnych nástrojov 

na ochranu žiadateľov o azyl v celej Európe (Bacaian, 2011).  Judikatúra ukazuje, že žiadatelia 

o status utečenca z členských štátov RE sa v minulosti v mnohých prípadoch obracali na 

Európsku komisiu pre ľudské práva a Európsky súd pre ľudské práva so sťažnosťami na 

porušenie niektorých článkov ED. Išlo najmä o poručenie článku 2 (právo na život), článku 3 

(zákaz mučenia, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania a trestania), článku 5 ods. 2 (právo 

na osobnú slobodu a bezpečnosť), článku  6 (právo na spravodlivé súdne konanie) ale aj článkov 

8 (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) a 13 (právo  na účinný opravný 

prostriedok) (Blšáková, 2017). Na skutočnosť, že v niektorých prípadoch uplatňovaním 

princípu vrátenia žiadateľa do krajiny v zmysle kritérií Dublinského systému dochádza k 

porušeniu ľudských práv zakotvených v ED poukázal ESĽP. Podľa EDĽP nie je jeho úlohou 

vykladať Dublinské nariadenie, avšak články 3 a 13 ED môžu byť uplatniteľnými zárukami aj 

pri dublinských transferoch. 

 

M. S. S. proti Belgicku a Grécku  

 

V tomto prípade (Application no. 30696/09) išlo o osobu pôvodom z Afganistanu, ktorá sa na 

územie EÚ dostala cez Grécko, potom cestovala ďalej do Belgicka, kde podala žiadosť o azyl. 

Na základe Dublinského nariadenia bol však žiadateľ vrátený do Grécka, ktoré bolo príslušné 

posúdiť jeho žiadosť. Žiadateľ bol následne v Grécku za ponižujúcich podmienok zaistený a 

potom bol bez akejkoľvek pomoci zo strany Grécka ponechaný „životu na ulici“. ESĽP sa 

najskôr zaoberal tým, či Belgicko porušilo článok 3 ED tým, že transferom žiadateľa vystavilo 

ponižujúcemu zaobchádzaniu. ESĽP konštatoval, že Belgicko muselo vedieť o nedostatkoch 

azylového konania v Grécku a o podmienkach v tamojších zaisťovacích a prijímacích 

zariadeniach. Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (ďalej len „UNHCR“) totiž pred 

vydaním žiadateľa kontaktoval belgické úrady, opísal, ako prebieha azylové konanie v Grécku 

a odporučil zastavenie vydávania žiadateľov do Grécka. ESĽP na základe uvedeného 

konštatoval porušenie článku 3 ED zo strany Belgicka jednak z dôvodu vystavenia žiadateľa 

nepriamemu refoulementu a jednak vystavením žiadateľa životným podmienkam, ktoré ho 

čakali v Grécku. Ďalej ESĽP posudzoval porušenie ED zo strany Grécka. Zaoberal sa okrem 

iného otázkou, či  môže byť extrémna materiálne chudoba v rozpore s čl. 3 ED. ESĽP 

konštatoval, že žiadatelia o azyl sú zraniteľnou skupinou osôb, ktorá potrebuje osobitnú 

ochranu a okrem toho smernica o podmienkach prijímania (Smernica Rady 2003/9/ES 

z 27. januára 2003, ktorou sa ustanovujú minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl 

zmenená Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z  26. júna 2013, ktorou sa 

stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu)   zaväzuje členské štáty 

poskytnúť žiadateľom ubytovanie a dôstojné materiálne podmienky. Ak štát neplní svoje 

záväzky dané v tejto smernici, môže sa žiadateľ svojich práv dovolávať sám vzhľadom na 

článok 3 ED. ESĽP konštatoval tiež porušenie článku 13 ED zo strany Grécka z dôvodu 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["30696/09"]}
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nedostatkov v azylovom konaní. Žiadateľovi nebola poskytnutá žiadna právna pomoc a 

dostatočné informácie počas azylového konania. ESĽP konštatoval porušenie článku 13 ED zo 

strany Belgicka, pretože pre žiadateľov neexistovala možnosť podať účinný opravný 

prostriedok proti rozhodnutiu o jeho vydaní do Grécka. 

 

Toto rozhodnutie je dôležité hlavne z dôvodu, že členské štáty sa pri aplikácii Dublinského 

systému nemôžu spoliehať na dodržiavanie ľudských práv v iných členských štátoch 

automaticky, ale sa musia najprv uistiť, že po aplikácií daného nariadenia nebude so žiadateľom 

zaobchádzané v rozpore s ED.  Dublinský systém pritom stojí na prezumpcii, že azylové 

konanie je vo všetkých členských štátoch rovnaké a členské štáty rešpektujú základné ľudské 

práva. Nabúranie tejto domnienky judikatúrou ESĽP tak búra aj celý Dublinský systém. 

 

Sharifi a ďalší proti Taliansku a Grécku  

 

ESĽP prijal sťažnosť (Application no. 116643/09)  štyroch z celkom 35 osôb (pôvodom z 

Afganistanu, Eritrei a Sudánu), ktoré v období rokov 2007 a 2008 cestovali na lodi z Grécka do 

Talianska, kde boli pobrežnou strážou zadržané a okamžite poslané späť do Grécka, pričom 

niektoré osoby boli počas cesty zamknuté v kajutách alebo na toaletách. V Grécku boli tieto 

osoby zaistené a umiestnené do zariadenia s neľudskými podmienkami, kde nemali prístup na 

toalety, k zdravotnej starostlivosti a jedlu. Amnesty International a AIRE Center (Advice for 

Individual Rights in Europe) spoločne intervenovali do konania a poukázali na dlhotrvajúci 

nedostatky azylových konaní v Grécku a Taliansku, ako napr. neumožnenie prístupu k 

azylovému konaniu, nezákonné dôvody zaisťovanie cudzincov, nedôstojné podmienky 

v zariadeniach pre cudzincov a nedostatočné zabezpečenie podmienok prijímania zraniteľných 

osôb, ako sú napríklad neplnoletí bez sprievodu. V dôsledku týchto nedostatkov potom 

jednotlivci bývajú vrátení do krajín, kde im hrozí mučenie, ponižujúce zaobchádzanie a ďalšie 

vážne porušenia ED. Obe organizácie zdôraznili, že by sa členské štáty pri aplikácii 

dublinského nariadenia mali držať jeho procesných záruk, čo v tomto prípade nebolo urobené. 

ESĽP potvrdil porušenie článku 3 v spojitosti s čl. 13 ED zo strany Grécka z dôvodov 

neprijateľných podmienok, v ktorých boli sťažovatelia nútení žiť, a to neumožnenie prístupu 

k azylovému riadenia, k právnej pomoci a účinným opravným prostriedkom. ESĽP konštatoval 

tiež porušenie dohovoru na talianskej strane, ktorá sa dopustila porušenia článku 4 Protokolu č. 

4 o hromadnom vyhostení cudzincov. Súd zistil spojitosť medzi hromadným vyhostením a tým, 

že Taliansko chcelo takto zabrániť sťažovateľom podať v Taliansku žiadosť o azyl. Taliansko 

sa dopustilo tiež porušenia článku 3 ED vzhľadom k životným podmienkam sťažovateľov v 

Grécku a ich možnému navrátenie do krajiny pôvodu. Súd konštatoval tiež porušenie práva na 

účinný prostriedok nápravy podľa čl. 13 ED zo strany Talianska, pretože žiadateľom nebol 

umožnený prístup k azylovému konaniu, tlmočníkom, informáciám a odvolaniu proti 

rozhodnutiu o ich vydaní do Grécka. Týmto rozhodnutím ESĽP zopakoval, že Dublinské 

nariadenie a bilaterálne zmluvy medzi štátmi môžu byť aplikované len v prípade, ak štáty 

dodržia svoje záväzky z ED. 
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Mohammed Hussein proti Holandsku a Taliansku 

 

Tento prípad (Application no. 27725/10) sa týkal somálskej žiadateľky o azyl, ktorá tvrdila, že 

ona a jej dve malé deti by mohli byť vystavený zlému zaobchádzaniu, ak budú vrátaní  z 

Holandska do Talianska podľa nariadenia Dublin II. V záujme strán a zabezpečenia riadneho 

priebehu konania pred ESĽP požiadal súd  holandskú vládu, v súlade s článkom 39 (predbežné 

opatrenia) rokovacieho poriadku, aby Taliansko nevydalo žiadateľku do Holandska do 

rozhodnutia ESĽP. V rámci konania bolo zistené, najmä to, že vrátenie žiadateľky a jej dvoch 

detí do Talianska, nepredstavuje skutočné a bezprostredné riziko vzniku závažného porušenia 

článku 3 (zákaz neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania) ED. Ani celková situácia 

žiadateľov o azyl v Taliansku nevykazuje žiadne systémové zlyhanie. Preto sa ESĽP rozhodol 

zrušiť pozastavenie vyhostenia a návrh vyhlásil za neprípustný (zjavne nepodložený). 

 

Tarakhel proti Švajčiarsku 

 

Rozhodnutie (Application no. 29217/12)  Tarakhel proti Švajčiarsku dalo nový rozmer aplikácii 

Dublinského nariadenia. Pán Tarakhel pricestoval so svojou manželkou a šiestimi maloletými 

deťmi na územie EÚ cez Taliansko, kde podali žiadosť o azyl, ale následne odcestovali do 

Rakúska a potom do Švajčiarska, kde  tiež podali žiadosť o azyl. Podľa Dublinského systému, 

ktorým je Švajčiarsko viazané na základe asociačnej dohody, bolo štátom zodpovedným za 

posúdenie ich žiadosti Taliansko, kam mala byť rodina pána Tarakhela vydaná. ESĽP opäť 

posudzoval, či by v prípade vydania rodiny pána Tarakhela do Talianska došlo k porušeniu čl. 

3 ED. ESĽP odkázal na svoje predchádzajúce rozhodnutie M.S.S. proti Belgicku a Grécku a 

zopakoval, že pred vydaním jednotlivca do iného štátu podľa Nariadenia Dublin sa musí 

Švajčiarsko uistiť u talianskych úradov, že jeho vydaním nedôjde k porušeniu čl. 3 ED. Pritom 

musí Švajčiarsko zohľadniť individuálnu situáciu žiadateľov. ESĽP odkazom na M.S.S. proti 

Belgicku a Grécku potvrdil, že žiadatelia o azyl patria do znevýhodnenej a zraniteľnej skupiny 

osôb a potrebujú osobitnú ochranu. Ďalej ESĽP konštatoval, že situácia v Taliansku sa síce 

nedá porovnať s tou v Grécku v čase rozhodnutia M.S.S. proti Belgicku a Grécku, Švajčiarsko 

však musí posúdiť osobitnú situáciu žiadateľov, konkrétne musí brať ohľad na dĺžku trvania 

konania, zdravotné a duševné následky tohto konania a v niektorých prípadoch aj na pohlavie, 

vek a zdravotný stav žiadateľa. Keďže v tomto prípade išlo o maloleté deti, je kladený dôraz aj 

na ich zraniteľnosť a potrebu dbať na to, že nebudú vystavované stresovým situáciám a strachu, 

čo by mohlo viesť k traumatickým následkom. Súd vo svojom rozhodnutí poukázal tiež na 

Dohovor o právach dieťaťa a konštatoval, že "je dôležité mať na pamäti, že obzvlášť 

zraniteľnosť dieťaťa je rozhodujúcim faktorom a má prednosť pred úvahami nad nelegálnym 

pobytom cudzinca (...)“. Deti majú špecifické potreby, ktoré odráža najmä ich vek, 

nesamostatnosti, ale aj ich postavenie žiadateľov o azyl. Súd tiež poznamenal, že Dohovor o 

právach dieťaťa nabáda štáty prijať príslušné opatrenia, aby zabezpečili, že dieťa, ktoré žiada o 

azyl, požíva ochrany a humanitárnej pomoci. Švajčiarsko sa teda podľa rozhodnutia malo uistiť, 

že žiadatelia by boli v Taliansku umiestnení do zariadenia prispôsobenému veku detí a rodina 

by zostala pokope. ESĽP skúmal, či by tieto podmienky spĺňalo zariadení v Bologni, kam mala 

byť rodina premiestnená, a zistil, že Švajčiarsko nemôže predpokladať dodržanie zvláštnych 

podmienok potrebných pre prijatie detí v danom zariadení. Bolo teda zistené, že ak by 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["27725/10"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["29217/12"]}
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Švajčiarsko žiadateľa vydalo bez predchádzajúceho ubezpečenia zo strany Talianska o 

zabezpečenie dostatočných podmienok pre prijatie žiadateľov, došlo by k porušeniu čl. 3 

Dohovoru. Dalo by sa povedať, že týmto rozhodnutím bola opäť zúžená možnosť aplikácie 

Nariadenie Dublin. ESĽP v rozhodnutí Tarakhel proti Švajčiarsku nezakazuje vydávania osôb 

do Talianska vôbec a nezakazuje ani vydávanie rodín do Talianska. Rozhodnutie kladie 

podmienku, že sa pred vydaním osôb musí štát uistiť, že so žiadateľmi bude zaobchádzať v 

súlade s čl. 3 ED tiež vzhľadom na ich individuálnu situáciu.  

 

 A.M.E. proti Holandsku  

 

V rozhodnutí A.M.E. proti Holandsku (Application no. 51428/10) sa ESĽP znovu vyjadril k 

prípustnosti vydania žiadateľa o azyl do Talianska na základe dublinského nariadenia. Tento 

prípad sa týka štátneho príslušníka Somálska, ktorý v roku 2009 pricestoval na územie 

Talianska, kde požiadal o medzinárodnú ochranu. Tento sťažovateľ vo svojej žiadosti uviedol, 

že sa bojí o svoj život v krajine pôvodu vzhľadom k tomu, že na dom jeho rodičov zaútočila 

militantná skupina Al-Shabab, pričom zabila jeho brata, pretože sa odmietol stať členom tejto 

skupiny. Ďalej vo svojej žiadosti uviedol nesprávny vek, čo neskôr odôvodnil tak, že bol v čase 

podania žiadosti maloletý a obával sa, že by ako maloletý bol odlúčený od svojich krajanov, 

s ktorými pricestoval. V Taliansku mu bola udelená doplnková ochrana na obdobie troch rokov 

platná do roku 2012. Pán A.M.E. opustil prijímacie zariadenia v Taliansku a odcestoval do 

Holandska, kde podal inú žiadosť o medzinárodnú ochranu, pričom uviedol svoj pravý vek a 

zaprel, že už žiadal o medzinárodnú ochranu v Taliansku. Holandské úrady však zistili, že pán 

A.M.E. je žiadateľom v Taliansku, ktoré je podľa Dublinského nariadenia príslušné na 

posúdenie jeho žiadosti. Pán A.M.E. sa obrátil na ESĽP s tým, že by jeho vydaním do Talianska 

došlo k porušeniu článku. 3 ED. ESĽP vo svojom rozhodnutí prípad porovnáva s prípadmi 

Tarakhel proti Švajčiarsku a M.S.S. proti Belgicku a Grécku. Súd skúmal, či by sťažovateľovi 

v Taliansku hrozilo zaobchádzanie v rozpore s čl. 3 ED s ohľadom na dĺžku trvania konania, 

zdravotné a duševné následky a v niektorých prípadoch aj na pohlavie, vek a zdravotný stav 

žiadateľa, ako konštatoval v rozhodnutí Tarakhel proti Švajčiarsku. ESĽP tiež konštatoval, že 

v tomto prípade musí brať ohľad na skutočnosť, že sťažovateľ úmyselne uviedol nesprávny 

dátum narodenia, pričom mu talianske úrady v dobrej viere udelili doplnkovú ochranu. Súd 

zistil, že situácia pána A.M.E. je odlišná od prípadu Tarakhel proti Švajčiarsku, pretože 

sťažovateľ je mladý, dospelý (v čase rozhodnutia ESĽP bol už plnoletý) a nezávislý muž. Ďalej 

súd konštatoval, že podmienky azylového konania v Taliansku sa nedajú porovnať s tými v 

Grécku v čase rozhodnutia M.S.S. proti Belgicku a Grécku. ESĽP nakoniec posúdil sťažnosť 

ako zjavne neopodstatnenú a vyhlásil ju za neprípustnú vzhľadom k tomu, že považuje životné 

podmienky žiadateľov o azyl a samotné azylové konanie v Taliansku za postačujúce aj s 

ohľadom na individuálnu situáciu sťažovateľa. 

 

Záver 

 

Napriek očakávanému úspechu Dublinského systému, bol tento často kritizovaný. Uplatnením 

Dublinského systému nedochádza k spravodlivému prerozdeleniu žiadostí medzi členské štáty 

EU, ale naviac sú zaťažované hraničné štáty, cez ktoré žiadatelia vstúpili do EU. Na základe 
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tohto pravidla sa vytváral veľký tlak predovšetkým na štáty ako sú Taliansko a Grécko. 

Napríklad Taliansko malo v roku 2013 jednu tretinu  žiadateľov presunutých z iných štátov. 

Ďalšia kritika uvádza, že Dublinský systém nie je spravodlivý, nakoľko nie sú rešpektované 

preferencie žiadateľov o azyl. A v neposlednom rade je to kritika, že realizáciou Dublinského 

systému dochádza k porušovaniu základných ľudských práv utečencov, tak ako to okrem iného 

vyplýva aj z vyššie uvedených rozhodnutí ESĽP. V prípade krajín, pri ktorých neexistujú 

odôvodnené pochybnosti o účinnosti azylovej procedúry a funkčnosti azylového systému, 

ESĽP neakceptoval námietky sťažovateľov voči ich vráteniu na základe Dublinského systému.  

 

Aj keď voľba krajiny podania žiadosti o azyl žiadateľom sa zdá byť nereálna a zaťažujúca 

výlučne niektoré krajiny, ak by toto kritérium bolo podmienené určitým vzťahom žiadateľa so 

štátom podania žiadosti, takáto voľba by naopak mohla uľahčiť proces integrácie žiadateľa 

do vybranému štátu. Takým „vzťahom“ by mohla byť napr. znalosť jazyka krajiny voľby, 

predchádzajúce štúdium, študijný pobyt v minulosti v štáte podania  žiadosti, rodina alebo 

známi nachádzajúci sa v predmetnej krajine. Tento vzťah by žiadateľovi  dokonca uľahčil 

integračný proces do príslušného štátu a žiadateľ by nemusel byť viazaný výlučne   na pomoc 

prijímacieho štátu. 
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VNÚTORNE VYSÍDLENÉ OSOBY Z HĽADISKA MEDZINÁRODNÉHO 

PRÁVA – TEORETICKÝ A PRAKTICKÝ POHĽAD 

 

Lucia Bódišová 

 

Abstrakt 

Medzinárodné spoločenstvo 21. storočia je poznačené ozbrojenými konfliktmi, násilím, 

porušovaním ľudských práv či katastrofami. Jedným z negatívnych dopadov je vysoký nárast 

počtu vnútorne vysídlených osôb. Koncom roka 2016 bolo zaznamenaných 31,3 milióna nových 

prípadov vnútorne vysídlených osôb v dôsledku konfliktov alebo prírodných katastrof. 

Medzinárodné spoločenstvo reaguje na problematiku vnútorne vysídlených osôb prijímaním 

právnych dokumentov prevažne soft-law povahy. Hlavnými medzinárodnoprávnymi 

dokumentmi v tejto oblasti sú Usmerňujúce princípy OSN pre vnútorné vysídľovanie, Dohovor 

Africkej únie o ochrane a podpore vnútorne vysídlených osôb, Protokol o ochrane a podpore 

vnútorne vysídlených osôb prijatý štátmi Medzinárodnej konferencie regiónu Veľkých jazier. 

Z praxe vyplýva, že čím dlhšie trvá vnútorné vysídlenie, tým sú tieto osoby vystavené väčšiemu 

riziku diskriminácie a porušovaniu ľudských práv. 

 

Abstract  

The international community of the 21st century is marked by armed conflicts, violence, human 

rights violations or disasters. One of the negative impacts is the high increase of internally 

displaced persons. At the end of 2016, 31.3 million new cases of internally displaced persons 

were recorded as a result of conflicts or natural disasters. The international community is 

responding to the issue of internally displaced persons by adopting legal documents of 

predominantly soft-law nature. The main international instruments in this area are the UN 

Guiding Principles on Internal Displacement, the African Union Convention for the Protection 

and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa, the Protocol on the Protection and 

Assistance to Internally Displaced Persons adopted by the States of the International 

Conference of the Great Lakes Region. Practice shows that the longer the internal displacement 

takes place, the greater the risk of discrimination and violation of human rights. 

 

Úvod 

 

Druhá dekáda 21. storočia je charakteristická množstvom ozbrojených konfliktov, 

terorizmom, rasovou a náboženskou neznášanlivosťou, politickou nestabilitou a v neposlednom 

rade klimatickými zmenami. Jedným z negatívnych dopadov spomínaných udalostí je rapídny 

nárast nútene vysídlených osôb. V roku 2016 bolo 65,6 milióna osôb donútených opustiť svoje 

domovy a hľadať útočisko na území domovského alebo cudzieho štátu. Štatistiky vypracované 

Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) uvádzajú, že v rámci tohto počtu 

išlo o 2,8 mil. žiadateľov o azyl, 22,5 mil. utečencov a 40,3 mil. vnútorne vysídlených osôb 

(UNHCR, 2017, s.2). 

Vnútorne vysídlené osoby možno charakterizovať ako osobu alebo skupinu osôb, ktoré 

sú donútené opustiť miesto svojho obvyklého pobytu v dôsledku ozbrojeného konfliktu, 

všeobecného násilia, porušovania ľudských práv, prírodných alebo priemyselných katastrof 
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a zároveň zotrvajú na území domovského štátu. Vnútorne vysídlenie predstavuje komplexný 

problém, ktorý stojí za rozpadom rodín, pretrhnutím sociálnych a kultúrnych väzieb, spôsobuje 

zánik pracovných vzťahov, vzdelávacích možností, odopiera prístup k základným ľudským 

potrebám a v neposlednom rade vystavuje nevinné osoby násilným činom ako sú útoky na 

tábory, znásilnenia alebo násilné zmiznutia. Pre priblíženie problematiky vnútorne vysídlených 

osôb sme sa rozhodli z dôvodu jej aktuálnosti a súčasnej nedostatočnej pozornosti, ktorú jej 

venuje spoločnosť. Ochrana vnútorne vysídlených osôb tvorí súčasť úsilia štátov predovšetkým 

v prípadoch záchrany ľudí v dôsledku živelných a priemyselných katastrof. Pramene 

medzinárodného práva v tejto oblasti sú prevažne soft-law povahy2, čo so sebou prináša 

množstvo výziev pre národné a medzinárodné spoločenstvo. Cieľom príspevku je analyzovať 

medzinárodnoprávnu úpravu, ktorá sa týka právneho postavenia a ochrany ľudských práv 

vnútorne vysídlených osôb. 

 

1. Rozsah súčasnej migračnej krízy z hľadiska vnútorného vysídľovania 

 

Počty vnútorne vysídlených osôb v posledných rokoch dosahujú rekordné hodnoty.       

V rozmedzí rokov 2008 až 2016 došlo k vnútornému vysídleniu viac ako 286 miliónov osôb. 

Hlavnými príčinami vnútorného vysídľovania boli prírodné katastrofy a ozbrojené konflikty. 

V dôsledku konfliktov bolo na konci roka 2016 vnútorne vysídlených 40,3 mil. osôb. Neznámy 

zostáva počet osôb vysídlených v dôsledku prírodných katastrof, ktoré sa odohrali pred a počas 

roka 2016, nakoľko vnútorné vysídlenie zapríčinené prírodnými katastrofami je častokrát 

krátkodobého charakteru (IDMC, 2017, s.10).    

The Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC)3 počas roka 2016 

zadokumentovalo 31,3 milióna nových prípadov vnútorného vysídlenia v 125 štátoch 

a teritóriách. V prepočte to znamená, že každú sekundu je vnútorne vysídlená jedna osoba 

(IDMC, 2017, s.9). Z tohto počtu bolo 24,2 milióna osôb vysídlených v dôsledku prírodných 

katastrof a 6,9 milióna osôb v prípade ozbrojených konfliktov. Prírodné katastrofy mali 

predovšetkým povahu rizík spojených s počasím, ako sú tajfúny, cyklóny a povodne. Najviac 

zasiahnutými oblasťami boli južná a východná Ázia, ktorú zasiahli tajfúny Nina (2,5 mil.) 

a Haina (2,3 mil.), povodne na rieke Jang-c’-ťiang (1,9 mil.), či povodne v indickom štáte Bihár 

(1,6 mil.). Väčšina nových prípadoch vysídlenia sa uskutočnila vo vysoko rizikovom prostredí, 

ktoré je charakterizované nízkou schopnosťou zvládať prírodné katastrofy, vysokou mierou 

socio-ekonomickej zraniteľnosti a vysokou mierou vystavenia prírodným alebo priemyselným 

katastrofám. Na základe týchto dôvodov, nie je prekvapujúce, že najviac zasiahnutými 

krajinami boli Čína, Filipíny a India.  

Konflikty spôsobili najväčšie vnútorné vysídlenie v oblasti Subsaharskej Afriky, ktorá 

po dlhšom čase vystriedala na tomto poste oblasť Blízkeho východu. Najviac nových vysídlení 

bolo zaznamenaných v Demokratickej republike Kongo (992 000), kde prebieha konflikt medzi 

                                                           
2 Medzi pramene ochrany a pomoci vnútorne vysídlené osoby patria napríklad Operačné usmernenia IASC pre 

ochranu osôb počas prírodných katastrof, Pinheirove princípy o bývaní a majetkovej reštitúcii utečencov 

a vnútorne vysídlených osôb, Mohonkove kritéria pre humanitárnu pomoc počas komplexných mimoriadnych 

situácií. 
3 IDMC je súčasťou Norwegian Refugee Council, nezávislej mimovládnej humanitárnej organizácie. Predstavuje 

hlavný zdroj informácií a analýz týkajúcich sa vnútorného vysídľovania v globálnom meradle. Od roku 1998 jeho 

úlohu uznali a podporili rezolúcie Valného zhromaždenia OSN. 
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provinciami Severnej a Južnej Kivu a početné medzikomunitné konflikty v centrálnych 

a južných regiónoch. Vysoký prírastok nových prípadoch vnútorného vysídlenia je 

zaznamenaný v Sýrii (824 000), Iraku (659 000), či v Afganistane (653 000) (IDMC, 2017, 13).       

 

2. Vnútorne vysídlené osoby z hľadiska medzinárodného práva  

 

Medzinárodné spoločenstvo začína venovať pozornosť vnútornému vysídľovaniu od 

konca 80. rokov 20. storočia, kedy došlo ku globálnej kríze vnútorného vysídľovania (Cohen, 

1998, s.1). V tom čase išlo približne „len“ o 20 až 25 miliónov osôb. Vnútorne vysídľovanie je 

neodmysliteľne spojené s výzvami humanitárneho, politického, bezpečnostného 

a strategického charakteru. Vysídľovanie nemá priamy dopad iba na štát, v ktorom sa odohráva, 

ale aj na okolité štáty. V množstve prípadov sa z pôvodne vnútorne vysídlených osôb stávajú 

utečenci, čo spôsobuje pre susedné štáty politické a ekonomické problémy. Navyše násilie 

a nestabilita sa častokrát rozšíri na celý región a preto si tieto okolnosti vyžadujú regionálnu 

a globálnu reakciu. Nejde iba o humanitárne a ľudskoprávne obavy, ale aj o kolektívny záujem 

v regionálnu stabilitu a celosvetový mier a bezpečnosť (Cohen, 1998, s.1). Keď sa humanitárne 

organizácie snažili pomôcť vnútorne vysídleným osobám, zistili, že v tejto oblasti neexistujú 

jasné pravidlá. UNHCR, UNICEF a mimovládne organizácie (NGOs) začali apelovať na 

vytvorenie dokumentu, ktorý by definoval vnútorne vysídlené osoby a ich nároky.   

 

2.1. Obdobie pred prijatím Usmerňujúcich princípov OSN pre vnútorné vysídľovanie 

 

Prvou iniciatívou, ktorá sa venovala otázke inštitucionalizovanej pomoci pre vnútorne 

vysídlené osoby, bola Medzinárodná konferencia o nepriaznivej situácii utečencov, navrátilcov 

a vysídlených osôb v Južnej Afrike (SARRED), ktorá sa konala v Osle v roku 1988. K cieľom 

konferencie patrilo zvýšenie povedomia medzinárodného spoločenstva o situácii utečencov, 

navrátilcov a vnútorne vysídlených osôb v deviatich juhoafrických štátoch, zabezpečenie 

dodržiavania zásady medzinárodnej solidarity a zároveň mala zmobilizovať a poskytnúť väčšiu 

materiálnu pomoc azylovým krajinám v regióne (A/43/717, 1988). Výsledkom konferencie 

bolo prijatie Osloskej deklarácie a Akčného plánu o nepriaznivej situácii utečencov, 

navrátilcov a vnútorne vysídlených osôb v Južnej Afrike. Akčný plán poukázal na absenciu 

agentúr OSN, ktoré by boli špeciálne poverené na riešenie problémov a možnosti pomoci pre 

vnútorne vysídlené osoby. Generálny tajomník OSN bol vyzvaný, aby uskutočnil štúdie 

a konzultácie s cieľom zabezpečiť včasnú implementáciu a celkovú koordináciu programov 

pomoci pre tieto osoby. Na túto konferenciu nadväzovala v roku 1989 Medzinárodná 

konferencia o utečencoch v Strednej Amerike (CIREFCA), ktorá venovala pozornosť 

humanitárnej a rozvojovej pomoci určenej na rehabilitáciu komunít zničených vojnou a na 

opätovné začlenenie utečencov a vysídlených osôb do ich pôvodných miest a obcí (UNHCR, 

1994, s.9). 

Hospodárska a sociálna rada OSN sa touto problematikou začala zaoberať o rok neskôr, kedy 

prijala rezolúciu 1990/78, v ktorej požiadala generálneho tajomníka OSN, aby „inicioval 

systémový prehľad s cieľom posúdiť skúsenosti a kapacitu rôznych organizácií v koordinácií 

pomoci všetkým utečencom, vysídleným osobám a navrátilcom a celé spektrum ich potrieb“ 

a na základe takéhoto preskúmania „odporučil spôsoby maximalizácie spolupráce 
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a koordinácie medzi rôznymi organizáciami systému OSN“ (E/CN.4/1993/35, 1993, s.4). 

K ďalšiemu posunu došlo v roku 1992, kedy Komisia OSN pre ľudské práva prijala rezolúciu 

1992/73, v ktorej vyzvala generálneho tajomníka OSN, aby vymenoval zástupcu pre vnútorne 

vysídlené osoby a zároveň požiadala zástupcu, aby preskúmal príčiny a dôsledky vnútorného 

vysídľovania, status vnútorne vysídlených osôb v medzinárodnom práve, rozsah ochrany 

poskytnutej v rámci existujúcich medzinárodných dohôd a spôsoby, ktorými by sa ich ochrana 

a pomoc mohli zlepšiť (E/CN.4/RES/1992/73, 1992, s.174).  

Zástupcom vnútorne vysídlených osôb sa stal  Francis M. Deng, ktorý vypracoval v spolupráci 

s ďalšími právnymi expertmi dokument s názvom Kompilácia a analýza právnych noriem. Pri 

posudzovaní ochrany vnútorne vysídlených osôb je nevyhnutné prihliadať na tri odvetvia 

medzinárodného práva a to na medzinárodné právo ľudských práv, medzinárodné humanitárne 

právo a analogicky medzinárodné utečenecké právo. Kompilácia a analýza konštatuje, že 

existujúce medzinárodné právo zabezpečuje podstatnú ochranu vnútorne vysídleným osobám, 

ale zároveň poukazuje na významné oblasti, v ktorých neposkytuje primeraný základ na ich 

ochranu a pomoc (E/CN.4/1996/52/Add.2, 1996, s.103). Ide celkovo o 17 oblastí4, kde existuje 

všeobecná norma, ale následne viac špecifikované právo na ochranu vnútorne vysídlených osôb 

nie je vyjadrené. Navyše exitujúce právne normy sú obsiahnuté v širokej škále medzinárodných 

prameňov, ktoré spôsobujú, že sú príliš rozptýlené a neurčité, aby boli účinné pri poskytovaní 

primeranej ochrany a pomoci. Je preto ťažké pre vlády, medzinárodné vládne a mimovládne 

organizácie (NGOs) a aj pre samotné vysídlené osoby určiť, aké záruky sú aplikovateľné na ich 

špecifickú situáciu (Cohen, 1998, s.74). Medzinárodné právo dostatočné chráni väčšinu 

špecifických potrieb vnútorne vysídlených osôb, ako je právo na život, zákaz mučenia, zákaz 

brania rukojemníkov, zákaz súčasných foriem otroctva, základné a náboženské práva. 

V prípade, že sú tieto práva pravidelne porušované, dôvodom nie je neadekvátna právna 

ochrana, ale skôr neochota štátov a vo vnútroštátnych konfliktoch disidentských síl dodržiavať 

právne záväzné povinnosti (E/CN.4/1996/52/Add.2, 1996, s.104). Na základe Kompilácie a 

analýzy boli neskôr vypracované Usmerňujúce princípy OSN pre vnútorné vysídľovanie (ďalej 

aj „Princípy“). 

 

2.2. Usmerňujúce princípy OSN pre vnútorné vysídľovanie   

 

Usmerňujúce princípy patria v súčasnosti k základným a najviac aplikovaným právnym 

dokumentom venovaným ochrane vnútorne vysídlených osôb a to aj napriek skutočnosti, že nie 

sú právne záväzné. Ustanovujú práva vnútorne vysídlených osôb a povinnosti vlád 

a medzinárodného spoločenstva pri ich ochrane. Napriek skutočnosti, že Princípy uznávajú 

primárnu zodpovednosť vnútroštátnych orgánov, prepracovali suverenitu ako formu národnej 

zodpovednosti voči zraniteľnému obyvateľstvu s úlohou stanovenou pre medzinárodné 

spoločenstvo v prípade, že vlády nemajú kapacitu alebo ochotu chrániť svoje vysídlené 

obyvateľstvo (Cohen, 2004, s. 459).  

                                                           
4 Ide o oblasť diskriminácie, ochrany života, rodovo orientovaného násilia, obmedzovania osobnej slobody, 

používania živých štítov, núteného náboru detí do ozbrojených jednotiek, životných potrieb, zdravotnej 

starostlivosti, slobody pohybu, rodinných potrieb, používania materinského jazyka, náboženstva, práce, 

vzdelávania, združovania, politickej účasti na veciach verejných a o oblasť prístupu k medzinárodnej pomoci.   
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Princípy sa aplikujú sa na všetky fázy vysídľovania, poskytujú ochranu proti svojvoľnému 

vysídľovaniu, zameriavajú sa na prístup k ochrane a humanitárnej pomoci počas vysídlenia a na 

záruky počas návratu, alternatívneho presídlenia alebo reintegrácie. Tridsať princípov 

poskytuje usmernenie pre všetky subjekty, ktoré sú zapojené do ochrany a pomoci vnútorne 

vysídlených osôb. Medzi tieto subjekty patria v prvom rade vlády štátov, povstalecké skupiny, 

medzinárodné vládne a mimovládne organizácie (NGOs). Napriek tomu, že zásady neboli 

prijaté alebo formálne schválené medzivládnym procesom, agentúry OSN, regionálne 

organizácie, NGOs a čoraz viac vlád ich začalo citovať a používať ako základ ich politiky, 

legislatívy a programov  pre vnútorne vysídlené osoby.  

Všeobecne prijímaná definícia vnútorne vysídlených osôb je uvedená práve v Princípoch. Ide 

o „osoby alebo skupinu osôb, ktoré boli donútené alebo povinné utiecť alebo opustiť svoje 

domovy alebo miesto obvyklého pobytu, a to najmä v dôsledku ozbrojeného konfliktu alebo aby 

sa týmto útekom zabránilo následkom ozbrojeného konfliktu, situáciám všeobecného násilia, 

porušovaniu ľudských práv, prírodných alebo človekom vytvorených katastrof, pričom tieto 

osoby neprekročili medzinárodne uznávanú štátnu hranicu.“ Spomínaná definícia sa stala 

súčasťou mnohých medzinárodných alebo vnútroštátnych právnych dokumentov, ako napr. 

Kampalského dohovoru, Protokolu o ochrane a pomoci vnútorne vysídlených osôb alebo vo 

filipínskom zákone o právach vnútorne vysídlených osôb. 

Vnútorne vysídlené osoby neprichádzajú o svoje základné práva len z dôvodu vnútorného 

vysídlenia. Požívajú práva a slobody podľa medzinárodného a vnútroštátneho práva a to v plnej 

rovnosti s osobami, ktoré nie sú vnútorne vysídlené. Môžu sa dovolávať medzinárodných 

ľudskoprávnych dokumentov a medzinárodného humanitárneho práva. Primárnu povinnosť 

a zodpovednosť za poskytnutie ochrany a humanitárnej pomoci nesú vnútroštátne orgány. 

V praxi sa však stretávame s neschopnosťou a neochotu niektorých štátov poskytnúť rovnaké 

práva pre vnútorne vysídlené osoby, prípadne je tejto skupine osôb odopieraný prístup 

k humanitárnej pomoci. S takýmto postupom sa stretávame predovšetkým počas konfliktov, 

kedy si štáty chcú upevniť suverenitu nad svojim obyvateľstvom.  

Všetky vnútroštátne orgány a medzinárodní aktéri musia rešpektovať a zabezpečovať 

dodržiavanie svojich záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva, aby sa zabránilo 

a vyhlo podmienkam, ktoré by viedli k vnútornému vysídleniu osôb. Každá ľudská bytosť má 

právo na ochranu pred svojvoľnými vysídlením z miesta jeho obvyklého pobytu. Tento zákaz 

zahrňuje vysídlenie v dôsledku apartheidu, etnických čistiek, rozsiahlych rozvojových 

projektov, kolektívneho trestu, ozbrojených konfliktov a katastrof. V posledných dvoch 

prípadoch existujú výnimky, konkrétne, ak si to vyžaduje zabezpečenie bezpečnosti civilistov 

alebo z nevyhnutných vojenských dôvodov a v prípade katastrof, pokiaľ bezpečnosť a zdravie 

dotknutých osôb si vyžaduje ich evakuáciu. Štátne orgány majú zabezpečiť preskúmanie 

všetkých prípustných alternatív, aby sa zabránilo vysídleniu. Pokiaľ je však nevyhnuté, orgány 

zabezpečujúce vysídlenie zabezpečia v čo najväčšom možnom rozsahu, aby bolo vnútorne 

vysídlenému obyvateľstvu poskytnuté primerané ubytovanie. Naviac sa ma vysídľovanie 

uskutočňovať za uspokojivých podmienok bezpečnosti, výživy, zdravia, hygieny a členovia tej 

istej rodiny nesmú byť oddelení. Vysídľovanie sa nesmie vykonávať spôsobom, ktorý porušuje 

právo na život, dôstojnosť, slobodu a bezpečnosť dotknutých osôb. Princípy venujú pozornosť 

aj osobitnej povinnosti štátov chrániť pôvodné obyvateľstvo, menšiny, roľníkov, pastierov a iné 

skupiny s osobitnou závislosťou a pripútanosťou k ich krajine.  
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Počas vysídlenia majú osoby právo na širokú škálu ľudských, občianskych, politických, 

sociálnych a kultúrnych práv. Každá ľudská bytosť má prirodzené právo na život, ktorý musí 

byť chránený zákonom a nikto nesmie byť svojvoľne zbavený svojho života. Ďalej majú osoby 

právo na základné ľudské potreby, právo na dôstojnosť, fyzickú, duševnú a morálnu integritu, 

právo na slobodu pohybu a výberu bydliska, právo na rešpektovanie rodinného života, právo 

na primeranú životnú úroveň, či právo na vzdelanie. 

Princípy vzťahujúce sa na humanitárnu pomoc poukazujú na princípy ľudskosti, nestrannosti 

a zákazu diskriminácie, ktoré sú zároveň hlavnými princípmi medzinárodného humanitárneho 

práva. Primárnu povinnosť a zodpovednosť za poskytnutie humanitárnej pomoci nesú 

vnútroštátne orgány. Medzinárodné humanitárne organizácie a ďalší aktéri majú právo 

poskytnúť svoje služby na podporu vnútorne vysídlených osôb. Takáto ponuka sa nepovažuje 

za nepriateľský čin alebo za zásah do vnútorných záležitostí štátu a má sa posudzovať v dobrej 

viere. Súhlas s poskytnutím humanitárnej pomoci nesmie byť svojvoľne odopretý, najmä ak 

príslušné orgány nie sú schopné alebo ochotné poskytnúť požadovanú humanitárnu pomoc. 

Všetky príslušné orgány udelia a uľahčia voľný prechod humanitárnej pomoci a poskytnú 

osobám, ktoré sa podieľajú na poskytovaní takejto pomoci, rýchly a nerušený prístup k vnútorne 

vysídleným osobám.  

V prípade návratu, presídlenia a reintegrácie majú vnútroštátne orgány primárnu povinnosť 

vytvoriť podmienky, ako aj zabezpečiť prostriedky, ktoré dovoľujú vnútorne presídleným 

osobám dobrovoľne, bezpečne a dôstojne sa vrátiť do svojich domovov alebo miest obvyklého 

pobytu alebo dobrovoľne sa usadiť v inej časti krajiny. Takéto orgány sa usilujú o uľahčenie 

opätovného začlenenia vrátených alebo presídlených osôb. Príslušné orgány majú povinnosť 

pomáhať vráteným alebo presídleným osobám v čo najväčšej možnej miere získať ich majetok, 

ktorý zanechali v dôsledku vysídlenia. Ak nie je možné získať takýto majetok naspäť, príslušné 

orgány poskytnú alebo pomáhajú týmto osobám získať primeranú náhradu alebo inú formu 

spravodlivého odškodnenia. 

 

2.3. Regionálny právny rámec ochrany a pomoci vnútorne vysídlených osôb 

 

Postavenie a ochrana vnútorne vysídlených osôb je čoraz častejšie súčasťou agendy 

regionálnych organizácií. Medzi takéto organizácie patrí Africká únia (AU), Medzinárodná 

konferencia regiónu Veľkých jazier (ICGLR), Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu 

v Európe, Rada Európy, Organizácia amerických štátov, Hospodárske spoločenstvo 

západoafrických štátov. Najväčší progres v právnom postavení a ochrane vnútorne vysídlených 

osôb sme zaznamenali na africkom kontinente, kde na pôde AU a ICGLR došlo k prijatiu 

prvých právne záväzných dokumentov v tejto oblasti. Africká únia v roku 2009 prijala Dohovor 

Africkej únie o ochrane a pomoci vnútorne vysídleným osobám v Afrike, známy aj ako 

Kampalský dohovor. Ide o prvý medzinárodný dohovor regionálnej povahy, ktorý zaväzuje 

členské štáty AU a iných aktérov k prevencii, ochrane a povinnosti zabezpečiť trvalé riešenia 

pre vnútorne vysídlené osoby (Getahun, 2014, s.4). Na regionálnej úrovni zohráva dôležitú 

úlohu aj Protokol o ochrane a pomoci pre vnútorne vysídlené osoby a Protokol o vlastníckych 

právach navrátilcov, ktoré sú súčasťou Paktu o bezpečnosti, stabilite a rozvoji v regióne 

Veľkých jazier, ktorý podpísali všetky členské štáty ICGLR v roku 2006. Existuje pozoruhodná 

podobnosť medzi Kampalským dohovorom a Protokolmi. Podobnosť týchto dokumentov 
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odráža ich spoločnú víziu a paralelný cieľ a z tohto dôvodu poukazujeme iba na rozdiely medzi 

nimi.  

Podstatný rozdiel medzi Dohovorom a Protokolmi je v subjektoch, ktoré tieto dokumenty 

právne zaväzujú. V prípade Dohovoru ide o členské štáty AU, ktoré pristúpili a ratifikovali 

Dohovor, povstalecké skupiny, AU, medzinárodné organizácie a humanitárne agentúry. Na 

druhej strane, Protokoly zaväzujú výlučne členské štáty ICGLR. Všetky dokumenty obsahujú 

takmer totožnú definíciu vnútorne vysídlených osôb. Kým Dohovor prebral definíciu 

z Princípov, Protokoly sa odlišujú v tom, že ju rozširujú aj o osoby, ktoré boli vysídlené 

v dôsledku rozsiahlych rozvojových projektov. Hoci Dohovor v definícií nespomína takéto 

osoby, je im venovaná dostatočná pozornosť v čl.10. V prípade vzťahu medzi Princípmi 

a Dohovorom možno konštatovať, že Dohovor uznáva  Princípy ako dôležitý medzinárodný 

rámec na ochranu vnútorne vysídlených osôb, kdežto štáty sa v Protokoloch zaväzujú vytvoriť 

právny rámec na zabezpečenie prijatia a implementácie Princípov.  

Nóvum v ochrane vnútorne vysídlených osôb oproti Princípom predstavuje čl. 3 ods. 10 

Protokolu o ochrane a pomoci pre vnútorne vysídlené osoby, ktorý stanovuje, že „kde vlády 

členských štátov nemajú dostatočnú kapacitu na ochranu a pomoc vnútorne vysídleným 

osobám, takéto vlády sú povinné prijať a rešpektovať povinnosti orgánov medzinárodného 

spoločenstva pri poskytovaní ochrany a pomoci vnútorne vysídleným osobám.“ V prípade 

Dohovoru je potrené poukázať na „právo intervencie AU na územie členského štátu na  základe 

rozhodnutia Zhromaždenia v súlade s čl. 4 písm. h) Zakladajúceho aktu, pokiaľ ide o vážne 

okolnosti, menovite vojnové zločiny, genocídu a zločiny proti ľudskosti.“ Spomínané 

ustanovenie Zakladajúceho aktu je podľa nášho názoru v rozpore s kogentnou normou 

medzinárodného práva, čo v konečnom dôsledku spôsobuje neplatnosť takéhoto ustanovenia. 

Štáty majú povinnosť vystríhať sa vo svojich medzinárodných stykoch hrozby silou alebo 

použitia sily tak proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti, ako aj akýmkoľvek iným 

spôsobom nezlučiteľným s cieľmi OSN (A/RES/25/2625, 1970). 

 

Záver 

 

Právne postavenie a ochrana vnútorne vysídlených osôb stále patrí medzi aktuálne 

otázky medzinárodného práva. Vysoký počet vnútorne vysídlených osôb spôsobuje mnohé 

výzvy pre národné a medzinárodné spoločenstvo. Jednou z výziev je poskytovanie ochrany 

a pomoci pre tieto osoby. V rámci ochrany vnútorne vysídlených osôb dochádza k prekrývaniu 

medzinárodného práva ľudských práv, humanitárneho práva a analogicky utečeneckého práva. 

Počas vysídlenia majú osoby právo na širokú škálu ľudských, občianskych, politických, 

sociálnych a kultúrnych práv. Medzinárodné spoločenstvo v minulosti a ani v súčasnosti 

neprejavuje záujem prijať medzinárodný právne záväzný dokument na globálnej úrovni, ktorý 

by zaväzoval ako štáty, tak aj ďalších aktérov zúčastnených na ochrane vnútorne vysídlených 

osôb. Možno konštatovať, že napriek skutočnosti, že Usmerňujúce princípy OSN pre vnútorne 

vysídľovanie sú právne nezáväzné, v prípade ich aplikácie je poskytnutá dostatočná ochrana 

vnútorne vysídleným osobám. Najvýraznejšie sa ochrana prejavuje počas prírodných 

a priemyselných katastrof, ktoré predstavujú jednu z najväčších humanitárnych výziev 21. 

storočia. Na regionálnej úrovni zohrávajú významnú úlohu Kampalský dohovor a Protokol o 

ochrane a pomoci pre vnútorne vysídlené osoby a Protokol o vlastníckych právach navrátilcov, 
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ktoré predstavujú prvé právne záväzné dokumenty v oblasti ochrany a pomoci vnútorne 

vysídlených osôb. V určitých ohľadoch prekračujú rámec Princípov, čo v niektorých prípadoch 

spôsobuje podľa nášho názoru až porušenie kogentných noriem medzinárodného práva, 

menovite vystríhanie sa vo svojich medzinárodných stykoch hrozby silou alebo použitia sily. 

Sme názoru, že na efektívnu ochranu a pomoc vnútorne vysídlených osôb je vhodná ďalšia 

implementácia Princípov všetkými aktérmi poskytujúcimi ochranu a pomoc vnútorne 

vysídlených osôb.     
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A YEAR AFTER: PRESIDENT TRUMP AND THE IMPACT OF HIS 

PRESIDENCY ON INTERNATIONAL RELATIONS 

 

Kristína Bolemanová 

 

Abstrakt 

Od zvolenia Donalda Trumpa za amerického prezidenta už prebehol jeden rok Pre mnohých 

Američanov ako aj pozorovateľov zostanú tieto voľby ešte dlho v pamäti. Už predvolebná 

kampaň priniesla do politiky nové smerovanie, ako aj nový štýl komunikácie. Vďaka novému 

prezidentovi americká zahraničná politika už nie je založená na tradičnej diplomacii a 

rozhodnutia prezidenta nie sú primárne komunikované prostredníctvom príhovorov a tlačových 

správ, ale na sociálnych sieťach. Častokrát komunikácia prezidenta je v rozpore s vyhláseniami 

jeho administratívy. Takáto komunikácia zahraničnej politiky Bieleho domu je nejasná a 

nevyspytateľná a preto je pre občanov, ako aj zahraničné publikum zložité odhadnúť, aké je 

skutočné smerovanie zahraničnej politiky USA.  

Taktiež je ťažké predpovedať, ako sa Biely dom bude stavať ku kľúčovým výzvam svetovej 

politiky ako sú: imigračná politika USA, klimatické zmeny, rastúci vplyv Číny, jadrová hrozba 

zo Severnej Kórey, či multilaterálna spolupráca a rozvoj obchodu prostredníctvom obchodných 

dohôd. 

Aký bol prvý rok prezidenta Trumpa v úrade? Ktoré sľuby splnil a aký má vplyv jeho pôsobenie 

v úrade na rozvoj medzinárodných vzťahov?  

 

Abstract 

One year has passed since the election of Donald Trump as the President of the United States. 

Shocked and surprised by the results, many Americans and international observers will 

remember these elections for a long time. Donald Trump has not only brought a new style to 

how politics is executed, he has also changed the way of campaigning and communicating 

politics towards voters by the effective usage of social media. Thanks to the new President, US 

foreign policy is no longer based on traditional diplomacy, and the President's decisions are 

not primarily communicated through interviews and press releases but on social networks. 

Quite often the President's communications are inconsistent with the statements of his 

administration, resulting in the White House's foreign policy being unclear and unreadable, 

making it difficult for citizens and foreign audience to anticipate the real direction of the US 

foreign policy. 

Moreover, it is also hard to predict what would be the approach of the White House towards 

key global policy challenges such as: US immigration policy, climate change, China's growing 

influence, North Korea's nuclear threat, or multilateral cooperation and development of trade 

through trade agreements. 

How was the first year of President Trump in office? What promises from his election campaign 

have been kept and what influence has his presidency had on international relations? 
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Introduction 

 

It has been a year since Donald Trump was elected the 45th president of the United States. His 

victory was preceded by more than a year-long political campaign that changed the way how 

politics was communicated and performed in comparison with the previous presidential 

candidates. Many prognosticators anticipated the victory of Hillary Clinton even on the day of 

the elections. The Huffington post´s election model placed the probability of a Hillary Clinton 

victory at 98% (Jackson, 2016) as well as the New York Time´s ‘Upshot’5 forecasted her victory 

at 85% (Katz, 2016). Despite the promising forecasts, Hillary Clinton was defeated and lost the 

battle mainly due to the election results in three 'blue wall' states: Michigan, Wisconsin and 

Pennsylvania, where she lost by 77, 744 votes (Schleifer, 2016). Notwithstanding that Clinton 

won the popular vote by roughly 3 million votes out of 136 million ballots cast (McCormack, 

2016), she fell short in these three states and that is what finally decided the 2016 presidential 

election. 

What was the secret behind the success of Trump in this stunning and surprising election to the 

US presidency? How could a businessman and reality television personality without previous 

political experience defeat a well-established and experienced political figure such as Hillary 

Clinton? What does Trump’s victory mean for the American politics and what is the impact of 

the Trump’s presidency on the US policy-making during the first year in the office? 

 

1. Trump -  becoming the American president 

 

Trump owes his success in this election mostly to his unconventional and unpredictable 

campaign and well elaborated media strategy which he ran very actively on social media – 

Instagram, Twitter and Facebook. In addition, Trump effectively used advertising platforms 

and data-driven communication to attract new voters as well as to discourage Clinton’s 

supporters from voting. By adopting these tactics he launched the most successful digital voter 

operation in the American history of election campaigning. Moreover, he invested money and 

resources to target his voters and raise campaign donations. His custom database named Project 

Alamo contained data of identity profiles on 220 million people in America (Winston, 2016). 

Nevertheless, the election results also manifested high levels of discontent by a growing number 

of disaffected voters. At the end of the campaign, there were two quite unpopular candidates 

for a president. On one side Hillary Clinton - a former senator, former first lady, a former 

candidate for president, who embodied the old political establishment that people were already 

tired of. On the other side, Donald Trump - a TV star without previous political experience with 

a very unconventional communication campaign (Schier, 2017, p. 2-5).  

This discontent with the existing establishment was confirmed in the exit polls, where 69% of 

the voters stated that they were dissatisfied or angry with the federal government and Trump 

managed to win 58% of them. Similar dominance of Trump on other key topics was also 

detected e.g. Obamacare (47% of exit voters thinking it went too far, Trump managing to 

persuade 82% of them). 48% of exit voters called for a more conservative and less active 

                                                           
5 The New York Time's election prognostication website 
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government. 62% of them found national economy in a poor condition and Trump managed to 

win 62% of them (Exit Polls, 2016). 

Despite the fact that results in exit polls slightly differed in every state, Clinton was not 

guaranteed victory even where the polls suggested she was ahead, this failure was due her 

inability to get enough supporters amongst middle- and low-income voters.  

Thanks to the combination of Trump’s innovative campaigning strategies and Clinton’s failure 

to mobilise the traditional Democrat vote in the Blue Wall States, Donald Trump has become 

the President of the United States. 

 

2. First 10 months in office  

 

This initial period of the Presidency, has raised the question if an outsider, without previous 

political experience, can effectively govern the United States. Confidence of the new president 

has declined and his approval rating remains historically low. After his first year as a President, 

Trump has become the least popular president in the history of the US (Balz, 2017). 65% of 

Americans think that Trump has not accomplished a great deal during his first 9 months in the 

office according to new Washington Post-ABC News survey. And only 35 percent of 

Americans are satisfied with his performance. Moreover, 59% disapprove the way how he is 

handling the job as a president (Washington Post-ABC News Poll, 2017). 

Despite the fact that Republicans still control both Chambers of the Congress, Trump has not 

yet achieved any great legislative success starting from abolition of Obamacare, immigration 

reform or the construction of the wall between the US and Mexico (Ondrášik, 2017, p.8).  

Moreover, and having nearly a year, Trump has still not succeeded to fill in hundreds of 

vacancies in his administration. In an interview with Forbes Magazine he stated:  

"I'm generally not going to make a lot of the appointments that would normally be — because 

you don't need them" (Lane, 2017)  

In addition, some of the top administration positions remain vacant, State Department positions 

requiring Senate confirmation still await nomination. Taking into account the efforts of North 

Korea to become a nuclear superpower, the growing influence of China in the world economy 

or the negotiations on the Iran nuclear deal, many observers are alarmed by the non-existence 

of the US strategy towards these issues and unfilled positions of key experts in the 

administration. Missing appointment of key personnel results in the difficulties to explain 

president´s decisions on important issues of the American politics to the U.S. allies and to play 

an important role in the global economy (Keith, 2017). 

 

3. Election promises - what is left? And the impact on the international relations 

 

Trump has made many promises during his election campaign. Many of them attracted a lot of 

attention and hit the headlines in the media - from building a wall between the U.S. and Mexico, 

banning Muslims to enter the U.S., new immigration policy, removing environmental 

regulations of Obama presidency, relationship with China and the withdrawal from trade 

agreements. Survey results indicate, 55% of Americans think that Trump has not kept most of 

his major campaign promises (Washington Post-ABC News Poll, 2017). 

https://www.washingtonpost.com/page/2010-2019/WashingtonPost/2017/11/05/National-Politics/Polling/release_502.xml
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Building a wall on US-Mexican border to reshape the US immigration policy and national 

security 

 

One of the most controversial promises of Trump was to build a nearly 2,000 miles long wall 

on the US-Mexican border in order to avoid the illegal flow of drug smugglers and immigrants 

to the US. The Trump´s proposal that Mexico should pay for it otherwise the US would impose 

20% tax on Mexican imports to pay for the wall raised even more discussion. In reply, the 

Mexican government remained firm on refusing it and confirmed that if the U.S. levies the 

taxes, Mexico will reciprocally follow same approach (BBC News, Mexico, 2017). In addition, 

a lobby representing landowners protesting against a "government land grab", have already 

launched a lawsuit.  The US Congress is currently examining the funding options. According 

to the internal report of the Department of Homeland Security the expected bill would reach 

$21.5bn, which is much more than the Trump´s estimated price of $12bn (Sampathkumar, 

Mexico, 2017). Despite the fact that the president already conceded that the US will need to 

search for a reimbursement in some way, he still insists on keeping the promise as confirmed 

by his recent post on Twitter:    

”The WALL, which is already under construction in the form of new renovation of old and 

existing fences and walls, will continue to be built.” (Twitter, 14/09/2017) 

 

Banning Muslims to enter the U.S. 

 

In response to the shooting in San Bernardino in December 2015, Trump called for the ‘total 

and complete shutdown’ of borders to Muslims until the US authorities would know how to 

solve the situation (Youtube, 2017).  Already the first week in the office, the President proposed 

an executive order6 to ban travel of citizens from six mainly Muslim countries to enter the U.S.: 

Syria, Libya, Sudan, Somalia, Yemen, Iraq, Iran. This presidential action sparked protests and 

sowed chaos at the airports with the lawyers offering help to affected travellers. The Federal 

courts in Hawaii and California put a hold on the travel ban arguing by the breach of human 

rights and discrimination based on the religion (de Vogue, 2017). The second version of the 

ban was also challenged in the district courts. In September, the Trump administration replaced 

the original travel ban by new travel restrictions imposed on certain citizens from Chad, 

Somalia, Syria, North Korea, Libya, Yemen and Venezuela in order to avoid accusations of 

religious discrimination (Jarrett, 2017). This ban has also been challenged and blocked by the 

courts. To proceed further Trump had to appeal to the Supreme Court. 

"Making America Safe is my number one priority. We will not admit those into our country we 

cannot safely vet," tweeted by President Trump just after the third set of new restrictions has 

been released (Twitter, 24/09/2017). 

 

 

 

 

                                                           
6 The White House, Executive order: protecting the nation from foreign terrorist entry into the United States.  
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Withdrawal from the Paris Climate Agreement 

 

The President was very firm on withdrawal from the Paris Agreement on climate change. The 

agreement has been already signed by nearly 200 countries in December 2015 in order to limit 

global warming to within 2 degrees Celsius and curb greenhouse gas emissions. After the last 

two pending countries - Syria and Nicaragua announced they would sign the agreement, the US 

remained the only country in the world not supporting the framework deal in tackling 

greenhouse gas emissions and climate change (Sampathkumar, Climate, 2017). The President 

considers the climate change to be a hoax made up by China and the regulations of the 

agreement to be detrimental for the American economy and its coal industry (Liptak, 2017). 

“The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. 

manufacturing non-competitive.” (Twitter, 06/11/2012).  

“I will be announcing my decision on the Paris Accord over the next few days. MAKE 

AMERICA GREAT AGAIN!”(Twitter, 31/05/2017). 

His attitude was immediately and largely denounced by global critics and general public. Trump 

subsequently announced his openness to renegotiate the deal, which was refused by other 

countries of the deal. Despite the fact that there is reportedly a split between the President and 

his administration on this issue, there is no clear answer yet on what will be the US involvement 

in the Paris agreement (DiChristopher, 2017). Despite that the agreement does not technically 

allow for withdrawal before November 2020, the U.S. administration announced it would 

continue to send a delegation to participate at all meetings only until 2020 (Plumer, 2017). 

 

Relations with China and nuclear threat from North Korea 

 

Statements by Trump during his campaign as well as during his first days in the office regarding 

China referred to its status of a “currency manipulator” accusing China of ´raping´ the US by 

manipulating its currency ‘yuan’ to make its exports more competitive in relation to the US 

goods (BBC, China, 2016). However, during his recent visit to China in November 2017, 

Trump was more cautious in his statements and declared that China was not responsible for the 

trade imbalances with the U.S. Moreover, the fight against terrorism, proliferation of nuclear 

weapons and the nuclear threat from North Korea might have forced him to soften his attitude 

towards China and search for a common line in dealing with these issues (Gosset, 2017). The 

meeting of Trump with President Xi Jinping sought to find space for future political and 

economic cooperation as well as potential military commitments of both countries in relation 

to North Korea´s nuclear programme. In statements to reporters, both presidents agreed that a 

vibrant trade relationship between China and the US is necessary (Diamond, 2017). Trump has 

also concluded that: 

"The entire civilized world must unite to confront the North Korea menace.”7  

 

 

 

 

                                                           
7 Press statement of President Trump during his visit with Chinese leaders in Beijing on Nov. 9.  
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Trade deals - future of TPP, NAFTA and TTIP 

 

One of Trump’s first acts as President was the withdrawal of the U.S. from the Transpacific 

Partnership (TPP) previously negotiated by Bush and Obama administrations. The deal aimed 

at creating a new single market for 12 countries8 including the US representing 40 percent of 

global GDP with the goal to deepen economic cooperation between these countries, lower 

barriers to trade and foster their growth (Bremmer, 2017). The pact was intended to 

counterbalance Beijing´s economic ambitions by facilitating trade and business with Asian 

countries. Trump opposed multilateral trade deals from the beginning of his campaign arguing 

that they disadvantage the U.S. economy. The U.S. retreat from the TPP opened the door for 

China, who has been a driving force behind the Regional Comprehensive Economic Partnership 

(RCEP) covering 16 countries in Asia and Oceania since 2012. The RCEP would cover 24 

percent of the global economy and would set terms of trade for 3.5 billion people (ASEAN, 

2017). 

Moreover, Trump also vowed to renegotiate the North American Free Trade Association 

(NAFTA) calling it a ´disaster´ and accusing the deal causing the loss of millions of American 

manufacturing jobs transferred to Mexico. After threatening to pull out of NAFTA agreement, 

Canada and Mexico agreed to open talks (Gillespie, 2017). So far, not much progress has been 

made and Trump continues to threaten by the termination of the agreement. 

”We are in the NAFTA (worst trade deal ever made) renegotiation process with Mexico & 

Canada. Both being very difficult, may have to terminate?” (Twitter, 27/08/2017) 

In addition, Trump is also supportive of scraping the Transatlantic Trade and Investment 

Partnership (TTIP) with Europe. Currently the EU-US trade deal remains frozen after the 

talks on TTIP stalled last year due to opposition within the EU (Boffey, 2017). 

 

Conclusion 

 

The initial 10 months of the Trump presidency turned out to be ambiguous. The approval rates 

in favour of Trump presidency are dropping drastically. Majority of Americans are not satisfied 

with the way American politics is unfolding and the actions Trump has taken. After a series of 

mocking statements towards several countries, Trump does not easily find allies outside the 

U.S, which places the United States in isolation. It would be very beneficial for a global 

economy if Trump’s administration would develop a coherent strategy towards key issues and 

would address shared security, economic and geopolitical challenges together with other major 

players in the world.   
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INSTITUCIONALIZACE POLITICKÝCH STRAN: TEORETICKÁ 

PERSPEKTIVA9 
 

Olga Brunnerová 

Abstrakt 

Cieľom predloženého teoreticko-metodologického príspevku je komplexná analýza fenoménu 

procesu inštitucionalizácie politických strán, prostredníctvom ktorej sa politické strany stávajú 

kompaktnými elitami a získavajú stabilitu v rámci politického systému. S cieľom zamerať sa na 

poznatky v tejto oblasti, ktoré sa stali častým predmetom záujmu praktického výskumu 

zameraného na postkomunistické demokratické prechody v strednej Európe, je hlavným cieľom 

nasledujúceho textu vysvetliť prevažujúce výskumné trendy a systematizovať najdôležitejšie 

poznatky výskumu týkajúceho sa inštitucionalizácie politických strán. Za týmto účelom je 

aplikovaná nielen kontextová analýza, ale aj kvantitatívna analýza abstraktov a kľúčových slov 

a následne sú približné dominantné témy a perspektívy, ktoré sú prítomné v akademickom 

diskurze, na základe analýzy štúdií publikovaných v troch významných odborných 

recenzovaných časopisoch, ktoré sa zaoberajú touto problematika (Party Politics, European 

Journal of Political Research a West European Politics). 

    

Abstract 

The goal of the presented theoretical-methodological paper is a comprehensive analysis of the 

phenomenon of institutionalization of political parties – a process, through which political 

parties gain stability and form compact elites. With the intention to depict the state of knowledge 

in this field, the main aim of this article is to outline the prevailing research trends and to 

systematize the utmost important concepts of the research dealing with political party 

institutionalization, since this topic has become one of the main areas of attention of the 

practical research focused on post-communistic democratic transitions in Central Europe. To 

this end, the paper employs not only a contextual analysis but also a quantitative analysis of 

abstracts and keywords. These analyses enable to depict the dominant themes, trends and 

perspectives, which are present in the academic research published in 3 most relevant peer-

reviewed journals that deal with this line of research (Party Politics, European Journal of 

Political Research and West European Politics). 

 

V uplynulých letech bylo možné napříč evropskými zeměmi zaznamenat narůstající popularitu 

nových politických subjektů – mnoho z nich však v parlamentní sféře dokázalo působit jen po 

velmi krátkou dobu. V ideálním případě nově vzniklé politické strany dosáhnou úspěchu ve 

volbách, následně tento politický úspěch zopakují a stanou se kompaktními entitami, 

formujícími základy politického systému, a nástroji integrace různorodých zájmů a formulace 

politik. Velké množství mladých politických stran však takovýto úspěch nezaznamená, 

postupně se desintegrují a zaniknou. Otázkou, proč jsou některé strany unifikované a kohezní, 

zatímco jiné se krátce po svém prvotním úspěchu začnou hroutit, se politologický výzkum 

zabývá dlouhodobě, aniž by však přinesl obecně přijímanou odpověď. Přesto fenomén 

                                                           
9 Příspěvek byl zpracován jako dílčí výstup z výzkumného projektu „Političtí podnikatelé, business-firm parties a 

problematika jejich etablování v politickém systému: ČR ve středoevropském srovnání“ (č. E03-53) 

financovaného z Interního grantového systému Metropolitní univerzity Praha.  
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institucionalizace představuje nejen zajímavý teoretický rébus, ale také opakující se téma 

v literatuře, jež se věnuje demokratické konsolidaci, a předmět zájmu praktického výzkumu 

post-komunistických demokratických tranzicí (Tavits, 2013, Casal Bertóa, 2016).  

Cílem této teoretické studie je reflektovat stav poznání stranické institucionalizace 

a systemizovat výzkumné trendy této oblasti výzkumu. Prostřednictvím kvantitativně 

orientované analýzy abstraktů a klíčových slov, které se objevují v souvislosti s výzkumem 

institucionalizace ve studiích publikovaných v rámci 3 předních recenzovaných vědeckých 

časopisů (viz níže), si tento text klade za cíl poukázat na dominantní perspektivy a převažující 

trendy v odborném výzkumu. Ambicí je též přiblížit, jaký je význam institucionalizace pro 

politické strany jako takové, které klíčově aspekty tento proces ovlivňují, a především 

představit nejvýznamnější teoretické koncepty, pomocí kterých je možné institucionalizaci 

politických stran zkoumat, stejně jako upozornit na možná omezení či problematické aspekty 

tohoto výzkumu.  

 

Význam procesu institucionalizace 

 

Odborná literatura věnující se institucionalizaci se shoduje na tom, že individuální strany utváří 

integrální část stranického systému a jsou klíčové pro dobře fungující demokracii (viz Randall 

– Svåsand, 2002, s. 6; Meleschevich, 2007, s. 16; McMenamin – Gwiazda, 2011, s. 838). Sále 

je však možné pozorovat tendence k opomíjení problematiky institucionalizace politických 

stran jako takových a častému spojování výzkumu institucionalizace stran a stranických 

systémů. Přestože mezi institucionalizací stran a stranických systémů je evidentní souvislost, 

vztah mezi nimi není jednoduchý a deterministický. Výzkum institucionalizace stranických 

systémů se zaměřuje na zkoumání vzorců soutěživého a kooperačního chování mezi 

politickými stranami, jejichž indikátory jsou počet nezávislých zastupitelů v parlamentu, 

participace stran při tvorbě vlády, geografické vzorce voličského chování, percentuální zisk 

„původních“ politických stran a poměr voličské volatility (Meleschevich, 2007, s. 7). Oproti 

tomu výzkum institucionalizace individuálních politických stran se zaměřuje na stabilitu a 

změny uvnitř jednotlivých stran, nejen z pohledu formálních charakteristik, ale také s ohledem 

na jejich zakořenění ve společnosti (Strauber, 2015, s. 255). Ač se tedy jedná o jevy nesporně 

blízce související, tyto dva separátní fenomény nemusí být nutně vzájemně kompatibilní a je 

záhodné je zkoumat odděleně – obzvláště v případě nových demokracií může být 

institucionalizace konkrétní strany škodlivá vůči institucionalizaci stranického systému coby 

celku (více Markowski, 2001, s. 56, Randall, 2006, s. 2). 

 Míra institucionalizace politických aktérů ovlivňuje, jak je strana coby organizace 

schopná se vyrovnat s tlakem vzniklým zastáváním veřejné funkce a jak dokáže řešit konflikty, 

zabránit potenciálnímu odlivu příznivců a prosazovat svou politiku. Stabilní politické strany 

generují jasná očekávání ohledně svých politických aktérů, jejich chování a celkové struktury 

a pravidel stranické soutěže. Díky této stabilitě a předvídatelnosti mohou institucionalizované 

strany zastávat fundamentální funkce reprezentace efektivněji a mají menší motivaci porušovat 

demokratická pravidla hry (Tavits, 2013, s. 1).  

Ač je úspěch v parlamentních volbách pro politické strany velkým úspěchem, který 

otevírá cestu k novým zdrojům, jedná se o úspěch krátkodobý – organizačně nové strany jsou 

nejen méně konsolidované, ale mají také méně zkušeností se zastáváním veřejného úřadu. Jsou-
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li tyto nové strany vystaveny funkčním tlakům (jako je samotné zapojení do zákonodárné 

tvorby) a intenzivnímu zájmu médií, mohou být velmi snadno destabilizovány a může začít 

jejich de-institucionalizace. Až účast a úspěch v následujících volbách ukazuje, že se politická 

strana dokázala vyrovnat s prvním kritickým obdobím, resp. že nové povinnosti a tlaky, 

vzniknuvší parlamentním působením, neměly bezprostřední desintegrační efekt; strana se 

zvládla přizpůsobit výzvám působení ve voleném orgánu a dokázala se jak mediálně, tak v 

rámci kampaní úspěšně prezentovat voličům (podr. viz Bolleyer – Bytzek 2013). 

 

Analýza abstraktů a klíčových slov 

 

Ve snaze zodpovědět otázku, jaké jsou dominantní perspektivy ve výzkumu procesu 

institucionalizace, byla shromážděna všechna metadata článků vydaných ve 3 odborných 

recenzovaných periodicích – Party Politics, European Journal of Political Research a West 

European Politics.10 Tyto časopisy byly vybrány prostřednictvím preliminární analýzy pomocí 

služby Google Scholar na základě počtu vydaných tematicky relevantních článků. Jelikož 

klíčová slova a abstrakty odborných článků představují vhodné indikátory dominantních témat 

a perspektiv přítomných v publikovaných odborných studiích, jejich analýza umožňuje 

poukázat na převažující trendy v odborném výzkumu v daném vědeckém podoboru.11 

Zaměříme-li se na výsledky samotné analýzy, je především možné si povšimnout, že od 

roku 2002 institucionalizace představuje konstantní téma v politické vědě (viz tab. 1). Zároveň 

se však pozornost odborné veřejnosti zaměřuje spíše na zkoumání institucionalizace politických 

systémů coby celků než na institucionalizaci jednotlivých politických stran – z 50 zkoumaných 

studií se 30 zabývalo primárně institucionalizací stranických systémů a 20 institucionalizací 

stran jako takových.  

 
Tab. 1: Počet odborných článků zabývajících se institucionalizací ve vybraných časopisech v letech12 
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V rámci datasetu bylo patrné, že mnoho klíčových slov odkazuje ke stejné perspektivě či 

tematické oblasti výzkumu v rámci výzkumu politické vědy. Z tohoto důvodu se jevilo jako 

užitečné utřídit nejprve jednotlivá klíčová slova do logických celků či shluků (clusters) podle 

dominantní zkoumané perspektivy.13 Z analýzy takto vytvořených shluků klíčových slov 

                                                           
10 Vzhledem k tomu, že výzkum institucionalizace individuálních stran a stranických systému je často propojován, 

či nedostatečně konceptuálně oddělen, jsou zde oba fenomény institucionalizace analyzovány dohromady, 

vzhledem k tomu, že selekce článků věnujících se čistě institucionalizaci stran by byla arbitrární.  
11 Ač neexistuje žádná standardizovaná procedura pro autory odborných článků, která by determinovala, 

jaká klíčová slova mají být užita či jaké informace by měly obsahovat abstrakty článků, představují tyto 

prvky obecně přijímané a neformálně ustálené aspekty odborné publikační činnosti (Steensen, Ahva, 2014, 

5). 
12 Kompletní přehled analyzovaných studií je dostupný na: 

https://docs.google.com/document/d/1H9Q7MLQOysKmFMqzrOVdTaJGbQjggvSGxYL9I9Bgmo8/edit 
13 Například klíčová slova zaměřující se na zkoumání jednotlivých států či oblastí (jako Latinská Amerika, 

Evropská unie, Finsko etc.), klíčová slova odkazující k výzkumu voleb (např. volatilita, kandidáti, participace, 

volby atp.), demokracie (demokracie, demokratizace, reprezentativní demokracie) či teoretickému aspektu 
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vyplývá, že dominantní tendencí v rámci výzkumu institucionalizace je zkoumání 

institucionalizace v rámci specifické země či regionu (80). Druhou dominantní perspektivou, 

ukazující na teoretické zaměření výzkumu institucionalizace, je zkoumání aspektů politického 

stranictví – z celkového počtu 471 klíčových slov se 69 vztahovalo k politickým stranám na 

teoretické rovině. Zároveň i ze shluků klíčových slov vyplývá, že často je institucionalizace 

zkoumána v návaznosti na perspektivu vládnutí (44), v souvislosti s volbami (39), ale je též 

silně spojována s výzkumem demokratizace a demokracie jako takové (38). Politické systémy 

(25) představují silnou perspektivu tohoto výzkumu – pouze 13 článků zmiňovalo jméno 

konkrétní politické strany či název strany ve výčtu klíčových slov.  

 

 
 

Co se týče analýzy jednotlivých klíčových slov, z celkového počtu 471 klíčových slov 

se pouze 12 klíčových slov opakovalo sedmkrát či častěji.14 Více než pětina klíčových slov 

(celkem 103) se pak opakovala pouze jednou. Nejčastějším klíčovým slovem, které se 

vyskytovalo celkem v 39 článcích z celkového počtu 50 odborných studií, byly „politické 

strany“, druhým nejčetnějším pak bylo spojení „politika a vláda“ (politics and government), 

vyskytující se celkem v 27 případech. Až třetím nejčastějším klíčovým slovem byl samotný 

termín „institucionalizace“. Je pozoruhodné, že coby klíčové slovo se tak vyskytovalo v pouze 

necelé polovině ze zkoumaných studií, ostatní články, ač se tématem zabývaly, jej ve výčtu 

klíčových slov neudávaly. Jak napověděla analýza shluků klíčových slov, velmi časté je 

odkazování ke zkoumané geografické oblasti – nejčastější zaměření publikovaných článků bylo 

na oblasti Latinské Ameriky (15), Evropy (8) a Afriky (8). Není bez zajímavosti, že mezi 

                                                           
politického stranictví (politické strany, stranická organizace, stranické rodiny) či zkoumající konkrétní politické 

aktéry (např. Berlusconi, Wilders Geert či Lega Nord). 
14 Jelikož klíčová slova nejsou žádným způsobem standardizována, mnoho analyzovaných klíčových slov se 

vyskytovalo s drobnými sémantickými obměnami – tato slova byla proto pro účely této analýzy sloučena pod 

jeden shodný termín a analyzována jako opakující se.  
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nejpoužívanějšími klíčovými slovy se objevují termíny volby (13), volení a voliči (7), ale také 

volební volatilita (8). 

 
 

Tyto závěry potvrzuje i analýza četnosti slov v rámci abstraktů zkoumaných studií (viz 

tab. 2). Nejčetnějším slovem v rámci abstraktů publikovaných odborných studií věnujících se 

institucionalizaci je pochopitelně (politická) strana či strany, druhým je pak slovo 

institucionalizace – přestože méně než polovina studií obsahovala tento termín coby klíčové 

slovo, převažující většina (celkem 37) studií jej obsahovala v abstraktu; celkově se pak vyskytlo 

96krát. I tato analýza potvrzuje, že výzkum institucionalizace je velmi silně propojen 

se zkoumáním demokratizace a je spojován s aspekty konsolidace a vývoje politického 

stranictví.  

Tab. 2: analýza frekvence slov v abstraktech – 20 nejčetnějších slov 

1. party / parties 289  11. latin 20 

2. institutionalization /institutionalisation 96  12. institutionalized 18 

3. systems 58  13. national 16 

4. political 56  14. consolidation 15 

5. democratic 33  15. analysis 15 

6. electoral 27  16- Europe 15 

7. democracy 26  17. development 13 

8. democracies 24  18. empirical 13 

9. level / levels 35  19. patterns 13 

10. countries 22  20. effects 13 

            

Dosavadní výzkum stranické institucionalizace 

 

Samotný koncept institucionalizace, původně přejatý ze sociologie, resp. z přístupů 

vycházejících ze strukturálního funkcionalismu (Strauber, 2015, s. 135), byl v rámci 

politologického výzkumu dříve užíván především v souvislosti s politickými organizacemi. Za 

„původce“ užití tohoto konceptu pro zkoumání politických stran je považován Samuel 

Huntington (1986), který však institucionalizaci definoval pouze jednou větou coby „proces, 

jehož prostřednictvím organizace a procedury získávají hodnotu a stabilitu“ (Huntington, 1986, 

s. 12). Huntington navrhoval měření institucionalizace na základě čtyř kritérií (dimenzí), dle 
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adaptability (demonstrovanou dlouhověkostí a funkční adaptací), organizační komplexity, 

autonomie (diferenciace vůči sociálním skupinám) a koherence (resp. míry konsensu uvnitř 

organizace). Většina odborníků následovala Huntingtonův přístup, ať už navrhovali jedno-

dimenzionální či multi-dimenzionální přístup k institucionalizaci. Příkladem jedno-

dimenzionálního přístupu může být práce Roseho a Mackieho (1988), pro které je jediným 

kritériem volební kontinuita ve třech volbách na národní úrovni, či Kennetha Jandy (1980), 

který za jediné kritérium považuje skutečnost, že je strana zakořeněná v mysli veřejnosti, resp. 

působí jako společenská organizace nezávislá na svých momentálních lídrech, a vykazuje 

ustálené vzorce chování, uznávané těmi, kteří se se stranou identifikují (Janda, 1980, s. 19). 

Převažující množství autorů však zkoumá institucionalizaci politických stran optikou 

více dimenzí – buď adoptují Huntingtonův přístup s novými operacionalizovanými indikátory 

(např. Dix, 1992) či přichází se zcela novou sadou dimenzí a indikátorů. Pro Panebianca (1988), 

který institucionalizaci zkoumal na základě dvou kritérií (míry autonomie a míry systémovosti), 

tento proces představuje způsob rozšiřování hodnot; v centru jeho zájmu se ocitl způsob, kterým 

se instituce “zpevňuje” – ztrácí charakter nástroje a stává se hodnotou sama o sobě, přičemž se 

její cíle stávají od ní neoddělitelné a zachování instituce se stane cílem příznivců strany, bez 

ohledu na aktuální stranické vedení (Panebianco, 1988, s. 53-55). 

 Na diskrepanci mezi původní konceptualizací institucionalizace a způsobem, kterým 

byla odborníky rozpracovávána, poukázal Levitsky (1998); vyzdvihl nutnost rozlišovat mezi 

dvěma aspekty stranické institucionalizace – mezi behaviorální rutinizací a rozšiřováním 

hodnot – jelikož strana se může vyznačovat slabou organizační rutinizací, ale zároveň silným 

rozšiřováním hodnot a případně vice versa. Na tuto myšlenku navazují ve své přelomové práci 

Randall a Svåsand (2002), když institucionalizaci chápou jako proces, kterým se strana etabluje 

jak na úrovni integrace vzorců chování, tak na úrovni názorové a kulturní; rozlišují mezi interní 

a externí dimenzí institucionalizace a dále mezi strukturálním a názorovým aspektem těchto 

dimenzí. Interní-strukturální aspekt systémovosti představuje narůstající rozsah, hustotu 

a pravidelnost interakcí (interní organizační úroveň strany). Interní-názorovou dimenzi, 

vycházející z ideje, že strana si vytváří vlastní kulturu či hodnotový systém, představuje 

rozšiřování hodnot; postihuje do jaké míry se příznivci strany identifikují se stranou. 

Strukturální aspekt externí dimenze představuje autonomie rozhodování; klíčová je dostatečná 

míra svobody při vytváření vlastních politik a strategií. Externí názorovou dimenzi tvoří 

zhmotnění – míra, do jaké je existence strany zakotvena v mysli veřejnosti a chápána jako trvalá 

součást politického dění (podr. viz Randall-Svåsand 2002, s. 12-14). Na problematické aspekty 

výzkumu Randall a Svåsanda (minimální rozsah empirického ověření teorie a překrývání se 

dimenze zhmotnění a rozšiřování hodnot) reagují např. Basedau a Stroh (2008) prostřednictvím 

konceptu čítajícím 15 kvalitativních a kvantitativních kritérií. Autoři též rozlišují mezi 

interními a externími projevy institucionalizace, nicméně místo strukturálního a názorového 

aspektu rozlišují mezi aspektem stability a infuze hodnot. Zároveň kladou větší důraz na 

koherenci, dimenzi postihující vztahy mezi frakcemi uvnitř strany, uvnitř parlamentní skupiny 

a toleranci stranické disidence (Basedau – Stroh, 2008, s. 12). I zde je však část kritérií jasně 

navržena pro zkoumání institucionalizace v rozvojových zemích a jejich operacionalizování a 

využití coby testovatelných indikátorů v odlišném prostředí je komplikovaná. Obdobně 

zkoumání specifické strany upravili svou konceptualizaci Arter a Kestilä-Kakkonen (2014), 
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jejichž pěti-dimenzionální teorie zkoumá institucionalizaci na úrovni volební, interní 

(stranické) a legislativní (viz Arter – Kestilä-Kakkonen, 2014, s. 937). 

Konceptualizačně odlišný přístup ke zkoumání institucionalizace zvolili Harmel 

a Svåsand (1993), když se zaměřili na fáze institucionalizačního procesu – rozlišili tři fáze 

vývoje politické strany: identifikaci, kdy dochází ke komunikaci politik, organizaci, ve které je 

vytvořena organizační struktura, a stabilizaci, ve které strana začíná sama sebe vnímat jako 

relevantního koaličního partnera a stabilního aktéra. První fáze tak začíná ve chvíli, kdy 

zakladatel strany oznámí svůj záměr založit nový politický projekt alespoň jedné další osobě. 

Druhá fáze začíná ve chvíli, kdy získá strana politické zastoupení pro několik svých členů na 

lokální či parlamentní úrovni a třetí fázi pak můžeme identifikovat od momentu, kdy je poprvé 

strana vnímána coby relevantní koaliční vládní partner. 

Méně často se pak v této oblasti zájmu setkáváme se zkoumáním institucionalizace 

v návaznosti na jiný specifický jev. Příkladem může být kvantitativně orientovaný přístup 

Bolleyer a Bytzek (2013). Autorky se ve svém výzkumu zaměřily na problematiku 

institucionalizace organizačně nových stran ve vztahu k jejich původu v 17 vyspělých 

evropských demokraciích, předpokládajíce, že strukturální podmínky, ve kterých se nové strany 

formují buď napomáhají stranické institucionalizaci, anebo ji naopak komplikují. Obdobně pak 

Bolleyer, Ibenskas a Keith (2016) zkoumali téma institucionalizace v souvislosti s přežitím 

a zánikem stranických fúzí; za tímto účelem přišli s trojí konceptualizací ukončení fúze 

a provedli analýzu většího množství případů (large-N analysis). Autoři navazují na Panebianca 

(1988), Levitskeho (1998) či Hopkina a Gunthera (2002), když ukončení fúze dvou stranických 

subjektů vnímají jako institucionalizační neúspěch; strany v procesu fúze dle autorů rozšiřují 

své hodnoty, pokud se jejich členové (prostřednictvím socializačního procesu) se začnou 

zajímat o přežití jejich strany jako takové a nevnímají ji už pouze coby způsob, jak dosáhnout 

svých cílů. 

Je záhodno zmínit též výzkum zaměřující se na de-institucionalizaci politických stran, 

tedy na proces opětného rozpadu stranických aktérů. K takovémuto úpadku může docházet 

v důsledku ztráty volební podpory, následkem politických afér, personálních změn, politických 

neúspěchů či v následku rozpadu formálních struktur. Významným příspěvkem v této oblasti 

je např. text Harmela, Svåsanda a Mjeldeho z roku 2016, ve kterém autoři zkoumají procesy 

de-rutinizace, externí de-institucionalizace a ztráty objektivní odolnosti (viz Harmel – Svåsand 

– Mjelde, 2016). 

 

Závěr 

 

V uplynulých desetiletích se nejen v prostoru mladých demokracií setkáváme s nárůstem 

popularity nových politických subjektů, které dokáží ve svých prvních volbách získat přízeň 

voličů a obsadit mandáty v parlamentu. Jeví se však, že velké množství z nich zároveň nedokáže 

úspěšně projít institucionalizačním procesem a svůj prvotní volební triumf zopakovat. I toto je 

důvodem, proč je téma institucionalizace politických stran a stranických systémů stálou 

součástí odborného politologického diskurzu. Cílem předkládaného příspěvku bylo reflektovat 

stav poznání v oblasti výzkumu institucionalizace, respektive představit dominantní 

perspektivy, současné výzkumné trendy a myšlenkové koncepty tohoto odborného výzkumu. 

Jak ukazuje analýza klíčových slov a abstraktů, institucionalizace je dominantně zkoumána 
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v návaznosti na aspekty demokratizace a kvality vládnutí, a představuje důležité téma ve 

výzkumu politických stran z teoretické perspektivy. Důležité je též napojení výzkumu 

institucionalizace na problematiku voleb, zvláště pak volatility elektorátu. Zároveň se však 

odborná veřejnost stále soustřeďuje primárně na institucionalizaci stranických systémů coby 

celků či spojování výzkumu těchto fenoménů.  

V odborné literatuře se pak můžeme setkat s širokou škálou významů a konceptů 

institucionalizace i samotných politických stran coby institucí – od soustředění se na formální 

sady pravidel, po inkluzi rozličných aspektů kultury – a s velmi rozličnými sadami fenoménů, 

se kterými se institucionalizace spojuje. Častěji je výzkum zaměřen kvalitativně a na malé 

množství případů v rámci konkrétní země či regionu, velmi zřídka se pak setkáme se studiemi 

čítajícími větší množství případů a s kvantitativně orientovaným výzkumem – nejčastěji je 

institucionalizační proces zkoumán prostřednictvím multi-dimenzionální koncepce.  

Ač se odborná literatura institucionalizaci stran v posledních letech věnuje aktivněji 

a koncept institucionalizace je široce uplatňován, a stále není jednotně a dostatečně definován 

–většina prací na toto téma soustřeďuje jen velmi málo pozornosti samotné konceptualizaci 

a orientuje se téměř výhradně na empirické posuzování institucionalizace (viz Casal Bértoa, 

2016, s. 7). Není tak ustálen všeobecně akceptovaný analytický rámec a často je zjevná 

i nedostačující elaborace sady operacionalizovaných indikátorů, které by byly v souladu se 

schématem konceptu institucionalizace. Zkoumané aspekty jsou tak ponechány možné 

interpretaci výzkumníky, kteří se snaží výzkum reprodukovat (více viz Levitsky, 1998, s. 78; 

Casal Bértoa, 2016, s. 6; Yardimci-Geyikci, 2015, s. 528). Zároveň se velmi často setkáváme 

s konceptualizacemi vytvořenými účelově pro zkoumání konkrétních politických stran či zemí, 

čímž se stává jejich univerzálnější využití komplikovaným. Druhým možným problematickým 

aspektem teorií zabývajících se institucionalizací je vnímání institucionalizace jako lineárního 

procesu. Proces etablování nových politických stran je však komplikovaný a často neúspěšný 

– institucionalizaci proto není možné vnímat jako nezvratný proces, který probíhá lineárně. 

Naopak se v politické realitě strany fluidně pohybují na kontinuu mezi jedním krajním bodem, 

v němž strana překonává motivace jednotlivých aktérů a je v maximální míře hodnotou sama o 

sobě, a druhým krajním bodem, v němž stranická institucionalizace zcela absentuje, 

organizační struktura je postradatelná a čistě technická (Strauber, 2015, s. 7).  

Ač odborníci dokáží intuitivně rozlišovat institucionalizované a neinstitucionalizované 

politické strany, mají stále problém vysvětlit, proč se některé strany institucionalizují a jiné ne 

(McMenamin – Gwiazda, 2011, s. 838). Institucionalizace tak i nadále zůstává do jisté míry 

„tajemným procesem“ (McMenamin – Gwiazda, 2011, s. 838); stále se můžeme setkat s užitím 

termínu „institucionalizovaná“ i coby synonyma pro strany, které pouze dokáží vybudovat 

extenzivní organizační strukturu vně parlamentu (Randall, 2006, s. 2). Budoucí výzkum by se 

tak měl zaměřit pozorněji i na samotné teoretické, konceptualizační aspekty institucionalizace 

politických stran a přinést univerzálnější teorii, která by byla aplikovatelná na širší spektrum 

případů.  
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POPULIZMUS A LIBERÁLNA DEMOKRACIA 

 

Dominika Cevárová 

 

Abstrakt 

Populizmus predstavuje v súčasnosti pomerne kontroverzný fenomén, ktorý však je častokrát 

zneužívaný bez jeho bližšieho pochopenia. Prvky populizmu sa vo svojej podstate spájajú 

s politickou aktivitou už od staroveku, nakoľko každý politický subjekt sa snaží osloviť masy 

a získať si tak všeobecnú podporu ľudu. Populizmus vo svojej podstate nemôžeme automaticky 

označiť ako negatívny jav, hoci môže byť zneužitý na negatívne, antidemokratické účely. 

Jednotlivé politické subjekty, ktoré hovoria jazykom ľudu a vytýkajú politickým elitám 

neriešenie rôznych spoločenských problémov, ale zároveň ponúkajú aj alternatívne 

a demokraticky prijateľné riešenia, sa v súčasnosti označujú ako populistické rovnako ako tie, 

ktoré len na problémy upozorňujú a kritizujú bez ponúknutia riešení. Cieľom nášho príspevku 

je identifikovať populizmus a charakterizovať jeho pozíciu v liberálnej demokracii. 

 

Abstract 

Populism is considered to be a rather controversial phenomenon, which is often used especially 

in the media without its closer understanding. Elements of populism have, in fact, been linked 

to political activity since antiquity, since every political subject has sought to reach out to the 

masses and gain support from the people. In essence, populism can not automatically be 

described as a negative phenomenon, although it may be misused for negative, anti-democratic 

purposes. Individual political actors who speak the language of the people and criticize 

political elites for resolving different social problems but also offer alternative and 

democratically acceptable solutions are now referred to as populist as well as those who only 

point out and criticize problems without offering solutions. The aim of our contribution is to 

idetify populism and charakterize its position in liberal democracy.  

 

Úvod 

Liberálna demokracia bola dlhodobo považovaná za ideálny model vládnutia, ktorý ochraňuje 

základné ľudské a občianske práva a zároveň predstavuje efektívny mechanizmus vládnutia. 

V období posledných rokov však dochádza k rozdielnym názorom na jej efektívnosť a stabilitu, 

avšak väčšina z názorov sa prelína v konštatovaní, že síce tento model nie je ideálny, ale žiadny 

lepší doposiaľ nebol vymyslený. Liberálne demokracie čelia v súčasnosti mnohým hrozbám 

a za jednu z nich je považovaný práve fenomén populizmu, ktorý navonok vystupuje ako 

demokracia, pretože obhajuje zvrchovanosť a nadvládu ľudu, avšak vo svojej podstate ide o istú 

degradovanú formu demokracie, ktorá odmieta pluralizmus a ďalšie elementárne princípy 

liberalizmu. Populizmus ako politická stratégia je prítomná v dejinách ľudstva už od najstarších 

čias a predstavuje úspešný spôsob získavania podpory väčšiny obyvateľstva, nakoľko využíva 

najmä jazyk ľudu a oslovuje masy prostredníctvom tém, ktoré sú pre väčšinu obyvateľstva 

atraktívne. Populistické prvky môžeme však pozorovať i u takých politikov, ktorý sa nehlásia 

k populistickej ideológii, avšak pre politický úspech je nevyhnutné osloviť masy. V niektorých 

prípadoch môžu prostredníctvom populistickej rétoriky jednoduchšie osloviť občanov 

a zároveň predstaviť reálne alternatívy riešenia kľúčových problémov, a tým sa odlišujú od 
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typických populistov, ktorý síce podľa Mudda kladú správne otázky, no neponúkajú žiadne 

riešenia (Mudde, 2017). V takom prípade zohráva dôležitú úlohu manipulácia s verejnou 

mienkou a interpretácia médií, ktoré môžu jednoducho kohokoľvek označiť za populistu, čo je 

všeobecne vnímané negatívne a tým zdiskreditovať i potenciálne schopného politického aktéra, 

podobne ako je vnímaná negatívne pozícia lobbistu v demokracii. 

 

Analýza populizmu v politickej teórii 

 

Podľa významného súčasného bulharského politológa I. Krasteva je dnešná doba 

„vekom populizmu“ (Krastev, 2011). S týmto tvrdením sa dá polemizovať, nakoľko sa viacerí 

odborníci zhodujú v tom, že populizmus a jeho prvky boli prítomné v politike a spoločnosti už 

od čias Júliusa Cézara. Jedným z elementárnych princípov, na ktorých je populizmus 

postavený, je zvrchovanosť ľudu a reprezentácia jeho záujmov. To by vo svojej podstate 

znamenalo, že populizmus neodporuje princípom demokracie, a že práve naopak, demokraciu 

rozvíja a podporuje. Dôležité však je, že populisti odmietajú pluralizmus, čo je pre demokraciu 

esenciálne. Podľa populistov sú práve oni tými jedinými, ktorým skutočne záleží na záujmoch 

ľudu a len oni sú schopní ich adekvátne obhajovať a presadzovať. Ostatné politické subjekty sú 

považované za skorumpované elity, ktoré majú záujem orientovaný na svoj vlastný prospech. 

V zápase o moc a podporu ľudu, najmä v predvolebnom období, populisti vykresľujú svojich 

oponentov ako skorumpované, amorálne elity. Vytvárajú deľbu spoločnosti na dve základné 

skupiny, protiklady, ktoré medzi sebou zvádzajú boj o moc, podobne ako to naznačuje 

Hegelova dialektika či Marxov zápas tried. Konflikt v spoločnosti je pre populistov a ich 

pôsobenie veľmi prospešný, priam žiaduci, a dokážu z neho prosperovať. Svojich politických 

oponentov častokrát vykresľujú ako „nepriateľov ľudu“ a snažia sa ich vylúčiť, tak ako sa 

neskôr snažia odstrániť svoju opozíciu (Müller, 2016).  

 Populizmus nie je možné presne charakterizovať ako príznačný pre konkrétne časové obdobie 

či geopolitický priestor. Populizmus prekračuje čas i geografické hranice a taktiež nie je ovplyvnený ani 

štiepnymi líniami, ktoré nám charakterizujú povahu politických strán. Od 80-tych rokov sa začal 

v Európe presadzovať najmä pravicový populizmus, ktorý sa postupom času zintenzívňuje a zameriava 

sa najmä na problematiku prisťahovalectva a národnostných menšín (Gidron-Bonikowski, 2013). 

V podmienkach Latinskej Ameriky je zas spájaný s otázkami etnicity a vytvárania spoločných rámcov 

pre rôzne etnické identity. V Spojených štátoch je spájaný s rôznymi ekonomickými ideológiami 

a politickými stranami, od Populistickej strany z konca 19.st. a Novej Ľavice z konca 60-tych rokov cez 

Južanský segregacionizmus až po súčasnú Republikánsku ortodoxiu ekonomiky voľného trhu (Kazin, 

1995, Gidron-Bonikowski, 2013). Populizmus ako pojem častokrát označoval rôzne aspekty politického 

života, Používal sa na označovanie politických hnutí, politických strán, ideológií, politických vodcov, 

politikov a to v rôznom geografickom, historickom či ideologickom kontexte.  

 Vychádzajúc zo sociológie a politológie môžeme definovať tri základné koncepčné 

rámce k skúmaniu a definovaniu populizmu. Ide o nasledovné: 

a) Populizmus ako ideológia; 

b) Populizmus ako spôsob diskurzu; 

c) Populizmus ako forma politickej mobilizácie ( Gidron-Bonikowski 2013, Pauwels 2011). 

Politické strany a ďalšie politické subjekty (politickí lídri, politici, hnutia) sa v snahe o dosiahnutie 

volebných úspechov uchyľujú k využívaniu prvkov populizmu, čo však v konečnom dôsledku nemusí 

byť vnímané len negatívne. Vo voľbách je snahou kandidátov vyhrať a získať si občanov či verejnú 
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mienku na svoju stranu a na to je práve populizmus a jeho prvky vhodnou politickou stratégiou. Vďaka 

nemu dokážu politické subjekty osloviť široké vrstvy ľudí a používať takú rétoriku, ktorá je 

zrozumiteľná, akceptovateľná a žiaduca. Napríklad ak sú témami ich diskusií a prejavov akútne 

spoločenské problémy ako sú nezamestnanosť, migrácia, rómska problematika atď. špecifikované podľa 

vybranej cieľovej skupiny ľudí.  

 Prítomnosť populizmu v konkrétnom štáte je možné analyzovať na základe charakteristických 

znakov, ktoré vytýčil Müller v diele What is Populism. Pre populizmus je typické: 

1. Polarizácia medzi občanmi a politickou elitou (elitami); 

2. Monolitická kultúra, antipluralizmus, delegitimizácia protivníkov; 

3. Populistické vlády, ktoré sú charakteristické nasledovnými prejavmi: 

o Pozastavenie resp. ignorácia princípov deľby moci; 

o Pozície v štátnej správe prideľované lojalistom; 

o Korupcia, rodinkárstvo; 

o Masový klientelizmus; 

o Diskriminačná legislatíva; 

o Potláčanie občianskej spoločnosti; 

o Dôvera v konšpiračné teórie (Müller, 2016, s.55).  

 

Vzťah populizmu a demokracie 

 

Aktuálnym problémom súčasnej spoločnosti a politiky je otázka, ako možno efektívne reagovať 

na populistických politikov a ich voličov. Na jednej strane stojí liberálny prístup, ktorý navrhuje 

rešpektovanie odlišných názorov a navrhuje relevantným politickým subjektom preberať populistické 

idey a na druhej strane stojí možnosť ich reálneho vylúčenia, čo by v konečnom dôsledku len zvyšovalo 

ich popularitu. Populisti prostredníctvom populistického jazyka ponúkajú realizáciu takých politík, 

ktoré síce podporuje významná časť obyvateľstva, v konečnom dôsledku sú ale záujmy väčšiny 

poškodzované. Pri svojej analýze dospel Mudde ku konštatovaniu, že populisti častokrát kladú správne 

otázky, problémom je ich ponúkanie nesprávnych odpovedí. Nárast vplyvu populistických strán nie je 

príčinou väčšej politickej nespokojnosti v západných štátoch (v súčasnosti aj v strednej a východnej 

Európe- Poľsko, Slovensko), ale sú toho dôsledkom (Mudde, 2017).  

Podľa Müllera však súčasnú hrozbu demokracii nepredstavuje komplexná ideológia, ktorá 

systematicky popiera demokratické ideály (ako napr. radikálny islamizmus). Za reálnu hrozbu 

demokracie považuje populizmus ako degradovanú formu demokracie, ktorá sľubuje napĺňať najvyššie 

ideály demokracie pod tzv. heslom „Nech vládne ľud!“ (Müller, 2016, s.9). Hrozbou sú práve politickí 

aktéri hovoriaci jazykom demokratických hodnôt a v konečnom dôsledku výsledkom ich aktivít je 

nedemokratická forma politiky a je nevyhnutné včas identifikovať hranicu, kedy a kde končí 

demokracia a začína populistické nebezpečenstvo. Cas Mudde označil populizmus za „neliberálnu 

demokratickú reakciu na nedemokratický liberalizmus“ (Mudde In Müller, 2016, s.10). Na jednej strane 

zdôrazńuje, že populizmos môže byť hrozbou, avšak podotýka, že môže predstavovať isté pozitívum vo 

forme nápravy politiky, ktorá sa časom vzdialila od ľudí a napomôže k ich opätovnému zblíženiu. 

Benjamin Arditi pri snahe o opis populizmu využíva prirovnanie populizmu k opitému hosťovi na 

spoločenskej večeri, ktorý nerešpektuje stolové správanie a etiketu, je drzý a pod. Zároveň však môže 

poukázať na isté problémy a povedať „pravdu“ o liberálnej demokracii, ktorá postupne zabúda na svoje 

základné princípy.  

Populizmus v politickej vede patrí medzi sporné koncepty. V Európe je populárne označovať 

svojich politických oponentov ako populistov. V niektorých prípadoch boli takto označení politici však 

schopní reagovať na svojich protivníkov tým, že boli na toto označenie hrdí, pretože ak byť populistom 

znamená pracovať pre väčšinu ľudí, tak potom sú populisti. Pri skúmaní populizmu a jeho pozície voči 
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liberálnej demokracii vystupujú do popredia dve elementárne otázky: Ako je možné rozlišovať medzi 

skutočnými populistami a tými, ktorí sú len všeobecne populárni, resp. medzi takými, ktorí nie sú 

označení ako populisti, ale napriek tomu by nimi mohli byť? Ako je potom možné identifikovať 

populizmus, ak je spojený s ľavicou, pravicou, demokraciou, nedemokratickými hodnotami, liberálnymi 

hodnotami i tými neliberálnymi a teda populizmus môže byť priateľom demokracie i jej nepriateľom?  

Napríklad v roku 2010 predseda Európskej Únie Herman Van Rompuy označil populizmus ako 

„najväčšie nebezpečenstvo pre Európu“, vzťahujúc to na vzostup xenofóbnych pravicových politických 

aktérov v mnohých členských štátoch EÚ (Kaltwasser-Mudde, 2012, s.16). Iný pohľad ponúka odborník 

z akademického prostredia Bartolini, ktorý označil populizmus za vírus, ktorý postupne infikuje 

stranícke systémy v celej Európe a šíri svoje epidemické účinky (Bartolini, 2011). Pre Európu je typický 

výrazne negatívny postoj k populizmu (čo môže byť dôsledkom negatívnej skúsenosti s populistickou 

totalitnou politikou), pričom na rozdiel od toho najmä v Latinskej Amerike je rozšírený pohľad na 

populizmus ako na podporujúci faktor inkluzívnej politiky, ktorá rozširuje demokratickú účasť na 

predtým marginalizované skupiny. Tejto problematike sa venuje mnoho odborníkov na celom svete, 

pričom ich zámerom je poskytnúť odpoveď na to, či populizmus predstavuje hrozbu pre demokraciu 

alebo korektúru demokracie. Mnohé empirické výskumy boli orientované napr. na vplyv populistickej 

politiky na kvalitu demokracie (Gidron-Bonikowski, 2013). Populizmus sa vo svojej podstate snaží 

o návrat k demokratickej ideológii založenej na suverenite ľudu a vlády väčšiny teda k tzv. skutočnej 

demokracii vedenej ľudom a nie profesionálnymi politickými elitami, ktoré sú od ľudu vzdialené.  

Kaltwasser a Mudde (2012) vo svojej publikácii tvrdia, že v skutočnosti je vzťah medzi 

populizmom a demokraciou pozitívny, pretože sa primárne orientuje na reprezentáciu vôle ľudu. Medzi 

pozitívne vplyvy populizmu autori uvádzajú zvyšovanie úrovne zastúpenia a reprezentácie 

marginalizovaných skupín, budovanie medzitriednych koalícií a kladenie dôrazu na politickú 

zodpovednosť. Vzťah medzi populizmom a liberálnou demokraciou je však vo svojej podstate 

ambivalentný, pretože populizmus uprednostňuje väčšinovú vládu ľudu pred inými liberálno-

demokratickými princípmi, ako sú inštitucionálne zriadenie systému bŕzd a protiváh (kontroly 

a rovnováhy tzv. check and balances), diskusie a práva menšín. Na druhej strane však môže populizmus 

v konečnom dôsledku spôsobiť úspešné destabilizovanie demokratických inštitúcií, spochybňovať 

princípy deľby moci a narúšať dôveru v nevolené vládne orgány. Kaltwasser a Mudde (2012) teda 

konštatujú, že „populizmus môže byť nápravou i hrozbou pre demokraciu (Kaltwasser-Mudde, 2012, 

s.16). Populizmus vo svojej podstate nazerá na politický svet cez aspekt morálky a obsahuje požiadavky 

exkluzívnej morálnej reprezentácie.  

 

Záver 

 

Fenomén populizmu stojí v súčasnosti v pozornosti mnohých politických vedcov i odborníkov z oblasti 

politickej sociológie či politickej psychológie a politického marketingu. Identifikovať populizmus nie 

je v niektorých prípadoch jednoduché, a je potrebné realizovať dôsledný empirický výskum. 

V niektorých prípadoch môže byť politický jav považovaný jednou skupinou za populistický, ale inou 

nie. Populizmus ako taký vo svojej podstate nevystupuje ako zásadný odporca demokracie. Je založený 

na jednom z jej základných princípov, ktorým je zvrchovanosť ľudu. To na prvý pohľad naznačuje, že 

populizmus a demokracia sú synonymické javy. Dôležité sú však ďalšie elementárne aspekty 

populizmu, ako je absolútne odmietanie pluralizmu. Populizmus delí spoločnosť na dve antagonistické 

skupiny, na jednej strane stoja elity a na strane druhej ľud. Zároveň k týmto kategóriám pridáva morálny 

a etický rozmer a elity predstavujú tých skorumpovaných a amorálnych a druhá skupina je ich 

protikladom. Vzťah medzi demokraciou a populizmom je rôzny v závislosti od uhla pohľadu, 

geopolitického priestoru, či samotného výskumníka. Podľa niektorých názorov populizmus podporuje 

demokraciu a opravuje jej nedostatky tým, že ju približuje naspäť k ľudu. Pozitívne vnímanie populizmu 
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a jeho dôsledkov je prítomné najmä v oblasti Latinskej Ameriky, kde je spájaný s ľavicovými 

politickými subjektami, ktoré zvýšili zastúpenie a reprezentáciu marginalizovaných skupín a širších 

vrstiev občanov. V podmienkach Európy je všeobecne platný názor negatívneho prístupu k populizmu. 

Populizmus tu predstavuje reálnu hrozbu pre efektivitu a existenciu demokracie a spätý je najmä 

s ideológiou pravicových politických strán, ktorých vplyv v súčasnosti v Európe výrazne narastá.  
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PRÁVNA ÚPRAVA TDM V PODMIENKACH EÚ – VÝNIMKY PRE 

VEDU A VÝSKUM 

 

Martin Čapliar 

 

Abstrakt 

Ťažiskom výskumu v tejto práci je právna úprava ťažby dát – Text and Data Mining (TDM) 

v podmienkach EÚ s pohľadu možného využitia pre vedu a výskum. Hlavným cieľom práce je 

zistiť, či možno na základe platnej legislatívy EÚ považovať TDM z pohľadu využitia pre vedu 

a výskum za legálnu činnosť. V práci je využitá najmä deskriptívna metóda. Autor čerpal najmä 

zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom a jednotnom 

trhu zo 14. septembra 2016  a publikovaných analýz tejto smernice. Na základe preštudovania 

predmetnej Smernice autor zistil, že TDM vykonávaný výskumnými organizáciami pre účely 

vedy a výskumu je legálny. Jednotlivé členské krajiny by mali v krátkej dobe harmonizovať 

svoje právne predpisy s predmetnou Smernicou.  TDM predstavuje obrovskú príležitosť pre rast 

HDP a ekonomiky krajín vo všeobecnosti. Od jej včasného a efektívneho využitia závisí samotná 

konkurencieschopnosť EÚ.   

 

Abstract 

The main focus of this paper is on the legal basis of the Text and Data Mining (TDM) in EU 

legal terms in the context of potential use for science and research. The main aim of the work 

is to find out whether TDM can be considered legal for the use of science and research under 

valid EU legislation. In this work a descriptive method is used. The main source of information 

for this work is from the Directive of the European Parliament and of the Council on Copyright 

in the Digital and Single Market from 14th September 2016 and published analyzes of this 

Directive. After analyzing the Directive and respective analysis, author has found that the TDM 

conducted by research organizations for science and research purposes is legal. Individual 

Member States should, in the short term, harmonize their legislation with the respective 

Directive. TDM represents a huge opportunity for GDP growth and growth of the economy of 

countries in general. The EU's own competitiveness depends on its timely and efficient use. 

 

Úvod 

 

V súčasnosti sú všetky vedecké publikácie zverejňované online. Približne každú trinástu 

sekundu je na svete publikovaný vedecký článok. Obrovské množstvo vedomostí a dát je 

uložených na serveroch. Toto predstavuje, o.i., úplne nové možnosti výskumu človeka 

a spoločnosti. Čoraz častejšie využívanie IT v oblasti vedy a výskumu a samotný 

exponenciálny posun v IT má za následok boom vo využívaní softwérových riešení pri hĺbkovej 

analýze textu. Text a Data Mining (TDM) je veľmi dôležitou technikou na analyzovanie 

a extrahovanie nových vedomostí a informácii z exponenciálne rastúceho úložiska dát. TDM je 

multidisciplinárne využiteľná technika. Je dôležitá tak pre historikov, ako pre biológov. Jej 

metódy sú uplatniteľné ako v privátnom, tak aj vo verejnom sektore. TDM predstavuje 

obrovskú príležitosť pre rast HDP a ekonomiky krajín vo všeobecnosti. Od jej včasného 

a efektívneho využitia závisí samotná konkurencieschopnosť EÚ. Hlavným zámerom tejto 
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práce je zistiť, či je TDM na vedecké účely legálny, alebo nie, a ako upravuje európsky právny 

rámec túto oblasť. Predpokladáme, že využitie TDM pre účely vedy a výskumu, a teda na 

verejný účel je legálne. Tiež však predpokladáme, že právne akty v jednotlivých krajinách 

v tejto veci ešte nie sú dostatočne harmonizované a často tak dochádza ku konfliktom medzi 

držiteľmi autorských práv a užívateľmi. V práci si najprv objasníme, čo je to TDM a akú 

príležitosť pre EÚ predstavuje a neskôr sa budeme venovať aktuálnemu právnemu rámcu EÚ, 

ktorý obsahuje a upravuje túto problematiku. V práci budeme používať deskriptívnu metódu 

a čerpať z internetových zdrojov. 

 

1 Text and Data Mining 

 

Každý deň je na internete publikované obrovské množstvo informácií v najrôznejších 

formátoch. Najčastejšie ide o HTML, PDF15, CSV, XML a ďalšie. Žurnalisti, výskumníci, 

analytici dát, či softvéroví vývojári museli v minulosti pri výskume tohto množstva dát 

postupovať veľmi neefektívne a manuálne kopírovať a následne vkladať skopírované 

informácie do svojich databáz (copy-and-paste technique16), aby informácie mohli byť 

analyzované.  

 V dobe kedy až 90 percent dát bolo vytvorených v posledných dvoch rokoch17 a kedy 

máme na internete k dispozícii viac ako 7.9 zettabytov dát18, čo je pri prepočte na 

zrozumiteľnejšiu jednotku jeden trilión gigabajtov, vzniká fenomén Text and Data Miningu 

(ďalej iba TDM). (Castrillo-Fernández, 2015) TDM  je zbieranie online dát zo sociálnych médií 

a iných internetových stránok vo forme neštruktúrovaného textu. Je tiež označovaný ako 

scraping stránok, web harvesting (žatva webu), či webová extrakcia dát. (Batrinca, Treleaven, 

2014) Na lepšie dokreslenie ponúkame časť definície nástroja web scrapingu, „ide 

o technologické riešenie k extrakcii dát z internetových stránok, ktoré je založené na princípe 

rýchlosti, efektívnosti a automatizácie...“ (Castrillo-Fernández, 2015, str. 6) TDM sa začal 

vyvíjať najmä vo finančnom biznise a v prípade spravodajských služieb. 

Pri TDM je v súčasnosti nutné hovoriť aj o analýze sociálnych médií. Sociálne médiá 

sú definovateľné ako internetové aplikácie, ktoré sú založené na mobilnom a webovom 

princípe, ktoré umožňujú tvorbu, prístup a výmenu obsahu, ktorý bol vytvorený používateľom,  

a ktorý je všade dostupný. (Kaplan and Haenlein 2010). Dáta sociálnych médií sú bezpochyby 

najväčšou, najbohatšou a najdynamickejšou evidenčnou základňou ľudského správania, ktorá 

prináša nové možnosti porozumenia jednotlivcov, skupín a spoločnosti.  

 Inovatívni vedci a priemyselní profesionáli prichádzajú s novými spôsobmi 

automatického zberu, kombinácie a analýzy tohto bohatstva dát. Pri analýze sociálnych sietí 

získavame dáta prostredníctvom tzv. API19 – kde súbory dát sú prístupné cez programovateľné 

                                                           
15 Až 70% obsahu zaindexovaného spoločnosťou Google je extraktovaných z PDF dokumentov. Zjednodušene sa 

tak dá povedať, že až 70% informácií na Internete je dostupných v PDF formáte. Ide však o neštruktúrovaný 

a ťažko manipulovateľný formát. Tento jav sa označuje ako „tyrania PDF“. 
16 Pri tejto technike sa získavali informácie v špecifických formátoch a následne sa exportovali do tabuľkových 

procesorov, výkonných správ alebo do rovnakých dátových výmenných formátov ako XML, JSON a pod. 
17 Údaj je z roku 2015. 
18 Do roku 2020 by mal objem dát na internete dosiahnuť 44 zettabytov. 
19 Application programming interface alebo skratkou API (rozhranie pre programovanie aplikácií). Tento termín 

je používaný v programovaní. Ide o zbierku funkcií a tried (ale aj iných programov), ktoré určujú akým spôsobom 

sa majú funkcie knižníc volať zo zdrojového kódu programu. API funkcie sú programové celky, ktoré programátor 
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API založené na HTTP jazyku a vracané späť označené dáta  s použitím formátu SML alebo 

JSON. Príkladom sú Facebook, Twitter, Wikipedia. Vďaka tejto metóde sme dnes pri 

nascrapovaných dátach schopní analyzovať štruktúrovaný a neštruktúrovaný text, vrátane 

analýzy sentimentu, ťažby názoru, geolokácie, frekventovanosti slova, odhaľovania trendov 

a ich deviácií a množstva iného. (Batrinca, Treleaven, 2014) TDM a súvisiace analýzy 

získaných dát nám otvárajú nové možnosti výskumu.  

Ich nesporný prínos je možné badať aj na raste HDP. Na základe konzervatívnych 

odhadov je možné za využívania potenciálu, ktorý nám prináša TDM a textová a dátová ťažba 

vo všeobecnosti možno dosiahnuť rast HDP v Európe v desiatkach miliárd eur a hoci sú 

možnosti ťažby dát a textu v súčasnosti impozantné, otáznou stále ostáva legálnosť týchto 

činností. 

Ihneď na začiatku je nutné konštatovať, že európsky právny rámec je vo veci ochrany 

osobných údajov a autorských práv a ich sekundárnom využití v porovnaní, napríklad s tým 

americkým omnoho reštriktívnejší. V súčasnosti to znamená, že konkurenčná výhoda EÚ je 

oslabená a tento stav nie je vyhovujúci. Vedci sa preto snažia o nadizajnovanie licenčných 

podmienok tak, aby ich bolo možné jednoduchšie ťažiť dáta z ich vlastných archívov, avšak 

toto je vo všeobecnosti považované za nedostačujúci krok k potrebnej liberalizácii ťažby dát. 

Práve jej zástancovia tvrdia, že právom čítať získava vedec aj právo ťažiť text a dáta. 

Efektívnym by bolo umožnenie ťažby dát zo všetkých verejne dostupných databáz bez 

obmedzení. (Text and Data Mining, 2014)  

V prípade sociálnych médií ako Facebook a Google možno pozorovať podobnú 

tendenciu. Aj keď sú dáta zo sociálnych sietí dostupné prostredníctvo API sa najväčšie sociálne 

médiá snažia vedcom znemožniť prístup k ich, tzv. surovým dátam a len minimum zdrojov dát 

zo sociálnych sietí umožňuje neobmedzený prístup. Vysvetlenie tejto tendencie spočíva 

v komercionalizácii a následnej monetizácii dát, o ktoré je rastúci záujem. Agentúry Thomson 

Reuters a Bloomberg si tak účtujú za prémiový prístup k ich dátam. Twitter je v tejto veci 

pokrokovejší a umožňuje prístup k jeho dátam prostredníctvom grantovej schémy pre vedcov 

Twitter Data Grants.  (Batrinca, Treleaven, 2014) Pokiaľ bude tento trend pokračovať naďalej, 

tak prístup k dátam zo sociálnych sietí sa stane privilégiom niekoľkých veľkých spoločností 

a spravodajských služieb.  

 Základným východisko tejto práce však ostáva otázka, či je ťažba dát a scraping ako 

nástroj  slúžiaci vedeckému výskumu v priestore EÚ legálny, alebo nie. 

 

2 Právna úprava TDM 

  

Autorské práva sú v rámci EÚ upravené najmä sekundárnym právom, a to nariadeniami, 

smernicami, rozhodnutiami, odporučeniami a stanoviskami EÚ, ktoré sú dopĺňané právnymi 

aktami vydávanými v jednotlivých členských štátoch. Právny rámec duševného vlastníctva vo 

                                                           
volá namiesto vlastného naprogramovania. Rozhranie knižnice, ktorá sa používa pri prekladaní programu do 

binárnej podoby sa nazýva ABI. Grafické knižnice ako OpenGL, alebo DirectX majú taktiež zabudované vlastné 

API funkcie. 
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všeobecnosti tvorí 10 smerníc20, niektoré sú staré dvadsať rokov. Preto v snahe o vytvorenie 

jednotného digitálneho trhu muselo dôjsť k aktualizácii a doplneniu existujúceho rámca.  

V legislatívnej úprave autorských práv EÚ, v minulosti vznikalo množstvo nejasných 

miest vďaka obrovskému rozvoju technológii za posledné roky. Vedci a rôzni výskumníci tak 

narážali na spleť nejasných, obmedzujúcich a rôzne interpretovateľných pravidiel. Aj preto 

Komisia 14. septembra 2016 navrhla výnimku, ktorá umožňuje vedeckým pracovníkom 

a výskumníkom analyzovať obrovské množstvo vedeckých dát, ku ktorým majú oprávnený 

prístup. Výhodami takejto výnimky má byť (Research-Friendly Copyright, 2016): 

 umožnenie úplného prístupu k veľkému rozsahu textu a dát; 

 právnou jasnosťou, ktorou by došlo k podpore efektívnejšieho výskumu a eventuálne 

k podpore inovácií a rastu v Európe a 

 spoločnými pravidlami, konzistentnými naprieč EÚ.  

Už v decembri 2016, bola preto na základe vyššie uvedenej výnimky a potreby 

reformovať súčasný právny rámec vytvorená Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

o autorskom práve na digitálnom a jednotnom trhu zo 14. septembra 2016 (ďalej iba Smernica). 

Potreba vzniku tohto dokumentu je uvedená v jeho samotnom úvode v Dôvodnej správe, kde 

sa okrem iného uvádza: „ Vývoj digitálnych technológií mení spôsob, akým sa diela a iné 

predmety ochrany vyrábajú, produkujú, distribuujú a využívajú. Objavili sa nové použitia, ako 

aj nové subjekty a nové obchodné modely. V digitálnom prostredí sa tiež posilnili cezhraničné 

použitia a vznikli nové príležitosti pre spotrebiteľov na prístup k obsahu chránenému autorským 

právom. Hoci ciele a zásady stanovené rámcom EÚ pre autorské právo zostávajú platné, je 

potrebné ich prispôsobiť týmto novým skutočnostiam. Zásah na úrovni EÚ je potrebný aj preto, 

aby sa zamedzilo rozdrobenosti vnútorného trhu.“ (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu, 2016. s. 2)  

Do vytvorenia tohto dokumentu totižto výnimky a obmedzenia, pokiaľ ide o autorské 

práva, boli zamerané na výnimky na dosiahnutie cieľov verejnej politiky, za ktoré sú napríklad 

považované výskum a vzdelávanie. Rozvojom technológií a dostupnosťou nových vedeckých 

nástrojov a metód však ostala spravodlivá rovnováha medzí právami autorov a používateľov na 

druhej strane, Navyše problematickou sa ukázala aj platnosť výnimiek. Tie platili iba 

vnútroštátne ale právna istota v cezhraničnom použití už nebola zaručená. Preto sa v Smernici   

upravujú najmä tieto oblasti (Smernica Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na 

digitálnom jednotnom trhu, 2016):  

 digitálne a cezhraničné použitia v oblasti vzdelávania,  

 hĺbková analýza údajov v oblasti vedeckého výskumu a 

 zachovanie kultúrneho dedičstva.  

Vo všeobecnosti aj napriek sčasti oprávnenej kritike reformy existujúceho právneho 

rámca možno povedať, že Komisia v Smernici navrhla viacero výnimiek, ktoré vedeckým 

                                                           
20 Ide najmä o pravidlá stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES, smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 2001/29/ES, smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES29, smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 2009/24/ES30, smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ31 a smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/26/EÚ32. 
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pracovníkov umožňujú využívať technológiu TDM, čím by sa mali uvoľniť poznatky, ktoré sú 

ročne vyprodukované v 2,5 milióne vedeckých článkov21. (Reforma autorských práv, 2016) 

Vytvoreniu Smernice prechádzalo vypracovanie Správy od expertnej skupiny s názvom 

Standardisation in the Area of Innovation and Technological Development, Notably in the Field 

of Text and Data Minning v roku 2014. V odporúčaniach z tohto dokumentu sa okrem iného 

uvádzalo, že by „európski zákonodarcovia mali zvážiť reformu právneho rámca EÚ v oblasti 

ochrany autorský práv, databáz a podľa možnosti aj ochrany osobných údajov v súlade 

s cieľom podporiť medzinárodnú konkurencieschopnosť európskej vedeckej základne.“ 

(Standardisation in the Area of Innovation and Technological Development, Notably in the 

Field of Text and Data Minning, 2014, s. 65) Výnimka pri TDM je v súlade s trendom k tzv. 

Otvorenému prístupu akademického publikovania.  

Smernica sa venuje problematike legálnosti TDM, ktorá je nej označovaná ako „hĺbková 

analýza údajov22“, v článku 3 druhej hlavy s názvom Opatrenia na prispôsobenie výnimiek 

a obmedzení digitálnemu a cezhraničnému prostrediu. Podľa tohto článku členské štáty 

ustanovia výnimku vo veci rozmnožovania a extrakcie vykonávanej výskumnými 

organizáciami23 na účely hĺbkovej analýzy predmetov ochrany, ku ktorým majú zákonný 

prístup na vedecko-výskumné účely. Zároveň sa v tomto článku držiteľom práv umožňuje 

uplatňovať rôzne opatrenia na zaistenie bezpečnosti a integrity databáz a sieťovej 

infraštruktúry, kde sa uložené súbory, ktoré sú predmetom ochrany. Avšak, je nutné zdôrazniť, 

že tieto opatrenia nemôžu prekročiť rámec na dosiahnutie tohto cieľa a znemožniť legálny 

prístup k týmto súborom. (Smernica Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na 

digitálnom a jednotnom trhu, 2016)  

V článku 21 Smernice, s názvom Transpozícia, sa hovorí, že členským štátom vzniká 

nadobudnutím účinnosti Smernice povinnosť uviesť do účinnosti „...zákony, iné právne 

predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 

[12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti24].“ (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

o autorskom práve na digitálnom a jednotnom trhu, 2016, s. 32)  

Povinnosť internetových platforiem platiť sa úryvky článkov, na ktoré odkazujú bola 

v septembri minulého roku jednou z najkritizovanejších častí vtedy ešte pripravovaného 

dokumentu. Po zavedení podobných pravidiel totiž online firmy v Španielsku a Nemecku 

prestali odkazovať na články úplne a vydavateľom tak výrazne poklesla návštevnosť. (Reforma 

autorských práv, 2016) V oblasti TDM však autor nezachytil významnejšiu kritiku znenia tejto 

smernice.  

V súčasnosti je teda TDM vnímaný ako nástroj na posilnenie konkurencieschopnosti 

EÚ. Harmonizácie legislatívneho prostredia, ktorá umožňuje legálne a efektívne využívania 

tejto relatívne novej výskumnej metódy, ktorá prináša nové možnosti výskumu, je jednou 

                                                           
21 Všetky vedecké publikáciu sú v dnešnej dobe aj v elektronickej podobe a ich celkový objem sa zvyšuje o 8 až 9 

% ročne na celom svete. 
22 Podľa Smernice ide o akúkoľvek automatickú analytickú techniku zameranú na analýzu textu a údajov v 

digitálnej forme s cieľom získať informácie, ako sú napríklad vzory, trendy a korelácie. 
23 Výskumnou organizáciou je v Smernici chápaná univerzita, výskumný ústav alebo akákoľvek iná organizácia, 

ktorej základným cieľom je vykonávať vedecký výskum alebo vykonávať vedecký výskum a poskytovať 

vzdelávacie služby) na neziskovom základe alebo vložením celého svojho zisku do vedeckého výskumu; alebo 

b) v súlade s poslaním vo verejnom záujme uznaným členským štátom 
24 Smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. 



63 
 

z priorít pri zavádzaní jednotného digitálneho trhu EÚ. Záverom teda možno konštatovať, že 

TDM na vedecko výskumné účely za dodržania istých kritérií je v súčasnosti legálny.  

 

Záver 

 

Ľudské aktivity sa čoraz vo väčšej miere sústreďujú do digitálneho a online prostredia. Každá 

vedecká práca na svete je v súčasnosti publikovaná v digitálnej podobe a uložená na serveri. 

Približne každých trinásť sekúnd je na internete publikovaná výskumná práca. Odhaduje sa, že 

do roku 2020 bude na internete viac ako 44 zettabytov dát, čo predstavuje 44 triliónov 

gigabytov. Takmer sedemdesiat percent objemu týchto dát je uložených vo formáte PDF.   

Rozvoj technológií a inovácie sú bytostne prepojené s vedou a výskumom. Ťažba dát, alebo 

Text and Data Mining (TDM) predstavuje neprepádané príležitosti pri výskume tohto objemu 

dát. Žijeme v dobe, kedy máme prístup ku všetkým ľudským vedomostiam a vďaka súčasným 

technológiám a umelej inteligencii ich dokážeme analyzovať v priebehu niekoľkých sekúnd.  

Aj preto bolo nevyhnutné objasniť si, či je táto metóda v oblasti vedy a výskumu legálna, a či 

jej použitím nenarúšame autorské práva ich držiteľov. Faktom je, že legislatívny rámec EÚ bol 

v tejto veci mimoriadne zaostalý. EÚ hrozilo a dovolím si tvrdiť, že stále hrozí strata 

konkurencieschopnosti voči svetovým lídrom v tejto oblasti, akými sú napríklad USA, ktorých 

legislatívny rámec je omnoho priaznivejší využívaniu metód TDM. Oblasť hĺbkovej analýzy 

dát a autorských práv upravovali v prostredí EÚ smernice, ktoré sú viac ako dvadsať rokov 

staré. A aj keď je využívanie metód TDM na vedecké účely legálne, je nutné povedať, že právna 

úprava bola mimoriadne nejasná a často až protirečivá. V septembri minulého roka bol preto 

pripravený návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom a 

jednotnom trhu, ktorý dopĺňa a upravoval predchádzajúce smernice a kladie si za ciel 

zharmonizovať právny rámec EÚ a prispieť tak k cieľu vytvorenia jednotného digitálneho trhu 

EÚ. Na základe tejto smernice členské štáty ustanovia výnimku vo veci rozmnožovania 

a extrakcie vykonávanej výskumnými organizáciami na účely hĺbkovej analýzy predmetov 

ochrany, ku ktorým majú zákonný prístup. Zákonný prístup  k databáze je teda jedným zo 

základných podmienok legálnosti TDM na vedecké účely. Teraz už záleží na členských štátoch 

ako bude kvalitatívne nastavená úprava autorských práv a teda aj výnimiek na využívanie TDM 

metód, ktorá musí byť v súlade s rámcom, ktorý stanovuje vyššie uvedená Smernica.  
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AKO PRESVEDČIŤ ĽUDÍ ABY IŠLI VOLIŤ? PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 

Z USA 
 

Lenka Čurillová 

 

Abstrakt 

Možnosť zvoliť si svojich zástupcov patrí k najdôležitejším občianskym právam  

a  najvplyvnejším spôsobom ako ovplyvňovať politický systém. Jednou z hlavných a aktuálnych 

výziev demokracie je nepochybne aj nízka volebná účasť. Nespokojnosť so situáciou v krajine, 

strata dôvery k politikom, rozčarovanie z politiky, vytrácajúci sa občiansky aktivizmus, ale i 

výhovorky ako nepriaznivé počasie, chýbajúce auto a podobne sú často uvádzanými dôvodmi 

neúčasti vo voľbách. Príspevok sa bude zaoberať spôsobmi, akými sa mimovládne organizácie 

v USA snažia presvedčiť občanov aby sa zúčastnili volieb, samozrejme bez ohľadu na to ktorého 

kandidáta alebo stranu si zvolia. Autorka sa podieľala na takejto kampani počas minuloročných 

prezidentských volieb v USA a v príspevku bude analyzovať využité prístupy a nástroje, ich 

efektívnosť a možnosti aplikácie na Slovensku. 

 

Abstract 

The voting right s is one of the most important civil right and the most significant way for 

citizens to influence political system. One of the main and current challenges of democracy is 

undoubtedly a low voter turnout. Dissatisfaction with the situation in the country, loss of trust 

in politicians, disillusionment with politics, diminishing civic activism, but also excuses such as 

bad weather, no transport and others are often the reasons for low voter turnout in the elections. 

The paper will address how NGOs in the US endeavour to convince citizens to participate in 

the elections, of course no matter which candidate or party they choose. The author was 

involved in such a campaign during the US presidential election in 2016 and will analyze the 

used approaches and tools, their effectiveness and application possibilities in Slovakia. 

 

Úvod 

 

„We should be doing everything possible to make it easier for people to participate in the 

political process. If we believe in vibrant democracy, we must have the highest voter turnout in 

the world.“ Sen Bernie Sander 

Aktuálnych výziev pre rozvoj a smerovanie modernej demokracie je bezpochyby dosť. 

Osobne však považujem za dve najväčšie výzvy demokracie – nárast extrémizmu a nezáujem 

o demokraciu ako takú a s tým súvisiacu nízku volebnú účasť občanov. Možnosť zvoliť si 

svojich zástupcov patrí k najdôležitejším občianskym právam a spôsobom ako ovplyvňovať 

politický systém. Považuje sa aj za jedno z kritérií posudzovania miery demokracie.  

Po páde komunizmu sa prvých slobodných volieb v roku 1990 zúčastnilo až 95% 

voličov. Volebná účasť má však klesajúcu tendenciu nielen na Slovensku, ale takýto fenomén 

zaznamenávajú krajiny po celom svete. Minuloročné americké prezidentské voľby vzbudili 

obrovskú pozornosť po celom svete a boli predmetom mnohých diskusií a štúdií. Hoci 

kandidátmi na prezidenta boli rozporuplné osobnosti a volebná kampaň celkom kontroverzná, 

aj napriek tomu bola volebná účasť najnižšia za posledných 20 rokov. Počas týchto volieb som 
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bola v USA v rámci vládneho programu „Professional Fellows Program - Shaping Participatory 

Democracy“ a podieľala som sa na kampani mimovládnych organizácií, prostredníctvom ktorej 

sme sa snažili rôznymi metódami presvedčiť občanov aby išli voliť, samozrejme bez ohľadu na 

to ktorého kandidáta si zvolia. Kampaň sme realizovali v štáte New Hampshire, ktorý je 

nazývaný aj ako „battle-ground state“. Aj napriek tomu že štát má len 4 voliteľov, na štát sa 

upriamuje v predvolebnom období veľká pozornosť a do štátu prichádza nielen mnoho 

novinárov, ale aj aktivistov z rôznych iných štátov monitorovať alebo ovplyvniť dianie tam. 

Štát je známy tým, že sa tam konajú prvé primárne voľby. Navyše v čase, keď niektoré obce na 

severe štátu už zverejňujú výsledky volieb, stále mnoho obyvateľov USA môže ešte hlasovať 

a tieto prvé výsledky tak môžu ovplyvniť rozhodnutie tých nerozhodnutých. 

V tomto článku sa zameriam na to, ako presvedčiť ľudí aby išli voliť, kde sa na 

prípadovej štúdií z USA pokúsim v krátkosti zosumarizovať využité prístupy a nástroje 

kampane, analyzovať efektívnosť týchto metód a možnosti aplikácie použitých nástrojov na 

Slovensku, nakoľko podobná kampaň by bola na Slovensku určite vítaná. 

 

Volebná účasť v USA 

 

Volebná účasť v minuloročných voľbách bola najnižšia za posledných 20 rokov  

a zároveň jedna z najnižších vo svete vôbec v porovnaní s inými vyspelými demokraciami 

sveta. 

 

Graf 1: Vývoj volebnej účasti v USA za posledných 20 rokov 

 

 
Zdroj: 5NewsOnline, 2016. 

 

Tento jav je paradox, nakoľko voľby a politika sú všadeprítomné aj 12 mesiacov pred 

voľbami práve kvôli zdĺhavému procesu ktoré voľby so sebou obnášajú (primárne voľby 

coucasus, conventions a pod.). Okrem toho sa v mnohých štátoch konajú súčasne viaceré 

voľby. V štáte New Hampshire si občania okrem prezidenta volili guvernéra, zástupcov do 

Kongresu, zástupcov oboch komôr parlamentu, výkonnej rady na štátnej úrovni, ale aj ďalšie 

pozície ako napríklad šerifa. Určite nie je možné zovšeobecniť, ale mnohí ľudia sa zaujímajú 

o politiku, debatujú o nej a neboja sa prezentovať svoje názory, čoho dôkazom sú bilbordy 
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politických kandidátov pred takmer všetkými domami či na autách. Tisíce ľudí sú ochotní čakať 

niekoľko hodín v rade na to, aby im bolo umožnené byť prítomní na vystúpení obľúbeného 

prezidentského kandidáta. Taktiež účasť na protesoch, komunitné organizovanie či 

dobrovoľníctvo sú bezpochyby zaužívané viac než v regióne strednej či východnej Európy.  

Prieskumov týkajúcich sa volebnej (ne)účasti bolo v uplynulých rokoch realizovaných 

mnoho. Medzi najčastejšie dôvody uvádzajú oprávnení voliči nedostatok času, chorobu či 

postihnutie, nezáujem, problémy s registráciou, pobyt mimo bydliska v čase volieb, chýbajúca 

doprava, nevhodný prístup do volebnej miestnosti alebo to, že jednoducho zabudli (Census, 

2008 a 2012). Proces volieb je mimoriadne komplikovaný a vyžaduje okrem samotného aktu 

hlasovania aj registráciu, pričom iba niektoré štáty umožňujú registráciu aj vo volebný deň. 

Okrem toho, podľa prieskumov, až 35% Američanov vo veku 18-35 rokov sa v posledných 

piatich rokov presťahovalo do iného štátu (Molloy, Smith, Waznik, 2010) a priemerný 

Američan zmení miesto bydliska počas života až 11krát (World Bank Group, 2011). Aj tento 

fakt prispieva k nižšej volebnej účasti, nakoľko pri zmene štátu je nutná opätovná registrácia 

a niekedy aj voľby prebiehajú odlišne. Dôvody volebnej účasti sú tak ako v iných krajinách 

rôznorodé, pričom niektoré je možné ovplyvniť resp. občanov presvedčiť a niektoré zase nie. 

Volebná účasť je však najnižšia medzi príslušníkmi menšín, najmä Hispáncami a obyvateľmi 

pochádzajúcimi z ázijských krajín (Census, 2013). Práve preto boli za primárnu cieľovu 

skupinu kampane zvolení práve oni. 

 

Realizovaná kampaň za zvýšenie volebnej účasti 

 

Kampaň bola koordinovaná organizáciou Granitee State Organizing Project (ďalej len 

GSOP) v rámci projektu“ New American Majority Voter Engagement“. Celá kampaň bola 

založená a prezentovaná nielen ako kampaň za zvýšenie volebnej účasti, ale bola zvolená 

kľúčová téma okolo ktorej bola ďalej usmerňovaná celá kampaň. Témou bolo zvýšenie 

minimálnej mzdy nakoľko New Hampshire je jeden z posledných štátov v USA kde nie je 

stanovená štátna minimálna mzda, len federálna vo výške 7,25 dolárov. New Hampshire sa tak 

zaradzuje medzi štáty s najnižšou minimálnou mzdou v USA (Kiplinger, 2016). Táto téma sa 

bytostne dotýka a ovplyvňuje životy mnohých, pričom najzraniteľnejšou skupinou sú práve 

migranti a príslušníci menšín. Navyše, je jednoduchšie získať pozornosť občanov ktorí sa 

o politiku nezaujímajú alebo politickým procesom nerozumejú prostredníctvom takejto témy.  

Aktivity ktoré sa realizovali počas kampane boli rôznorodé. Najviac času aj financií 

bolo venovaných na tzv. canvassing. Do kampane boli zapojení najmä príslušníci menšín, ktorí 

chodili od dverí k dverám a snažili sa komunikovať s občanmi priamo o voľbách a zvýšení 

minimálnej mzdy. Každý kto sa chcel podieľať na tejto kampani prešiel špeciálnym tréningom 

a bol taktiež vytvorený manuál o tom, ako vykonávať túto pozíciu. Manuál obsahoval aj 

zaujímavý list výhovoriek, ktorý občania zvyknú používať a odpovedať tak na otázku prečo 

nechcú alebo neplánujú voliť a argumenty, vďaka ktorým ich je ľahšie presvedčiť o opaku. 

Rozhovor pri dverách však nezačínal otázkou či pôjdu voliť, ale otázkou či podporujú zvýšenie 

minimálnej mzdy. Cieľom bolo zozbierať čo najviac tzv. „pledge cards“, ktorých podpisom sa 

občania zaviazali že pôjdu voliť a zároveň vyjadrujú požiadavku aby zvolení zástupcovia 

zvýšili minimálnu mzdu. Táto karta mala viacero častí a jedna z nich bola približne týždeň pred 

voľbami zaslaná každému ako pripomenutie toho, že voľby sa blížia, keďže jeden z častých 
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dôvodov neúčasti bolo aj zabudnutie. Počas rozhovoru bolo občanom vysvetlené ako voliť 

alebo ako postupovať v prípade, že chcú získať tzv „absentee ballot“ a voliť aj napriek tomu, 

že v deň volieb nebudú v mieste svojho bydliska. Občanom bol taktiež odovzdaný list 

kandidátov, ktorý jednoduchým a prehľadným spôsobom sumarizoval ich volebné programy a 

postoje k rôznym súčasným problémom, ako napríklad minimálna mzda, materská dovolenka, 

dane, cenová dostupnosť vysokých škôl a pod. Bola im ponúknutá aj ďalšia asistencia 

v prípade, že potrebujú pomoc pri zabezpečení dopravy do volebnej miestnosti alebo 

s prekladom a mnoho občanov takúto pomoc skutočne využilo. Okrem „canvassingu“ členovia 

tímu kontaktovali občanov priamo prostredníctvom telefonátov.  

Ďalšie aktivity ktoré prebiehali počas kampane boli protesty, organizovanie 

kandidátskych fór a diskusií a vyzývanie jednotlivých kandidátov, aby už pred voľbami 

vyjadrili podporu a záväzok zvýšenia minimálnej mzdy v prípade zvolenia. Organizácia 

spolupracovala s inými organizáciami v štáte, vymieňali si skúsenosti a pracovali v súlade 

s prijatou stratégiou. GSOP je pridruženou organizáciou PICO siete, ktorá realizovala program 

s názvom „100% Voting Congregation“, cieľom ktorého bolo do kampane za zvýšenie volebnej 

účasti zapojiť aj náboženské kongregácie. Hoci spočiatku prevládali obavy pastorov, že prinesú 

do svojich cirkví politiku a negatívnu volebnú kampaň, niektorí súhlasili so zapojením do tohto 

experimentu. Najúspešnejšou debatou kandidátov čo sa počtu účastníkov týka bola práve 

diskusia v chráme po obrade a spoločnom obede.  

Počas kampane bolo zaklopaných až na 14 tisíc dverí, prebehlo 3540 konverzácií 

s voličmi a 1781 z nich podpísalo kartu ako záväzok účasti na voľbách. Celková volebná účasť 

v USA bola 55,4%. Najvyššia volebná účasť a to 74,8% bola zaznamená v štáte Minessota, 

druhá najvyššia účasť, 72,8% bola v štáte Mayne a 72,5% v štáte New Hampshire (Election 

project 2016). V štáte Mayne a ďalších 21 štátoch je možnosť voliť aj online, čo taktiež 

prispieva k eliminovaniu dôvodov neúčasti na voľbách. Takže výsledok volebnej účasti v štáte 

New Hampshire je celkom vysoký v porovnaní s inými štátmi. Okrem toho sa podiel volebnej 

účasti zvýšil aj v porovnaní s predošlými voľbami v roku 2012 kedy účasť dosiahla 68,6%.  

 

Ako zvýšiť volebnú účasť na Slovensku?  

 

Po roku 1989 sa prvé demokratické voľby do Národnej rady Slovenskej republiky tešili 

veľmi vysokej účasti - 95,4%. Ako však môžeme vidieť z tabuľky nižšie, volebná účasť v 

nadchádzajúcich rokoch postupne a rapídne klesala.  
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Tabuľka 1: Vývoj volebnej účasti na Slovensku  

 

  

Voľby do 

Národnej 

rady SR 

Voľby do 

orgánov 

samosprávy 

obcí 

Voľby 

prezidenta SR 

1./2. kolo 

Voľby do 

orgánov 

samosprávnych 

krajov 1./2. kolo 

Voľby do 

Európskeho 

parlamentu 

1990 95,4 63,8       

1992 84,2         

1994 75,7 52,4       

1998 84,2 53,9       

1999     73,9 / 75,5     

2001       26,0 / 22,6   

2002 70,1 49,5       

2004     47,9 / 43,5   16,96 

2005       18,0 / 11,1   

2006 54,7 47,7       

2009     43,6 / 51,7 22,9 / 18,4 19,6 

2010 58,8         

2012 59,11         

2013       20,11 / 17,29   

2014   48,34 43,40 / 50,48   13,05 

2016 59,82         

2017       29,96   

 

Zdroj: Štatistický úrad SR/vlastné spracovanie 

 

Ako vyplýva z uvedenej tabuľky a čísel, existuje odlišné vnímanie dôležitosti 

jednotlivých volieb, kriticky nízka je volebná účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu ale 

i do orgánov samosprávnych krajov. Možným riešením by mohlo byť spájanie volieb, keďže 

pri súčasnom modeli sa voľby konajú takmer každý rok. V štáte New Hampshire sa konalo 

niekoľko volieb, čo mohlo mať tiež vplyv na jednu z najvyšších volebných účastí v USA. 

Národná rada SR prijala vo februári 2017 novelu Ústavy SR, ktorou sa predĺžilo súčasné 

volebné obdobie do orgánov VÚC na 5 rokov. Tým dôjde od roku 2022 k zlúčeniu dátumu 

konania komunálnych volieb a volieb do orgánov samosprávnych krajov. Nie je možné 

predpovedať, či to bude mať skutočne vplyv na zvýšenie volebnej účasti, ale určite to bude mať 

vplyv aspoň na úsporu výdavkov štátneho rozpočtu.  

Pred poslednými parlamentnými voľbami strany Sieť a Šanca nastolili v spoločnosti 

a médiách diskusiu o reforme volebného systému. Navrhovali zmeniť pomerný na zmiešaný 

alebo väčšinový systém a vytvoriť viac volebných obvodov, čím by boli rovnomerne zastúpené 

regióny v parlamente. V NR SR v rokoch 2012-2016 bola až tretina poslancov z Bratislavského 

kraja a hoci napríklad SMER získal v Prešovskom kraji až 160tisíc hlasov, zasadlo do 

parlamentu len 7 poslancov z tohto kraja, kdežto v bratislavskom kraji získala strana len 84tisíc 
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hlasov a obsadili až 22 miest. Okrem toho, možnosť voľby kandidátov z regiónov, ktorí by mali 

mať k občanom bližšie a byť známi, by mohlo tiež prispieť k zvýšeniu volebnej účasti.  

Ďalšia možná reforma ktorá by mohla ovplyvniť eliminovanie dôvodov neúčasti na 

voľbách je zavedenie volieb cez internet. V Estónsku, kde môžu občania takto hlasovať už od 

roku 2005, túto možnosť využilo v posledných parlamentných voľbách až 33% voličov. Aj 

v ďalších krajinách kde experimentovali s ich zavedením (napr. Nórsko, Švajčiarsko) došlo 

k určitému zvýšeniu záujmu o voľby. Slováci žijúci v zahraničí spustili v roku 2014 petíciu za 

ich zavedenie aj u nás. Podľa Eurostatu má až 81% slovenských domácnosti prístup k internetu 

(Eurostat, 2016) a v oblasti digitálnej gramotnosti sa Slováci umiestnili na 5tom mieste 

v porovnaní s ďalšími krajinami EÚ (IVO, 2013). Strana SAS mala už pred voľbami v roku 

2010 ako jeden bod svojho programu aj zavedenie internetových volieb. V roku 2015 

predstavili návrh, ktorý by mal motivovať ísť voliť všetkých zamestnancov. Voľby totiž 

navrhovali presunúť na piatok a každý kto by odvolil by získal deň voľna. Ďalšími návrhmi 

o ktorých bola zmienka v slovenských médiách v uplynulých rokoch bola napríklad zmena 

alebo doplnenie miest konania volieb do nákupných centier alebo opätovné zavedenie  

2-dňových volieb.  

Takéto zmeny by pravdepodobne priniesli zvýšenie volebnej účasti, no ich zavedenie 

závisí od vôle vlády a poslancov. Existujú však aj spôsoby ako presvedčiť ľudí aby išli voliť aj 

realizáciou projektov alebo kampaní, podobnej ako som opísala vyššie v USA a ktorú môžu 

implementovať aj mimovládne organizácie či občianska spoločnosť vo všeobecnosti. Každá 

krajina má však svoju vlastnú politickú kultúru a zvyky a žiadna kampaň alebo reforma 

nefunguje v každej krajine rovnako. Donald Green a Alan Gerber (2015) zahrnuli vo 

svojej knihe „Get out the Vote: How to increase voter turnout“ údaje z viac ako 100 štúdií 

a ako najefektívnejšu metódu považujú stále „face-to-face“ diskusie. Aj preto je canvassing, 

resp. priama komunikácia a oslovovanie voličov klopaním na ich dvere tak často v USA 

využívaná. Táto metóda nemá v Európe tradíciu. Mnohí to považujú za zasahovanie do 

súkromia a má negatívne konotácie s rôznymi náboženskými skupinami či sektami, ktoré takto 

zvyknú uskutočňovať nábor ľudí alebo zbierky. Taktiež v USA som postrehla, že niektorí 

ktorých sme takto oslovili tiež otvorene prejavovali znechutenie a otrávenie, nakoľko či už 

takto vo dverách alebo telefonicky ich oslovovali aj kandidáti. Častokrát ich odpovede boli 

stručné, odpovedali že buď jednoznačne pôjdu alebo nepôjdu voliť aby canvasseri čo najskôr 

odišli. Niektorí ani neotvárali, hoci bolo evidentné že sa v dome niekto nachádza. Dokonca sa 

takýto spôsob ukázal ako nebezpečný keďže nastal prípad, že jeden občan svoj nezáujem alebo 

hnev vyjadril otvorením dverí so zbraňou v ruke.  

Mnohé využité postupy sa však ukázali ako pozitívne a domnievam sa, že ich 

zapracovanie do podobnej kampane u nás by bolo možné a efektívne. Stanovenie si jednej 

kľúčovej témy – zníženie minimálnej mzdy sa ukázalo ako vhodné, keďže téma sa ľudí 

bezprostredne dotýka a prejavovali záujem o komunikáciu na túto tému, pridávali sa 

k protestom alebo aspoň prejavovali podporu trúbením. Objektívne spracovanie prehľadného a 

stručného listu kandidátov spolu s ich postojom k najzávažnejším témam a problémom 

pomohlo občanom zorientovať sa v čom sa jednotliví kandidáti líšia a stretlo sa to s pozitívnou 

spätnou väzbou od občanov. Na Slovensku sa o priazeň voličov uchádza v každých voľbách 

viac a viac politických subjektov a kandidátov. Takýto dokument by uľahčil výber politickej 

strany alebo kandidáta tým, ktorí nemajú čas alebo záujem čítať volebné programy všetkých. 
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O účasť na diskusných fórach nejavili občania príliš veľký záujem pokiaľ nebolo spojené 

s určitým komunitným podujatím, napríklad spoločným obedom či bohoslužbou. Človek je tvor 

spoločenský a každý túži byť súčasťou určitej komunity. Po nedeľnom obede, na ktorý každý 

z obce niečo priniesol, zostala väčšina zúčastnených aj na fóre s kandidátmi, kde spoločne 

diskutovali o problémoch v regióne a možných riešeniach, ktoré by mali kandidáti presadzovať 

v prípade zvolenia. Takéto komunitné podujatia v spojení s politickými záležitosťami sú na 

Slovensku stále skôr unikátne. Z logistického hľadiska sa určite osvedčilo poskytovanie 

vysvetlenia ako voľby prebiehajú, mnohí ani len netušili že majú tiež hlasovacie právo. 

Zabezpečenie dopravy do volebnej miestnosti a prekladu tým, ktorí majú stále jazykovú bariéru 

bolo taktiež žiadané. Na Slovensku funguje logistická podpora z môjho pohľadu celkom 

dostačujúco, nakoľko voliči môžu požiadať o prenosnú schránku.  

Občianska participácia závisí aj na informáciách ktoré občania o politike a voľbách 

majú. Veľmi častou odpoveďou ľudí prečo nevolia je, že ich politika nezaujíma, nijak 

neovplyvňuje a jeden hlas nič nezmení. Dôležité je preto vzdelávať a informovať ľudí 

o demokracii, fungovaní štátu, našich právach a povinnostiach. Na Slovensku sa takýchto 

kampaní a iniciatív doposiaľ nerealizovalo mnoho. V roku 2010 realizovala Rada mládeže 

Prešovského kraja projekt „Samo sa to o5 nespraví“, cieľom ktorého bolo poskytnúť mladým 

ľuďom informácie o miestnej samospráve a presvedčiť ich aby sa zúčastnili komunálnych 

volieb. Projekt poňali komplexne a realizovali aktivity ako prieskum, vzdelávacie tréningy 

o aktívnom občianstve, diskusné fóra s kandidátmi, simulované internetové voľby pre mládež 

pod 18 rokov a mediálnu kampaň v regionálnych televíziách. Pred poslednými voľbami do 

VÚC vytvorila komunita „Zastavme korupciu“ webstránku http://podzupanom.sk/, ktorá 

pútavým spôsobom informuje o kompetenciách krajov. Ďalšou zaujímavou online iniciatívou 

ktorá vznikla hoci len na území jedného kraja je online hra http://kekesice.sk, kde si hráči môžu 

vyskúšať ako reagovať na aktuálne problémy Košíc. Iniciatív bolo nepochybne realizovaných 

viac, zamerané najmä na vzdelávanie mladých ľudí o aktívnom občianstve a participácii, avšak 

nie komplexná kampaň orientovaná na všetkých občanov prostredníctvom rôznorodých aktivít.  

Bezprostredne po parlamentných voľbách v roku 2016 som realizovala prieskum medzi 

mladými ľuďmi s cieľom zistiť či sa zúčastnili volieb, aké dôvody ovplyvnili ich rozhodnutie 

ísť alebo neísť voliť, aké faktory ovplyvnili výber politickej strany, aké problémy považujú za 

najvážnejšie a ďalšie. Hoci išlo len o prieskum na vzorke 100 respondentov, priniesol aj tak 

zaujímavé zistenia. Pre tento článok a túto tému relevantným zistením je hlavne to, že až 91 

z nich sa zúčastnilo volieb. Prieskum bol realizovaný medzi mladými ľuďmi, ktorí v minulosti 

participovali na mládežníckej výmene alebo tréningu v zahraničí a až 60% z nich bolo v čase 

prieskumu členmi študentských organizácií, mládežníckeho parlamentu alebo pomáhali ako 

dobrovoľníci v mimovládnych organizáciách (ADEL Slovakia, 2016). Výsledok tohto 

prieskumu môže znamenať, že mladí ľudia ktorí zmysluplne trávia svoj voľný čas zapájaním 

sa do diania v škole, v meste, v mimovládnych organizáciách a cestujú zaujímajú sa aj viac 

o verejné dianie a zúčastňujú sa volieb. Vytváranie viac takýchto príležitostí pre mladých ľudí 

by mohlo preto tiež prispieť k zvýšeniu volebnej účasti. 

 

 

 

 

http://podzupanom.sk/
http://kekesice.sk/
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Záver 

 

Volebná účasť zvyšuje nielen legitímnosť volieb, ale aj nároky na politické strany, ich 

kandidátov a programy. Neznalosť občanov o  kompetenciách jednotlivých volených orgánov 

a nezáujem o voľby využívajú potom politické strany a kandidáti pri prezentácii to čo dosiahli 

alebo čo dosiahnuť chcú aj napriek tomu že to ani nie je v ich kompetencii alebo na to nemali 

vplyv. Nikto sa však aktívnym občanom nerodí. Vzdelávanie a informovanie o demokracii, 

fungovaní štátu a volieb, právomociach a kompetenciách orgánov by malo začať už na školách. 

Mladí ľudia pochopiteľne neoceňujú hodnotu demokraciu a možnosť voliť tak ako tí, ktorým 

bola takáto možnosť odopieraná. Školy nemusia byť len miestom memorovania faktov 

a informácií, ale aj priestor na výmenu názorov, myšlienok a ich vyhodnocovanie. Zapojením 

debát o súčasných problémoch a témach ktoré rezonujú v médiách či simulácií by sa mohla 

prehĺbiť informovanosť študentov aj o týchto témach. 

Realizácia podobnej komplexnej kampane zameranej na presvedčenie občanov aby sa 

zúčastnili volieb prostredníctvom rôznorodých aktivít by bola na Slovensku rozhodne žiaduca 

a prospešná vzhľadom na klesajúci trend volebnej účasti. Príklad vyššie opísanej kampane 

z USA ukazuje, že nie je možné kopírovať a implementovať všetky využité postupy a nástroje 

z jednej krajiny do inej, ale závisí to aj od politickej kultúry. Niektoré praktiky boli 

preukázateľne úspešné, ako napríklad stanovenie si jednej kľúčovej témy, vytvorenie listu 

kandidátov s ich programom a postojom k problémom ktoré rezonujú v spoločnosti, spojenie 

diskusných fór s určitým komunitným podujatím či informovanie verejnosti o fungovaní 

volieb. Zámerom tohto príspevku nebolo len informovať o  kampani, ale aj poukázať na fakt, 

že nielen politici, ale aj občianska spoločnosť môže prispieť k zvýšeniu volebnej účasti a tak 

povzbudiť či motivovať ďalšie iniciatívy.  
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KONSENZUS V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY  

 

Ingrid Čúniková 

 

Abstrakt 

Súčasný vedecko-technický pokrok na jednej strane pozitívne ovplyvňuje spoločnosť, na druhej 

strane multiplikuje globálne problémy. Jednými z globálnych problémov tohto storočia sú 

problémy životného prostredia. 

 Environmentálnym problémom sa v súčasnosti prikladá veľká dôležitosť, nielen v národnom, 

ale aj v globálnom meradle. Tieto problémy súvisia so zmenami v životnom prostredí a vplývajú 

na orientáciu tradičnej politiky a pozornosti verejnosti.  

Uvedený príspevok sa zaoberá formovaním politického konsenzu v oblasti environmentálnej 

politiky na medzinárodnej úrovni a skúma jeho vývoj a účasť jednotlivých štátov,  analyzuje 

pozadie a dôvody vzniku environmentálneho práva a vplyvy na politickú oblasť. Detailnejšie sa 

zaoberá krajinou, ktorá odstúpila  od medzinárodného konsenzu, ktorej  sa súčasný stav 

výrazne vymyká spoločenskému statusu.  

 

Abstract 

Current scientific and technological progress influences society in the positive way, on the other 

hand, it multiplies global problems. The environmental issues belong to the global issues of this 

century. 

A great importance to the environmental field is given nowadays not only at a national but also 

at a global scale. The problems are connected to changes in the environment and influence the 

way of traditional policy and public attention. This article deals with the formation of a political 

consensus in environmental policy at international level and describes the development and 

participation of particular states, analyses the background and  the reasons for the creation of 

the environmental law and the influence to the policy. It deals in more detailed way with the 

country that backed away from the international consensus.  

 

Vznik, vývoj a dôležitosť globálnych environmentálnych problémov 

 

Problémom týkajúcich sa životného prostredia sa kladie veľký význam najmä v posledných 

dekádach nielen  na úrovni  lokálnej, regionálnej, národnej, medzinárodnej ale aj na  globálnej. 

Environmentálne problémy predstavujú  zmeny v životnom prostredí, zmeny ovplyvňujúce  

formovanie medzinárodnej politiky. Ku globálnym otázkam budúcnosti človeka má 

environmentálny problém priamu väzbu a je jasné, že zabezpečenie zdravého životného 

prostredia je základnou podmienkou pre ďalší rozvoj ľudstva. Aktuálnosť skúmanej 

problematiky vyplýva z fenoménu zmeny životného prostredia, čo znamená prírodné a 

človekom vytvorené zmeny v životnom prostredí zasahujúce   do pôdneho fondu, biodiverzity, 

zloženia atmosféry a  klímy. Od sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa veľká časť 

intelektuálov a politikov dopracovala k poznaniu, že globálna environmentálna situácia 

a sociálno-ekonomické problémy sú previazané. Pre mnohých bolo prekvapením zistenie, že 

príroda a životné prostredie síce kultúru nevytvárajú, ale ju umožňujú, že životné prostredie 

tvorí základný existenčný rámec ľudskej civilizácie a že budúcnosť ľudstva úzko súvisí so 
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životným prostredím a jeho kvalitou (Dudinský, 2003, s.5). Impulz k riešeniu 

environmentálnych problémov v globálnych dimenziách prišiel až so zhmotnenými 

problémami dotýkajúcimi sa ľudstva - najmä s problematikou populačného rastu, rastúceho 

surovinového nedostatku a pod. Uvedené poznanie sa postupne zapracovávalo a integrovalo do 

agend politických strán, stávalo sa súčasťou vládnych politík a činnosti politických štruktúr na 

nadnárodnej úrovni – Organizácie Spojených národov a Európskej únie. Vďaka svojmu 

širokému sociálnemu, hospodárskemu a ekonomickému vplyvu a jeho dôsledkom až na 

medzigeneračné rozmery je účasť verejnosti dlho uznávaná ako prvoradá pre dohovory 

a nariadenia týkajúce sa životného prostredia a zmeny klímy. 

Ako podklad k tomuto tvrdeniu nám slúži komplexná revízia dostupných údajov o verejnej 

mienke k environmentálnym otázkam od roku 1965 podľa práce od Riley E. Dunlap et al. 

(2008) naznačujúcej závery týkajúce sa trendov verejného záujmu o kvalitu životného 

prostredia. Environmentálne obavy sa dramaticky rozvinuli na konci šesťdesiatych rokov a 

dosiahli vrchol v roku 1972. Takéto znepokojenie sa značne znížilo začiatkom sedemdesiatych 

rokov dvadsiateho storočia a potom postupnejšie počas zvyšku desaťročia. V osemdesiatych 

rokoch dvadsiateho storočia došlo k výraznému a trvalému zvýšeniu povedomia verejnosti o 

závažnosti environmentálnych problémov a k podpore ochrany životného prostredia a v roku 

1992 sa verejný záujem o kvalitu životného prostredia dosiahol bezprecedentnou úrovňou. Táto 

podporná verejná mienka poskytuje cenný zdroj pre environmentálne hnutie a budúcnosť hnutia 

bude do veľkej miery závisieť od toho, do akej miery ekológovia môžu účinne zmobilizovať 

túto podporu. 

 

Zastavíme hospodársky rast? Vývoj globalizovaného záujmu 

 

K rozprave o problematike životného prostredia významne dopomohla aj Konferencia 

Organizácie Spojených národov o životnom prostredí z roku 1972 v Štokholme. Práve na 

spomenutej konferencii došlo k formálnemu uznaniu medzinárodnej dôležitosti 

environmentálnych problémov, čoho výstupom bol Environmentálny program OSN (Národný 

environmentálny akčný program II, 2014).  Otázky životného prostredia sa dostali na najvyššiu 

úroveň a výsledkom bolo  prijatie Deklarácie o životnom prostredí a Akčný plán. Postupne s 

poznaním globálneho charakteru environmentálnych problémov začalo dochádzať k zmene 

vnímania problémov životného prostredia smerom k internacionalizácii. Vážnosť problémov si 

vynútila ich nastolenie na najvyššej úrovni, výsledkom čoho boli nasledovné svetové 

konferencie o životnom prostredí  v Rio de Janeiro v roku 1992,  v Johannesburgu v roku 2002 

(OSN, 2015). 

Medzinárodná politická odpoveď na zmenu klímy sa začala na Summite  Zeme v Riu v roku 

1992, kde "Dohovor z Ria" zahŕňal prijatie Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy 

(UNFCCC). Tento dohovor stanovuje rámec pre opatrenia zamerané na stabilizáciu 

atmosférických koncentrácií skleníkových plynov, aby sa zabránilo "nebezpečnej 

antropogénnej interferencii so systémom klímy". UNFCCC, ktorý vstúpil do platnosti 21. 

marca 1994 má teraz takmer celosvetové členstvo 197 krajín. 

Hlavným cieľom výročnej konferencie zmluvných strán (COP) je preskúmať implementáciu 

dohovoru. Prvý COP sa uskutočnil v Berlíne v roku 1995 a významné stretnutia odvtedy 

zahŕňali COP3 (Kyoto, 1997), kde bol prijatý Kjótsky protokol, COP11 (Montreal, 2005), kde 
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bol vypracovaný Montrealský akčný plán, COP15  (Kodaň, 2009), kde sa bohužiaľ nedosiahla 

očakávaná právne záväzná dohoda, COP17 Durban, kde bol vytvorený Zelený klimatický fond. 

V roku 2015 sa COP21, známa aj ako konferencia strán (21-st Conference of the Parties)  

pokúsila po prvýkrát  po viac ako 20 rokoch rokovaní OSN    dosiahnuť právne záväznú a 

všeobecnú dohodu o klíme s cieľom udržať globálne otepľovanie pod dvoma stupňami Celzia. 

Francúzsko zohrávalo vedúcu medzinárodnú úlohu pri hosťovaní tejto kľúčovej konferencie a 

COP21 bola jednou z najväčších medzinárodných konferencií, ktorá sa v krajine konala. Na 

úrovni Európskej Únie hlavný právny rámec pre oblasť životného prostredia vymedzujú články 

191 až 193 podľa Lisabonskej zmluvy. Prijatím Zmluvy došlo k jednej  významnej úprave 

politiky Únie v oblasti životného prostredia – bola doplnená problematika zmeny klímy, ktorá 

sa považuje za najdôležitejší problém a jednu z najvýznamnejších výziev súčasnosti nielen pre 

štáty EÚ (OSN, 2015). 

Všeobecné ciele politiky EÚ v oblasti životného prostredia, ako sa vymedzuje v článkoch 191 

až 193, dávajú Únii zákonnú právomoc konať vo všetkých oblastiach tejto politiky. Rozsah 

tejto právomoci je obmedzovaný zásadou subsidiarity (ktorá obmedzuje opatrenia EÚ na tie 

oblasti, kde by mohli byť účinnejšie ako štátne, či regionálne opatrenia), a požiadavkou 

jednomyseľnosti v rade vo veciach, ktoré napríklad majú fiškálnu povahu, týkajú sa 

urbanistického a územného plánovania, využívania pôd, hospodárenia s vodou a pod. 

Dohodou a spoločným rozhodnutím strán boli stanovené kľúčové výsledky konferencie, známe 

ako 21. zasadnutie Konferencie zmluvných strán UNFCCC alebo COP 21.Parížskou dohodou  

a jej  sprievodným rozhodnutím COP bolo  opätovne potvrdiť cieľ udržať globálne otepľovanie 

výrazne pod dvoma stupňami  Celzia a čo najviac sa priblížiť hodnote ešte o pol stupňa nižšej; 

zaviesť (záväzné) záväzky všetkých strán pri vytváraní "národne určených príspevkov" (NDC) 

a uskutočňovať domáce opatrenia zamerané na ich dosiahnutie; zaviazať všetky krajiny, aby 

pravidelne podávali správy o svojich emisiách a "pokroku dosiahnutom pri vykonávaní a 

dosahovaní" svojich NDC a aby sa podrobili medzinárodnému preskúmaniu; 

 

COP 23 v Bonne 

 

Najnovšou a zároveň poslednou nadnárodnou aktivitou vedenou OSN bolo stretnutie COP 23 

v Bonne. Konferencia zhromaždila viac ako 16 000 účastníkov a prijala 31 rozhodnutí, ktoré 

poskytujú usmernenia týkajúce sa dokončenia pracovného programu Parížskej dohody. COP 

prijala rozhodnutie o tzv. Fidži Momentum pre implementáciu, ktoré stanovuje východiská pre 

rokovania v roku 2018, ktoré ako uvádza oficiálna stránka konferencie v Bonne (Hub, 2017, 

z anglického originálu preložila autorka) je transparentným, inkluzívnym a nákladovo 

efektívnym spôsobom. COP tiež prijala rozhodnutie o dlhodobom financovaní, ktoré žiada 

rozvinuté krajiny, aby pripravili ďalšie kolo aktualizovaných dvojročných návrhov stratégií a 

prístupoch na zvýšenie financovania klímy na roky 2018-2020. Podľa oficiálnej stránky (Hub, 

2017, z anglického originálu preložila autorka) žiada sekretariát, aby preskúmal spôsoby a 

prostriedky na pomoc rozvojovým krajinám pri posudzovaní ich potrieb a priorít. Dohodou tiež 

je, aby prebehol ďalší pracovný seminár v roku 2018, na ktoré Sekretariát OSN pripraví súhrnnú 

správu na posúdenie  konferencie COP 24. Na COP 23 tiež vznikla výzva pre predsedníctvo 

COP pri organizovaní ministerského dialógu na vysokej úrovni v roku 2018, aby zvážilo 

zameranie sa na tému prístupu k financovaniu klímy. Veľkou témou bola diskusia krajín o 
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adaptačnom fonde v súvislosti s jeho úlohou, ktorá slúži Parížskej dohode o zmene klímy. 

Posledné stanovisko ku všetkým vzájomným dohodám je, že spolupredsedovia majú v úmysle 

do začiatku apríla 2018 vydať poznámku o reflexii s prehľadom výsledkov tohto zasadnutia 

a ďalšie návrhy do budúcnosti. 

 

Napriek množstvu aktivít konštatujeme nárast intenzity problémov súvisiacich so životným 

prostredím a environmentálnou situáciou. To dokazuje, že doposiaľ sme neboli schopní nájsť 

účinné mechanizmy a nástroje na riešenie týchto problémov. Význam enviro problémov úzko 

súvisí nielen s narastaním ich intenzity, ale aj ich priestorového rozsahu, čo nás vedie 

k poznaniu, že nekoordinovaná realizácia a uplatňovanie izolovaných prístupov k danej oblasti 

sa často míňajú s očakávaním a neprinášajú pozitívne výsledky. Problémy vyplývajúce z 

neustále sa zhoršujúcej kvality životného prostredia sa začínajú prejavovať aj v zdanlivo 

nesúvisiacich sférach života spoločnosti – ich vplyv začína byť zrejmý v celom rade 

politických, ekonomických, sociálnych, kultúrno-spoločenských a vojensko - bezpečnostných 

rozhodnutí, čo zvyšuje mieru nestability a neurčitosti v tomto svete. Dnes už nie je možné 

ignorovať previazanosť ekonomickej a sociálnej sféry so životným prostredím a vzájomnú 

vertikálnu determináciu medzi globálnym a lokálnym (regionálnym). 

Podľa Dudinského (Dudinský, 2008 s. 8) je situácia tak kritická, že napriek uvedenému 

konštatovaniu sa nepodarilo dosiahnuť nielen vytýčené ciele obsiahnuté v Lisabonskej stratégii 

(čo bolo v značnej miere ovplyvnené aj rozšírením Únie z 15 členských štátov v roku 2000 na 

terajších 27 a v dôsledku absencie efektívnych stimulov a záväzných nástrojov na úrovni EÚ), 

ale ani ciele vytýčené v rámci 6. Environmentálneho akčného programu – v tomto kritickom 

duchu ho hodnotia jeho autori a hlavní aktéri. 

 

Vývoj situácie na Slovensku 

 

Situácia na domácej scéne je tiež z ostra kritizovaná (Dudinský, 2008; Huba, Trubíniová, 2010 

s. 363). V období rokov 2006-2010 sa MŽP pod vedením nominantov Slovenskej národnej 

strany (SNS) zmietalo v korupčných a iných škandáloch. Bodku za 20-ročným pôsobením 

ústredného orgánu štátnej správy na Slovensku dalo v januári 2010 autoritatívne rozhodnutie 

premiéra R. Fica, ktorý sa jednoducho rozhodol MŽP SR zrušiť a jeho agendu „rozdeliť“ 

hospodárskym rezortom: väčšinovo pôdohospodárstvu a menšinovo hospodárstvu – teda práve 

tým rezortom, ktorých činnosť malo ministerstvo životného prostredia usmerňovať a regulovať 

(Huba, M. – Trubíniová Ľ., 2010, s. 363). Ministerstvo životného prostredia síce obnovilo svoju 

činnosť v roku 2010, ale straty spôsobené nekompetentným zásahom boli ohromné. Aktuálna 

aktivita ministerstva životného prostredia je vedená aktivitami Európskej komisie, kde sa 

realizujú stratégie cez program Horizont 2020. Najaktuálnejšou aktivitou je však hnutie 

občanov My sme les, kde kritizuje aktivitu štátnych orgánov, ktorá podľa slov predstaviteľov 

hnutia lesy Slovenska ohrozuje (My sme les, 2017). Ministerstvo životného prostredia SR 

podľa vyjadrenia na svojej webovej stránke (MŽP, 2017) považuje výzvu My sme les za 

pozitívny príspevok k diskusii o ochrane prírody na Slovensku. Ministerstvo v tomto stanovisku 

vidí popis situácie v našich najvzácnejších lesoch podobne. Ilustruje to Národné memorandum 

o lese, rámcový dokument pre spoluprácu rezortov pri ochrane lesov. Ministerstvo argumentuje 

práve memorandom, ktoré vyšlo v roku 2015.  
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Ministerstvo sa tiež na kritiku hnutia o nulovej aktivite odvoláva na zámer novelizovať zákon 

o ochrane prírody a predstavilo jeho nosné piliere. Podľa správy na webe ministerstva sa 

„Ďalšie kroky čoskoro rezort predstaví v strategickom programovom dokumente pre životné 

prostredie na Slovensku pod názvom Envirostratégia. Na dokumente sa pracuje už niekoľko 

mesiacov a jeho prvá verzia bude zverejnená v najbližších týždňoch“ (MŽP, 2017) . 

 

Politický konsenzus 

 

Nachádzanie kvalifikovaného všeobecného politického konsenzu bolo od samotného počiatku 

ovplyvňované postojmi politikov, ktorí sa neraz odvolávali na protirečivé a neraz až alternujúce 

názory niektorých „vedeckých autorít“. Nesúlad ohľadne perspektív nielen Európskej únie 

majú vplyv na rozvoj kľúčových kompetencií participujúceho občana, ktoré smerujú do oblasti 

politicko-právnej, sociálnej, kultúrnej, ekonomickej, ale aj environmentálnej.  

 

Prípad USA  

 

Obamov tím predstavil program Nová energia pre Ameriku (New Energy for America), ktorý 

možno považovať za vysoko cieľavedomý, čo sa týka   zníženia závislosti na dovoze fosílnych 

palív a zvýšenia výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Plán, ktorým sa USA zaviazali 

obmedziť podiel emisií plynov nebol nikdy uvedený do praxe pre žaloby ťažobných spoločností 

a taktiež pre nesúhlas štátov ovládaných republikánmi. Obamov plán vychádzal z podpory 

domácej ťažby pri efektívnejšom využívaní ropných polí či systéme udeľovania povolenia  

resp. obmedzenia na ťažbu.  Obamove úsilie bolo výrazne oslabené na medzinárodnej scéne 

pre absenciu podpory na  domácej pôde. USA ako jeden z najväčších znečisťovateľov ovzdušia 

sa v rámci Parížskej dohody zaviazali znížiť emisie do rolu 2020 o 17 percent v porovnaní 

s rokom 2005 a do roku 2025 znížiť podiel oxidu uhličitého o takmer 28 percent v porovnaní 

s rokom 2005. Dohoda, ratifikovaná  takmer všetkými krajinami  má nahradiť Kjótsky protokol 

platný do roku 2020.  

Po reforme Obamu, kde bol spoločenský konsenzus naklonený k úspechu, Donald Trump 

povedal, že USA z medzinárodnej dohody o zmene klímy odstupujú. 

Trumpov tím teda nie je obhajcom Parížskej dohody. Podľa neho, dohody týkajúce sa klímy sú 

založené na  nedostatku vedeckých dôkazov a majú nepriaznivý vplyv na pracovné miesta 

v USA. Trumpova administratíva predstavila nariadenie Energetická nezávislosť(Energy 

Independence), ktorá ukončuje reguláciu emisií z tepelných elektrární či obmedzenia uhlia. 

Nariadením podporuje ťažbu bridlice v USA, čo by mohlo ovplyvniť ceny ropy vo svete. Avšak  

na základe analýzy USA spotrebujú denne viac ropy ako sú schopné ju vyrobiť, čo znamená, 

že aj naďalej budú závislé od importu ropy. 

Trump si  za sebou vytvoril Kabinet plný klimatických popieračov a ľudí spätých s biznisom 

na fosílne palivo. Americká tlač sa vyjadrila (EPA, 2015), že aktuálne je Trump pod hrozbou 

vlastnej volebnej kampane  kde oznámil, že USA odstúpi od Parížskej dohody. Druhý najväčší 

svetový zdroj emisií oxidu uhličitého, ktorý sa vyznačuje zmenou klímy, už nemusí byť 

súčasťou dohody o obmedzení globálneho nárastu teploty a extrémneho počasia a nárastu mora, 

ktoré s ňou súvisia. Trumpovi najbližší energetickí poradcovia majú veľmi silné väzby buď na 

priemysel fosílnych palív, alebo na odmietanie klimatických zmien a ich vplyvov. Príkladom 
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je dlhodobý popierač klimatických zmien Rick Perry, ktorý bol vymenovaný za energetického 

tajomníka. Ďalej generálny riaditeľ spoločnosti ExxonMobil Rex Tillerson bol vymenovaný za 

najvyššieho diplomata v úlohe štátneho tajomníka. Správca Agentúry na ochranu životného 

prostredia (EPA) Scott Pruitt predtým bojoval proti predpisom agentúry pre čistý vzduch a 

žaloval ju, aby prevrátil plán prezidenta Obamu o čistú energiu. Jeden vedec EPA údajne 

označil jeho vymenovanie za "bezprecedentnú katastrofu" pre prírodný svet a verejné zdravie 

(EPA, 2015).  

 

Móda konzumu 

 

Dnes už neprehliadnuteľné prejavy negatívnych dopadov degradácie životného prostredia 

predznačujú, že ich dlhodobé zanedbávanie môže už v krátkej budúcnosti ohroziť samotnú 

podstatu ľudskej existencie. Podľa súčasných klimatických trendov planéta smeruje k 

globálnemu otepleniu až o + 4 ºC, (teraz sme na oteplení o 1 stupeň) čo podľa odborníkov bude 

viesť nielen k zníženiu výmery poľnohospodárskej pôdy (odhaduje sa, že polovica zo súčasnej 

poľnohospodárskej pôdy bude nepoužiteľná), k zdvihnutiu hladiny morí až o 2 metre, k 

masívnemu vyhynutiu druhov (na takú rýchlu zmenu sa nebude schopných adaptovať cca 40 % 

rastlinných a živočíšnych druhov), k silným suchám a prírodným požiarom, ale aj k atakovaniu 

limitov ľudskej a environmentálnej adaptácie v mnohých častiach sveta, ktoré vypršia koncom 

roku 2012 (Euractiv, 2017). Spôsob existencie dnešného človeka v drvivej väčšine 

ukazovateľov zodpovedá módu „mať“, nie „byť“. Sme svedkami fatálnej deformácie hlavných 

atribúcií módu bytia, za ktoré Fromm považoval nezávislosť, slobodu a kritické myslenie. 

(Fromm, 1994, s. 72). Ako poznamenal Chomsky, „vo večnom zápase o myslenie ľudí“ zvíťazil 

americký biznis (Chomsky, 1998, s. 109). Peniaze sa stali mierou všetkých vecí. Časti politickej 

a ekonomickej elity sa úspešne podarilo presmerovať pozornosť verejnosti z globálnych 

problémov na témy čiastkové, akože „životne dôležitejšie“. Prestali sme medializovať obavy z 

hrozivých dôsledkov ľudských aktivít v podobe degradácie prírodného prostredia a nedostatku 

prírodných zdrojov. Pozornosť sme presmerovali na škandalizovanie tých, ktorí poukazujú na 

neudržateľnosť dnešných vzorcov výroby, spotreby a tvorby zisku. Preto je výstižné podľa 

viacerých autorov a komentátorov nazvať túto dobu ako módu konzumu.  

 

Záver  

 

V tomto kontexte je teda potrebné podporovať úsilie zamerané na zvýšenie úrovne a štandardov 

v oblasti ochrany životného prostredia a to tak na lokálnej, regionálnej, národnej, ako aj 

nadnárodnej a globálnej úrovni. Napriek deklarovaným potrebám a stále naliehavejším výzvam 

(znovu) objavovať ľudské hodnoty (solidaritu, altruizmus, lásku k blížnemu, úctu k prírode ako 

fenoménu, ktorý umožňuje kultúru), na ktorých je založená nielen európsko-atlantická 

civilizácia, ale prakticky všetky veľké civilizácie sveta, konštatujeme, že celkovo vo vyspelých 

krajinách sveta stále pretrváva relatívne nízka úroveň environmentálneho vedomia, konzumom 

poznamenaná hierarchia hodnôt, neochota zmeniť pretrvávajúce vzorce spotreby, ako aj malá 

miera ochoty niesť spoluzodpovednosť za existenciu a rozvoj civilizácie ako celku.  

Slovenská republika, ktorá prijala koncept trvalo udržateľného rozvoja schválením Národnej 

stratégie trvalo udržateľného rozvoja SR ako širokospektrálneho záväzného koncepčného 
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materiálu zabezpečujúceho smerovanie rozvoja spoločnosti v súlade s princípmi a kritériami 

trvalo udržateľného rozvoja, v tomto smere nie je výnimkou. Je potrebná nielen 

environmentálne zodpovedná politika, ale aj integrované pôsobenie všetkých zložiek a 

spoločenských štruktúr v smere podpory a rozvíjania environmentálneho vedomia (vrátane 

environmentálneho vedomia a pocitu zodpovednosti u samotných politikov). 

Tak, ako sa človek občanom nerodí, ale sa ním stáva v procese svojej socializácie, tak je 

potrebné aj formovať environmentálne vedomie. Formovanie ekosociálnej kompetencie  má 

byť integrálnou súčasťou kreovania kladných postojov k demokratickému európskemu 

občianstvu, k rešpektovaniu ľudských práv a slobôd a všeľudských etických hodnôt. S tým 

počíta aj stratégia Európa 2020.  

Iba rozvoj integrovanej a kreatívnej osobnosti povedie k schopnosti človeka prispievať k 

ekonomickej prosperite spoločnosti, k trvalo udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu 

rozvoju spoločnosti so zodpovednosťou voči životnému prostrediu a zachovaniu života na 

zemi, bude prispievať k rozvoju svetovej vedy, techniky, kultúry, umenia a športu. Európske 

občianstvo predstavuje nielen zodpovednosť jednotlivého občana za seba a svoju krajinu, ale 

tiež za spoločenstvo nášho kontinentu. 

Environmentálna výchova ako integrálna súčasť „učiacej sa spoločnosti“ sa musí uskutočňovať 

aj za bránami škôl a so všetkými skupinami obyvateľstva a v priaznivých spoločenských 

podmienkach. Akonáhle je výchovné pôsobenie uskutočňované v schizofrenickom prostredí, v 

ktorom sa iba formálne deklaruje záujem o environmentálne hodnoty a v reálnom živote sú 

ľudia stimulovaní iba k trhovým hodnotám a konzumu, jeho efekty sa sublimujú skôr, ako sa 

pretransformovali na presvedčenie. Nie bezdôvodne publicitu získavajú názory, že v 

podmienkach ekonomickej a finančnej krízy, v čase škrtov, rastúcich cien potravín a snahy o 

obnovu hospodárskeho rastu v samotnej Európskej únii bude environmentálny rozmer v rámci 

jednotlivých politík marginalizovaný.  EÚ sa začína posúvať k inému ekonomickému modelu, 

bolo to zjavné na nedávnych rokovaniach COP 21 a zastúpeniach EÚ. No, obavy tohto druhu 

vznikajú pri podrobnom štúdiu stratégie Európa 2020 a súvisiacich komentároch a výkladoch. 

(pozri EURÓPA 2020). Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho 

rastu). Je však reálna hrozba, že terajší spôsob prekonávania krízových stavov zastaví a 

znehodnotí dosiahnuté výsledky v doterajšej implementácii zásad trvalej udržateľnosti.  
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PARTICIPÁCIA VEREJNOSTI NA VÝKONE VEREJNOSPRÁVNYCH 

ČINNOSTÍ 
 

Xénia Domaracká 

 

Abstrakt 

Aktívna participácia občianskej verejnosti na výkone samosprávnych činností sa začína 

uvedomením si potreby a využitím možnosti občianskeho práva zapájať sa do vecí verejných. 

Prostredníctvom využívania účasti na voľbách sa aplikuje občianske právo do praxe. Účasťou 

vo voľbách však záujem o veci verejné, ktoré ovplyvňujú náš občiansky život každodenne, 

nekončí. Existuje viacero typov participácií. Ide o občianske aktivity a zapájanie sa do výkonu 

činností verejnej správy vo všetkých jej typoch a formách. 

 

Abstract 

The public’s active participation in governments exercise and other activities begin with 

awareness of the needs and the use of the possibility of civil law to be engaged in public 

activities and affairs. Through the participation rates at the election, civil law raises on its 

enforcements. However, by the election participation, the interest of public affairs affecting our 

civil daily life does not end. There are many types of participations. These are civil activities 

and performance engagement in the public administration and all its other formalities. 

 

„Verejná správa vo svojej podstate predstavuje správu verejných záležitostí, ktorá sa 

realizuje ako prejav výkonnej moci v štáte“ (Škultéty, 2001, s.6). Patricipácia občianskej 

verejnosti v rovine výkonu verejnosprávnych činností je v súčasnom období tvorená viacerými 

možnosťami. Jednou z nich je aktívna účasť vo voľbách.  Základným legislatívnym rámcom 

tejto občianskej príležitosti je o. i. Ústava Slovenskej republiky, kde v druhej hlave čl. 30 stojí: 

„Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou 

svojich zástupcov“  a tiež  Zákon č. 180/2015  o podmienkach výkonu volebného práva a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa v § 3 uvádza, že „právo voliť má každý, kto 

najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku podľa podmienok ustanovených v 

osobitných častiach (ďalej len „volič“).“ V Slovenskej republike v ústave zakotvené je právo 

voliť principiálne založené na všeobecnom, priamom, tajnom a rovnom volebnom práve a je 

bližšie reglementované vo viacerých zákonoch.  

Občania SR majú právo zúčastniť sa vo voľbách prezidenta SR, voľbách do NR SR, 

voľbách do Európskeho parlamentu, do orgánov samosprávnych krajov, do orgánov 

samosprávy obcí. Pre občanov v podmienkach Slovenskej republiky by právo zúčastňovať sa 

demokratických volieb a vysloviť v nich vlastný názor malo platiť o to viacej, že volali po 

zmene v roku 1989, ktorá predstavovala významný míľnik v dejinách Slovenska, pričom sa 

priznalo právo našej spoločnosti posúvať smerom dopredu demokratické hodnoty, ktoré sú pre 

správny vývoj a rozvoj krajiny veľmi dôležité (Katuninec-Zálešák, 2006) a každý občan tento 

fakt má prijať, zmeniť svoj postoj a svoje právo využiť.  

V období po r. 1989 si občania začali svoje občianske práva uvedomovať v oveľa väčšej 

miere. V súčasnosti globálne zaznamenávame klesanie záujmu o aktívnu volebnú účasť. 

Komparáciou typológie volieb vychádza stanovisko, že najmenší záujem je o voľby do 
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Európskeho parlamentu - Slovenská republika permanentne zaznamenáva zo všetkých štátov 

Európskej únie najmenšiu účasť voličov – za roky 2004, 2009, 2014 – priemerne 16,55% účasť. 

Ako je definované v Zákone č. 180/2014 „právo voliť do Európskeho parlamentu na území 

Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky 

trvalý pobyt, a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej 

republiky trvalý pobyt (ďalej len „občan iného členského štátu“.)“ Volič, ktorý sa týchto volieb 

zúčastní, evidentne vyjadrenie svojho stanoviska a odovzdanie hlasu považuje za občiansku 

povinnosť, chápajúc sa ako súčasť celku a uvedomujúc si výhody členstva – jednotná mena, 

ekonomická prosperita a stabilita, možnosti získania pracovných príležitostí, voľný pohyb bez 

hraníc, spoločná bezpečnostná politika členských štátov atď. Neaktívny volič chápe tieto voľby 

ako plytvanie verejnými financiami, tvrdí, že vstup Slovenska do EÚ nesplnil jeho očakávania 

nakoľko vzhľadom na počet poslancov SR nemá dostatočnú silu na dosiahnutie zmeny či 

ovplyvnenie činnosti situácie a rozhodnutí v Európskej únii, jeho názory sú radikálne. Význam 

Európskej únie dokonca často vníma ako protislovenský, s obavou straty kultúrnej identity, 

obáva sa prílivu migrantov, nárastu kriminality, terorizmu, kriticky vníma byrokratické 

zaťaženie čerpania fondov z EÚ. Za neakceptovateľné považuje napr. aj podieľanie sa 

Slovenskej republiky na vyrovnávaní dlhu Grécka. Určitá skupina občanov sa utieka 

k vzdorovitému správaniu, čo vyústi k tvrdeniu, že je nevyhnutná zmena systému. Za túto 

považuje napr. opustenie európskej únie, severoatlantických štruktúr, neberúc ohľad na 

prepojenie Slovenska do štruktúr Európskej únie a globálneho sveta. 

Politické spektrum sa musí zamerať na zvýšenie záujmu o informácie občanov SR 

o dianie v EÚ. Sústrediť sa na to a vyvinúť také aktivity, aby bolo občanom jasné, aký význam 

pre nás členstvo v EÚ má a nechať občanovi možnosť demokratického vyjadrenia svojho 

stanoviska. Absentuje aktívnejšia a adresná informačná činnosť, ktorá objasní problematiku – 

občan musí veriť a vidieť výsledky. Na vnútornej politickej scéne je skoro nulová propagácia 

činnosti a kompetencií Europarlamentu. Chybou je i to, že sa nedostatočne prezentujú úspešné 

projekty financované z eurofondov. Politické špičky, ktoré často nevedia odkomunikovať napr. 

témy migrácie, sa častokrát vyhovárajú na stanoviská EÚ. Hlasovací systém však funguje 

v rovine rovnosti hlasov t.j. hlas nemeckého europoslanca má totožnú váhu ako hlas 

slovenského poslanca.  

Dôležitým momentom pre Slovensko bolo prijatie Lisabonskej zmluvy, ktorou 

Európska únia získala jedinú právnu subjektivitu (bola zrušená trojpilierová štruktúra, čím sa 

zjednodušilo a sprehľadnilo prijímanie právnych aktov a procesov rozhodovania).  Taktiež sa 

sprehľadnilo rozdelenie právomocí medzi EÚ a členskými štátmi na výlučné, spoločné, 

podporné, koordinačné a doplnkové. Slašťan uvádza, že „Lisabonskou zmluvou sa národné 

parlamenty stali aktívnejšími a získali silnejšie postavenie v rozhodovacích procesoch. 

Lisabonskou zmluvou sa odstránil jeden z nedostatkov fungovania spoločenstva, ktorý spočíval 

v nejasnom vymedzení právomocí EÚ a členských štátov. Pre každú oblasť činnosti sa 

stanovuje, či je v nej oprávnená konať Európska únia alebo členské štáty.“ (Slašťan, 2009, s. 

30).  Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa po prvýkrát konali v roku 2001. Počnúc 

obdobím vzniku ôsmich samosprávnych krajov sa tieto regionálne voľby stretávajú ako 

s ľahostajnosťou voličov tak i s legislatívne „nedotiahnutým“ zákonom. V súlade so zákonom 

č. 320/2001 Z. z. “Samosprávny kraj pri výkone samosprávy sa stará o všestranný rozvoj svojho 

územia a o potreby svojich obyvateľov. Pritom najmä  
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a) zabezpečuje tvorbu a plnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja 

územia samosprávneho kraja,  

b) vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia samosprávneho kraja,  

c) obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a 

územné plány regiónov, 

d) účelne využíva miestne ľudské, prírodné a iné zdroje, e) vykonáva vlastnú investičnú činnosť 

a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov samosprávneho kraja a 

rozvoja samosprávneho kraja, 

 f) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné 

právnické osoby podľa osobitných predpisov, 

 g) podieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia, 

 h) utvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov a 

ostatných prvkov svojho územia,  

i) obstaráva a schvaľuje program rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb a 

spolupracuje s obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami pri výstavbe 

zariadení a bytov určených na poskytovanie sociálnych služieb, 302/2001 Z. z. Zbierka zákonov 

Slovenskej republiky, 

 j) utvára podmienky na rozvoj zdravotníctva,  

k) utvára podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä v stredných školách, a na rozvoj 

ďalšieho vzdelávania,  

l) utvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a 

stará sa o ochranu pamiatkového fondu,  

m) utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento rozvoj,  

n) koordinuje rozvoj telesnej kultúry a športu a starostlivosť o deti a mládež,  

o) spolupracuje s obcami pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja obcí,  

p) podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho 

kraja,  

q) rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s orgánmi iných štátov,  

r) vykonáva ďalšie pôsobnosti ustanovené osobitnými zákonmi.“ 

 

Občania však doposiaľ nechápu význam vyšších územných celkov, nepoznajú ich 

právomoci, nevedia čo pre nich župy robia. V týchto voľbách bola doposiaľ približne 20-25 % 

účasť. Vo voľbách do vyšších územných celkov konaných dňa 04.11.2017 bola očakávaná 

účasť voličov max. do hranice 20% avšak prekvapením bolo, že tieto voľby zaznamenali skoro 

30% účasť. 

Pri porovnaní záujmu v jednotlivých krajoch je vidno, že najvyšší záujem o voľby bol 

v banskobystrickom kraji – konkrétne 40,29%. Tento záujem bol vyvolaný typológiou 

kandidujúcich subjektov. Jeden z kandidátov bol podporovaný demokratickými politickými 

silami, druhý neonacionalistickými až nacionalistickými politickými skupinami. Z tohto 

dôvodu sa v kraji najvyššia účasť voličov predpokladala. Radikálne politické zoskupenia 

občanom ponúkajú jednoduché riešenia zložitých problémov, čo však v praxi nefunguje. 

Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť nemá záujem podporovať extrémizmus v akejkoľvek 

podobe a forme. Je nutné konštatovať, že boj proti extrémizmu by nemal byť sústredený na 

jeden kraj, ale by mal prebiehať na celoštátnej úrovni. Zvýšený záujem bol spôsobený i tým, že 



85 
 

tieto voľby boli po prvýkrát jednokolové a verejnoprávne médiá venovali ich propagácii väčší 

priestor. I vďaka tomu sa časť voličov o kompetenciách vyšších územných celkov dozvedela 

základné informácie. 

V politickej kampani kandidujúcich subjektov vo veľmi malom počte rezonovali témy, 

ktoré župám kompetenčne podliehajú, niektorí kandidáti sa v svojich kampaniach snažili zaujať 

voliča témami, ktoré sú na hranici župných kompetencií napr. vytvorenie nových pracovných 

miest či doprava zdarma. Na škodu je fakt, že sa málo kandidátov venovalo  tomu, čo v ich 

kompetencii je napr. stredné školy.  

Zastávame názor na prehodnotenie modelu krajov. Model súčasného usporiadania a rozdelenia 

na osem územných celkov sa javí ako neperspektívny. Efektívnejším modelom je zmenšenie 

počtu regiónov na tri a Bratislavu. Kompetencie súčasných žúp by sa vrátili na obce a mestá 

a časť z nich by prevzal štát. Uvedené zmeny sú však obmedzené ekonomicky – z dôvodu 

čerpania finančných zdrojov z Európskej únie. Dôslednou analýzou a správnym načasovaním 

je však možné predísť ako ekonomickým tak i politickým problémom. 

Aktívnejšiu možnosť ovplyvniť spoločenský život vidia voliči vo voľbách, ktoré sa 

bezprostrednejšie týkajú lokálnejšieho teritória. Angažovanosť jednotlivca je v jeho ponímaní 

obrazom možnosti uskutočnenia svojich aktivít a naplnenia svojich potrieb. Volieb do orgánov 

samosprávy obcí sa zúčastňuje priemerne 48% oprávnených voličov. Naposledy sa tieto voľby 

konali v decembri 2014, najbližšie voľby starostov sa uskutočnia v r. 2018. V r. 2022 budú 

regionálne a komunálne voľby spojené.  

 Chápanie voliča pri  komunálnych voľbách je iné. Participácia na municipálnom rozvoji 

je vnímaná ako občianska, nie politická. Roško definuje, že „občianska participácia má 

nadindividuálny rozmer: odkazuje na angažovanosť jednotlivca vo verejnej sfére. Vďaka nej sa 

človek potvrdzuje nie ako izolovaný jednotlivec, ale ako spoločenský aktér, ktorý realizuje svoj 

občiansky potenciál.“ (ROŠKO, 2000, s.335). V momente, keď príde dostatočný počet občanov 

k voľbám politická scéna bude vyzerať inak - nie je podstatné koho bude voliť, ale že bude 

voliť. Apatia voličov k výkonu volebného práva je často argumentovaná názorom: nemám koho 

voliť a nechcem sa podieľať na tom, čo sa deje v súčasnosti. Týmto sa práva voliť dobrovoľne 

vzdávajú. Chápu, že samospráva bezprostredne ovplyvňuje ich životy, ale uvedomujú si to iba 

v prípade, ak sa v ich živote vyskytne konkrétna situácia, ktorú musia riešiť na úrade – problém 

riešia vtedy, keď sa ich bytostne týka, keď problém vyriešia o verejné veci strácajú záujem. 

Uvedomenie si faktu sily hlasu a voľby človeka je v našej spoločnosti na začiatku. Len aktívnou 

účasťou občanov na veciach verejných je možné uskutočňovať a rozvíjať svoje mesto či obec. 

Na druhej strane je očakávaná výzva a povzbudenie občanov z radov samospráv a komunálnych 

politikov na to, aby participovali a zaujímali sa o miesto, kde žijú.  

 „Skutočné zapojenie občanov do rozhodovania vyžaduje, aby participácii najprv 

rozumeli jej iniciátori. Participatívne rozhodovanie nie je totiž módna vlna ani univerzálny liek 

na veľké rozhodovacie traumy. Je to metóda, ktorá prináša nečakane skvelé výsledky, ak ju 

používajú  

 správni ľudia, 

 v pravej chvíli a  

 v rozhodovaní o vhodnej veci.“ 
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Väčšina komunálnych politikov príchodom do funkcie spozná možnosti prakticky 

neobmedzeného vládnutia a minimálny záujem občanov o veci verejné im umožní začať obci 

robiť si vlastnú politiku. V predvolebných kampaniach majú často uvedené úlohy, ktoré nie je 

v ich silách splniť. I verejné zhromaždenia a oslovovania občanov zvyčajne organizujú iba pred 

voľbami. 

 

 Vo verejnej správe sa iba v niektorých samosprávach snažia (a to i podľa 

národnostných, náboženských, vekových, záujmových či aj rôznych iných skupín /toto 

konkrétne členenie na najpočetnejšie skupiny je potrebné si podrobne vopred v každom regióne 

osobitne zistiť /): 

 komunikovať a  nadväzovať kontakty (osobitne podľa jednotlivých skupín); 

 komunikovať prostredníctvom internetu a sociálnych sietí; 

 zaujímať sa, zisťovať názory a pohnútky konaní a správania; 

 spoznávať ich hlavné problémy, potreby, požiadavky;  

 hľadať riešenia a prichádzať s konkrétnymi návrhmi;  

 poskytnúť priestor na sebarealizáciu; 

 snažiť sa zaujať a povzbudiť k spoločnej práci alebo aspoň k niektorým spoločným 

aktivitám (napríklad aj pomocou participatívnych rozpočtov a pod.); 

a to počas svojho celého funkčného obdobia. 

 

Čistá práca pre samosprávu sa robí vtedy, keď sú dodržiavané zásady transparentnosti. 

Občania majú v svojich rukách moc. Vnímanie ľudí je ovplyvnené rozdielnym chápaním 

politiky a demokracie. K politike sa vyjadrujú kriticky, demokraciu však chápu ako pozitívnu. 

Prevládajú kritické názory na politikov, ktoré sú v nich zakorenené ešte z čias socialistického 

systému. Paralerne sa táto apatia zvyšuje so zvýšením počtu nevoličov. Prispieva k tomu 

i skutočnosť, že politik sa nebojí o stratu dôvery či vyvodenia politickej zodpovednosti 

v prípade jeho pochybenia. Napríklad zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neobsahuje 

klauzulu o sankciách vyplývajúcich pre predstaviteľov obce z dôvodu jeho porušenia. Aby moc 

politikov na akejkoľvek úrovni bola kontrolovaná musí existovať systém krížovej kontroly 

a nastavený model opatrení. V súvislosti s tým občan musí chápať systém participácie globálne 

a nie osobne. V prípade, že momentálny subjektívny názor jednotlivca a strach z rizika osloví 

skupinu občanov, ktorí problematike nerozumejú, môže nastať situácia, kedy súčasná opozitúra 

vyústi do zmarenia projektu, ktorý by bol prospešný z dlhodobejšieho hľadiska rozvoja regiónu 

v budúcnosti. 

Zapojenie obyvateľov do verejného života je možné viacerými spôsobmi. Začína sa to 

voľbou a v tomto momente sa záujem nemá skončiť. Málokedy však v záujem pokračuje. 

Minimum z voličov sa zúčastňuje na zasadnutiach zastupiteľstiev (hlavne v menších obciach), 

prípadne na rokovanie prídu vtedy, keď sa návrh na uznesenie zastupiteľstva, týka ich žiadosti. 

Absentujú zvolávania verejných zasadnutí. Argumentom býva, že aj tak nikto nepríde. To však 

nie je podstatné. Podstatné je to, že mali možnosť vyjadriť sa a zvolili ju nevyužiť. 

Zaznamenávame však rozbiehajúce sa úspechy napr. v prípade tvorby participatívneho 

rozpočtu, kedy občania majú možnosť rozdeliť finančné prostriedky hlasovaním na projekty, 

ktoré si vyberú. V tomto momente zohráva významnú úlohu i možnosť hlasovania 
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prostredníctvom internetu. Okrem toho je v rámci informovanosti verejnosti nutné využívať 

i ďalšie metódy a techniky, napr. vydávať mestský časopis, zverejňovať informácie na 

informačných tabuliach, zriadiť informačné centrá pre obyvateľov atď. Aktívne vnímanie 

spätnej väzby sa môže uskutočňovať anketami, dotazníkovým prieskumom a pod.  

Naučiť obyvateľov využívať tieto možnosti je dlhodobejším procesom, ktorý si 

vyžaduje metodologický postup. Na základe skupinovej typológie je možné už deti v školskom 

veku zapájať do aktivít samosprávy napr. organizovaním aktivít zameraných na ochranu 

životného prostredia, vytváraním detských skupín, ktoré sa budú starať o okolie svojej školy, 

domu pod záštitou obce, kde sú základné školy sú organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti. 

Každý úrad  má vytvorené štruktúry z radov odborných referentov, ktorí môžu vyvíjať aktivity 

na podporu činností týchto detí. Ďalšou skupinou, ktorá môže participovať je mládež. 

Máloktorý úrad má fungujúcu skupinu mladých ľudí, ktorá aktívne spolupracuje, prináša 

inovatívne názory a moderné pohľady. Dať priestor mladým ľuďom zveľaďovať miesto svojho 

trvalého pobytu znamená to, že v dospelosti budú brať spoluprácu so svojim starostom 

a obecným zastupiteľstvom za samozrejmú. Nebudú mať trému prísť a vystúpiť na rokovaní 

zastupiteľstva, budú mať záujem pripraviť atraktívny projekt a spolupracovať na ňom. Ďalšou 

možnou skupinou sú skupiny záujmovo orientované napr. športovci, dobrovoľné hasičské 

hliadky, mladí záchranári, skupiny zamerané na matky s deťmi, dôchodcovia atď. 

Každý z nás vie, čo by vo svojom meste chcel mať, čo by bolo pre miesto, kde žije, 

prospešné. Situáciu však vieme kvalitne zhodnotiť vtedy, keď máme dostatok informácií, jasnú 

predstavu o víziách a keď vieme na veci pozerať globálne, nie iba prospechársky. A kedy to 

chceme robiť? Vtedy, keď sme k tomu vedení, keď sa s modelom spolupráce stotožníme a bude 

pre nás samozrejmosťou.  

S informovaním verejnosti je úzko spätá, už spomínaná, transparentnosť. Z dôvodu 

zvýšenia transparentnosti vznikli rôzne organizácie, ktoré sa ňou zaoberajú, vyhotovujú 

rebríčky transparentnosti a tým prirodzene vzbudzujú záujem o veci verejné. Každý z nás si 

môže pozrieť, čo naša samospráva má zverejnené, čo nie je dostupné a komparovať. Vyhotoviť 

si internú swot analýzu a upozorniť na vzniknuté nedostatky. Informácie, ktoré nie sú dostupné 

prípadne ich samospráva nezverejňuje, ale sú verejné, môže občan získať priamo od 

samosprávy ako osoby povinnej v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Tento 

zákonný postup poskytnutia informácií využívajú občania v čoraz väčšej miere a to najme tí, 

ktorí žijú vo väčších mestách. Väčšie mestá majú v informačných možnostiach - v porovnaní 

s malými obcami – výhodu v tom, že sa rokovania zastupiteľstiev nahrávajú zvukovo 

i obrazovo a občan môže rokovanie zastupiteľstva zhliadnuť z pohodlia domova.  

 

Záver 

 

„Analýza výhod občianskej participácie z pohľadu všetkých aktérov:  

 

1. POHĽAD VOLENÝCH PREDSTAVITEĽOV    

• Umožňuje predstaviteľom miestnej samosprávy robiť lepšie rozhodnutia tým, že do procesu 

vnáša hlbšie a širšie porozumenie problémov, obáv a vecí, ktoré ľudí trápia.  
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• Zvyšuje pravdepodobnosť akceptácie rozhodnutí a návrhov, ak občania mohli mať  v tomto 

procese svoje slovo.  

• Motivuje jednotlivcov a skupiny, aby sa viac zapájali do svojej komunity, a teda rozširuje 

zodpovednosť za to, čo sa deje v komunite, medzi väčší počet obyvateľov.  

 

2. POHĽAD  VEREJNOSTI   

• Zvyšuje porozumenie, minimalizuje konflikty a vytvára podmienky pre širší verejný konsenzus 

v rozhodovaní.  

• Zabezpečuje, že ich záležitosti a obavy sú vypočuté a zobrané do úvahy, a tým zaisťuje, že 

slúžia celkovému verejnému záujmu. Celkový verejný záujem zahŕňa aj marginalizované 

skupiny obyvateľstva.  

• Poskytuje ubezpečenie, že ich volení predstavitelia samosprávy sú otvorení a dostupní. 

Keď občania vnímajú svoju samosprávu ako otvorenú, sú oveľa náchylnejší získavať  poznanie 

a porozumenie o veciach miestnej samosprávy, a tak sa stať viac schopní pri pomoci riešiť tieto 

otázky.  

 

3. POHĽAD PRACOVNÍKOV MIESTNEJ, MESTSKEJ ČI REGIONÁLNEJ  

SAMOSPRÁVY   

• Prináša záujem uvažovať o  miestnych problémoch. Tieto úvahy môžu prichádzať vo forme 

návrhov na zlepšenia alebo poukázanie na problémy, ktoré je treba vyriešiť.  

• Pomáha identifikovať možné vzájomné prínosy  medzi súperiacimi záujmami a hľadiskami.  

• Pomáha komunitným obvodom vybudovať zmysel lokálnej hrdosti na svoju štvrť, lokalitu, 

obec, mesto, región tým, že majú istý vplyv  a kontrolu nad rozhodnutiami, ktoré ovplyvňujú ich 

život.  

 • Pomáha miestnej samospráve stanoviť priority a teda podporuje lepšie finančné plánovanie 

a rozpočtovanie alokovaním finančných prostriedkov na identifikované komunitné potreby.  

• Prináša do procesu občanov a komunitné skupiny so skúsenosťou a odbornosťou mimo tých, 

ktoré sú dostupné v organizáciách  danej samosprávy,  a teda rozširuje celkové porozumenie 

problémov a poskytuje precíznejšiu  základňu pre rozhodovanie.  

• Rozvíja v komunite poznanie a  vodcovstvo ‐ kritické zložky demokratického procesu. 

Keď  občania rozumejú, vedia a majú osobnú skúsenosť z toho ako funguje samospráva a jej 

participatívna politika, majú tendenciu chcieť byť súčasťou tohto procesu.  

• Ak robí samospráva dobrú prácu, ľudia, ktorí sú do procesov zapojení získavajú rešpekt a 

uznanie a v dôsledku toho sú kooperatívnejší a viac svoju samosprávu podporujú. Zapájanie 

občanov poskytuje aj efektívny tréningový priestor pre budúcich volených predstaviteľov.  

• Produkuje konkrétne pracovné výsledky (napr. od dobrovoľníkov, neziskových organizácií, 

miestnych aktivistov), ktoré sú priamym prínosom pre komunitu. Občania prispievajú 

samosprávam značným objemom dobrovoľníckych hodín vo všetkých častiach sveta. Napr. 

jedna samospráva v USA vyčísluje, že každý rok komunitní dobrovoľníci prispejú prácou v 

rozsahu 80.000 hodín.“ 
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EKONOMICKÉ ASPEKTY INTERGROVANEJ SOCIÁLNO-

ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 
 

Zuzana Draková 

 

Abstrakt 

Predkladaný príspevok má za cieľ čitateľovi priblížiť nový trend v sociálnych službách. Podľa 

demografického vývoja je nám jasné, že naša populácia starne. V danej situácii je dôležité, aby 

sme si položili otázku, akú víziu do budúcnosti majú naše súčasne poskytované sociálne služby 

tejto cieľovej skupine. Príspevok explicitne analyzuje a popisuje komplex dlhodobej 

starostlivosti a jej prepojenia so zdravotníckym systémom na území našej krajiny. Zameriava 

sa na ekonomické a manažérske aspekty domácej starostlivosti o ľudí vyššieho veku. Kohézia a 

kontinuita poskytovaných sociálnych služieb a podpora osôb, ktoré ich zabezpečujú, sú 

kľúčovým prvkom pre vytvorenie integrovaného systému dlhodobej sociálno-zdravotnej 

starostlivosti. Obsahovo je príspevok zameraný na implementáciu projektu integrácie 

dlhodobej starostlivosti o seniorov v domácom prostredí ako novej výzvy pre sociálne služby, 

prostredníctvom ktorej dokážeme vo veľkom rozsahu eliminovať vynaložené finančné 

prostriedky nielen v jednotlivých sociálnych zariadeniach, ale aj globálne v celej našej 

spoločnosti.   

 

Abstract 

The presented contribution aims to bring the reader closer to the new trend in social services. 

According to demographic trends, it is clear to us that our population is getting older. In this 

situation, it is important that we ask ourselves what future vision our current social services 

provide to this target group. The paper explicitly analyzes and describes the complex of long-

term care and its connection to the health system in our country. It focuses on the economic 

and managerial aspects of home care for the elderly. The cohesion and continuity of the social 

services provided and the support of the persons providing them are a key element for the 

creation of an integrated system of long-term social and health care. The content is a 

contribution aimed at implementing the project of integration of long-term care for seniors in 

the home environment as a new challenge for social services through which we are able to 

eliminate to a large extent the expended funds not only in individual social facilities, but also 

globally throughout our society. 

 

Vízia budúcnosti na základe demografického vývoja 

 

 Ukazovatele demografického vývoja nám poskytujú jasné čísla, ktoré hovoria o 

absolútnom náraste ľudí vo vyššom veku, ktorí budú potrebovať zvýšenú starostlivosť. Realitou 

však je, že ľudí v produktívnom veku, ktorí sa môžu postarať o našu prestarlú populáciu ubúda. 

Na základe uvedených faktov je nevyhnutné zamýšľať sa nad novou filozofiou v poskytovaní 

sociálnych služieb a z nej vyplývajúcej inovatívnej stratégie. Hlavným aktérom v uvedenej 

situácii musí byť štát, ktorý je tvorcom sociálnej politiky, prostredníctvom ktorej by mal 

centrovať svoju pozornosť na efektívne a zároveň udržateľné stratégie.  
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 V procese transformácie spoločnosti postupne dochádzalo k poodhaľovaniu zložitejších 

problémov ľudí vyššieho veku, čo si vyžadovalo upriamenie pozornosti na  odbornú 

starostlivosť o túto cieľovú skupinu pri zabezpečovaní svojich každodenných životných 

potrieb. Je potešujúce, že v súčasnosti sa na seniorov pozeráme úplne inými očami, neberú sa 

už iba ako príťaž pre spoločnosť, ale pristupujeme k otázke starnutia populácie s nadhľadom a 

s odhodlaním riešiť tento nepriaznivý stav. Situácia v našej krajine je diametrálne odlišná oproti 

minulosti aj vďaka väčšej osvete a uvedomelejšej spoločnosti. Problémy staršej populácie sa 

tak stali jednou z hlavných priorít sociálnej politiky na území nášho štátu. 

 Značným atribútom pri starnutí populácie bol v minulosti najmä pokles pôrodnosti. V 

súčasnosti je však za prestarlou populáciou aj fakt, že sa predlžuje dĺžka života do nadpriemerne 

vysokého veku. Tento jav je spôsobený väčšou osvetou v spoločnosti, kvalitnejšou zdravotnou 

starostlivosťou, aktívnejším životným štýlom, racionálnejšou stravou a uvedomelejšou 

populáciou ako takou.  

 Na starnutie jedincov v kontexte prognóz demografického vývoja sa musí nazerať 

novou optikou v medziach kvality života seniorov. Sociálnou inklúziou, neustálym 

udržiavaním svojich nadobudnutých schopností a zručností, rozvojom intelektuálnych aktivít, 

zlepšovaním zdravotnej starostlivosti, kúpeľnou liečbou, kvalitným oddychom a relaxom, či 

cielenými terapiami je možné proces starnutia v značnej miere spomaliť, avšak nie zastaviť. 

Starnutie je totižto prirodzenou súčasťou nášho každodenného života, pretože starneme už od 

svojho narodenia. Starnutie ako také by sme nemali brať negatívne, ale práve naopak, za každý 

pribudnutý rok by sme mali byť vďační, pretože aj jeseň života sa dá prežiť plnohodnotne a 

aktívne. Pribúdajúce roky by sme mali brať ako výzvu robiť veci inak, zamerať sa na také 

činnosti a aktivity, na ktoré sme v hektickom produktívnom veku nemali čas a priestor, začať 

si plniť svoje tajné túžby a navštíviť všetky vysnívané miesta.   

 Dolná hranica veku seniorov je špecifikovaná aj ich ekonomickou aktivitou. V minulosti 

bol produktívny vek mužov aj žien rozdielny,  na území Slovenskej republiky to bol vek 60 

resp. 55 a viac rokov. S predlžujúcim sa vekom odchodu ľudí do dôchodku sa hranica 

konvenčne posúva na rozmedzie 60 - 65 rokov, čo je v súčasnosti najpoužívanejšia veková 

hranica seniority. (Vorhalíková, Rabušic, 2004)  

 Pozitívnou myšlienkou je vytvoriť koncept aktívneho starnutia s elimináciou dôsledkov 

nepriaznivého zdravotného stavu jedincov pre vytvorenie takých podmienok, aby bolo možné 

aj v neskoršom veku participovať na spoločnom systéme v oblasti ekonomických, kultúrnych, 

ale aj sociálnych vzťahov.  

 

Ekonomické aspekty intergrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti 

 

 Pri súčasných demografických ukazovateľoch sa čoraz častejšie na rôznych 

konferenciách, či v televíznych diskusných reláciách vynárajú otázky ekonomického dopadu 

nevyhnutnej zdravotnej, či sociálnej starostlivosti.   

 V uvedenej tabuľke č. 1 máme možnosť vidieť, že z dôvodu zvyšujúcej sa kapacity 

inštitucionálnej starostlivosti budovaním nových zariadení má počet občanov, ktorým bola 

poskytnutá opatrovateľská starostlivosť v ich prirodzenom domácom prostredí klesajúcu 

tendenciu.  
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Tabuľka č. 1 - Počet občanov, ktorým bola poskytnutá opatrovateľská služba 

 

 
Zdroj: Výkaz Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

  Narastajúci dlh spojený s potrebou nemalých kapitálových investícií do modernizácie, 

rekonštrukcie, či výstavby nových budov, ktoré sú určené pre výkon inštitucionálnej 

starostlivosti predstavujú riziko rýchleho vyčerpania finančných prostriedkov štátu. Rovnako 

náklady spojené s inováciou materiálneho vybavenia zariadení vážne ohrozujú finančný 

rozpočet krajiny. Pri sledovaní aktuálne vyvíjajúceho sa trendu je dôležité neustále hľadať nové 

zdroje financovania, ktoré by pokryli poskytovanie sociálnych služieb. Druhou alternatívou je 

hľadanie nových riešení pre starostlivosť o dlhodobo chorých jedincov, či seniorov, ktorí 

potrebujú intenzívnu starostlivosť. Je teda nevyhnutné zameriavať našu pozornosť na 

viaczdrojové financovanie sociálnych služieb a stanoviť si dlhodobé ciele ďalšieho rozvoja 

sociálnych služieb, ktoré budú postavené na pevných pilieroch.  

 Široké spektrum financovania sociálnych služieb  súvisí s priamym dopadom na štátny 

rozpočet Slovenskej republiky. Sociálna starostlivosť pre vybranú cieľovú skupinu seniorov 

môže byť zabezpečovaná rôznymi formami a druhmi sociálnych služieb. (Sborník VII. 

mezinárodní konference - Problematika generace 50 plus, 2010) 

 Na území Slovenskej republiky v dôsledku demografického vývoja v strednodobom 

horizonte signalizuje starnutie populácie zvýšenie finančných výdavkov na zdravotnú 

starostlivosť, pričom rezort zdravotníctva bude charakterizovaný nasledovnými znakmi: 

 

 z dôvodu pribúdania ľudí v seniorskom veku sa očakáva zvýšený nárast zdravotnej 

starostlivosti 

 finančné zdroje v zdravotníctve budú stabilné alebo s mierne klesajúcou tendenciou  

 množstvo akútnych pacientov bude stabilizované 

 počet zamestnancov v zdravotníctve bude mať klesajúci charakter 

 

(Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2013-2030, http://www.health.gov.sk 

/Zdroje?/Sources/Sekcie/IZP/ strategicky-ramec-starostlivosti-o-zdravie-2013-2030.pdf) 

 

 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.health.gov.sk%2FZdroje%3F%252FSources%252FSekcie%252FIZP%252Fstrategicky-ramec-starostlivosti-o-zdravie-2013-2030.pdf&h=ATPtsEqbx4hE2WcrUE4iQLVS8GGNIRa1Dy3DsuR8nGGf1H1WZLL68YlfjPAMsjYgSs510HuNr0KH5UxP9x1swjEQZzyYTeX_vCb66CrEgKZv96ka5zQAeRqLcOAB1JqocbkI3V_w1kU4
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.health.gov.sk%2FZdroje%3F%252FSources%252FSekcie%252FIZP%252Fstrategicky-ramec-starostlivosti-o-zdravie-2013-2030.pdf&h=ATPtsEqbx4hE2WcrUE4iQLVS8GGNIRa1Dy3DsuR8nGGf1H1WZLL68YlfjPAMsjYgSs510HuNr0KH5UxP9x1swjEQZzyYTeX_vCb66CrEgKZv96ka5zQAeRqLcOAB1JqocbkI3V_w1kU4
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Graf č. 1 - Nárast verejných výdavkov na zdravie počas rokov 2010 - 2060 ako % z HDP 

 
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva: Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2013-

2030 

 

 Jedným z výrazných atribútov, ktorý predstavuje závažné riziko pre spoločnosť je 

chudoba ľudí vyššieho veku, ktorí sú prijímateľmi sociálnych služieb. Väčšina seniorov žije v 

nepriaznivých sociálnych podmienkach na pokraji biedy a chudoby, pretože ich príjmy nestačia 

ani na pokrytie svojich základných životných potrieb a už vôbec nie na úhradu nákladov 

potrebnej sociálnej služby. Pri tomto stave hrozí riziko, že si seniori nebudú môcť uhrádzať 

sociálne služby zo svojich vlastných príjmov, ktoré sú pre ich život nevyhnutné. Súčasný stav 

si teda vyžaduje riešenie tejto problematiky a to spolufinancovaním na úrovni komunitnej 

starostlivosti, aby sa tento jav nestal prekážkou v procese deinštitucionalizácie sociálnych 

služieb.  

 Ak sa pozrieme na stav obyvateľstva v kontexte dlhotrvajúcich chronických ochorení, 

musí nám byť viac ako jasné, že z hľadiska vytvorenia udržateľného projektu integrovanej 

sociálno-zdravotnej starostlivosti je nevyhnutná kooperácia medzirezortných sektorov. 

Kohézia a vzájomná podpora Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny sú kľúčovým elementom pri tvorbe a realizácii integrovanej sociálno-zdravotnej 

starostlivosti. 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Tabuľka č. 2 - Dlhotrvajúce (chronické) ochorenie alebo zdravotný problém obyvateľov SR 

podľa pohlavia a vekových skupín (v %) 

 
Zdroj: ŠÚ SR, EHIS 2014 (UDB 30/09/2015) 

 

 Šetrenie finančných prostriedkov rozpočtu Ministerstva zdravotníctva si vyžaduje 

opatrenia s cieľom dosiahnutia konkrétneho efektívneho výsledku: 

 

 zavedenie integrovaného modelu zdravotnej starostlivosti - poskytovanie starostlivosti 

na komunitnej úrovni založenej na silnom postavení všeobecných lekárov, agentúr 

domácej opatrovateľskej starostlivosti, redukcii akútnej lôžkovej starostlivosti a 

špecializovanej ambulantnej starostlivosti 

 presun starostlivosti z akútnych nemocničných lôžok do ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti resp. domácej opatrovateľskej starostlivosti 

 zvýšenie efektivity existujúcich finančných zdrojov v zdravotníctve   

 zvýšenie produktivity práce v nemocniciach 

 skrátenie doby hospitalizácie v nemocniciach 

 redukcia počtu nemocničných lôžok  

 vytvorenie nákladovo efektívneho systému sociálno-zdravotných lôžok pre dlhodobo 

chorých, ktorých liečba alebo udržateľnosť zdravotného stavu nepotrebuje využitie 

nákladovo náročnejších nemocničných lôžok by sa mala presunúť do kompetencie 

komunitnej starostlivosti (Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2013-

2030) 

Pri racionálnom uvážení nám z faktu, že sa poskytuje starostlivosť o ľudí v ich domácom 

prostredí pre nižší počet obyvateľov vyplýva, že aj počet zamestnancov opatrovateľskej služby 

je klesajúci. 

Tabuľka č. 3 - Počet zamestnancov opatrovateľskej služby 

 

 
Zdroj: Výkaz Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
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Atribúty smerujúce k dosiahnutiu efektívnejších sociálnych služieb: 

 

 podpora a budovanie ambulantných služieb na komunitnej úrovni a vybraných druhov 

terénnych služieb s predpokladom na elimináciu pobytových sociálnych služieb 

inštitucionálneho charakteru, aby prijímatelia sociálnych služieb mohli opustiť pôvodné 

pobytové zariadenia 

 rozvoj už existujúcich, ale aj nových sociálnych služieb a odborných činností na 

komunitnej úrovni s akcentom na rodiny, ktoré sa starajú o člena rodiny odkázaného na 

pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe (Národný akčný plán prechodu z 

inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2016 

- 2020) 

 

 V projekte integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti zohráva hlavnú úlohu 

neformálne opatrujúca osoba ako kľúčový pracovník pre dobré nastavenie fungovania systému. 

Ide o takú fyzickú osobu, ktorá je v blízkom príbuzenskom vzťahu s prijímateľom sociálnej 

služby a za svoj osobitný prínos v starostlivosti o seniora alebo dlhodobo chorého jedinca 

dostáva príslušný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu. Pre budúci rozvoj kvalitnej 

integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti s dlhodobým charakterom pomoci v 

prirodzenom domácom prostredí jedinca je nevyhnutná absolútna podpora opatrovateľov ako 

kľúčových aktérov v dlhodobej starostlivosti. Primárne by malo ísť o pozdvihnutie 

opatrujúceho človeka a upriamenie pozornosti na hodnotovú orientáciu, ktorú svojim prístupom 

zabezpečuje. Sekundárnym aspektom by malo byť ich adekvátne finančné ohodnotenie, čo by 

zároveň malo prispieť aj k ich väčšej motivácii. Rozhodnutie starať sa  o svojho blízkeho 

rodinného príslušníka si totižto vyžaduje obrovské odhodlanie, vysokú dávku empatie a 

entuziazmu a zváženie oboch strán mince, ktoré so sebou takáto starostlivosť prináša.  

 Pre zabezpečenie fungovania systému starostlivosti o jedinca v jeho prirodzenom 

domácom prostredí neformálnym opatrovateľom je nevyhnutné konvenčne vytvoriť také 

podmienky, ktoré by prinášali uspokojenie pre prijímateľa a zároveň aj pre samotného 

opatrovateľa. Keďže sa v tomto prípade nezaoberáme iba dočasnou starostlivosťou z dôvodu 

nejakého náhleho zhoršenia zdravotného stavu zapríčineným napríklad úrazom, ale ide o 

skutočne sociálno-zdravotnú starostlivosť z dlhodobého hľadiska, ktorá môže trvať aj niekoľko 

rokov, je na mieste, aby sme pre opatrovateľov, ktorí sa starajú o svojich blízkych dvadsaťštyri 

hodín denne sedem dní v týždni zabezpečili tzv. odľahčovaciu službu. Táto služba by 

predstavovala odľahčenie neformálneho opatrovateľa na nevyhnutný čas pre jeho oddych, 

relax, kultúrne vyžitie, udržiavanie sociálnych väzieb, či pre administratívne záležitosti. 

Odľahčovacia služba by mala byť zriaďovaná obcami alebo mestami.  Zdravotnícke 

výkony, ktoré nie sú v kompetencii neformálneho opatrovateľa a musia byť vykonané na 

vysokej odbornej úrovni s cieľom neohroziť život jedinca by boli zabezpečené zdravotníckym 

pracovníkom, ktorý by v prípade potreby prišiel za klientom do jeho domáceho prirodzeného 

prostredia.  

 V nasledujúcej ukážke jednotlivých schém si môžeme jednoducho porovnať, že 

namiesto 132 pracovníkov, ktorí pracujú vo veľkokapacitných zariadeniach, pri projekte 

integrovanej domácej sociálno-zdravotnej starostlivosti sa pohrávame s myšlienkou 

zainteresovania troch starajúcich sa pracovníkov. 
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Obrázok č. 1 - Personálne obsadenie Zariadenia pre seniorov Dubina (132 zamestnancov) 

 

 
 

Zdroj: Zariadenie pre seniorov Dubina 

 

Ako máme možnosť vidieť, pri projekte integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti 

z manažérskeho aspektu teda môžeme hovoriť o výraznom znižovaní počtu potrebného 

personálu.     

 

Graf č. 2 - Schéma personálnej skladby v projekte integrovanej sociálno-zdravotnej 

starostlivosit 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Projekt integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti z ekonomického aspektu zároveň 

prináša: 
 

 elimináciu vynakladania finančných prostriedkov 
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 energie - vykurovanie, elektrika, voda, plyn 

 rekonštrukcia a modernizácia budov zariadení 

 úprava exteriérov zariadení 

 údržba interiéru zariadení 

 

 Podkladom pre integrovanú sociálno-zdravotnú starostlivosť je komunitný plán. 

Východiskovým dokumentom pri spracovávaní a schvaľovaní komunitného plánu sociálnych 

služieb obcí a miest sú Národné priority. Reflektujú aktuálnu situáciu v oblasti poskytovania 

sociálnych služieb. Ide predovšetkým o nedostatočnú kapacitu sociálnych služieb 

poskytovaných v prirodzenom prostredí občanov, potrebu zabezpečenia udržateľnosti 

financovania sociálnych služieb a rozvoja ich kvality. Vychádzajú z potrieb v národnom i 

európskom kontexte s kladením dôrazu na dostupnosť sociálnych služieb a ich dlhodobú 

finančnú udržateľnosť a efektivitu. (Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na 

komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2016 - 2020) 

 V danej situácii je dôležité, aby sme sa zamysleli, akú víziu do budúcnosti majú naše 

súčasne poskytované sociálne služby vybranej cieľovej skupine a kam smerujú. Položme si 

otázku, do kedy chceme budovať nové veľkokapacitné zariadenia, ktoré nenapĺňajú hodnotovú 

orientáciu a základné psycho-sociálne atribúty. Predložený príspevok stručne rozanalyzoval 

riešenú problematiku a priniesol možnosti, ako efektívnejšie a s minimalizovaním finančných 

nákladov poskytovať sociálne služby s dôrazom na osobitný prínos starostlivosti v prirodzenom 

domácom prostredí jedinca. 
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PROTIPOVSTALECKÝ BOJ V AFGHÁNISTÁNU V LETECH 

2001 –2004 
 

Emerich Drtina 

 

Abstrakt 

Když americké a koaliční jednotky 7. října 2001 vpadly do Afghánistánu a velmi rychle svrhly 

vládu Tálibánu, výrazně podcenily důsledky okupace válkami zničené země bez fungující vlády. 

Zvláště selhaly v odhadu rozsahu a základní příčiny podpory Tálibánu a al-Káidy místním 

obyvatelstvem. Snaha dosáhnout rychlých řešení vedla k akcím, které povzbudily povstalce ve 

východních a jižních částech Afghánistánu. Navíc koalice nedokázala připravit své jednotky na 

možnost vést delší tažení proti povstalcům. Spojené státy zcela, a v menší míře ostatní koaliční 

státy, ignorovaly zkušenosti z minulosti. Zpočátku nepodnikly žádné kroky pro vytvoření funkční 

strategie pro protipovstalecký boj, ani nevycvičily a nevybavily své vojáky a civilní poradce. 

Na tyto nedostatky byly upozorňovány již od počátku invaze do Afghánistánu, avšak trvalo 

několik let, než byla přijata nápravná opatření. 

 

Abstract 

When American and coalition forces invaded Afghanistan on 7th October 2001 and swiftly 

overthrew the Taliban government, they seriously underestimated the repercussions of 

occupation in a country devastated by wars and lacking a functional government. In particular, 

they failed to assess the degree and main root of support for the Taliban and al-Qaeda from the 

part of the local inhabitants. Attempts to achieve quick solutions, led to actions that emboldened 

insurgents in the Eastern and Southern parts of Afghanistan. Moreover, the coalition failed to 

prepare its troops for the possibility of a longer campaign against insurgents. The United States 

completely ignored – the coalition states to a lesser extent – past experience. From the 

beginning they did not take steps in order to create a functional strategy for counterinsurgency, 

nor did they train and equip their troops and civil advisers. They were warned about these 

shortcomings from the start of the invasion to Afghanistan; however, it took several years 

before leading politicians and commanders agreed to a remedy. 

 

Úvod 

 

Cílem příspěvku je pokusit se vystihnout problémy, se kterými se potýkaly počátky akcí 

proti afghánským povstalcům, které následovaly po porážce al-Káidy a Tálibánu po invazi 

Spojených států a jeho spojenců do Afghánistánu. Především se jedná pro období od konce roku 

2001 do roku 2004, protože v této době postupně docházelo ke změně přístupu ve strategii i 

taktice koaličních jednotek k vedení vojenských i nebojových operací, přestože některé prvky 

se podařilo prosadit až v následujících letech. 

Při zpracování tématu jsem vycházel z prací, které vznikly krátce po invazi do Afghánistánu, 

abych tím zdůraznil skutečnost, že podcenění situace a nedostatky vedení protipovstaleckého 

boje byly zřejmé již od počátku. Jedná se například o práce: Biddle, S. Afghanistan and the 

Future of War: Implications for Army and Defense Policy. Carlisle, PA: Strategic Studies 

Institute, 2002; ICG. Afghanistan: The Problem of Pashtun Alienation. [online] 2003-08-05; 
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nebo Woodward, B. Bush at War. New York: Simon & Schuster, 2002. Dalšími zdroji byly 

hodnotící zprávy: Report No 123 Countering Afghanistan’s Insurgency: No Quick Fixes. In 

Center for Strategic and International Studies [online] 2006-11-02. A také práce, ve kterých 

jsou použity, nebo vycházejí z postřehů přímých účastníků nasazených v Afghánistánu, např.: 

Evans, M. Marines to Face Guerrilla Warfare as Tálibán Fighters Change Tactics. In The Times 

21. 3. 2002; nebo Marston, D. – Malkasian C. et al. Counterinsurgency in Modern Warfare. 

Oxford: Osprey, 2008. 

 

Svržení Tálibánu v letech 2001 a 2002 

 

Po útocích z 11. září 2001 americký prezident George Bush ml. požadoval po Tálibánu 

vydání bin Ládina a všech vedoucích představitelů al-Káidy, kteří se nacházeli na území 

Afghánistánu. Tento požadavek Tálibán zcela odmítl a americká vláda začala s přípravou plánů 

na vpád do Afghánistánu. Již 26. září první operativci CIA dorazili na území ovládané Severní 

aliancí25, aby zde projednali možnosti vojenských operací. Američané prohlašovali, že hlavním 

cílem vojenských akcí USA v Afghánistánu bude zabití nebo dopadení vedení al-Káidy. 

Zároveň přiznávali, že pro dosažení svých cílů se budou muset vypořádat s odporem Tálibánu. 

To se plně shodovalo s cíli Severní aliance. Avšak americká vládní mise nebrala na zřetel 

skutečnou vojenskou a politickou situaci v Afghánistánu té doby. Hlavní důraz byl kladen na 

provedení okamžité akce a nalezení lidí zodpovědných za teroristické činy z 11. září 2001. 

Nedostatečné dlouhodobé plánování se projevilo dalekosáhlými nepříznivými důsledky 

v následujících měsících a letech. 

Základním cílem vojenských operací, jak je nastínili ministr obrany Donald Rumsfeld a 

generál Richard Myers, bylo přinutit Tálibán vydat Usámu bin Ládina, nebo čelit následkům, 

když se nepodvolí. Toho mělo být dosaženo rozšířením vztahů s protitálibánskými skupinami 

a zvrátit vojenskou situaci ve prospěch Severní aliance. Dalšími body bylo získání 

zpravodajských informací a obecně ztížit život teroristickým organizacím. Posledním na 

seznamu bylo poskytnutí humanitární pomoci. (Woodward, 2002, s. 201–202) 

Operace Enduring Freedom (dále též OEF) začala 7. října 2001, když americká a britská 

letadla a střely s plochou dráhou letu udeřily na cíle al-Káidy a Tálibánu. Zároveň začaly do 

Afghánistánu pronikat americké a britské speciální jednotky, které měly podpořit Severní 

alianci a na jihu další protitálibánské paštunské skupiny. Tálibán reagoval vytvořením vlastních 

velkých bojových svazků, kterým však koaliční letecké údery rychle uštědřily těžké ztráty. 

Tálibán získával pomoc převážně od pákistánských zpravodajských služeb a rekruty 

z paštunských oblastí u severozápadních hranic. Za necelý měsíc se díky náletům a akcím 

speciálních jednotek podařilo vytvořit příhodné podmínky pro Severní alianci, která začala 

vítězit. Na konci listopadu 2001 jednotky Severní aliance obsadily Mazár-e Šaríf, Kábul a 

Kundúz. (Rothstein, 2006, s. 11–13) 

Jakmile se na začátku prosince protitálibánské paštunské skupiny na jihu vedené Hámidem 

Karzajím a koaliční speciální jednotky s podporou více než tisíce příslušníků Námořní pěchoty 

Spojených států přiblížily ke Kandaháru, Tálibán se začal rozpadat. Představitelé a většina 

                                                           
25 Oficiálně Jabha-yi Muttahid-i Islāmi-yi Millī barāyi Nijāt-i Afghānistān (Spojená islámská fronta za spásu 

Afghánistánu) vznikla na konci roku 1996. Podporovaly ji Indie, Írán, Rusko, Tádžikistán a Turecko. Vystupovala 

proti vládě Tálibánu podporovaném Pákistánem a Saudskou Arábií. 
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bojovníků Tálibánu a al-Káidy opustili město 8. prosince 2001 a snažili se ukrýt v horských 

oblastech na východě Afghánistánu. (Rothstein, 2006, s. 13–14)26 Zde se projevila skutečnost, 

jak byla křehká podpora Paštunů Tálibánu. Většina koaličních velitelů si tuto okolnost při své 

snaze zničit jednotky al-Káidy a Tálibánu neuvědomovala. Mnoho příslušníků speciálních 

jednotek mělo pocit, že více času se mělo věnovat zesílené paštunské podpory pro svržení 

Tálibánu spíše než se tolik spoléhat na Severní alianci. Zároveň pátrací operace s cílem 

dopadnout členy al-Káidy a Tálibánu společně s leteckými údery na oblasti, ve kterých žily 

paštunské komunity, znepřátelily obyvatelstvo. Později se z nich stali povstalci, případně jejich 

podporovatelé. (Marston – Malkasian, 2008, s. 225) 

Po svržení Tálibánu zůstalo politické vakuum. Přímí účastníci popisovali, jak protitálibánští 

paštunští čelní představitelé nedokázali alespoň navenek projevovat soudržnost. Spěchali, co 

nejrychleji si vybudovat svoji vlastní autoritu, využívali jakýchkoliv dostupných prostředků, 

soupeřili, aby si získali co nejvíce vlastních „poddaných“. Po Afghánistánu se rozlil pocit 

beztrestnosti za různé zločiny, které se daly zdůvodňovat snahou o zajištění pevného režimu. 

Pokud vůdci jednotlivých frakcí slibovali věrnost ústřední afghánské vládě, byla jim 

ponechávána volná ruka a mohly se vracet ke svým starým způsobům ovládání obyvatelstva. 

(Report No 123, 2006-11-02) 

Když se Tálibán a al-Káida stáhly do hor na východě a jihu Afghánistánu, přešlo se ke 

konvenčnějšímu stylu vedení vojenských operací. Boje o Tóra Bóra27 v prosinci 2001 

zvýraznily některé nedostatky spolupráce koaličních speciálních jednotek a Severní aliance. 

V hlášeních Severní aliance se uvádělo, že bojovníci al-Káidy a Tálibánu se v této oblasti 

důkladně zakopali a opevnili. Avšak během série průzkumných výpadů koaličních jednotek se 

o tomto našlo velmi málo důkazů. Někteří američtí velitelé a politici obviňovali Severní alianci 

z nedostatku motivace a požadovali nasazení většího počtu vlastních vojáků v této oblasti. 

Následně sem byly poslány útvary 10. horské, 82. a 101. výsadkové divize, které nechápaly 

podstatu boje proti povstalcům. Nikdy na tento způsob vedení války nebyly cvičeny. Jejich 

jediným cílem bylo nalezení a zajetí nebo zabití vůdců al-Káidy a Tálibánu. (Marston – 

Malkasian, 2008, s. 226)28 

V březnu 2002 se rozeběhla první rozsáhlá konvenční operace v Afghánistánu, Anaconda. 

Více než 2000 afghánských, amerických, australských, britských, kanadských a 

novozélandských vojáků mělo byt letecky přepraveno do východních oblastí, aby zde zničili 

kolem 1000 bojovníků al-Káidy a Tálibánu. Koaličním jednotkám se podařilo zabít asi 500 

povstalců, avšak většina pozorovatelů měla pocit, že podobné opotřebovávací bitvy stěží 

                                                           
26 Detailnější popis nasazení speciálních jednotek a průběh této i následujících operací viz např.: Biddle, S. 2002. 

Afghanistan and the Future of War: Implications for Army and Defense Policy. Carlisle, PA: Strategic Studies 

Institute, 2002, 68 s. ISBN 1-58487-107-5; Stewart, R. W. et al. 2006. Operation Enduring Freedom: The US 

Army in Afghanistan. Washington: US Army Center of Military History, 2006, 72 s. ISBN 103161–000. 
27 Jedná se o podzemní úkryt, komplex jeskyní, v Bílých horách v provincii Nangarhár na východě Afghánistánu, 

který byl v 80. letech 20. století vybudován mudžáhidy za pomoci CIA. 
28 Daniel Marston se odvolává na rozhovory, které v letech 2005–2007 vedl s americkými důstojníky. Jeden z nich, 

který sloužil jako styčný důstojník na Královské vojenské akademii v Sandhurstu a vedl přednášky na téma 

zkušenosti z Afghánistánu a Iráku, zdůrazňoval, že nikdy před svým nasazením v Afghánistánu nebyl cvičen, ani 

nečetl materiály zabývající se protipovstaleckými operacemi. 
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povedou k vítězství.29 Některé skupiny povstalců se stáhly k hranicím s Pákistánem, jiné 

ustoupily na jih Afghánistánu. Tehdejší ředitel CIA George Tenet to v té době komentoval 

slovy: „Vstupujete do další fáze, která bude ve skutečnosti obtížnější, protože se budete 

pravděpodobně střetávat s menšími skupinami bojovníků, jejichž cílem bude vést proti vám 

klasické protipovstalecké operace.“ (Evans, 2002) 

Ministr obrany Spojených států Donald Rumsfeld se v tomto vývoji ztrácel. Na zřeteli měl 

něco zcela jiného. Počty zajatých nebo zabitých povstalců v horách se mu nezdály dostatečně 

vysoké, proto v srpnu 2002 zahájil operaci Mountain Sweep, na které se především podílela 82. 

výsadková divize. (Rothstein, 2006, s. 143) Tato operace se stala ukázkovým příkladem toho, 

jak jednotka nevycvičená pro boj proti povstalců dokáže podpořit narůstající odpor 

obyvatelstva proti okupačním sílám, a zároveň jej přiklonit na stranu povstalců. 

V červnu 2003 bylo do OEF zapojeno kolem 9000 amerických vojáků, avšak pouze 

v omezené míře dokázali zajišťovat bezpečnost pro místní obyvatelstvo. Především byli 

podřízeni Místnímu velitelství východ (Regional Command East), které mělo na starost hranici 

s Pákistánem od Kábulu na jih ke Kandaháru. Většina konvenčních sil neměla výcvik v boji 

proti povstalcům. Svými „protiteroristickými“ zásahy, které postihovaly také civilisty, 

zvyšovaly v této oblasti původně poměrně nízkou podporu Tálibánu. Jeden z přímých účastníků 

uvedl, že rozsáhlé výpady vyvolávaly nepřátelství místního obyvatelstva, živily nedůvěru a 

vytvářely další překážky při získávání zpravodajských informací. (Rothstein, 2006, s. 111) 

Mimo taktických nedostatků při bojích proti povstalcům se koalice nedokázala podívat na 

situaci s nadhledem a pokusit se pochopit hospodářské a politické problémy, se kterými se 

paštunské obyvatelstvo potýkalo. Například všichni afghánští povstalci byli označováni za 

talibánce, přestože v mnoha případech se jednalo pouze o nespokojené Paštuny. Trvalo více 

než pět let, než si vojenští velitelé a především političtí představitelé koalice uvědomili, že velká 

část povstalců bojuje z důvodů ekonomických, z pocitu ukřivdění, kvůli odplatě a kmenovým 

nebo etnickým sporům. Než se koaliční jednotky stihly poučit ze svých chyb, již došlo 

k napáchání mnoha škod, které stály za podporou nebo přímým zapojením se do povstání proti 

okupačním silám, případně afghánským jednotkám, které spolupracovaly s koalicí. 

 

Změna v přístupu 

 

Mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly (International Security Assistance Force – ISAF) 

byly vojenskou misí v Afghánistánu pod vedením Severoatlantické aliance ustavenou Radou 

bezpečnosti Organizace spojených národů 20. prosince 2001 v návaznosti na Bonnskou 

dohodu. Původním úkolem ISAF bylo zajistit Kábul s okolím proti Tálibánu, al-Káidě a dalším 

místním povstalcům, aby mohla fungovat vláda Hámida Karzaje. V říjnu 2003 Rada 

bezpečnosti rozšířila působnost mise na celý Afghánistán. 

Zpočátku bylo v rámci ISAF nasazeno 4500 vojáků, což byl výrazně menší počet oproti 

odhadovaným 30 000 vojáků obecně považovaných za nezbytné pro zajištění větších měst. 

Hlavním důvodem bylo, že členské státy OSN nebyly schopné zajistit dostatečný počet 

                                                           
29 Detailněji o diskuzích ohledně operace Anaconda viz např.: Biddle, S. 2002. Afghanistan and the Future of War: 

Implications for Army and Defense Policy. Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, 2002, 68 s. ISBN 1-58487-

107-5; Naylor, S. 2005. Not a Good Day to Die: The Untold Story of Operation Anaconda. New York: Penguin, 

2005, 448 s. ISBN 978-0425207871. 
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personálu pro potencionálně nebezpečné nasazení. (Report No 123, 2006-11-02) V srpnu 2003 

NATO převzalo velení nad ISAF. A po rozšíření mandátu se v roce 2004 vojáci ISAF posunuli 

na sever a v roce 2005 na západ Afghánistánu. 

Výrazná změna v přístupu v boji proti povstalcům nastala po personálních změnách ve 

strukturách Velitelství spojených sil v Afghánistánu (Combined Forces Command-Afghanistan 

– CFC-A). Generálplukovník David Barno v roce 2003 převzal velení nad Spojeným úkolovým 

uskupením 180 (Combined Joint Task Force-180). Uvědomil se, že hlavní úsilí je třeba zaměřit 

na afghánské obyvatelstvo, ne chytání a zabíjení příslušníků al-Káidy a Tálibánu. Společně se 

svým štábem vytvořil plán na zajištění bezpečnosti a stability v jižních a východních oblastech 

Afghánistánu v roce 2004. Nastudovali práce uznávaných teoretiků protipovstaleckého boje: 

Roberta Thompsona, Davuda Galuly, Franka Kitson a dalších. Zároveň se zaměřili na postupy 

použité při protipovstaleckých taženích v minulosti. (Marston – Malkasian, 2008, s. 230) 

Docházelo ke zlepšování zpracování zkušeností a předávání informací získaných při akcích 

proti povstalcům. Vojenští velitelé také začínali chápat, že politické, hospodářské, kulturní a 

etnické problémy jsou mnohem důležitější než náboženská motivace, kterou dříve společně s 

politiky považovali za klíčovou. Zároveň si uvědomili, že afghánská armáda (ANA) a policie 

(ANP), řádně financované, vycvičené a vybavené, jsou naprosto nepostradatelné pro zajištění 

stability a bezpečnosti pro fungující civilní správu. 

 

Provinční rekonstrukční týmy 

 

Přijetí koncepce provinčních rekonstrukčních týmů (PRT) v roce 2002 mělo výrazný dopad 

na vedení boje proti afghánským povstalcům. Hlavním účelem byla za použití týmů tvořených 

civilisty a vojáky obnova oblasti, kontroly a zajištění bezpečnosti místního obyvatelstva pod 

dohledem afghánské ústřední vlády. Prvními byly Spojené státy následované dalšími zeměmi, 

které působily v relativně klidných oblastech, především na severu a západu. Na konci roku 

2006 ISAF vedl 27 PRT rozmístěných po celém Afghánistánu. (Marston – Malkasian, 2008, s. 

233–234) 

Obecně byly PRT oceňovány, avšak i v tomto konceptu se vyskytovaly chyby. Především 

byly zpočátku kritizovány za skutečnost, že více vystupovaly v zájmu států, které je zřizovaly, 

než ve prospěch afghánské vlády. To vyvolávalo rozpory v určení typu služeb, které měly být 

poskytovány. PRT byly ochromovány politickými omezeními vztahujícími se na nasazení 

vojáků, nedostatkem zdrojů a neochotou místních bezpečnostních složek postihovat 

kriminalitu. Projevoval se také strach o vlastní bezpečnost. (Rubin, 2006, s. 19) 

NATO tento koncept dále rozvedlo do strategie Afghánské rozvojové zóny (ADZ – Afghan 

Development Zone), která byla realizována v rámci Místního velitelství jih (Regional Command 

South), především v provinciích Hilmand a Kandahár. Avšak ADZ nebyly přiděleny další 

finanční prostředky a ostatní zdroje nutné pro účinný postup při potlačování povstání. (ICG, 

2003, s. 15) Neustále se nepříznivě projevoval nedostatek koordinace mezi členy koalice. 

Každý měl odlišný názor na cíle mise a na způsob, jakým mají být dosaženy. To se samozřejmě 

projevovalo v plánování a v realizaci projektů. Ke zlepšení situace docházelo postupně 

s nabývajícími zkušenostmi až v následujících letech. 
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Závěr 

 

Protipovstalecký boj v Afghánistánu byl z počátku neúspěšný, protože koalice nepochopila 

dlouhodobé dopady svého rozhodnutí vyslat do této země vojáky. Nedokázala rozpoznat rámec 

a důvody místního obyvatelstva, proč podporovalo rozrůstající se povstání. Nechápala, a proto 

nemohla aplikovat, správné postupy v boji proti povstalcům, především v nevojenských 

ohledech. 

Při vypuknutí afghánského povstání nebylo hlavním činitelem náboženství. Naopak prim 

mezi nespokojenými Afghánci hrály etnické rozpory, špatná vláda a hospodářské problémy. 

Především se toto projevovalo mezi Paštuny, kteří tradičně ve svých rukou drželi politickou 

moc v afghánské společnosti a rázem se stali občany druhé kategorie. (Cordesman, A. H. 2006) 

Dalším podnětem se stala přítomnost západních vojáků, kteří byli vnímáni jako okupanti. 

Ze svých chyb se koalice dokázala poučit až po roce 2004, když koaliční jednotky zlepšily 

své znalosti a získaly zkušenosti se strategií protipovstaleckého boje. Hlavním hybatelem 

v tomto ohledu byly provinční rekonstrukční týmy, které používaly kombinaci vojenských a 

civilních prostředků při řešení specifických problémů místního obyvatelstva, zajišťovaly 

bezpečnost, rozvíjely infrastruktur a tím si získávaly důvěru a podporu lidí.  

Ve stejné době mnoho koaličních polních velitelů učinilo výrazný pokrok v pochopení 

vedení protipovstaleckých bojových operací. Snažili se dívat na povstání v Afghánistánu z pro 

ně nového pohledu a v úvahu začali brát také hlediska povstalců. 

Vedení úspěšného tažení proti povstalcům vyžadovalo značné finanční prostředky a 

především dostatečné množství politické vůle. S tím je spojené srozumění politiků se 

závazkem, že toto tažení může trvat desítky let a že s sebou nevyhnutelně přinese oběti na 

životech při zajišťování bezpečnosti a obrany v ovládaných oblastech. Pro všechny: vojáky 

přímo nasazené v boji, rozhodující politické představitele i civilisty západních zemí sledující 

domácí tisk, toto znamenalo vzít v potaz také názory místního obyvatelstva a uvědomit si, že 

západní výchova a názory příliš nepomohou, protože jsou na hony vzdáleny každodenní realitě, 

ve které průměrní Afghánci žijí. 

Chápavější přístup připravil cestu pro implementaci fungující protipovstalecké strategie, 

která by dokázala spojit všechny různorodé skupiny v rámci koalice, afghánské vládní moci a 

také místní obyvatele, včetně těch, kteří podporovali povstání. Hlavním cílem bylo získat si 

duše a srdce Afghánců. 

Až v roce 2007 se zdálo, že nejdůležitější státy koalice začaly lépe chápat podstatu boje proti 

povstalcům, avšak aplikace klíčových kroků v praxi (jednotný postup, pochopení místních 

poměrů, ochrana civilního obyvatelstva, výcvik místních životaschopných bezpečnostních sil) 

pro ně zůstávala velkou výzvou. 
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SOCIÁLNÍ KAPITÁL: JEHO PŮVOD A APLIKACE V MODERNÍ 

EKONOMICE 
 

Jiří Dušek 

 

Abstrakt: 

Ambicí předloženého příspěvku je snaha představit význam sociálního kapitálu v moderní 

ekonomice, v jehož využívání se však vyskytují značné rezervy. Tato problematika je 

v podmínkách České republiky v současné době velmi aktuální, zejména v kontextu vzniku a 

rozvoje spolupráce obcí. Motivací ke zpracování tohoto příspěvku byl proto nejen současný 

stav a vývoj spolupráce obcí v ČR, ale i snaha zhodnotit nové teoretické koncepty, protože 

zásadním změnám v této oblasti by měla vždy předcházet důkladná analýza a diskuse. Příspěvek 

charakterizuje i tzv. neokapitál – sociální kapitál, jeho historii, konceptualizaci, formy, způsoby 

měření apod. Koncept sociálního kapitálu, ovlivňující významně ekonomický vývoj a zejména 

ekonomický růst, patří mezi moderní přístupy v oblasti rozvoje regionální ekonomiky, který se 

zabývá studiem sociálních sítí, vztahů, důvěry, normami a hodnotami. 

 

Abstract:  

The ambition of this article is to make an attempt to present the importance of social capital in 

modern economy, because there are major reserves in the application of social capital. This 

issue is currently very prevalent in the conditions of the Czech Republic, especially in the 

context of the establishment and development of cooperation of municipalities. Motivation to 

write this article was thus not only the current situation and the development of municipal 

cooperation in the Czech Republic but also effort to assess the new theoretical concepts, 

because major changes in this area should take place only after profound analysis and 

discussion. The article characterizes the so-called neocapital – social capital, its history, 

conceptualization, forms, measurement methods, etc. The concept of social capital, 

significantly affecting particularly the economic development and economic growth, belongs to 

modern approaches in the development of the regional economy and studies the social 

networks, relationships, trust, standards and values. 

 

Úvod 

 

V posledních letech se do popředí úvah o předpokladech hospodářského rozvoje dostává 

sociální kapitál, který představuje vztahy mezi lidmi jako jednotlivci i jejich nejrůznějšími 

společenstvími, jako jsou zájmové skupiny a profesní sdružení, formální organizace a instituce 

reprezentující občany (Maier a Peltan, 2012, s. 146). Ukazuje se, že pro rozvoj a prosperitu 

území je sociální kapitál přinejmenším stejně důležitý jako dostupnost přírodních zdrojů a 

finančního kapitálu. Koncept sociálního kapitálu se tak stává dle Bofoty, 2012, s. 5, klíčovým 

pojmem v mnoha oblastech výzkumu. Řada odborných děl oslavila jeho význam i jeho žádoucí 

sociální a ekonomické efekty, zatímco jiné zpochybnily jeho platnost a užitečnost. Navzdory 

této diskuzi je sociální kapitál jako koncept postaven na důležité myšlence, že stojí za to 

studovat sociální interakce, protože pomáhají jednotlivcům, komunitám a společnosti 

dosáhnout svých cílů. Odlišná úroveň sociálního kapitálu pomáhá dle Majerové, et al, 2011, s. 
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9, vysvětlit, proč se některé regiony úspěšně rozvíjejí a jiné, s podobnými charakteristikami, se 

jen obtížně vyrovnávají s hospodářskými i sociálními problémy. Každý region i každá lokalita 

jsou jedinečnými seskupeními tradičních i moderních prvků, jejichž detailní konstelace je 

neopakovatelná a často i obtížně identifikovatelná. Subtilnost prvků sociálního kapitálu souvisí 

s proměnlivostí v čase a s jejich vzájemnou provázaností. Vztahy mezi nimi mají někdy kořeny 

v hluboké minulosti, jindy jsou velice aktuální, ale vždy se prolínají. 

 

Minulost, současnost a budoucnost sociálního kapitálu 

 

Zájem o problematiku sociálních vazeb není nový, společenští vědci a komentátoři již 

mnoho staletí studují způsoby, jak spolu lidé žijí. Například před skoro 180 lety De Tocqueville, 

1838, ve svém díle Demokracie v Americe komentoval potřebu lidí družit se slovy „Američané 

všech věkových kategorií, ve všech fázích života a všech dispozic, navždy vytvářejí 

společenství“. O více než sto let později se myšlenka „psychologického zážitku komunity“ stala 

ústředním tématem disciplíny tzv. komunitní psychologie. Zážitek komunity je definován jako 

pocit vzájemné sounáležitosti, kdy členům komunity sobě navzájem i na komunitě záleží, a 

sdílená víra, že potřeb členů komunity bude dosaženo prostřednictvím závazku být spolu. 

Existují čtyři aspekty zážitku komunity: členství, vliv, integrace a naplňování potřeb a sdílené 

emocionální spojení, které lze identifikovat v řadě významných komunit, jako je sousedství, ze 

zájmových a profesních komunit například profesní sdružení, sítě přátel a příbuzných a církevní 

společenství (Frumkin, Frank, Jackson, 2004, s. 161). Vlastní koncept sociálního kapitálu ve 

své současné podobě může být vysledován do první poloviny 20. století a rané aplikace až do 

19. století (Grootaert, Van Bastelaer, 2002, s. 2). Implicitně se rolí sociálních vztahů od dob 

francouzského sociologa Émila Durkheima (1858-1917) zabývala celá řada sociologů. Termín 

„sociální kapitál“ byl poprvé použit v roce 1916 v článku The Rural School Community Center 

(Hanifan, 1916) ve snaze zdůraznit význam vstřícné a přátelské pospolitosti pro úspěšné 

vzdělávání dětí. Další zmínky o sociálním kapitálu se následně objevují až s několika desítek 

letým odstupem po druhé světové válce v 50. letech (např. Seeley, Sim, Loosey, 1956, nebo 

Banfield, 1958), explicitně se samotný pojem sociální kapitál objevuje až v 70. letech 20. století, 

mimo jiné v souvislosti s teorií kolektivního jednání (Šafr, Sedláčková, 2006, s. 14). Velké 

popularitě se koncept sociálního kapitálu těší od počátku 90. let 20. století. Hlavní důvod lze 

spatřovat dle Häubererové, 2011, v tom, že neexistuje pouze jedna uznávaná obecná teorie 

sociálního kapitálu, setkáváme se tak s mnoha konceptuálními přístupy, které využívají rozdílné 

způsoby měření. 

Koncept sociálního (společenského) kapitálu nabízí podle Šafra a Sedláčkové, 2006, s. 

14, ucelený rámec jak teoretického uvažování, tak empirického zkoumání skupinových a 

společenských vazeb. Za jeho rostoucí popularitou se dle Portese, 1998, skrývá jak zaměření na 

studium pozitivních důsledků sociability, tak zkoumání sociálního kapitálu jako skrytého zdroje 

moci a vlivu individuí i společenských skupin. Termín sociální kapitál je poměrně nový, poprvé 

ho v sociálních vědách použili v 70. letech 20. století, víceméně spíše metaforicky, americký 

ekonom Glenn Loury a francouzský sociolog Pierre Bourdieu. Známým se pojem stal až díky 

teoretickému a empirickému rozpracování amerického sociologa Jamese Colemana (např. 

Coleman, 1987, 1988, 1990). Do české sociologie uvedl pojem sociální kapitál Možný, 1991, 

když ho použil pro analýzu rozpadu státně socialistického systému, a Matějů, 1993, při analýze 
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konverze sociálního kapitálu nabytého za socialismu na jiné formy specifických kapitálů a jeho 

vlivu na vzestupnou sociální mobilitu. Do středu zájmu sociálněvědního výzkumu se 

problematika sociálního kapitálu dostává v 90. letech díky dílu amerického politologa Putnama 

(např. Putnam, Leonardi, Nanetti, 1993, či Putnam, 1995). Nicméně je třeba zdůraznit, jak 

poukazují např. Portes, 1998, a Lin, 2001, že podstatou sociálního kapitálu jako investice do 

sociálních vztahů při očekávaných výnosech se sociologie zabývala již před zavedením 

samotného pojmu zejména při studiu sociálních sítí (viz Granovetter, 1973, Lin, Ensel, Vaughn, 

1981, Lin, Vaughn, Ensel, 1981, Burt, 1982, 1992). Nyní se koncept sociálního kapitálu začíná 

rozšiřovat do dalších vědních disciplín. 

 

Teoretické konceptualizace sociálního kapitálu 

 

V posledních dvaceti letech zaznamenala dle Pilečka, 2010, s. 64, frekvence výzkumu 

sociálního kapitálu rapidní vzestup a dostala se do popředí zájmu nejen odborníků v rámci 

akademické sféry, ale i politiků (dále viz Halpern, 2005, Radcliffe, 2004). Největší rozmach 

zaznamenal tento interdisciplinární koncept (Adam, Rončević, 2003) na poli sociálních věd 

(sociologie, politologie, sociální geografie) a také ekonomie, kde se mu dostalo širokého 

uplatnění. Nedostatek dohodnutých a zavedených definic sociálního kapitálu v kombinaci s 

multidisciplinárním přístupem vedl ke spontánnímu procesu růstu různých interpretací tohoto 

konceptu. Výsledné definice, které jsou naštěstí častěji komplementární než protichůdné, se 

používají v řadě výzkumných projektů a aktivit tak, aby se pokusily co nejlépe zachytit podstatu 

a rozvojový potenciál koncepce. Závažnost této problematiky vedla v této oblasti i navzdory 

chybějící shodě na přesné definici sociálního kapitálu k realizaci empirického i aplikovaného 

výzkumu. Jasné vymezení použitého konceptu a tomu uzpůsobená metodika ve většině případů 

ukázala, že solidních a reprodukovatelných výsledků týkajících se vlivu sociálního kapitálu na 

ekonomický rozvoj může být dosaženo i bez existence shody na konkrétní definici (Grootaert, 

Van Bastelaer, 2002, s. 2). 

Pojem sociální kapitál je velmi široký, užívaný v mnoha různých kontextech a definovaný 

mnoha způsoby. Základní myšlenka konceptu sociálního kapitálu je velmi jednoduchá: vztahy 

mezi lidmi jsou důležité. Prostřednictvím vytváření a udržování vzájemných vztahů 

(connections) jsou lidé schopni pracovat společně na dosažení cílů, kterých by osamoceně 

nemohli dosáhnout, anebo jen velmi obtížně (Field, 2003, s. 1). Dle Šubrta, et al, 2010, s. 147-

148, lze v současném uvažování o sociálním kapitálu lze rozlišit dva proudy: 

1. Jeden proud navazuje na práci Pierra Bourdieua, který chápal sociální kapitál jako 

soukromý statek, tedy jako soubor známostí a konexí, které může jednotlivec v případě 

potřeby využít.  

2. Druhý proud vychází z práce Jamese Samuela Colemana a především pak amerického 

politologa Roberta Putnama, kteří zdůrazňují důležitost fungujících sociálních vazeb 

nejen pro jednotlivce, ale také pro společnost a chápou tedy sociální kapitál jako 

veřejný (případné smíšený) statek.  

Podle Putnama, Leonarda, Nanetti, 1993, s. 167, sociální kapitál odkazuje k vlastnostem 

sociální organizace, jako je důvěra, normy a sítě, které usnadňují koordinované jednání a tak 

přispívají k výkonnosti společnosti. Právě toto vymezení pojmu sociální kapitál se stalo v 

posledních deseti letech hojně užívaným. Dříve nepoužívaný či jen úzce vymezený pojem se 
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začal používat k vysvětlení a řešení mnoha problémů na místní i národní úrovni a počet 

publikací na téma sociální kapitál vzrostl exponenciálně. Většinou přitom bývá tento pojem 

vymezen právě jako veřejný statek. Sociální kapitál podle definice v hojně citované publikaci 

OECD, 2001, s. 41, označuje „sítě, sdílené normy, hodnoty a způsoby chápání, jež usnadňují 

spolupráci uvnitř skupin a mezi skupinami“. Společenství a společnosti s vysokým sociálním 

kapitálem se pak vyznačují vyšší úrovní vzájemné důvěry, reciprocitou, nepsanými a 

nevyslovenými dohodami o společenských pravidlech a sociální soudržností. Takové 

společnosti tedy mohou být efektivnější v dosahování kolektivních cílů. 

Ze základních konceptů Bourdieuho (Bourdieu, 1986), Colemana (Coleman, 1988) a 

Putnama (Putnam, Leonardi, Nanetti, 1993), tvůrců současného konceptu sociálního kapitálu, 

lze odvodit obecnou definici sociálního kapitálu. Ten představuje vlastnosti vztahů mezi 

jedinci, které jsou zdrojem, jejž mohou aktéři používat a těžit z něj. Protože ani Bourdieu, ani 

Coleman neformulují empiricky testovatelné teorémy, ani jedno z těchto pojetí není vhodné 

považovat za obecnou teorii sociálního kapitálu. Lze vyvodit čtyři předpoklady, které by obecná 

teorie sociálního kapitálu měla obsahovat (Häubererová, 2011, s. 325): 

1. Předně je třeba vzít v úvahu, že sociální kapitál je buď individuální, nebo veřejný statek, 

a proto musí být teoreticky konceptualizován na mikro a makro úrovni společnosti. 

2. Sociální kapitál je vytvářen v otevřených i uzavřených strukturách, jakož i v 

institucionalizovaných a neinstitucionalizovaných vztazích. Zdroje zakořeněné v těchto 

rozličných strukturách mohou být prospěšné při jednání sledující dosažení určitého cíle.  

3. Navíc je třeba zvážit často opomíjené negativní dopady sociálního kapitálu ve smyslu 

vyloučení. 

4. Opominou nelze ani způsoby, jimiž může být sociální kapitál využit k boji proti 

nerovnosti. 

Koncept sociálního kapitálu má nepřeberné množství pojetí a definic, jež jsou svým 

charakterem dosti různorodé. Obecně je však spojován s důvěrou, vzájemnými vazbami, 

ochotou spolupracovat a zapojovat se do veřejného dění atd. Z pohledu institucionální ekonomie 

je možné vidět míru sociálního kapitálu na síle neformálních vztahů na horizontální i vertikální 

úrovni v rámci společnosti (Konečná, 2010, s. 3). Výzkum sociálního kapitálu je dnes velmi 

mezinárodní záležitostí, neustále dochází k řadě pokusů o zdokonalení a zpřesnění teoretického 

chápání sociálního kapitálu (Halpern, 2005, s. 9). 

Navzdory existenci řady definic se celá řada autorů (Côté, 2001, Halpern, 2005) shoduje, že 

společnými znaky většiny definic jsou následující aspekty – sociální sítě, normy, hodnoty a 

důvěra. Řešení k utřídění poněkud nesourodé problematiky nabízí Callois, Angeon, 2004, kteří 

člení názory na sociální kapitál do 3 různých směrů (Pileček, 2010, s. 65): 

1. „První sleduje definici Woolcocka a Narayana, 2000, kdy zdůrazňuje sociální a kulturní 

soudržnost společnosti. Sociální kapitál je chápán jako „…souhrn neformálních norem, 

které podporují spolupráci mezi jednotlivci“ (Callois, Angeon, 2004, s. 3). 

Opakovanými interakcemi mezi jednotlivci pak v rámci sítí dochází k vytváření 

vzájemné důvěry. 

2. Druhý směr představuje příspěvek Colemana, 1988, obhajující funkcionální chápání 

sociálního kapitálu jako aspektu sociální struktury skládající se z následujících součástí 

(dle Sedláčkové, Šafra, 2005, a Veselého, 2007): závazky a očekávání, které závisí na 
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důvěryhodnosti sociálního prostředí (struktury); kapacita sociální struktury z hlediska 

toku informací; normy doprovázené efektivními sankcemi. 

3. Třetím směrem je chápání sociálního kapitálu jako zdroje v pojetí Lina, 2001, kdy je na 

něj nahlíženo jako na skrytý potenciál, který lze v případě potřeby aktivovat a využít, 

čímž se toto pojetí velmi významně přibližuje k přístupu Bourdieua, 1986.“ 

Teoretické koncepty sociálního kapitálu lze rozlišit z hlediska výchozí filozofie, nositelů a 

efektu jak pro společnost, tak pro jedince. Základním rozlišovacím kritériem je v tomto případě 

otázka, přináší-li sociální kapitál zisk jednotlivci, uzavřené skupině (rodině, komunitě) či celé 

společnosti (Šubrt, et al, 2008, s. 335). Lin, 1999, upřesňuje pozici sociálního kapitálu jako jiné 

(nové) formy kapitálu a ve vztahu k jiným typům kapitálu zavádí tzv. novou teorii neokapitálu 

(neo-capital theory), když sociální kapitál staví vedle dalších částí (kulturní, lidský) tzv. 

neokapitálu. Charakteristickým rysem této teorie jsou potenciální investice a zachycení 

nadhodnoty dělníky nebo masami. 

 

Závěr 

 

I když se sociálním kapitálem zabývali vědci různého zaměření a definice se objevují v různých 

podobách a érách, můžeme najít několik klíčových styčných bodů, které se ve výše zmíněných 

popisech sociálního kapitálu opakují. Jsou to následující teze (Andrýsová, 2012): 

a) Aktivem společnosti jsou společenské sítě, normy, hodnoty a schopnosti (know-how) 

občanů se koordinovat a spolčovat. 

b) Předpokladem pro vznik těchto aktiv jsou především důvěra, tolerance ve společnosti a 

pravidlo reciprocity. 

c) Dopadem vytváření sítí a navyšování sociálního kapitálu mohou být pozitiva 

spolupráce: společné a lepší řešení kolektivních problémů, rychlejší šíření informací. 

Dopad na celou společnost ale vždy pozitivní být nemusí (uvažujeme-li izolovanou 

skupinku, která všeobecné blaho může svou vyhraněností ohrožovat, nebo sdružování 

lidí, kteří mají cíl, který nevede ke společenskému dobru). 

Obecná teorie sociálního kapitálu je tedy stále ve stadiu vývoje, můžeme nicméně formulovat 

provizorní formální koncept, který lze dále empiricky testovat (Häubererová, 2011, s. 327). 

Z problematiky sociálního kapitálu se během několika posledních let stalo samostatné 

teoretické i výzkumné odvětví. V podstatě lze říci, že neexistuje oblast či téma, kde by se 

perspektiva tohoto konceptu neuplatnila. Jeho popularita navíc spočívá v praktické rovině v 

tom, že se jedná z velké části o tzv. měkké proměnné podmiňující sociální, ekonomický i 

politický rozvoj. Mezinárodní instituce i vlády států, v Evropě zejména Velká Británie, 

přispívají nemalou měrou na měření jejich indikátorů s cílem stimulovat jejich posilování 

pomocí prakticko-politických opatření. Na teoretické rovině jsou pak tyto koncepty atraktivní 

tím, že nabízejí určité přemostění mikro, mezo a makro roviny analýz, a možná tedy do 

budoucna přislibují i překlenutí tradiční dichotomie individua a společnosti. Navíc jde o 

koncepty zásadně kontextuální jak v prostoru, čase, tak i kultuře. Za jejich velký přínos lze 

považovat také skutečnost, že vytvářejí platformu pro vzájemnou konfrontaci poznatků 

rozdílných oborů, jako je ekonomie, antropologie, sociologie a politologie, při snaze pochopit 

zákonitosti života lidí ve vzájemných interakcích (viz např. Šubrt, et al, 2008, s. 346-347, či 

Fine, 2002, Andrusz, Harloe, Szelenyi, 1996). Z pohledu České republiky je zde vhodné zmínit 
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skutečnost, že ne všude je sociální kapitál vnímán a pojímán stejně. Sociální kapitál je totiž dle 

Stachové, Bernarda, Čermáka, 2009, s. 15-16, kategorií, která je vysoce závislá na daném 

sociálním kontextu, a proto je třeba mít v první řadě na mysli rozdíly mezi západní a 

postkomunistickou Evropou. V důsledku komunistické minulosti se formy sociálního kapitálu 

a jeho důsledky od západních vzorců mohou lišit. Je třeba jisté opatrnosti v aplikaci konceptu 

sociálního kapitálu na komunistickou a postkomunistickou společnost. Občané 

postkomunistických zemí, ve srovnání se západními, podstatně méně participují v občanském 

životě, méně často jsou členy dobrovolných organizací. Méně důvěřují ostatním lidem a 

politickým autoritám a demokratickým institucím (Howard, 2003). Rovněž podoba 

neformálních sociálních sítí či normy a hodnoty se mohou od západních zemí lišit. Přes tyto 

rozdíly, které je třeba mít na zřeteli, lze základní předpoklady o sociálním kapitálu přijmout i v 

postkomunistických zemích. To se týká například vztahu institucionální a generalizované 

důvěry, základních dimenzí sociálního kapitálu. 
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POSTAVENIE ČÍNSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKY 

V MEDZINÁRODNOM SYSTÉME, OTÁZKY A PERSPEKTÍVY 

BUDÚCEHO VÝVOJA 

 

Tomáš Dvorský 

 

Abstrakt 

Cieľom príspevku je prezentovať pohľad na Čínsku ľudovú republiku, zameraný na priblíženie 

vybraných aspektov týkajúcich sa vnútornej a zahraničnej politiky štátu pôsobiacich na oblasť 

medzinárodných vzťahov a svetovej politiky. Príspevok sa venuje aktuálnemu postaveniu 

Čínskej ľudovej republiky v medzinárodnom systéme, zameriava sa na ciele a možnosti čínskej 

zahraničnej politiky, reflektujúc výstupy tohtoročného IX. zjazdu Komunistickej strany Číny. 

Príspevok identifikuje možnosti budúceho vývoja transformácie medzinárodného systému s 

ohľadom na nárast vplyvu Číny a približuje aktuálne otázky týkajúce sa pôsobenia Číny v 

priestore Európskej únie. 

 

Abstract 

The aim of this article is to present a view on the People's Republic of China focused on selected 

aspects of the domestic and foreign policies, which have impact within the field of international 

relations and world politics. The paper focuses on the current political status of the People's 

Republic of China in the international system, emphasizing the goals and capabilities of China's 

foreign policy while reflecting the outputs of this year's IX. National Congress of the Communist 

Party of China. The article identifies the ways for the future development in the transformation 

of international system in terms of China's rise in influence and points out the current issues 

related to China's actions within the European Union region. 

 

Pri diskusii ohľadom aktuálnych otázok týkajúcich sa medzinárodných vzťahov 

a svetovej politiky je takmer nemožné nevenovať pozornosť pokračujúcemu nárastu vplyvu 

Čínskej ľudovej republiky v medzinárodnom systéme. Počas októbra tohto roka sa v Pekingu 

konal IX. Zjazd Komunistickej strany Číny a nevídaná pozornosť, akú tomuto podujatiu 

venovali médiá z celého sveta len jasne dokresľuje skutočnosť, že Čína je v súčasnosti silným 

hráčom svetovej politiky v každom zmysle slova. 

Zjazd Komunistickej strany Číny je najvýznamnejším politickým podujatím v Čínskej ľudovej 

republike. Raz za päť rokov sa na jednom mieste zhromaždí takmer 2300 delegátov z celého 

štátu, ktorí volia nový Ústredný výbor Komunistickej strany. Ten následne formuje najužšie 

vedenie strany, ktoré tvoria 25-členné politbyro a Stály výbor, kreovaný siedmimi členmi. Na 

Zjazde sa okrem správ o stave spoločnosti a štátu prezentujú aj vízie na nasledujúcich 5 rokov. 

(Vojta, 2011, s. 106) Vďaka rapídnemu nárastu Číny vo svete môžeme pokojne tvrdiť, že 

výsledky Zjazdu v súčasnosti už nemajú dosah len na vývoj v samotnej Číne, ale vo všetkých 

regiónoch sveta. 

Pri hodnotení posledného Zjazdu však všetka pozornosť smerovala k jedinému bodu, ktorým 

bola osoba Generálneho tajomníka Komunistickej strany Číny a zároveň prezidenta krajiny, Si 

Ťin-pchinga. Prezident Si predstavil svoju víziu „Čínskeho sna“, podľa ktorej by transformácia 

v Číne mala viesť k dosiahnutiu „modernej socialistickej spoločnosti s čínskymi rysmi“. Tento 
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ideologický konštrukt by následne mal byť stavebným kameňom pre Čínu ako najdôležitejšiu 

svetovú veľmoc, vedúcu mocnosť globalizovaného sveta v roku 2050. Čína sa takto snaží 

otvoriť priestor na to, aby mohla napĺňať svoje sinocentrické ambície, ktoré má hlboko 

zakorenené vo svojej politickej tradícii. (Kissinger, 2014, s. 221) 

Napriek tomu, že takéto vyjadrenia môžu v sebe niesť prvky megalománie, pravdepodobne pri 

žiadnej inej svetovej mocnosti by sme deklarácie tohto typu nemohli brať natoľko vážne, ako 

v prípade Číny. Desaťročia hospodárskeho rastu a spoločenskej transformácie dávajú jasný 

signál, že čínske sebavedomie sa má o čo oprieť. Sebavedomie nechýba nie len čínskym 

plánom, ale ani samotnej hlave štátu Si Ťin-pchingovi. Ten nastúpil na čelo štátu v roku 2012 

a počas svojej vlády asertívne potiahol Čínu medzi lídrov v medzinárodnom systéme. 

Výnimočnosť aktuálnej éry čínskeho postupu na tohtoročnom Zjazde formálne deklarovala 

samotná Strana, ktorá myšlienku svojho lídra oficiálne dostala do Ústavy Čínskej ľudovej 

republiky, čím Si Ťin-pchinga v histórii postavila bok po boku jediného z predchádzajúcich 

vládcov, ktorým sa dostalo takejto pocty, Mao Ce-tunga. Tento krok má dať súčasnej etape 

vývoja v Čínskej ľudovej republike pečať výnimočnosti a zároveň symbolicky vyvážiť 

dedičstvo historicky prvého predsedu, neblaho poznačené politikami tzv. „Veľkého skoku 

vpred“ a „Kultúrnej revolúcie“. Zároveň však tento krok pripisuje aktuálnemu prezidentovi 

výnimočný status, ktorý môže mať v rovine jeho osobných ambícií v strednodobom kontexte 

negatívny vplyv na vývoj spoločnosti. Jeho prípadná snaha o absolútnu kontrolu v štáte 

a ignorovanie osvedčených štandardov a nepísaných pravidiel v oblasti politickej kultúry, ako 

je napríklad vzdanie sa určitých mandátov po dvoch funkčných obdobiach alebo prekročení 

vekovej hranice 68 rokov, môže viesť k pribrzdeniu reformných procesov a nespokojnosti zo 

strany verejnosti. Narušenie vnútropolitickej stability takéhoto významného hráča 

medzinárodného systému, spôsobené osobnými ambíciami jednotlivcov, je preto jedným 

z prípadných rizík budúceho vývoja.  

Veľké ambície súčasného vedenia štátu sa netýkajú iba vnútropolitického vývoja. 

Vznikajúce vákuum v medzinárodnom systéme, spôsobené ústupom USA, pôsobí ako hodená 

rukavica pre ázijského giganta. Súčasná americká administratíva prezidenta Donalda Trumpa 

aplikuje politiku protekcionizmu a sťahovania sa zo svojich pozícií na medzinárodnej scéne, čo 

otvára Si Ťin-pchingovi a Číne nové možnosti. Čínskym záujmom hrá do karát aj 

nepredvídateľnosť a znížená miera spoľahlivosti aktuálnej zahraničnej politiky USA. V témach 

ako Parížska klimatická dohoda alebo Dohoda o Iránskom jadrovom programe, v ktorý začalo 

USA po nástupe Trumpa meniť postoje, je pre ostatné štáty sveta Čína stabilným 

a predvídateľným partnerom, ktorý má pevné záujmy a rovnaké ciele. V kontraste so 

spomínanou protekcionistickou politikou USA, postavenej na Trumpovej kritike 

multilaterálnych postupov a preferovaní bilaterálnych zmlúv, má Čína, stabilne proklamujúca 

pozitívny postoj k hodnotám voľného obchodu a medzinárodnej spolupráce, potenciál 

postupom času získať pozíciu lídra globalizovaného sveta. Ruka v ruke s týmto postupom 

narastá aj osobný status čínskeho prezidenta v medzinárodnom systéme. Symbolickým 

dokreslením tejto skutočnosti je titulná stránka magazínu The Economist z októbra 2017, na 

ktorej je Si Ťin-pching zobrazený pod nadpisom „Najmocnejší muž sveta“. Otázka Číny ako 

svetového lídra nie je ničím novým. Rozdiel s diskurzom vedeným v minulosti je však ten, že 

momentálne sa už o tejto téme nerozprávame ako o jave ďalekej budúcnosti, ale ako o jave 

súčasnosti. Nástup Číny do pozície lídra a tvorcu pravidiel v medzinárodnom systéme však 
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bude dlhodobým procesom. Prekonať USA v mnohých oblastiach bude pre Čínu výzva na dlhé 

roky. Transformácia vo svetovom systéme sa však už začala a bude potrebné ju dôkladne 

mapovať.  

Silný vplyv Číny v súčasnom medzinárodnom systéme je výsledkom dlhodobej a strategicky 

dobre vedenej zahraničnej politiky. Čína je vplyvným investorom v mnohých štátoch Ázie 

a Južnej Ameriky. Jej prenikanie do mnohých regiónov sveta má iný charakter, než v prípade 

USA. Čína si so svojou agendou tzv. „mierového rozvoja“, postavenej na pilieroch 

ekonomického rastu a nezasahovania do vnútropolitických záležitostí druhých, aj 

autoritárskych, štátov, otvorila dvere do sveta. (Kurlantzick, 2007, s. 37) V Afrike svojim 

podielom investícií už predbehla USA. Systematicky investuje do infraštruktúrnych projektov 

a strategicky významných oblastí v rozvojových krajinách čoho výsledkom je, za Čína získava 

prístup k nerastným surovinám ale aj diplomatickú podporu na medzinárodných fórach. 

Príkladom toho je otázka medzinárodnej akceptácie Taiwanu. V roku 2008 oznámilo prerušenie 

diplomatických stykov s Taiwanom Malawi na výmenu za čínsku pomoc vo výške 6 mld. USD, 

pričom podobne tomu bolo aj v prípade Senegalu (600 mil. USD v roku 2005), resp. Čadu. 

Celkovo sa tak zo zahraničnopolitického hľadiska Číne podarilo redukovať počet afrických 

krajín uznávajúcich Taiwan na štyri z pôvodne 13. krajín v roku 1994. Rozvojové krajiny sa 

stávajú pomerne silnou diplomatickou zbraňou Číny, čoho dôsledkom je aj úspech na 

medzinárodných fórach – napr. zvýšenie podpory Čínskej ľudovej republiky v OSN v otázke 

ľudských práv zo strany ostatných štátov z 50% v roku 2000 na 74% v roku 2008. (Dzurňáková, 

Pešout, 2011, s.141) 

Samostatnou kapitolou je pôsobenie Číny v priestore Európskej únie. V súčasnosti je 

Čína pre Európsku úniu druhým najväčším obchodným partnerom po USA. EÚ, ako najväčší 

obchodný blok na svete, je pre Čínu najväčším odbytišťom tovaru. Čínska angažovanosť na 

starom kontinente bude naďalej rásť aj po tom, čo Peking predstavil víziu tzv. „Novej 

hodvábnej cesty“. V roku 2016 čínske investície v členských štátoch EÚ dosiahli 35 miliárd €, 

čo je v porovnaní s rokom 2015 skok o 77%. (Huotari, 2017, s. 4)  

Popri rozvinutých obchodných vzťahoch môžeme sledovať vysokú mieru kooperácie v oblasti 

politických vzťahov. Pri nastolení obchodného protekcionizmu zo strany súčasnej prezidentskej 

administratívy USA môžeme vidieť trend, kedy EÚ a Čína stoja vedľa seba v pozícii ochrancov 

voľného globálneho trhu a princípov multilateralizmu. Túto skutočnosť zvýraznil aj samotný 

minister zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko Sigmar Gabriel počas svojej 

návštevy Čínskej ľudovej republiky v júli 2017: „V čase, kedy iní smerujú k nacionalistickej 

izolácii a protekcionistickým tendenciám... Čína a Európa presadzujú globálny obchod 

a multilateralizmus.“ (Cooper, 2017) Takáto Spoločná nedôvera voči administratíve Donalda 

Trumpa môže do budúcnosti ešte viac posilniť vzájomné väzby medzi EÚ a Čínou. 

Napriek pozitívnym tendenciám v rozvoji ekonomických a politických vzťahov medzi EÚ 

a Čínou však existuje stále veľa oblastí, v ktorých prevláda vzájomná nedôvera. Okrem 

fundamentálnych otázok týkajúcich sa oblasti ľudských práv a politických slobôd, veľký 

význam nadobudli otázky ekonomického dumpingu a možnosti vstupu čínskych investorov do 

strategických odvetví na európskom trhu.  

Problému s dumpingom cien tovarov zo strany čínskych firiem čelí EÚ už dlhodobo. Čínske 

spoločnosti dodávajú na európsky trh tovary za cenu, ktorá je pod úrovňou výrobných nákladov, 

čím tento trh krivia a škodia zdravému konkurenčnému súpereniu. Pre EÚ je však veľkým 
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problémom takéto obchodné praktiky postihovať, pretože Čína má vďaka členstvu vo Svetovej 

obchodnej organizácii (WTO) deklarovaný status tzv. „trhovej ekonomiky“, vďaka ktorému je 

pre členské štáty EÚ rovnocenným obchodným partnerom, ktorý nemôže byť postihovaný 

špeciálnou anti-dumpingovou legislatívou. Zo strany Európskej únie sú vyvíjané viditeľné 

snahy o zmenu tohto stavu. V máji 2017 Európsky parlament schválil rezolúciu, podľa ktorej 

by mala byť Čínska ľudová republika zbavená statusu trhovej ekonomiky. (European 

Parliament, 2017) Toto hlasovanie však malo iba symbolický význam, keďže tento status má 

Čína vďaka členstvu vo WTO garantovaný automaticky.  

Snaha o zbavenie Číny statusu trhovej ekonomiky vo WTO však nie je jedinou iniciatívou zo 

strany EÚ. Európsky parlament v novembri 2017 prijal novú legislatívu, ktorej cieľom je zvýšiť 

ochranu pracovných miest a podnikov v EÚ a potláčať nekalé obchodné praktiky tretích krajín. 

Legislatíva zavádza tiež nový systém pre výpočet antidumpingových vyrovnávacích ciel na 

dovoz z krajín so závažnými tržnými deformáciami. Podľa nových pravidiel sa za dumping 

bude považovať situácia, kedy ceny za dovoz budú menšie ako domáce ceny vo všetkých 

členských krajinách WTO. Podľa novej legislatívy sa pri rozhodnutiach o uvalení ciel budú 

príslušné autority rozhodovať aj na základe dopadu pracovných a environmentálnych 

podmienok v danej krajine na tvorbu cien. (Euractiv, 2017)  V tomto ohľade ide z celosvetového 

hľadiska o unikátne antidumpingové pravidlá. Voči tejto legislatíve sa ohradili čínsky 

predstavitelia, ktorí tvrdia, že je v rozpore s pravidlami WTO. (Xuequan, 2017) To, ktorá zo 

strán bude v tejto veci ťahať za kratší koniec, ukáže až nasledujúci vývoj.  

Ďalšou, nemenej dôležitou témou v oblasti vzťahov medzi EÚ a Čínou, je vstup čínskych 

investorov do strategicky významných oblastí na európskom trhu. Hlavným problémom sa 

ukazuje byť skutočnosť, že pokiaľ čínske firmy sú voľné v možnosti investovať v citlivých 

sektoroch v Európe, firmám zo starého kontinentu takýto prístup v Číne dovolený nie je. Téma 

získala na vážnosti v momente, keď čínska spoločnosť Midea odkúpila za 4,4 mld. € podiel 

v nemeckej spoločnosti Kuka, ktorá patrí medzi významné firmy v strategickom sektore 

technológií. Takýchto akvizícií bolo v posledných mesiacoch oveľa viac. Čínsky Tencent 

Holding odkúpil fínsku technologickú spoločnosť Supercell za 6,7 mld. €, britský dátový 

operátor Global Switch odpredal čínskemu konzorciu 49% svojich akcií za 2,8 mld. €, Beijing 

Enterprises odkúpili nemeckú energetickú spoločnosť EEW Energy za 1,4 mld. €. Čínski 

investori minuli v Európe v roku 2016 viac ako 35 mld. €, kým akvizície spoločností z EÚ 

v Číne dosiahli 7,7 mld. €. Nepomer v obchodnej bilancii vyjadruje aj štatistika, podľa ktorej 

v roku 2005 zaznamenala EÚ 109,3 mld. € deficit v obchodovaní s Čínou, v roku 2015 sa toto 

číslo vyšplhalo až na 180 mld. €. (Cerulus, 2017) 

Aktuálna situácia vo vzájomnom obchodovaní medzi EÚ a Čínou v Európe podnietila debatu 

o ďalšom postupe a prípadných rizikách aktuálneho trendu. Eurokomisárka pre obchod Cecilia 

Malmström vo veci ťažkostí európskych spoločností preniknúť na čínsky trh povedala: 

„Investície klesajú, to nie je šťastná situácia, pretože tam pôsobia diskriminačné zákony, 

nedostatok transparentnosti, množstvo dotácií pre štátne podniky, korupcia, vláda zákona 

nefunguje.“ V tomto kontexte vyznievajú paradoxne vyjadrenia prezidenta Si Ťin-pchinga, 

ktoré vyslovil v januári 2017 na Svetovom obchodnom fóre v Davose, kde povedal: „Musíme 

podporiť obchod a investície, liberalizáciu a uľahčenie obchodu prostredníctvom otvorenia - a 

povedať nie protekcionizmu.“ (Bruce-Lockhart, 2017) Realita však ukazuje, že samotná čínska 

politika takémuto prístupu odporuje. Čína sa pragmaticky drží svojho strategického dokumentu 
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s názvom „Made in China 2025“, ktorý prijala v roku 2015, a v ktorom reflektuje záujem 

pretransformovať čínsky priemysel na moderný sektor s vysokou pridanou hodnotou, aj za 

pomoci získavania know-how v ekonomicky vyspelých krajinách a prenikania na nové trhy aj 

pomocou štátom dotovaných investícií. Otázkou preto zostáva, ako sa Európa vyrovná 

s aktuálnou situáciou, či v tomto smere bude musieť každý členský štát ísť vlastnou cestou 

alebo sa príjme spoločné európske riešenie. Momentálne sa však krajiny ako Poľsko, Maďarsko 

a Grécko zdráhajú zaviesť akékoľvek opatrenia, ktoré by obmedzili prílev čínskych peňazí do 

ich ekonomiky, preto sa ako pravdepodobnejší javí prvý scenár. 

 Otázka nastavenia pravidiel vo vzťahoch medzi EÚ a Čínou je len jedna z mnohých, 

ktoré sa dostávajú na povrch pri fenoméne nárastu moci ázijského giganta v 21. storočí a s tým 

súvisiacej transformácii medzinárodného systému. Ďalšou vážnou témou sa môže stať 

polemika, či sa Čína bude snažiť nahradiť súčasný systém, alebo bude v jej záujme stať sa jeho 

lídrom. Pohľad realistu môže byť taký, že Čína sa bude snažiť využiť nárast svojho vplyvu na 

razantné pretvorenie pravidiel a inštitúcií medzinárodného systému tak, aby lepšie slúžili jej 

výsostným záujmom. Ostatné štáty systému, najmä USA, budú vnímať Čínu ako rastúce 

bezpečnostné riziko. Sprievodným javom tohto vývoja bude napätie, nedôvera a konflikt, 

typické sprievodné javy takejto mocenskej tranzície. Výsledkom môže byť aj zánik 

usporiadania, aké poznáme od konca II. svetovej vojny, a v spojení s rastom Indie vznik 

Ázijsko-centristického svetového poriadku. 

Čína však čelí svetovému poriadku postavenému na otvorenosti a vláde práva, ktorý je 

produktom prezieravého líderstva USA. (Kissinger, 2016) Pre Čínu je jednoduchšie sa do 

systému integrovať, než sa ho snažiť nahradiť. Ak si to teda rozmeníme na drobné, pokiaľ bude 

zápas 21. storočia prebiehať iba medzi Čínou a USA, Čína bude vo výhode. Pokiaľ to bude 

zápas medzi Čínou a svetovým systémom, prevahu bude mať systém.  

Čína rastie nie len ako ekonomický, ale aj ako vojenský rival, čo je znamením posunu 

v mocenskej štruktúre sveta. Skutočnosť, že mocnosti vrátane USA a Číny disponujú jadrovými 

zbraňami však dáva istotu, že žiaden z aktérov si nedovolí existujúci globálny systém nahradiť 

vojensky. Vojenské spôsoby riešenia takýchto situácií, zdá sa, už patria do minulosti. 

Čína z ekonomického hľadiska čoskoro predbehne USA, ale nepredbehne spoločenstvo štátov 

OECD. Rovnako tak ani v oblasti výdavkov na zbrojenie. Je plnohodnotnou súčasťou 

medzinárodných inštitúcií a diskusných fór a zdá sa, že jej viac vyhovuje fungovanie v rámci 

tohto systému, než aby prejavovala snahy o jeho nahradenie. Uvedomila si, že nie je možné 

modernizovať bez integrácie do globalizovaného kapitalistického systému, a že na ceste za 

statusom veľmoci je nevyhnutné byť súčasťou multilaterálnych ekonomických inštitúcií a tým 

pádom prijať pravidlá „západného“ systému. Svoje mocenské postavenie chce opierať aj o  

zvyšovanie atraktivity svojho unikátneho politicko-ekonomického modelu. Práve 

multilateralizmus generuje štátu viac takejto mäkkej moci než unilateralizmus. (Nye, 2004) 

Tejto skutočnosti si je Čína evidentne dobre vedomá. 

Jedným z príkladov výhod aktuálneho systému, je práve členstvo vo WTO. To je postavené na 

multilaterálnych obchodných princípoch. Čínu ochraňuje pred protekcionizmom, 

diskrimináciou a obchodnými bariérami. Čína si uvedomuje výhody tohto systému, 

postaveného na medzinárodnom inštitucionalizme a ekonomickom liberalizme, a plne sa 

v tomto systéme integruje. Tieto skutočnosti napovedajú, že z hľadiska teórie medzinárodných 

vzťahov môžeme o Čínskej ľudovej republike hovoriť skôr ako zástupcovi liberálnych 
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koncepcií. Svoje mocenské postavenie bude naďalej zvyšovať vo všetkých regiónoch sveta, 

priestor Európskej únie nevynímajúc. Pri nastolenom trende bude pre ostatné štáty dôležitou 

úlohou dbať na vyvažovanie vzájomných vzťahov a dodržiavanie princípov transparentnosti 

a bezpečnosti.  
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TREST DOMÁCEHO VÄZENIA – ZRUŠIŤ ALEBO PONECHAŤ?30 

 

Erik Elias 

 

Abstrakt 

Autor v príspevku skúma krízu trestu domáceho väzenia ako druhu alternatívneho trestu 

v systéme trestov v Slovenskej republike. Ako najoptimálnejšie riešenie navrhuje zásadnú 

systémovú zmenu, a to, že domáce väzenie nie ako samotný druh trestu, ale ako formu výkonu 

trestu odňatia slobody. Tým by sa z rozhodovania o domácom väzení mohli vylúčiť sudcovia. 

 

Abstract 

The author examines crisis of domestic imprisonment as a type of alternative punishment in the 

criminal justice system of the Slovak Republic. As a most optimal solution, he suggest 

fundamental systemic change, where domestic imprisonment would not be taken as a specific 

form of punishment, but as a form of imprisonment. This would allow to exclude judges from 

makin decisions in this issue. 

 

Úvod 

 

Trest domáceho väzenia je alternatíva ku krátkodobému trestu odňatia slobody. 

Predchádzajúca právna úprava tento trest nepoznala, i keď nie je na našom území až tak celkom 

novým inštitútom.31 Ak sa pozrieme do minulosti, tento trest sa využíval aj voči známym 

osobnostiam, ktoré boli politicky či spoločensky nepohodlnými, a súčasne bolo netaktické 

odsúdiť ich k trestu odňatia slobody. (Cehlár, 2013, s. 241) 

Obrovským pozitívom trestu domáceho väzenia je, že v minimálnej miere zasahuje do 

sociálnych, rodinných, ekonomických a pracovných väzieb páchateľa, ktorý spravidla nestráca 

zamestnanie a môže tak ďalej ekonomicky zabezpečovať svoju rodinu a byť s ňou v kontakte, 

prípadne rýchlejšie nahradiť trestným činom spôsobenú škodu. 

Trest domáceho väzenia sa vo svojej modernej podobe začal prvýkrát používať 

začiatkom osemdesiatych rokov 20. storočia v Spojených štátoch amerických, keď jeden 

americký sudca presvedčil americkú spoločnosť, aby vyvinula monitorovací náramok pre 

páchateľov vhodný na nosenie. Jeho nosenie sa stalo všeobecne známym ako tagging (od slova 

tag = štítok, oštítkovať). (Tobiášová, 2006, s. 1381) Vtedy sa kládol väčší dôraz na potrestanie. 

Európsky trest domáceho väzenia naopak kladie väčší dôraz na nápravnú funkciu trestu, 

keď s ním spája aj rôzne resocializačné programy zamerané na osobnosť páchateľa. 

                                                           
30 Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-15-

0437./This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under the contract No. APVV-

15-0437. 
31 Pozn. autora: Zakotvený bol už v Trestnom zákone č. 117/1852 ř. z. v rámci ustanovení pojednávajúcich 

o trestaní prečinov a priestupkov. Domáce väzenie predstavovalo v podstate alternatívu uväznenia a bolo možné 

ho uložiť v prípade, ak išlo o trestanca bezúhonnej povesti a v prípade, ak by uložením iného trestu došlo k ujme 

z dôvodu znemožnenia výkonu úradu, vedenia obchodu,  či zárobkovej činnosti. Jednou z podmienok uloženia bol 

čestný prísľub páchateľa, že sa pod žiadnou zámienkou nevzdiali zo svojho príbytku. Zákon však nevylučoval ani 

možnosť postavenia stráže za účelom dozoru. Sekundárnou sankciou pre prípad porušenia podmienok uloženia 

trestu bol nástup na výkon trestu odňatia slobody. 
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V Anglicku a Walse bol trest domáceho väzenia zavedený už v roku 1991. Vo 

Francúzsku má trest domáceho väzenia charakter alternatívy k nepodmienečnému trestu 

odňatia slobody. V oboch štátoch predstavuje domáce väzenie tiež aj náhradu väzby. Vo 

Švédsku nahrádza krátke tresty odňatia slobody. K uloženiu trestu je nutný súhlas nielen 

páchateľa, ale aj dospelých členov jeho rodiny. V Holandsku je od roku 2000 užívaný model 

trestu spojený s intenzívnou starostlivosťou o nápravu páchateľa. Je tiež nutný súhlas páchateľa 

a členov jeho rodiny. Veľmi zaujímavé sú tiež skúsenosti z Nemecka a Švajčiarska. V týchto 

štátoch prebehli experimenty s elektronickým monitorovaním. Vo všetkých týchto štátoch 

spravidla nemožno tento trest uložiť bez súhlasu odsúdeného a členov jeho domácnosti. 

Na začiatku úvah o zavedení a podporovaní rozširovania aplikácie trestu odňatia 

slobody stoja tézy o kríze trestu odňatia slobody. (Ščerba, 2011, s. 19) 

Medzi faktory spôsobujúce krízu trestu odňatia slobody (TOS) možno vnímať 

nasledovné skutočnsti: 

a) TOS predstavuje príliš značný zásah do práv jednotlivca v pomere k závažnosti 

spáchaného činu, a to vzhľadom na to, že zákonodarca neprihliada na zásadu trestného 

práva ako prostriedku ultima ratio vzhľadom na stúpajúci počet skutkových podstát 

trestných činov a prepätosť trestných sadzieb, 

b) nástup do výkonu TOS znamená pre odsúdeného okrem pretrhnutia negatívnych 

sociálnych väzieb na kriminálne prostredie aj pretrhnutie pozitívnych sociálnych 

väzieb, 

c) prostredie výkonu TOS je významným kriminogénnym prostredím, v ktorom môže 

prichádzať k tradovaniu kriminálnych zručností, teda ku kriminálnej infekcii aj 

vzhľadom na premiešavanie osôb medzi diferenčnými skupinami, keďže v rámci 

dohody o vine a treste je možné si „dohodnúť“ aj zaradenie do diferenciačnej skupiny, 

d) pobyt vo výkone prehlbuje efekt stigmatizácie a získania nálepky osoby, ktorá „bola 

v base“, 

e) prevádzka väzenstva predstavuje relatívne vysoké náklady pre štát, ktoré sú v súčasnosti 

na úrovni približne 158 miliónov € ročne a obsadenosť väzníc sa pohybuje medzi 95 % 

a 100 %. Je však najvyšší čas položiť si otázku, ako alternatívne tresty (a konkrétne trest 

domáceho väzenia) zmierňujú načrtnutú krízu TOS. Na položenú otázku možno 

odpovedať, že krízu TOS nemôže odvrátiť trest domáceho väzenia, pretože sám je 

v kríze. 

 

Podmienky uloženia a samotné ukladanie trestu domáceho väzenia 

 

Trest domáceho väzenia až na dva roky môže súd uložiť páchateľovi prečinu ak: a) 

vzhľadom na povahu a závažnosť spáchaného prečinu, osobu a pomery páchateľa postačuje 

uloženie tohto trestu, b) páchateľ dal písomný sľub, že sa v určenom čase bude zdržiavať 

v obydlí na určenej adrese a pri výkone kontroly poskytne potrebnú súčinnosť, c) sú splnené 

podmienky výkonu kontroly technickými prostriedkami (§ 53 TZ).32 Čo sa týka TDV 

                                                           
32 Pozn. autora: V Českej republike, kde bol trest domáceho väzenia zavedený od 1. januára 2010, možno tento 

trest ukladať tiež vo výmere až na 2 roky páchateľovi prečinu, pokiaľ vzhľadom k povahe a závažnosti spáchaného 

prečinu a osobe  a pomerom páchateľa má súd dôvodne za to, že postačí uloženie tohto trestu, a to prípadne i vedľa 

iného trestu, a páchateľ dá písomný sľub, že sa v stanovenej dobe bude zdržiavať v obydlí na určenej adrese. Trest 
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u mladistvého páchateľa, tam môže súd uložiť mladistvému TDV pri splnení podmienok 

ustanovených TZ a so súhlasom jeho zákonného zástupcu až na jeden rok (§ 116a TZ). Zároveň 

sa dá prezumovať ďalšia podmienka, v zákonnom ustanovení priamo neuvedená, podľa ktorej 

sa trest uloží, ak je v konkrétnom prípade síce potrebné postihnúť páchateľa obmedzením 

osobnej slobody, ale vzhľadom na povahu činu a možnosť nápravy páchateľa postačuje 

podstatne menšia intenzita zásahov voči nemu ako pri výkone trestu odňatia slobody, prípadne 

pri výkone iného alternatívneho trestu. 

Pri ukladaní tohto druhu trestu je súd povinný určiť konkrétny čas, v ktorom bude mať 

odsúdený povinnosť zdržiavať sa vo svojom obydlí (čo bude závisieť najmä od toho, či je riadne 

zamestnaný a má pevný pracovný čas), ako aj presne určiť miesto, kde sa bude trest vykonávať, 

ak by mal viac eventuálnych bydlísk.33 V minulom roku, teda v roku 2016, bol trest domáceho 

väzenia (TDV) vo front door variante – teda ako samostatný TDV uložený osemkrát. V back 

door variante – teda vo forme premeny zvyšku TOS na TDV len dvakrát. Pri TDV vo front 

door variante ide o vyústenie dlhodobo klesajúceho trendu ukladania tohto trestu. V roku 2011 

bol TDV uložený v 28 prípadoch, v roku 2012 v 25 prípadoch, v roku 2013 v 21 prípadoch, 

v roku 2014 v 17 prípadoch a v roku 2015 v 18 prípadoch. Ambíciu zmeniť tento stav si kladie 

elektronické monitorovanie odsúdených v rámci projektu Elektronické služby monitoringu 

obvinených a odsúdených osôb (ESMO) a v rámci neho zákon o kontrole výkonu niektorých 

rozhodnutí technickými prostriedkami (ZoKVTP). Efekt tohto projektu a predmetného zákona 

je však v tejto problematike po prvom roku účinnosti zatiaľ nulový, skôr opačný – môžeme len 

predpokladať a domnievať sa, či medzi poklesom ukladania TDV vo front door variante na 

jednociferné číslo v roku 2016 a účinnosťou ZoKVTP je vzťah korelácie alebo kauzality. Ak 

platí druhý variant, tak z dôvodov uvedených neskôr. 

Pri back door variante TDV, teda premene zvyšku TOS na TDV sú podľa výskumu 

najvýznamnejšími obmedzeniami väčšej aplikácie tohto inštitútu rigidnosť právnej úpravy, 

taktiež neochota odsúdených dať súhlas na premenu, ak sa im blíži termín možnosti byť 

podmienečne prepustený a na samotný koniec aj neochota sudcov rozhodnúť o premene, keďže 

nakoniec po všetkých selekciách z 24 podaných návrhov na premenu sudcovia rozhodli kladne 

iba v 2 prípadoch.34 Najčastejšie uvádzaným dôvodom zamietavého stanoviska sudcov 

k návrhu na premenu bola skutočnosť, že vzhľadom na povahu a závažnosť spáchaného 

prečinu, osobu a pomery páchateľa podľa názoru súdu nepostačuje uloženie TDV. Súdy takto 

rozhodovali napriek tomu, že išlo o odsúdených, ktorí splnili prísne zákonné i podzákonné 

podmienky na premenu. Na základe daných skutočností možno predpokladať určitú obavu 

sudcov niesť zodpovednosť za uvoľnenie režimu odňatia slobody u týchto osôb, ktorým 

premena nepochybne je, rovnako však aj nedôvera k tomuto inštitútu. 

                                                           
domáceho väzenia môže byť uložený aj ako samostatný trest, pokiaľ vzhľadom k povahe a závažnosti spáchaného 

prečinu a osobe a pomerom páchateľa uloženie iného trestu nie je potrebné. 
33 Pozn. autora: V Českej republike platí, že ak súd nestanoví inak, trest domáceho väzenia spočíva v povinnosti 

odsúdeného zdržiavať sa v určenom obydlí v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna po celý deň 

a v ostatných dňoch v dobe od 20.00 hod. do 05.00 hod. nasledujúceho dňa, pokiaľ tomu nebránia dôležité dôvody, 

najmä výkon zamestnania alebo povolania alebo poskytnutia zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení 

v dôsledku jeho ochorenia. Súd taktiež môže povoliť navštevovanie pravidelných bohoslužieb alebo náboženských 

zhromaždení aj v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna. 
34 Pozn. autora: Údaje sú zahrnuté od januára do októbra 2016. V tomto období boli podané celkovo 3 návrhy, 

z ktorých bol schválený iba jeden. Do konca kalendárneho roka počet podaných návrhov podstatne narástol, avšak 

pribudla len jedna schválená premena, čím sa jasnejšie ukázalo, že problémom bude aj rozhodovanie súdov. 
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V oblasti obmedzení ukladania TDV vo front door variante sa v hypotetickej rovine 

môžeme domnievať, ktoré aspekty ukladania tohto druhu trestu možno identifikovať ako 

najzávažnejšie obmedzenia jeho aplikácie. Predpokladáme však, že najväčším problémom sa 

stala neochota sudcov, resp. ich veľmi nízka motivácia ukladať tento trest, ktoré pramenia 

hlavne z 2 aspektov. Prvým aspektom je konkurencia zo strany inštitútu podmienečného 

odkladu výkonu TOS. Nazdávame sa, že sudcovia nevidia deliace hranice medzi jednotlivými 

stupňami závažnosti celkovo menej závažných trestných činov, prečinov, keď nejde 

o páchateľov recidivistov, ktorým sa ukladá TOS nepodmienečne, pretože podmienečný odklad 

ani využitie alternatívneho trestu nie sú spôsobilé naplniť represívny a preventívny účinok 

trestu. Sudcovia tým pádom nevedia nájsť dostatočné množstvo dobrých dôvodov uložiť 

technicky náročnejší TDV, keď môžu uložiť podmienečný odklad. Z uvedených skutočností 

môžeme nadviazať na druhý aspekt spôsobujúci neochotu sudcov ukladať TDV, ktorým je 

procedurálna náročnosť uloženia tohto druhu trestu. Technická náročnosť vyplýva najmä 

z potreby vykonania predbežného vyšetrovania a získania súhlasu obvineného. Pred uložením 

trestu je totiž sudca povinný nechať preskúmať plnenie podmienok elektronického 

monitorovania. Súd poverí príslušného probačného a mediačného úradníka preskúmaním 

splnenia podmienok výkonu monitorovania. Úradník skúma hlavne plnenie materiálno-

technických podmienok na uloženie technických prostriedkov, prípadne iné skutočnosti. 

Získanie súhlasu obvineného je tiež podmienkou, ktorú je potrebné splniť, čo samozrejme 

zvyšuje administratívnu záťaž celého procesu. 

 

Zrušenie domáceho väzenia ako samostatného trestu 

 

Vzhľadom na veľmi nízku atraktivitu TDV pre sudcovské rozhodovanie je namieste 

otázka, či by nebolo najlepším riešením, aby zákonodarca vykonal zásadnú koncepčnú zmenu, 

a to vyňatie rozhodovania o domácom väzení z kompetencie sudcov. Bezpochybne, do úvahy 

prichádza len riešenie, ktoré by bolo ústavne konformné, a teda v súlade s čl. 50 ods. 1 Ústavy 

Slovenskej republiky, podľa ktorého len súd rozhoduje o treste. 

Z uvedeného ustanovenia Ústavy SR vyplýva, že na to, aby o domácom väzení mohol 

ústavnoprávne konformne rozhodovať iný subjekt ako súd, domáce väzenie by potom nesmelo 

byť zákonne definované ako trest – teda samostatný druh trestu. Jediné do úvahy prichádzajúce 

riešenie je také, ktoré by si vyžiadalo podstatne zásadnejšie legislatívne zmeny, ktorých ťažisko 

by spočívalo v tom, že domáce väzenie by nebolo samostatným druhom trestu, ale výlučne 

spôsobom výkonu TOS a o zaradení na taký druh výkonu trestu by rozhodoval riaditeľ ústavu 

na výkon TOS, prípadne riaditeľ ústavu na výkon väzby, ak by sa malo o umiestnení do 

domáceho väzenia rozhodnúť priamo pri nástupe do výkonu trestu, keďže na výkon trestu sa 

nastupuje v ústave na výkon väzby. Zo systematického hľadiska ustanovenie o zákonných 

podmienkach premien by tak na Slovensku bolo vložené do zákona o výkone TOS. 

Taký návrh by ideovo vychádzal z rakúskeho právneho stavu. Elektronicky 

monitorovaný TDV v rakúskych podmienkach je právne upravený v rakúskom zákone 

o výkone trestu ako samostatný spôsob výkonu TOS, o ktorom rozhoduje riaditeľ ústavu na 

žiadosť odsúdeného, ktorú podáva počas výkonu trestu alebo aj pred jeho nástupom. Domáce 

väzenie sa tak vykonáva výlučne vo forme premeny (back door), avšak riaditeľ ústavu premieňa 

výlučne spôsob výkonu TOS. Súd však môže v rozsudku vysloviť, že elektronicky 
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monitorované domáce väzenie vzhľadom na generálnopreventívne alebo špeciálnopreventívne 

aspekty prichádza do úvahy až po splnení podmienok pre podmienečné prepustenie z výkonu 

TOS, najskôr však po 3 mesiacoch výkonu trestu. 

Prvou výhodou takého riešenia by bolo odstránenie problémov sudcov súvisiacich s ich 

dilemou, či ukladať TDV alebo TOS s podmienečným odkladom. Ak by sa zákonná úprava 

o rozhodovaní riaditeľov ústavov o zaradení odsúdeného na výkon trestu formou domáceho 

väzenia nastavila takým spôsobom, že pri splnení  určitých zákonom stanovených podmienok 

by boli povinní rozhodnúť o výkone trestu formou domáceho väzenia, riaditelia ústavov, ktorí 

sú ako príslušníci ZVJS vo vzťahoch nadriadenosti a podriadenosti, teda by tak o umiestňovaní 

do domáceho väzenia rozhodovali v podstate väčšej miere ako sudcovia so širokým priestorom 

na úvahu o druhu a výmere ukladaného trestu. 

Druhov výhodou by bolo odstránenie znevýhodnenia osôb vo výkone TDV, ktoré 

z neho podmienečne prepustené byť nemôžu, v porovnaní s osobami vo výkone TOS, u ktorých 

je podmienečné prepustenie prípustné. Pri premenách TDV na TOS je v súčasnosti problém, že 

odsúdení nesúhlasia s premenou, pretože si po nej budú musieť vykonať trest v pôvodnej 

výmere. Ak by však bolo domáce väzenie spôsobom výkonu TOS, o možnosť podmienečného 

prepustenia by odsúdení zaradení do domáceho väzenia neboli ukrátení, a preto by odpadla 

najzávažnejšia prekážka na strane odsúdených, ktorá momentálne bráni v premenách. Je tu 

otázka, či je, resp. má byť nevyhnutné vyžadovať od odsúdeného súhlas na zaradenie do 

domáceho väzenia, pravdepodobne by však mal zostať tento súhlas zachovaný v podobe 

písomného sľubu odsúdeného, že bude dodržiavať podmienky umiestnenia v domácom väzení. 

Poslednou výhodou by bolo, že každý odsúdený, ktorý by mal vykonávať domáce 

väzenie by tak prešiel pri nástupe výkonu trestu v ústave na výkon väzby psychodiagnostickým 

vyšetrením, čím by bolo možné efektívnejšie zistiť predpoklad plnenia určitých povinností 

a odsúdený, ak by mu boli uložené aj primerané obmedzenia a povinnosti. 

Z legislatívneho hľadiska by sa daná právna úprava načrtnutého riešenia nachádzala v ZVTOS 

a vyhláške MS SR č. 368/2008 Z. z. 

 

Nevyhnutnosť legislatívnych zmien 

 

Z hľadiska systematiky a pojmológie ZVTOS by bol výkon TOS vo forme domáceho 

väzenia subsumovaný pod pojem špecializovaný výkon trestu. Do desiatej hlavy ZVTOS by 

bol pred oddiel o výkone trestu v otvorenom oddelení zaradený nový oddiel o výkone trestu vo 

forme domáceho väzenia s novým ustanovením označeným ako § 75a, do ktorého by boli 

inkorporované podmienky rozhodnutia o tomto spôsobe výkonu trestu formulované adekvátne 

ako v súčasnosti v ustanovení § 53 TZ – domáce väzenie postačuje vzhľadom na povahu 

a závažnosť činu, osobu a pomery páchateľa, písomný sľub odsúdeného (teda jeho súhlas) 

a splnenie podmienok na elektronické monitorovanie, čo by malo byť doplnené minimálne 

niektorými podmienkami z ustanovenia o premenách podľa § 65a TZ – tu ide najmä o určenie 

maximálnej doby, ktorá zostáva do konca výkonu trestu. V súčasnosti sú to 2 roky, v rakúskych 

podmienkach 12 mesiacov. Podmienka, že už bola vykonaná ⅓ trestu by sa vypustila, keďže 

premena by ako náhrada za doterajší front door variant TDV bola možná už od začiatku výkonu 

trestu. Relevantnými podmienkami, ktoré by mali zostať zachované, je skutočnosť, že odsúdený 

nemá nezahladený disciplinárny trest, ako aj, že do konca výkonu TOS zostáva doba 
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prevyšujúca 60 dní, keďže pri kratšom zvyšku sa administratívne náročné nariadenie domáceho 

väzenia nevyplatí. 

Otázkou je, či má zostať zachované súčasné obmedzenie (§ 53 TZ) možnosti uloženia 

domáceho väzenia výlučne na prečiny, alebo sa ako vhodnejšie riešenie javí zjednotenie takej 

úpravy s úpravou výkonu trestu v otvorenom oddelení, kam smú byť zaradení odsúdení 

v minimálnom stupni stráženia – avšak ihneď po nástupe len za prečiny a neskôr po pobyte 

v diferenciačnej skupine B aj za zločiny. Prikláňam sa k druhému variantu, pretože zaradenie 

podľa vonkajšej diferenciácie zohľadňuje recidívu páchateľa, a tým aj stupeň narušenia jeho 

osobnosti, čo ukladanie domáceho väzenia podľa závažnosti činu nezohľadňuje, avšak 

v súčasnosti sú diferenciačné skupiny premiešané vzhľadom na to, že v rámci dohody o vine 

a treste je možné „si dohodnúť“ aj diferenciačnú skupinu. V súčasnosti uplatňovaná podmienka 

podľa § 65a ods. 1 písm. f) TZ by sa tak uplatňovať nemohla. 

Tu môže nastať problém, že v rámci minimálneho stupňa stráženia nebude možné 

dostatočne účinne diferencovať, ktorí odsúdení majú byť zaradení do otvoreného oddelenia, 

a ktorí do domáceho väzenia, z čoho môže vyvstať otázka ďalšej potreby existencie otvorených 

oddelení. Nemožno však opomínať, že do výkonu domáceho väzenia sa smú zaradiť výlučne tí 

odsúdení menej závažných skutkov, ktorí sú sociálne a osobnostne stabilizovaní, čiže 

vzhľadom na povahu a závažnosť spáchaného trestného činu a osobu a pomery páchateľa 

postačuje výkon trestu obmedzujúci slobodu, avšak nespojený s pobytom v ústave na výkon 

trestu. 

Podmienky zaradenia odsúdeného do otvoreného oddelenia a podmienky na zaradenie 

do domáceho väzenia je nevyhnutné zosúladiť tak, aby na zaradenie do domáceho väzenia boli 

kladené vyššie požiadavky než na zaradenie do otvoreného oddelenia. Okrem uvedenej 

podmienky by tak bolo potrebné, aby do konca výkonu trestu nezostávala dlhšia doba ako      2 

roky, resp. že nepôjde o výkon trestu nariadený po neosvedčení sa v skúšobnej dobe 

podmienečného prepustenia alebo podmienečného odkladu výkonu trestu. Na záver témy 

rozhodovania o vonkajšej diferenciácii stupni stráženia podotýkam, že je na mieste 

prehodnotiť, či okrem rozhodovania o domácom väzení by nemalo prísť k transferu 

kompetencie zo súdov na ústavy aj v otázke rozhodovania o vonkajšej diferenciácii výkonu 

trestu. 

V súvislosti s časom, keď je možné zaradiť odsúdeného na výkon odňatia slobody 

v domácom väzení môžeme rozlišovať 2 varianty. Jednak o zaradení odsúdeného do výkonu 

TOS vo forme domáceho väzenia bude môcť rozhodnúť riaditeľ ústavu na výkon TOS, ak sa 

má o takom umiestnení rozhodnúť až počas výkonu trestu, alebo aj riaditeľ ústavu na výkon 

väzby, ak sa má o takom zaradení rozhodnúť v čase po nástupe na výkon trestu. Adekvátne je 

tak potrebné doplniť aj ustanovenie § 8 ZVTOS, keďže taký odsúdený po pobyte v ústave na 

výkon väzby nebude premiestnený do ústavu na výkon trestu, ale trest bude vykonávať 

v domácom väzení. Napriek tomu však bude nevyhnutné, aby bol aspoň evidovaný (formálne 

umiestnený) v určitom ústave na výkon trestu, ak by sa mal počas výkonu trestu v domácom 

väzení podrobiť v určitom ústave výcvikovým aktivitám, alebo po výskyte bezpečnostných 

incidentov by mal riaditeľ ústavu rozhodnúť o ukončení výkonu trestu vo forme domáceho 

väzenia a o zmene formy výkonu trestu na pobyt v ústave a zaradení do jednej zo skupín 

vnútornej diferenciácie. Probačný a mediačný úradník by potom poskytol informácie priamo 

riaditeľovi ústavu. Druhým variantom k načrtnutému riešeniu je zachovať štandardný postup 
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spočívajúci v nástupe do ústavu na výkon väzby, ďalej v umiestnení v určenom ústave na výkon 

trestu, pričom sa odsúdený ubytuje v nástupnom oddiele. Následne potom v nástupnom oddiele 

by mohol psychológ odporučiť, či sú predpoklady na to, aby sa odsúdený umiestnil do 

domáceho väzenia, prípadne do otvoreného oddelenia, ak je to odôvodnené súčasným stavom 

osobnosti. 

Ak je na základe psychologického vyšetrenia a ďalších dostupných informácií 

dostatočne odôvodnený záver, že odsúdený je spôsobilý vykonávať trest vo forme domáceho 

väzenia, riaditeľ ústavu na výkon trestu alebo riaditeľ ústavu na výkon väzby po nástupe musí 

mať oprávnenie poveriť probačného a mediačného úradníka predbežným vyšetrovaním, či sú 

splnené podmienky elektronického monitorovania. Miestne príslušným by mal byť probačný 

a mediačný úradník, ktorý je zaradený na súd, v obvode ktorého sa nachádza daný ústav na 

výkon trestu, resp. ústav na výkon väzby, prípadne probačný a mediačný úradník súdu, 

v obvode ktorého sa má TOS vo forme domáceho väzenia vykonávať. Otázkou zostáva aj 

systémové začlenenie probačných a mediačných úradníkov pod Zbor väzenskej a justičnej 

stráže. 

 

Záver 

 

V predkladanom príspevku navrhujem prenos pôsobnosti rozhodovať o domácom 

väzení zo súdov na riaditeľov ústavou na výkon trestu odňatia slobody, a to tak, že domáce 

väzenie by nebolo samostatným druhom trestu, ale len formou výkonu trestu. Tieto úvahy 

vychádzajú z tzv. „krízy“ trestu domáceho väzenia v Slovenskej republike, keď sa jednotlivé 

počty uložených trestov z roka na rok znižujú. Medzi výhody takého riešenia možno zaradiť 

skutočnosť, že by bolo možné sa vyhnúť rozhodovaniu zo strany konzervatívnych sudcov, ktorí 

uprednostňujú podmienečný odklad výkonu trestu pred trestom domáceho väzenia, ako aj fakt, 

že osoba v domácom väzení by mohla byť z výkonu podmienečne prepustená. Rovnako je aj 

výhodou, že každý taký odsúdený by bol podrobený psychodiagnostickému vyšetreniu. 

Navrhujem, že výkon vo forme domáceho väzenia by nebol viazaný na závažnosť spáchaného 

trestného činu, ale zaradený do stupňa vonkajšej diferenciácie. 
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ZÁVAZNOST ROZHODNUTÍ SOUDNÍHO DVORA EU O 

PŘEDBĚŽNÝCH OTÁZKÁCH 
 

Iva Fellerová Palkovská 

 

Abstrakt 

Základním posláním Soudního dvora Evropské unie je zajišťovat dodržování práva při výkladu 

a provádění Smluv. Řízení o předběžné otázce je specifickým druhem soudního řízení a je možné 

o něm říci, že významně formovalo podobu a obsah unijního práva již od počátků evropské 

integrace. Zabývat se závazností rozhodnutí o předběžných otázkách je téma neustále aktuální 

a potřebné, jelikož názory odborné veřejnosti na toto téma se liší a zároveň se v čase vyvíjejí a 

mění. Závaznost rozhodnutí o předběžných otázkách je tématem, které vyžaduje teoretické 

uchopení, zároveň však má obrovský význam pro právní praxi. Příspěvek bude obsahovat kromě 

širšího popisu unijního soudnictví také analýza řady rozhodnutí Soudního dvora EU a 

stanovisek generálních advokátů, na něž bude navazovat rozbor odborné literatury k danému 

tématu. Na závěr budou z argumentů uvedených v příspěvku vyvozeny relevantní závěry. 

 

Abstract 

The fundamental mission of the Court of Justice of the European Union is to ensure that in the 

interpretation and application of the Treaties the law is observed. Preliminary reference 

proceedings is a very specific kind of court proceedings and it is possible to say that it had 

great significance in shaping the form and the content of Union law since the beginning of 

European integration. To deal with the binding effect of preliminary rulings is a topic, which 

is permanently current and necessary because doctrinal opinions on this topic are diverse and 

they evolve and change in time too. The binding effect of preliminary rulings is a topic that 

requires theoretical underpinning and at the same time it has great significance for legal 

practice. The article will comprise of wider description of EU judiciary and also of analysis of 

a number of Court of Justice’s decisions and advocate generals’ opinions, which will be 

followed by analysis of doctrinal literature. Finally, relevant conclusions will be drawn from 

preceding arguments. 

 

Specifika unijního soudnictví 

 

Unijní právo působí na území 28 členských států. Je aplikováno v rámci různých 

právních řádů, které mají každý určitou tradici, vývoj a svá specifika. Právní kultura a vnímání 

práva se také liší. Proto o unijním právu více než jinde platí, že je potřeba zajistit pokud možno 

jednotný výklad. Způsobem pro zajištění jednotného výkladu je obecně soudnictví, zejména 

vyšší soudy mající obvykle za cíl sjednocování judikatury. Ve specifickém prostředí na unijní 

úrovni je tím mechanismem především řízení o předběžné otázce.  

Kritika Soudního dvora spočívající v tom, že si Soudní dvůr osobuje příliš velkou moc tím, jak 

rozhoduje, je nepřípadná (Arnull, 1987, s. 118) Soudní dvůr má, stejně jako jiné unijní instituce 

vymezenou působnost ve Smlouvách a tuto působnost vykonává. Konkrétně co se týče 

interpretace Smluv, ty jsou formulovány mnohdy velmi obecně a při hledání odpovědi na 
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konkrétní otázku  se kreativitě nelze vyhnout. Řešení pak může být vnímáno jako jdoucí nad 

rámec Smluv, minimálně většinou to však bude jen zdánlivé.  

 

Rozdíl unijního systému oproti vnitrostátnímu 

 

Vnitrostátní soud, když narazí-li na otázku, na kterou nelze najít v domácím právním 

řádu jednoznačnou odpověď (nevyplývá-li odpověď z textu právního předpisu ani 

z judikatury), je povinen otázku tak jako tak posoudit a rozhodnout. Přirozeně vyšší soudy 

mohou právo v předmětné otázce vyložit jinak a rozhodnutí v rámci instančního přezkumu 

zrušit. To na výše uvedeném nic nemění. V případě nejasnosti ohledně výkladu unijního práva 

(průniku unijního a vnitrostátního práva) je situace odlišná – vnitrostátní soud má k dispozici 

institut položení předběžné otázky Soudnímu dvoru, který může využít, v určitých případech je 

povinen využít, a položit předběžnou otázku. Vnitrostátní soud, proti jehož rozhodnutí není 

přípustný opravný prostředek, tak v případě nejasnosti týkající se výkladu unijního práva v jím 

právě posuzovaném případě není oprávněn unijní právní normu vyložit sám, ale je povinen se 

obrátit na Soudní dvůr. V tomto aspektu je mechanismus rozhodování vnitrostátního soudu 

odlišný, pokud se jeho rozhodování týká čistě vnitrostátního nebo i unijního práva.  

 

Závaznost rozhodnutí o předběžných otázkách v probíhajícím řízení 

 

Soudní dvůr považuje svá rozhodnutí pro soud pokládající předběžnou otázku za 

závazná (Rozsudek SDEU 29/68, rozsudek SDEU 52/76). Stejně tak jsou závazná pro soudy 

rozhodující daný spor v rámci instančního postupu (Bobek, Komárek, 2004). Závaznost 

rozsudků SDEU pro vnitrostátní soudy v řízení, z něhož vzešla žádost o předběžnou otázku, je 

možné dovodit přímo z čl. 267 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) a ze 

samotné podstaty řízení o předběžné otázce.  

Podstatou řízení o předběžné otázce není dávat soudům nezávazné konzultace k otázkám 

unijního práva, na to by nebyl potřeba tak formalizovaný mechanismus, v rámci něhož mají 

možnost se k dané otázce vyjádřit kromě účastníků původního vnitrostátního řízení všechny 

členské státy, unijní instituce (Komise a orgány, které posuzovaný akt přijaly). Systematicky je 

čl. 267 SFEU zařazen vedle ostatních druhů řízení, které může Soudní dvůr vést, a nic ve 

formulaci tohoto článku nenasvědčuje tomu, že by tento druh řízení měl mít pouze konzultační 

funkci a že by rozsudek, který je výsledkem tohoto řízení, měl na rozdíl od rozsudků vydaných 

v jiných druzích řízení mít toliko doporučující nezávaznou povahu. 

Mnohem teoreticky i prakticky zajímavější otázkou, o níž je možné hojně diskutovat, je to 

otázka závaznosti, nebo přesněji míry závaznosti, rozsudků vzešlých z řízení o předběžných 

otázkách mimo původní řízení vedené vnitrostátním soudem.  

 

Závaznost rozhodnutí o předběžných otázkách mimo probíhající řízení 

 

Obecným smyslem činnosti nejvyšších soudů v právních státech bývá sjednocování 

rozhodovací činnosti nižších soudů (Bobek, Kühn, 2013, s. 70-74). Nejvyšší soudy35, které 

                                                           
35 V českém systému by se jednalo o Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud a do určité míry také Ústavní soud. 
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rozhodují omezený počet případů, díky svému postavení v hierarchii soudů mají možnost 

korigovat rozhodování nižších soudů, sjednocovat výklad právních předpisů, „udávat směr“ a 

přispívat tak k vyšší právní jistotě. Nelze zřejmě pochybovat o tom, právní jistota je v právním 

státě žádoucím stavem. Rozhodnutí nejvyšších soudů tak zpravidla mají větší váhu či silnější 

postavení než rozhodnutí nižších soudů, a můžeme tak říct, že disponují vyšší mírou závaznosti. 

Pro kontinentálního právníka sice mohou slova o závaznosti soudního rozhodnutí, která 

přesahuje projednávaný případ, znít poněkud nezvykle, ve skutečnosti většinový přístup 

k judikatuře určitou míru její závaznosti uznává – „judikatura vyšších soudů je vhodným 

zdrojem argumentace, který by soudce měl ve svém rozhodnutí zohlednit. Pokud tak neučiní, 

ale jeho rozhodnutí je s danou judikaturou v souladu, rozhodnutí může obstát. Pokud však 

v souladu není, bude s odkazem právě na existující judikaturu zrušeno. Soudce má možnost se 

od judikatury vyšších soudů odchýlit, musí však takovéto odchýlení přesvědčivě odůvodnit.“ 

(Bobek, Kühn, 2013, s. 39). Zásada, že stejné případy mají být rozhodovány stejně, je obecnou 

zásadou právní platnou snad skoro ve všech právních systémech. Jak poznamenává R. Cross 

(Cross, 1968, s. 3), téměř všude má soudní rozhodnutí určitou váhu při rozhodování 

následujících případů, konkrétní význam, či váha precedentů36 se však v právních řádech liší 

do značné míry. 

 

Jednotnost výkladu unijního práva 

 

V různorodém prostředí Evropské unie je, jak je již v úvodu uvedeno, nutnost zajištění 

jednotného výkladu ještě palčivější než v jednotlivých právních řádech členských států. 

Generální advokát Capotorti v jednom ze svých stanovisek označil zajištění jednotného 

výkladu za veřejný zájem (stanovisko generálního advokáta Capotortiho k věci 283/81, bod 9). 

Řízení o předběžné otázce má z tohoto pohledu zásadní význam.  

Soudní dvůr sám často argumentuje nutností vykládat unijní právo jednotně, jen tak je možné 

zaručit skutečné vymáhání unijního práva v členských státech. Připomíná také specifickou 

povahu řízení o předběžné otázce, cílem řízení není totiž rozhodnout spor mezi dvěma stranami, 

ale prostřednictvím justiční spolupráce mezi Soudním dvorem Evropské unie (dále také jen 

„SDEU“) a národním soudem podat výklad některé unijní právní normy (rozsudek SDEU 

16/65).   

Pro uznání, že rozhodnutí o předběžných otázkách mají právní závaznost i mimo řízení, z něhož 

předběžná otázka vzešla, hovoří řada argumentů. 

 

Předběžné otázky týkající se výkladu 

 

Co se týká výkladových rozhodnutí o předběžných otázkách, Soudní dvůr  se  

v rozsudcích ve věci Denkavit (rozsudek SDEU 61/79) a ve věci Salumi (rozsudky SDEU 66, 

127 a 128/79) vydaných ve stejný den vyslovil v tom smyslu, že v rozhodnutích o předběžných 

otázkách je podán výklad právní normy unijního práva tak, jak má být daná norma aplikována 

od okamžiku svého vstupu v platnost, tedy i před vydáním onoho rozsudku, který ji vykládá. 

                                                           
36 Rozumíme-li precedentem obecně předešlé soudní rozhodnutí. 
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Pouze výjimečně může Soudní dvůr časové účinky svého rozhodnutí omezit, musí tak ale učinit 

výslovně, jinak platí, co je uvedeno výše.  

Vzhledem k tomu, že dle SDEU je nutné jím podaný výklad aplikovat od okamžiku platnosti 

vykládaného unijního pramene práva, je nutné na výkladové rozsudky pohlížet jako na 

deklaratorní (Lenaerts, 2015, s. 245). Přijmeme-li ideu, že výkladové rozsudky se v podstatě 

stávají součástí vykládané právní normy, neexistují samostatně a teprve výkladem normy 

v různých situacích a kontextech jí dávají skutečný význam (protože těžko považovat za 

„skutečný“ – ve smyslu reálný, význam normy jiný než ten, který uznávají soudy), získává 

soudní výklad této normy stejnou právní sílu jako samotná norma. Má-li stejnou právní sílu 

jako vykládaná právní norma, je právní závaznost výklad podávajícího rozhodnutí zjevná. 

G. Bebr (Bebr, 1981, s. 484-485) vykládá rozhodnutí Salumi tak, že znamená příklon k obecné 

závaznosti výkladových rozhodnutí o předběžných otázkách. Působí-li výklad Soudního dvora 

ex tunc, je výklad stejně závazný pro soud předkládající předběžnou otázku jako pro ostatní 

soudy, které aplikují stejné ustanovení unijního práva. Trvat na tom, že unijní právní norma má 

mít stejný výklad v průběhu času, tj. i před výkladovým rozhodnutím SDEU, a zároveň 

ponechat vnitrostátním soudům možnost vykládat tuto normu dle jejich úvahy, tj. bez ohledu 

na rozhodnutí SDEU, by podle něj bylo nesmyslné.  

 

Předběžné otázky týkající se platnosti 

 

Otázka závaznosti rozhodnutí o předběžných otázkách prohlašujících neplatnost 

některého unijního právního předpisu je podstatně méně kontroverzní než u předběžných otázek 

o výkladu unijního práva. Soudní dvůr se vyslovil v tom smyslu, že sice takovýto rozsudek je 

primárně určen předkládajícímu soudu, je ale dostatečným důvodem pro to, aby soudy 

členských států daný právní předpis považovaly za neplatný i pro účely jiných řízení (rozsudek 

SDEU 66/80). Ač ani v těchto případech SDEU nevyloučil možnost vnitrostátních soudů podat 

novou předběžnou otázku, měla by se ale omezit na důvody, rozsah a případně následky 

neplatnosti, která byla dříve vyslovena. Shledá-li SDEU, že napadený předpis je platný, jsou 

vnitrostátní soudy omezeny namítat znovu neplatnost tohoto předpisu, nenaleznou-li jiný důvod 

jejich neplatnosti, o kterém musí opět rozhodnout SDEU (Arnull, 1987, s. 135; rozsudek C-

465/93). 

Zájem na jednotném výkladu a aplikaci unijního práva je v případě prohlášení neplatnosti 

právního předpisu tak silný, že převáží jiné argumenty.  

 

Práce Soudního dvora EU s vlastními předchozími rozhodnutími 

 

V judikatuře SDEU je patrný příklon k uznání precedenčního působení rozhodnutí o 

předběžných otázkách. Již v rozhodnutí Da Costa SDEU výslovně uvedl, že „ačkoli třetí 

odstavec čl. 267 SFEU bezvýjimečně požaduje, aby soudy členských států, proti jejichž 

rozhodnutím není přípustný opravný prostředek, položily předběžnou otázku ohledně každé 

otázky výkladu, která před nimi vyvstane, síla výkladu podle čl. 267 SFEU, který Soud již dříve 

podal, může zbavit tuto povinnost účelu a zbavit jí podstaty.“ (rozsudek SDEU 28-30/62). Tento 

závěr by bylo možné vykládat tak, že takové rozhodnutí bylo jediné možné, protože by se SDEU 

brzo ocitl zavalen identickými předběžnými otázkami, o nichž by musel rozhodovat. Navíc 
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pokud by se jednalo skutečně o identické předběžné otázky tak, jako tomu bylo v případě Da 

Costa, je prostor pro nesprávnou vnitrostátní aplikaci závěru plynoucího z rozsudku SDEU 

poměrně malý.  

S velmi stručným rozhodnutím Da Costa37 kontrastuje obsáhle odůvodněné stanovisko 

generálního advokáta Lagrange (stanovisko generálního advokáta k věci 28-30/62), který 

Soudní dvůr vybízí k opačnému závěru. Generální advokát vybízel Soudní dvůr k tomu, aby 

jeho rozsudky zavazovaly morální autoritou, nikoli právní, a aby věci již rozhodnuté nepůsobily 

jako překážka pro nové posouzení věci – aby se na ně nevztahovala překážka věci rozhodnuté. 

Argumentace v tomto smyslu je však použitelná pouze ve vztahu k akceptaci striktní právní 

závaznosti rozhodnutí Soudního dvora, nikoli k jemnějším formám závaznosti, jak o nich píše 

např. A. Peczenik (Peczenik, 1997, s. 463).  

Proti názoru GA Lagrange se staví generální advokát Warner ve stanovisku k věci 

Manzoni (stanovisko generálního advokáta Lagrange k věci 112/76). Poukazuje v něm na 

chybnost omezování se na zkoumání principu překážky věci rozsouzené (res iudicata) při 

posuzování účinků rozhodnutí o předběžných otázkách. Souhlasí s tím, že nelze princip res 

iudicata rozšiřovat na jiné spory, i kdyby jejich skutkový stav a právní otázky byly stejné, tento 

závěr ale podle něj neznamená, že by rozhodnutí o předběžných otázkách mimo jednotlivý spor 

bylo zcela nezávazné, bez účinku. Řízení o předběžné otázce by tím dle něj bylo zbaveno 

základního účelu, jímž je zaručit jednotu výkladu a aplikace unijního práva v členských státech. 

Zároveň by se jevilo poněkud absurdním, že v proceduře s takto omezeným významem mají 

právo podávat vyjádření jak unijní instituce, tak členské státy.38 GA Warner zde proto vybízí 

k otevřenému přijetí principu stare decisis pro rozhodnutí SDEU, která v prostředí znamená, že 

všechny soudy v Evropské unii jsou vázány ratiem decidendi rozhodnutí Soudního dvora, až na 

Soudní dvůr samotný. Soudy členských států tedy musí rozhodnutí Soudního dvora buď 

aplikovat, nebo podat novou předběžnou otázku.39  

Závěr plynoucí z rozhodnutí Da Costa je významně pozměněn rozsudkem ve věci Cilfit 

(rozsudek SDEU ve věci 283/81). V něm se SDEU přihlásil k závěrům v rozhodnutí Da Costa 

dříve vyslovených, zároveň však dodal, že aby bylo možno právní otázkou vyřešit s poukazem 

na dřívější rozhodnutí SDEU, nemusí být skutkové okolnosti případů identické a je nerozhodné, 

v jakém druhu řízení Soudní dvůr svůj právní názor vyslovil – stejný účinek mohou mít i 

rozsudky vydané např. v řízeních o porušení povinnosti členským státem nebo jiné (odst. 14 

rozsudku Cilfit). To je z hlediska precedenčního působení rozhodnutí Soudního dvora 

významný posun. Nejedná se už o prosté kopírování právního řešení na stejné případy, je nutné 

okolnosti dříve rozhodnutého a aktuálního případu srovnat, hledat mezi nimi shody a rozdíly a 

provést úvahu, zda jsou v daném případě rozdíly nevýznamné a je třeba dřívější rozhodnutí 

aplikovat, nebo jsou rozdíly zásadní a věc je třeba posoudit jinak. Nejedná se tedy o 

                                                           
37 Ze stručnosti se dá usuzovat, že se soudci Soudního dvora nemohli dohodnout na odůvodnění pravidla, které v 

rozsudku vyslovili. Možná mezi nimi panovaly neshody i v tom, jak široce toto pravidlo pojmout. Možné je také 

to, že mu nechtěli věnovat příliš prostoru, protože nechtěli vyvolávat vášně, které takové může vzbudit, a 

podrobnější odůvodnění a stanovení rozsahu tohoto pravidla nechali na příštím rozhodování Soudního dvora, jež 

už bude mít usnadněnou pozici v tom, že se bude moci o aktuální rozhodnutí opřít a považovat jej za ustálenou 

judikaturu. 
38 GA Warner proceduru v této podobě přirovnal k použití palice k rozlousknutí oříšku. 
39 Na tomto místě je vhodné poznamenat, že samotný rozsudek ve věci Manzoni se otázce závaznosti dřívějších 

rozhodnutí o předběžných otázkách vůbec nevěnuje, předkládající soud otázku v tomto smyslu nepoložil. Nelze 

tak usuzovat, zda se SDEU s úvahami GA Warnera ztotožnil či nikoli. 
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mechanickou aplikaci dřívějšího rozhodnutí, ale o skutečnou práci s ním. Soudní dvůr tak 

potvrdil, že jeho rozhodnutí mají význam i mimo případ, v němž bylo vydáno. Bližší 

odůvodnění tohoto postoje Soudního dvora v rozsudku (nikoli neobvykle) nenalezneme. 

Podrobnější analýzu nenalezneme ani ve stanovisku generálního advokáta Capotortiho 

(stanovisko generálního advokáta Capotortiho k věci 283/81, bod 9) – ve svém stanovisku jaksi 

automaticky uznává, že dřívější výkladová rozhodnutí o předběžných otázkách mají sílu 

precedentu. Blíže tento svůj postoj nevysvětluje, považuje za to za danost, která už byla 

rozhodnutím Da Costa potvrzena. 

Dřívější rozhodnutí SDEU, v němž je interpretována unijní právní norma, nemá za 

následek nemožnost vnitrostátního soudu předložit v obdobné věci novou předběžnou otázku, 

pouze tuto otázku zbavit svého účelu a obsahu (odst. 13 rozsudku Cilfit). Soudní dvůr 

v rozhodnutích opakovaně zmiňuje možnost vnitrostátních soudů podat opakovanou 

předběžnou otázku, zejména se o „vítané“ opakované předběžné otázky  bude jednat tam, kde 

bude mít předkládající soud nejasnosti ohledně dřívějšího rozhodnutí, kde bude předkládat k 

posouzení jinou právní otázku nebo předloží nové úvahy a poskytne nové důvody s žádostí o 

nové, odlišné posouzení (rozsudek SDEU 14/86, odst. 12).  

Někteří autoři z výše uvedeného vyvozují závěr, že vnitrostátní soudy mají dvě 

možnosti – buď se dřívějším rozhodnutím budou řídit, nebo podají novou předběžnou otázku, 

nemohou dřívější rozhodnutí Soudního dvora bez dalšího přejít (Brown, Kennedy, 1994, s. 353; 

Barceló, 1997, s. 422; Hartley, 2010, s. 318-319; také stanovisko generálního advokáta Légera 

k věci 224/01). Je otázka, jestli a případně jaký je z tohoto pohledu rozdíl mezi povinností 

položit předběžnou otázku u soudů, proti jejichž rozhodnutí není přípustný opravný prostředek, 

a soudů, proti jejichž rozhodnutí opravný prostředek přípustný je. Všechny soudy, ty vyšší i ty 

nižší, jsou totiž povinny dodržovat unijní právo (rozsudek SDEU 118/00, odst. 52) a unijní 

právo zahrnuje i rozsudky Soudního dvora (rozsudek SDEU 101/91, odst. 22-24). 

 

Přednost práva EU před vnitrostátním právem a vliv na závaznost judikatury SDEU 

 

Na povahu rozsudků Soudního dvora a především těch o předběžných otázkách je nutno 

pohlížet ve světle sui generis povahy práva Evropské unie a specifického postavení Soudního 

dvora a řízení o předběžné otázce (Arnull, 1987, s. 116). Jsou-li rozsudky SDEU vykládající 

unijní právo, případně potvrzující jeho platnost nebo vyslovující jeho neplatnost součástí práva 

EU, mají jeho základní vlastnosti, jako je například přednost před vnitrostátním právem. 

Z tohoto pohledu je obtížně obhajitelný pohled, že rozsudky SDEU působí pouze silou 

přesvědčivosti jako podpůrný argument pro rozhodnutí vnitrostátních soudů a že je tudíž možné 

je bez dalšího neaplikovat (bez položení nové předběžné otázky). 

Ač SDEU nikdy výslovně nepotvrdil závaznou povahu svých rozhodnutí o předběžné 

otázce i mimo původní řízení, z něhož vyšla žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, lze z jeho 

rozhodnutí jaksi nepřímo vyčíst, že vnitrostátní soudy při aplikaci závěrů z judikatury 

plynoucích vlastně volnost nemají a musí se jimi řídit. 

Soudní dvůr sice ponechává soudům možnost zhodnotit, zda je nutné předběžnou otázku 

pokládat, zda se nejedná o acte clair – otázku, na níž je odpověď zřejmá, nebo o otázku, kterou 

již dříve Soudní dvůr ve své rozhodovací praxi vyřešil. Vnitrostátní soudy přitom mají danou 

otázku unijního práva posoudit samy a nejsou zásadně vázány výkladem unijního práva, který 
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provedl jim nadřízený vnitrostátní soud (Brow, Kennedy, 1994, s. 354; Arnull, 1987, s. 135-

136, rozsudek SDEU 166/73). 

Pokud ale dojde k závěru, že na danou situaci se právo EU vztahuje a existuje k danému 

problému judikatura Soudního dvora, nerozhodne-li se podat novou předběžnou otázku, musí 

dřívější judikaturu SDEU respektovat a aplikovat ji, jinak je jeho rozhodnutí nesprávné. 

 

Argument teleologický 

 

Je potřeba vyzdvihnout účel řízení o předběžné otázce, kterým je zajistit, aby bylo jedno 

právo Evropské unie, tj. aby právo Evropské unie s různým obsahem a interpretačními a 

aplikačními pravidly neexistovalo tolikrát, kolik má Evropská unie členských států. 

Neexistence rozdílností v uplatňování unijního práva v členských státech je nutností, jednotná 

pravidla na vnitřním trhu i mimo něj by ztratila význam, pokud by ve skutečnosti jednotná 

nebyla (rozsudek SDEU 166/73).  

Pokud by řízení o předběžné otázce mělo sehrát roli nezávislého konzultačního mechanismu, 

byl by pro tento účel poněkud složitý, nákladný a těžkopádný. V unijním právu navíc neexistuje 

lepší, vhodnější mechanismus, který by k zajištění jednotného výkladu směřoval. 

 

Argument praktický 

 

V literatuře (např. Bobek, Komárek, 2004) se často argumentuje, že závaznost 

rozhodnutí Soudního dvora EU o předběžných otázkách plyne mj. z ustanovení čl. 99 Jednacího 

řádu Soudního dvora, podle něhož může Soudní dvůr rozhodnout odůvodněným usnesením, 

pokud lze odpověď na podanou předběžnou otázku dovodit z již existující judikatury. Pravdou 

je, že užít jako důkaz závaznosti jednoduché pravidlo jednacího řádu, který upravuje spíše 

technické záležitosti vedení řízení před Soudním dvorem, byť závěr o závaznosti nepřímo 

podporuje, je poněkud pochybné. Ustanovení jednacího řádu těžko může založit pravidlo typu 

závaznosti soudních rozhodnutí nejvyšší soudní instance, které má potenciálně „ústavní“ 

přesahy, může ale sloužit jako nepřímý důkaz tohoto pravidla.  

 

Argument odpovědností členských států dodržovat právo EU 

 

Možnost Soudního dvora po členském státu požadovat, aby napravil své jednání a 

přestal porušovat unijní právo, je zakotveno přímo ve Smlouvách40  stejně jako možnost uložit 

členskému státu za toto porušení sankci. SDEU opakovaně judikoval, že za porušení unijního 

práva považuje i nerespektování své judikatury členskými státy (rozsudky SDEU 48/71, 101/91 

a C-118/00). Argumentoval přitom, že nerespektování judikatury je závažným a 

netolerovatelným porušením povinnosti podle čl. 4 odst. 3 SEU zdržet se všeho, čím by mohlo 

být ohroženo plnění cílů stanovených Smlouvami, čímž se dotýká samotných základů právního 

řádu Unie (rozsudek SDEU 101/91, odst. 23). 

Vedle toho platí, že unijní právo (včetně judikatury SDEU) jsou povinny dodržovat i soudy, 

tedy i nesprávnou rozhodovací praxí soudů členského státu může být založena odpovědnost 

                                                           
40 Čl. 260 SFEU.  
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tohoto členského státu za porušení unijního práva a to jak v řízení o porušení povinnosti 

vedeném Komisí (rozsudek SDEU 129/00), tak v řízení jednotlivce o náhradu škody vůči státu 

za porušení unijního práva (rozsudek 224/01).  

 

Protiargument příliš širokou analogií 

 

Při práci s rozhodnutími o předběžných otázkách je však potřeba mít se na pozoru před 

přílišným zevšeobecňováním závěrů z nich plynoucích (viz také Schima, 2015, s. 114). Je 

potřeba mít na paměti skutečnost, že Soudní dvůr v řízení o předběžných otázkách sice provádí 

výklad unijních právních norem a nikoli následnou aplikaci práva v aktuálním právním sporu, 

při výkladu ale vychází ze sporu, který řeší předkládající soud, a ze skutkového stavu, který mu 

předkládající soud popíše. Cílem SDEU je poskytnout předkládajícímu soudu užitečnou 

odpověď, jež mu má napomoci pro řešení daného sporu (rozsudek SDEU 14/86, odst. 14). Platí 

sice, že skutkový stav v aktuálně souzené věci nemusí být shodný se skutkovým stavem v dříve 

rozhodnuté věci, neměl by však být v podstatných rysech odlišný.   

Přes výše uvedené argumenty „pro závaznost“, kterou by bylo možno nazývat 

závazností precedenčního charakteru, by bylo chybou se domnívat, že míra závaznosti těchto 

rozsudků se rovná „síle zákona“ a že je potřeba k nim přistupovat stejně jako k právním 

předpisům. To, že rozhodnutí disponují určitou mírou závaznosti, znamená, že není možné je 

zcela ignorovat (vztahují-li se k aktuálnímu případu). Neznamená to ale, že jsou postavena na 

roveň právním předpisům, budou vždy odvozena od jiných pramenů práva (v případě práva EU 

od zakládacích smluv, sekundárních právních předpisů, obecných zásad právních, 

mezinárodních dohod atp.). 

 

Závěr 

 

Z předchozího je patrné, že úroveň závaznosti, kterou Soudní dvůr přisuzuje svým 

rozhodnutím o předběžných otázkách, je poměrně vysoká. Důvody, proč by měla být 

rozhodnutí Soudního dvora považována za závazná i mimo řízení, v nichž byla vydána, by se 

měly posuzovat čistě ve světle zvláštní povahy práva Evropské unie a jejího soudnictví. 

Základním motivem je zajištění jednotného výkladu unijního práva ve všech 28 členských 

státech, jejichž právní řády se velmi liší. 

Soudní dvůr EU sice nikdy výslovně nepotvrdil, že by jeho rozhodnutí o předběžných 

otázkách byla stejně právně závazná jako třeba precedenty v anglickém právu, ve skutečnosti 

však se z jeho judikatury dá dovodit, že s nimi jako s precedenty v podstatě zachází a to stejné 

požaduje po soudech členských států. 
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KRIMINALITA MIGRANTŮ „NOVÉ VLNY“ VE ŠVÉDSKU A V 

NĚMECKU: SKUTEČNÁ HROZBA NEBO NAFOUKNUTÁ BUBLINA? 
 

Ondřej Filipec41 

 

Abstrakt 

V roce 2015 vrcholila v Evropě migrační vlna, která přinesla do Evropy jen v tomto roce přes 

milión uprchlíků, z nichž většina směřovala do Německa. Uprchlíci přicházejí převážně ze zemí 

s arabskou kulturou, která je v řadě aspektů odlišná od kultury evropské. Navíc imigranti 

přichází z území poznamenaných válkou a konflikty mezi různými náboženskými a etnickými 

skupinami. Tyto dva hlavní faktory přispívají k obavám z případné trestné činnosti migrantů a 

u občanů členských zemí EU může vzbuzovat obavy o bezpečnost. Tento příspěvek si klade za 

cíl zjistit, zda migrace vedla ke zvýšení kriminality v cílových zemích a případně určit charakter 

trestné činnosti migrantů. Jsou skutečně migranti násilníci a teroristé nebo se jedná o 

nafouknutý problém zneužívaný radikálními stranami a populisty? 

 

Abstract 

In 2015 countries of the EU experienced the peak of the immigration wave. The majority of 

immigrants were of Arab background which is in many aspects different from European culture. 

Moreover most of them came from the war torn countries. These two aspects raised many 

questions related to security within EU member states. The main aim of this contribution is to 

analyse the impact of immigration on criminality rates in Germany and Sweden and reveal the 

nature of migrant's criminal activity. Are immigrants muggers and terrorists or are migrant's 

criminality an exaggerated problem misused by radical parties and populists? 

 

Úvod 

 

Míra kriminality imigrantů je často předmětem ostrých debat. Jedná se tak o poměrně 

kontroverzní téma, které zásadním způsobem ovlivňuje migraci i pohled na migranty samotné. 

Zejména Voliči a podporovatelé radikálních a populistických stran často vnímají migranty jako 

potencionální pachatele trestné činnosti, ať již jde o násilnou trestnou činnost nebo dokonce 

terorismus (Raczyński, 2017). Objektivní pohled na migraci také znesnadňují média, která často 

informují o teroristických útocích, popřípadě medializují případy trestné činnosti, do které se 

imigranti zapletou (Mihálik, Jankoľa, 2016). Debatu rozvířily zejména sexuální útoky na ženy 

ze silvestrovské noci v roce 2015, které byly hlášeny z řady velkých německých měst, ale i 

jiných evropských metropolí. Tyto události tak přispěly k percepci migrantů jako 

potencionálních pachatelů trestné činnosti.  

V rámci analýzy trestné činnosti je výzkumník postaven před několik metodologických 

problémů. Prvním zásadním problémem je délka sledovaného období. Míru kriminality, resp. 

její trend nelze zkoumat v rámci krátké časové řady, např. dvou let. Ze srovnání dvou po sobě 

jdoucích let není možné určit, z jakého důvodu ke změně došlo. Je potřeba analyzovat nejlépe 

                                                           
41 Tento příspěvek vznikl v rámci grantu Jean Monnet Chair in Migration: The Challenge of European States, 

který byl v roce 2016 udělen Fakultě sociálných vied Univerzity Svätého Cyrila a Metoda v Trnave. 
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10letou a delší časovou řadu (Roden, 2017). Pokud tak budeme například sledovat počet 

znásilnění ve Švédsku, tak zjistíme, že v roce 2016 došlo k 13% nárůstu (na 6560). Pokud však 

rozšíříme časovou řadu a zahrneme i rok 2014 kdy proběhlo 6 700 znásilnění, tak zjistíme, že 

ve skutečnosti došlo k určitému poklesu a míra je v roce 2016 zhruba stejná, jako v roce 2014. 

(Roden, 2017). Kromě toho jsou tu i další nežádoucí vlivy. Ke zvýšení statistik může docházet 

například v důsledku medializace určitých problémů nebo na základě změny metodiky pro 

hodnocení a evidenci trestné činnosti, což může zkreslit výsledky delších časových řad. 

Např. v již zmíněném Švédsku došlo k postupnému rozšíření definice znásilnění a 

změně metodiky evidence. Pokud žena například uvede, že byla svým manželem znásilněna 

každou noc po celý rok, událost je evidována jako 365 samostatných trestných činů znásilnění, 

přestože v řadě jiných zemí by se jednalo pouze o jeden trestný čin 

(Government Offices of Sweden, 2017). V konečném důsledku tak tvrzení, že počet znásilnění 

se ve Švédsku zvýšil, je pravdivé. Tato informace je však často vytrhávána z kontextu a 

manipulativně někdy dávána do souvislosti s migrací.  

 

Švédsko 

 

Švédsko patří mezi země s nejotevřenější politikou vůči migraci. Kromě toho má 

Švédsko dlouhodobou zkušenost s migrací a poměrně dobré výsledky, pokud jde o integraci 

migrantů (viz např. žebříček MIPEX).42 Předchozí výzkumy ukazují, že zejména migranti druhé 

generace mají nižší míru kriminality, než byli migranti generace první. Významnou roli v tomto 

ohledu sehrává sociální stát. Přesto u obou předchozích vln je kriminalita migrantů vyšší než 

v běžné populaci. Migranti ve Švédsku se ovšem stávají také ve vyšší míře oběťmi kriminality, 

než je tomu v běžné populaci (Martens, 1997, s. 83). Bohaté a sociální Švédsko je v řadě ohledů 

pro migranty přitažlivé. I z tohoto důvodu se počet imigrantů ve Švédsku za posledních patnáct 

let ztrojnásobil. Z cca 55 tisíc imigrantů v roce 2000 na cca 163 tisíc imigrantů v roce 2016 

(Scott, 2017). Jen v roce 2016, po kulminaci uprchlické vlny, požádalo o azyl přes 22 tisíc 

žadatelů, kde převažovali Syřané (4 710), Afghánci (2 145), Iráčané (2 045), Somálci (1 280) a 

osoby bez státní příslušnosti (985) (Eurostat, 2016).  

Evidenci trestné činnosti ve Švédsku má na starosti specializovaný orgán. Již v roce 

1974 byla zřízena Švédská národní rada pro prevenci kriminality (Brottsförebyggande rådet, 

abbreviated Brå), která vede statistiku trestných činů spáchaných na území Švédského 

království. Bohužel Brå nevede zvláštní statistiky o trestné činnosti imigrantů (alespoň veřejně) 

a výzkumník se tak musí spokojit s akademickými výzkumy nebo obecnými statistikami 

zveřejněných Brå. Kriminalita související s přílivem migrantů na celkových statistikách není 

patrná. Jak vyplývá z následujícího grafu 1, kriminalita ve Švédsku dramaticky nevzrostla a je 

poměrně stabilní. 

                                                           
42 Dostupné na: http://www.mipex.eu/key-findings. 
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Graf 1: Kriminalita ve Švédsku (% obětí trestných činů v populaci) 

 
Zdroj: Brottsförebyggande rådet, 2017, úprava autora. 

 

Přesto můžeme pozorovat drobné výkyvy. Např. v letech 2000 až 2016 můžeme 

pozorovat mírný nárůst trestných činů proti životu a zdraví. Zatímco v roce 2000 bylo 

evidováno 696 trestných činů, v roce 2011 to bylo 1005 trestných činů. Od této doby však došlo 

ke snížení trestné činnosti na 932 t. č. v roce 2015 (Scott, 2017). Obdobně nestabilní je počet 

vražd: zatímco např. v roce 2012 bylo spácháno 68 vražd, nejvíce jich bylo v roce 2015 (112) 

a 2007 (111). V roce 2016 jich bylo spácháno 106 (Statista, 2017). Nemůžeme tedy hovořit o 

zcela jasném trendu, do kterého by se zásadním způsobem promítla migrace. 

Lze očekávat, že problém s kriminalitou přistěhovalců budou mít zejména velká města. 

Jak uvádí např. Vikas Balaj (2017) migranti jsou často spojovaní s výtržnostmi a kriminalitou 

na předměstích. Ve většině případů se však jedná o prodej drog a vyřizování gangů mezi lidmi, 

kteří se již ve Švédsku narodili a nejedná se tedy o uprchlíky „nové vlny“ (Balaj, 2017). Mírně 

vzrůstající tendenci, avšak v krátkém časovém horizontu, vykazují tzv. „hatecrimes“ neboli 

zločiny z nenávisti, které zahrnují rasistické nebo xenofobní útoky. Od roku 2008 do roku 2010 

počet těchto útoků klesl z 4 224 na 3 786, v současnosti se však opět neustále zvyšuje a to na 

4 765 v roce 2015 (Brottsförebyggande rådet, 2017). Z nichž velkou část zaujímají islamofobní 

útoky: zatímco v roce 2009 jich bylo jen 194, v roce 2015 jich bylo evidováno již 558. Spolu 

s útokem na sexuální orientaci se jedná o nejčastější typ útoků tohoto typu ve Švédsku. Některé 

útoky však mají i křesťanofobní nebo anti-semitický charakter: v roce 2015 338 útoků, resp. 

277 (Brottsförebyggande rådet, 2017). Trend shrnuje graf  2. 
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Graf 2: Vývoj zločinů motivovaných nenávistí ve Švédsku 2008-2015. 

 
Zdroj: Brottsförebyggande rådet 2017, úprava autora. 

 

Jedná se tedy o určitý trend, který kopíruje rostoucí napětí ve švédské společnosti 

v reakci na zvyšující se multikulturalismus. Přesto lze Švédsko stále hodnotit jako otevřenou a 

migraci nakloněnou společnost. Jak ukazuje průzkum Eurobarometru z roku 2015: 66 % Švédů 

vnímá migraci z nečlenských zemí EU pozitivně. Jedná se o nejlepší výsledek v EU, daleko 

před druhými Rumuny (48 %), Iry (47 %) nebo Němci (38 %) (Eurobarometer, 2015, s. 154). 

Dlouhodobě je také celková míra kriminality nižší, než v jiných zemích. Např. podle statistik 

na 100 000 obyvatel v roce 2015 připadlo 1,15 vražd ve Švédsku, 0,88 na Slovensku, 0,85 

v Německu a 0,75 v ČR, kdežto např. v USA je to 4,88 (UNDOC Statistics Online). Švédsko 

je tedy v tomto ohledu bezpečnou zemí, která se od jiných zemí EU příliš neliší. 

 

Německo 

 

Kriminalita migrantů v Německu je dlouhodobě diskutovaným problémem. Např. jak 

poukázal Thomas Berger, už mezi léty 1984 až 1990 došlo k téměř dvojnásobnému nárůstu 

podezřelých mezi migranty i jejich podílu v rámci všech podezřelých. Zatímco v roce 1984 bylo 

207 612 cizinců podezřeno z porušení zákona (16,6 % mezi všemi podezřelými), v roce 1990 

to bylo již 383 583 podezřelých cizinců, kteří mezi všemi podezřelými zaujímali 26,7 % 

(Berger, 1998, s. 328). Postupem času podíl cizinců v populaci zásadně rostl. Zatímco v roce 

1951 cizinci představovali pouhé 1 % (zhruba 506 tisíc) populace, v roce 1999 už to bylo 7,3 

miliónů cizinců, což odpovídá zhruba 8,9 % populace (Ewald and Feltes, 2003, s. 173). Ke 

konci roku 2016 bylo v Německu evidováno přes 10 miliónů cizinců, z nichž zhruba 5,8 

milionů přišlo ze zemí mimo EU (DW 2017). Německo v rámci „nové vlny“ přijalo nejvíc 

uprchlíků. Jen v roce 2016, který znamenal zásadní pokles oproti roku 2015 v počtu žadatelů o 

azyl, Německo evidovalo 266 tisíc žadatelů o azyl ze Sýrie, 127 tisíc z Afghánistánu, 96 tisíc 

z Iráku, 26 tisíc z Iránu, 19 tisíc z Eritreji a dalších 187 tisíc z jiných zemí (Eurostat, 2017).  
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Oproti Švédsku se zde bezpečnostní situace jeví o poznání horší. To lze dokumentovat 

na statistikách trestné činnosti migrantů, kterou Německo od roku 2014 na rozdíl od Švédska 

eviduje. Hlavní autoritu v tomto ohledu představuje Spolkový úřad pro trestnou činnost 

Bundeskriminalamt (BKA), který pravidelně zveřejňuje statistiky. Z těch je patrný nárůst 

kriminality nově příchozích migrantů. Oproti roku 2015 počet podezření z trestných činů 

spáchaných imigranty vzrostl na 174 438 v roce 2016, což představuje 52,7% nárůst, přičemž 

podíl podezřelých mezi migranty je vyšší než průměr německé populace (Huggler, 2017). Ještě 

impresivněji působí nárůst trestné činnosti mezi léty 2014 a 2015, který dosahoval 79 %. Tato 

procenta však vychází z absolutních hodnot a vypadají úplně jinak, pokud je zasadíme do 

hlubšího kontextu: jen mezi léty 2014 a 2015 se počet příchozích migrantů zvýšil o 440 % (DW, 

2016). Z absolutního hlediska tak počet trestných činů spáchaných migranty vzrostl, avšak 

příliv migrantů byl násobně vyšší a z relativního pohledu dokonce přispěl k poklesu trestné 

činnosti mezi migranty. To může být dáno do souvislosti s národnostní skladbou, o které je 

referováno níže.  

Ze dvou milionů podezřelých ze spáchání trestného činu v roce 2016 zhruba 616 tisíc 

podezřelých nebylo německého původu43, což je cca 30 % (Chazan, 2017). Pokud se blíže 

podíváme na strukturu cizinců podezřelých z porušení zákona zjistíme, že k nejčastěji 

podezřelým patří Syřané. V roce 2015 z celkových 911 864 podezřelých cizinců na ně 

připadalo 134 177, na druhém místě se umístili podezřelí turecké národnosti (78 014), kteří do 

roku 2014 vedli žebříček podezřelých. Mezi časté podezřelé však spadají také Rumuni (52 531) 

nebo Poláci (44 659), kteří předstihují i Iráčany (38 304 podezřelých osob) 

(Bundeskriminalamt, 2016, s. 71).  

V trestné činnosti páchané imigranty mají významný podíl recidivisté. Jak podotýká 

Justin Huggler na základě statistik BKA: 40 % trestných činů je spácháno pouze 1 % migrantů 

(Huggler, 2017). Pokud jde o konkrétní charakter porušení zákona, můžeme vycházet z dat za 

rok 2014. Tehdy bylo evidováno 208 tisíc porušení zákona migranty. Z toho zhruba čtvrtina 

(50 167) případů připadá na padělání nebo pozměňování dokumentů ve snaze získat finanční 

obohacení. Velký podíl má také jízda „načerno“ bez zakoupení cestovního dokladu (28 712 

případů). Největší podíl však připadá na krádeže, především v obchodech, které zahrnují 85 035 

případů, tedy cca 41 % případů (Hall, 2017). Obdobný trend pokračoval např. i o dva roky 

později avšak nezanedbatelné procentu se týká také ublížení na zdraví (15 %) nebo vloupání do 

domů a bytů (11 %) (Chazan, 2017). Je zajímavé, že celkový počet vloupání, krádeží 

v obchodech a podvodů se snížil, avšak došlo ke zvýšení násilné trestné činnosti o 6,7 %: počet 

vražd oproti roku 2015 vzrostl o 13 % a počet sexuálních útoků o 13 % (Chazan, 2017). Jak již 

však bylo naznačeno dříve, srovnávat jednotlivé roky není zcela jednoznačné a změna nemusí 

představovat trend. Ve skutečnosti se celkový počet trestných činů v roce 2016 v Německu 

oproti roku 2015 snížil a kriminalita migrantů má spíše méně významný charakter. 

Je však nutno podotknout, že na předměstí velkých měst jako Berlín nebo Hamburg 

v rámci některých druhů kriminality dominují cizinci. Jedná se např. právě o kapsářství nebo 

distribuci drog. V tomto ohledu hraje významnou roli národnost migrantů, která do značné míry 

předurčuje nárok na azyl. Zatímco kriminalita páchaná Syřany je statisticky relativně nízká, 

                                                           
43 Není známo, jakou metodikou byl určován „původ“. Zde je nutné mít na zřeteli, že se pravděpodobně nejedná 

o žadatele o azyl, ale spíše o osoby s německým občanstvím bez německé národnosti.  
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nejvíc závažnějších trestných činů přichází na migranty z Balkánu (zejména Albánie a Srbsko), 

Maroka, Alžírska a bývalých zemí Sovětského svazu (Huggler, 2017). Tedy lidí, kteří mají 

nízkou šanci získat azyl a kteří se v případě negativního azylového řízení častěji uchylují 

k ilegálnímu pobytu a v určitých případech také k rozšiřování řad organizovaného zločinu.  

Jiným problémem je poměrně nový jev, který by se dal označit jako vyšší četnost 

výskytu tzv. Hatecrimes, neboli zločinů z nenávisti. V Německu došlo také mezi léty 2015 a 

2016 ke zvýšení trestné činnosti inspirované Islamismem o 13,7 %. Je však zajímavé, že ve 

stejném období došlo k dokonce vyššímu nárůstu (o 14,3 %) trestných činů inspirovaných 

radikální pravicí. V Německu v roce 2016 např. proběhlo 995 útoků proti zařízením, která 

poskytují zázemí uprchlíkům (Huggler, 2017). Jedná se nepochybně o zajímavý fenomén, který 

je potřeba sledovat, jelikož má potenciál z hlediska radikalizace a polarizace společnosti, která 

může vyústit ve snížení důvěry ve státní instituce a demokracii. 

 

Migrace a populismus 

 

Fakta o migraci bývají často barvitě interpretována. Místo uvádění relativních čísel 

vyjádřených v poměru k počtu uprchlíků nebo obyvatelům jsou prezentovaná absolutní čísla, 

popřípadě jejich nárůst v jednotlivých letech vyjádřený v procentech. Nárůst trestných činů pak 

působí alarmisticky. Některé informační servery jdou až tak daleko, že záměrně zkreslují fakta 

a vybírají si ty nejzávažnější činy spáchané migranty, které barvitě a manipulativně dokreslují. 

Například pro-ruský web Aeronet v ČR nedávno zveřejnil článek o zrušení rozsudku proti 

Iráčanovi za znásilnění 10letého chlapce. Ve skutečnosti byl Iráčan odsouzen k 7 lety vězení a 

pokutou 5000 Eur (Die Presse, 2016). Jistou formu manipulace představují také různé 

alternativní mapy uprchlické (nebo přímo muslimské) kriminality v Evropě, do kterých se často 

dostávají neověřené či dokonce domnělé incidenty (viz. obr. č. 1). 
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Obrázek 1: Alternativní mapa kriminality uprchlíků v Evropě 

 
Zdroj: muslimstatistics.wordpress.com. 

 

Proti-imigrační rétorika a strach z migrace byl využit řadou krajně pravicových 

a populistických stran k mobilizaci voličské podpory. Úspěch krajně pravicové AFD 

v Německu ve volbách do Spolkového sněmu pouze dokazuje, že řada voličů je nespokojena 

s dosavadním přístupem vlády v řešení otázek imigrace. Proměna politického spektra v rámci 

německé politiky však může mít stejně nebezpečné důsledky, jako nezvládnutá migrační krize. 

Po desetiletích tak v Bundestagu usednou lidé hájící popírání holocaustu. Obdobná situace je 

ve Švédsku, kde nespokojenost místních posiluje preference Švédských demokratů. Podle 

průzkumu veřejného mínění provedeného YouGov z ledna 2017, imigrační politika vzbuzuje 

obavy u téměř každého druhého Švéda. Na druhém místě (přes 40 %) je zdravotnictví a na 

třetím místě je trestná činnost (32 %) (Scott, 2017). Migrační problematika a kriminalita 

migrantů tak stále představuje nosné téma pro mobilizaci potencionálních voličů krajně 

pravicových a populistických stran, jak např. dokazuje nedávný úspěch strany svobodných v 

Rakousku. Případný nástup těchto stran k moci může překreslit politickou mapu Evropy. 

V tomto ohledu tak někteří autoři hovoří o předsudcích a xenofobii jako potencionální globální 

hrozbě (Bello, 2017). Česká republika nebo Slovensko není mezi těmito zeměmi výjimkou. 

Jedná se tak o určitý paradox. Přestože Česká republika není migrační krizí bezprostředně 

ohrožena, populistické a radikální strany dokážou stále z tématu migrace získávat politický 

kapitál nabízením jednoduchých řešení na komplexní a složité problémy. Radikálnost pak může 

přitahovat i mladé lidi a rozvíjet jejich sympatie vůči těmto stranám (Mihálik 2015). Vlády, 
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vzdělávací instituce i občanská společnost by proto tomuto jevu měly věnovat zvýšenou 

pozornost. 

 

Závěr 

 

Značná část trestné činnosti páchané migranty vychází z jejich nízkéhosocio-

ekonomického statusu a pozice na okraji společnosti. V případě neúspěšné integrace se může 

toto postavení ještě zhoršit, což motivuje migranty opatřit si prostředky k přežití trestnou 

činností a přispívá k radikalizaci. Odtud již vede krátká cesta do světa organizovaného zločinu 

nebo radikálních skupin.  

Z hlediska integrace i samotného vnímání norem významnou roli hraje také kulturní 

rozdílnost nebo věková a národnostní struktura migrantů. V rámci migrantů převažují mladí 

muži do 24 let. Tedy věková skupina, která i v běžné populaci vykazuje vyšší sklony k páchání 

trestné činnosti a má vyšší podíl na kriminalitě i v běžné populaci. Roli může hrát také 

národnost, která do značné míry předurčuje výsledek azylového řízení a tedy i status žadatele. 

V případě negativního výsledku může žadatele vést k agresivitě a zpravidla také odsunutí na 

pokraj společnosti a marginalizaci.  

Jak bylo ukázáno výše, situace ohledně trestné činnosti migrantů ve Švédsku a 

především v Německu je vážná, avšak nikoli kritická, jak je některými médii manipulativně 

prezentováno. Celkový počet trestné činnosti se v Německu dokonce snížil, přestože došlo 

k nárůstu některých typů trestné činnosti. Kriminalita v obou zemích je násobně nižší než ve 

Spojených Státech a obě evropské země patří mezi země s nejnižší mírou kriminality v Evropě. 

Trestná činnost páchána migranty však do budoucna představuje velkou výzvu, která zejména 

souvisí s efektivní návratovou politikou vůči neúspěšným žadatelům o azyl, rychlostí integrace 

a efektivity integračních programů a v neposlední řadě také úspěšností programů prevence 

kriminality v problematických oblastech, zejména pokud jde o předměstí velkých měst.  

Přestože Německo a Švédsko absorbovalo velké množství uprchlíků, obě země mají 

míru kriminality zhruba stejnou, nebo dokonce nižší než Česká republika nebo Slovensko. Tedy 

země, které se na přijímání uprchlíků dosud podílely minimálně. Situace v Německu i Švédsku 

však není ideální a v případě že se nepodaří imigrační vlnu zvládnout z hlediska integrace, může 

do budoucna představovat závažné bezpečnostní riziko, ať již z hlediska radikalizace, podpory 

terorismu nebo občanské soudržnosti. Přesto, např. ve srovnání s USA Evropa je poměrně 

bezpečný region, a to i v případě několikanásobného vzestupu kriminality. Situaci však není 

radno podceňovat a k informacím prezentovaných médii a zvláště pak na sociálních sítích je 

nutné přistupovat kriticky.  
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VPLYV VEDÚCICH MANAŽÉROV NA VYUŽITIE POTENCIÁLU 

KPSS V MESTÁCH SR 
 

Michal Garaj 

 

Abstrakt 

Komunitné plánovanie sociálnych služieb predstavuje proces, ktorý zahŕňa všetky základné 

manažérske funkcie. Predstavuje povinnosť pre všetky obce, mestá a kraje na Slovensku. 

Hlavný cieľ príspevku identifikuje možný pozitívny korelačný vzťah medzi skúsenosťami 

vedúceho manažéra spracovateľského tímu komunitného plánovania sociálnych služieb na 

využitie potenciál z komunitného plánovania. Dáta získavame prostredníctvom kvantitatívnej 

výskumnej stratégie technikou dotazníka. Vyhodnocujeme pomocou korelačnej analýzy 

s použitím T-Testu krížovými tabuľkami. Zistenia preukazujú strednú mieru prítomnosti 

korelácie medzi skúmanými premennými.  

 

Abstract 

Social services community planning presents a process that include all basic functions of 

managment. Its a obligation to process community plan for every municipality, city and region 

in Slovakia. The main goal identifies possible correlation between community planners team-

leader experiences and potential of community planning of social services in Slovak cities. We 

obtain data through using quantitative research strategy by questionnare technique. Evaluation 

of data is ensure by correlation analysis with T-Test CrossTabs. The results presents existence 

of middle degree correlation between variables. 

 

Úvod 

 

Potreba  koordinovať, riadiť alebo viesť ľudí vychádza zo samotnej historickej potreby 

a vývoja spoločnosti. Základný pojem v prostredí organizácie a riadenia v súčasnosti 

predstavuje „manažment“. V slovenčine, slovo „manažment“ vzniká z anglického spojenia „to 

manage“, čo v preklade znamená „riadiť, viesť, organizovať alebo spravovať“. V súčasnosti 

sa pojem „manažment“ využíva v každej oblasti moderných organizácií, podnikov, spoločností 

alebo v samosprávnych jednotkách. Nachádzame niekoľko desiatok rozličných definovaní 

a interpretácií významu. Charakteristiku pojmu „manažment“, ponúkajú nielen svetoví, ale aj 

domáci autori. Zároveň predstavuje poznatky, ktoré pochádzajú z rozličných vedeckých 

disciplín ako sú sociológia, psychológia, medicína, kybernetika alebo matematika. 

K dosiahnutiu určitých cieľov sú vždy potrebné zdroje. Pre správne fungovanie manažmentu je 

potrebné naplniť základné funkcie, ktoré autor Molek (2011) popisuje ako plánovanie, 

organizovanie, vedenie a kontrolu. Uvedené základné funkcie manažmentu tvoria základ 

komunitného plánovania sociálnych služieb a všetky sú prítomné v procese tvorby 

komunitných plánov v obciach, mestách alebo regiónoch (Pilát, 2015). Tvorba komunitného 

plánu sociálnych služieb predstavuje zložitý proces, ktorý  obsahuje niekoľko základných fáz. 

Každý z nich prezentuje  model s vymedzením niekoľkých krokov, resp. fáz.  Nasledujúci 

autori zabezpečujú základ vo vnímaní zabezpečenia komunitného plánovania sociálnych 

služieb. Prvý model charakterizuje typ míľnikov, ktorý navrhla skupina autorov pripravujúca 
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„Metodiku pre komunitné plánovanie sociálnych služieb“ pod vedením autorky Skřičkovej 

(2007). Druhý model šietich fáz vymedzuje autor Matoušek (2007) . Tretí model  piatich 

základných fáz v komunitnom plánovaní sociálnych služieb, určuje autor Zatloukal (2008). 

Posledný model predstavuje desať krokov procesom komunitného plánovania, ktorý vznikol 

ako výsledok práce skupiny  autorky Krbcovej-Mašínovej (2007). Pre úspešné dosiahnutia 

cieľa spracovania komunitného plánu, počas, ktorého sa dodržujú jednotlivé etapy, je nutné 

zriadiť funkčnú organizačnú štruktúru. Dva základné prvky podľa Zatloukala (2008) tvoria 

pracovná skupina (koordinačná skupina) a manažérsky tím (riadiaca skupina). Vedúci manažér 

riadiacej skupiny zastupuje a riadi celý proces tvorby komunitného plánu sociálnych služieb. 

 

Cieľ a metodika spracovania príspevku 

 

Ambíciou hlavného cieľa príspevku je identifikácia možného pozitívneho vplyvu 

manažéra vedúceho komunitné plánovanie sociálnych služieb na využitie celkového potenciálu 

z komunitného plánovania sociálnych služieb, resp. nájdenie vzťahu medzi uvedenými 

premennými. Výskumná otázka, na ktorú hľadáme odpoveď je nasledovná: Aká je miera vplyvu 

počtu rokov praxe respondenta v oblastiach verejnej správy, komunitného plánovania 

sociálnych služieb a manažmentu a riadenia na využitie prvkov participatívneho modelu KPSS? 

Pre získanie dát využívame kvantitatívnu výskumnú stratégiu technikou dotazníka. Objekty vo 

výskume predstavujú mestá v Slovenskej republike, konkrétne vedúci manažéri zodpovedných 

za vytvorenie komunitných plánov sociálnych služieb. Základný súbor respondentov pre zber 

dát technikou dotazníka zahŕňa 140 potenciálnych vedúcich manažérov. Realizáciou prieskumu 

spracovania KPSS v mestách SR získavame 96 miest, kde v súčasnosti prebieha komunitné 

plánovanie. Základný súbor stanovujeme zámerným spôsobom. Výberový súbor určujeme 

vyčerpávajúcim spôsobom čím opäť získavame zhodne 96 potenciálnych respondentov. Zber 

dát od respondentov vykonávame v troch kolách, celkovo pokrývajú obdobie od januára 2017 

do marca 2017 prostredníctvom elektronických komunikačných nástrojov. Celkovo dotazník 

vyplnilo a odoslalo späť 33 respondentov, úspešnosť návratnosti je na úrovni 34,38%. Štruktúra 

dotazníka delí otázky do troch okruhov pričom prvý sa zaujíma o komunitné plánovanie vo 

všeobecnosti, druhý poznáva využitie prvkov participatívneho modelu KPSS a tretí sa pýta na 

sociologické a demografické údaje o respondentoch. Tretí okruh otázok zároveň predstavuje 

nosnú časť pre uskutočnenie analýzy a naplnenie hlavného cieľa spracovaného príspevku. 

Vyhodnotenie dát uskutočňujeme využitím korelačnej analýzy Pearson Chi-Square pre určenie 

miery vzťahu medzi skúmanými premennými. Nezávislú premennú predstavuje počet rokov 

praxe respondenta v jednej z troch oblastí: verejnej správy, manažmentu a riadenia 

a komunitnom plánovaní sociálnych služieb. Závislú premennú predstavuje využitie prvkov 

participatívneho modelu KPSS. Okrem využitia korelačnej analýzy prezentujeme získané dáta 

prostredníctvom nástroja CrossTabs k vyhodnoteniu konkrétnych štatistických údajov za 

jednotlivých respondentov. Každú oblasť praxe respondenta vo vzťahu k využitiu prvkov 

participatívneho modelu komunitného plánovania sociálnych služieb vyhodnocujeme osobitne. 

Závislá premenná – miera využitia prvkov participatívneho modelu KPSS disponuje stupnicou 

s hodnotami: nízka miera 0 – 3,3, stredná miera 3,4 – 6,6, vysoká miera 6,7 – 10, je rovnaká 

pre všetky tri analyzované prípady. Vychádzame z prvkov participatívneho modelu KPSS, 

ktorý vymedzil autor Pilát (2015) nasledovne: rovnosť zúčastnených aktérov, konsenzus 
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aktérov, spoločné rozhodovanie, dôraz na priebeh spracovania, využitie lokálnych zdrojov, 

zapojenie verejnosti, zapojenie užívateľov sociálnych služieb, zapojenie marginalizovaných 

skupín, pravidelnosť stretnutí a informovanie o procese tvorby. Využitie uvedených prvkov 

umožňuje maximalizovať potenciál z KPSS. Nezávislá premenná – počet rokov praxe 

respondenta má pre každú oblasť osobitné vyhodnotenie: verejná správa: 0 – 9 rokov, 10 – 19 

rokov, 20 – 29 rokov, 30 a viac rokov; manažment a riadenie: 0 – 9 rokov, 10 – 19 rokov, 20 

a viac rokov, KPSS: 0 – 5 rokov, 6 – 9 rokov, 10 a viac rokov. Pre vyhodnotenie miery vzťahu 

medzi závislou a nezávislou premennou využívame hodnotiacu škálu interpretácie podľa 

Cohena: 0,0 – 0,1 – triviálna korelácia, 0,1 – 0,3 – malá, 0,3 – 0,5 – stredná, 0,5 – 0,7 – veľká, 

0,7 – 0,9 – veľmi veľká, 0,9 – 1,0 – takmer dokonalá. 

 

Vplyv manažérov na využitie potenciálu komunitného plánovania sociálnych služieb 

v mestách SR 

 

Nasledujúci text analyzuje a prezentuje získané výsledky, ktoré určuje hlavný cieľ. 

Zaujíma sa o skúmanie možného vplyvu a vzájomného vzťahu vybraných premenných. 

Výsledky znázorňuje prostredníctvom využitia štatistickej metódy korelačnej analýzy 

v tabuľkovom zobrazení. Okrem uvedenej štatistickej metódy používame analýzu krížovými 

tabuľkami CrossTabs pre znázornenie konkrétnych numerických ukazovateľov. Analýza sa 

opiera o získané dáta z kvantitatívnej výskumnej stratégie technikou dotazníka, ktorú 

realizujeme v mestách SR. Celkový počet participujúcich respondentov je 33. Prezentujeme 

zistenia vyplývajúce z výsledkov skúmajúcich vplyvu počtu rokov praxe respondentov v troch 

oblastiach: verejnej správy, manažmentu a riadenia a komunitnom plánovaní sociálnych 

služieb na využitie prvkov participatívneho modelu KPSS. Maximalizácia využitia prvkov 

participatívneho modelu KPSS priamo súvisí s využitím potenciálu z komunitného plánovania 

sociálnych služieb. Postupne prezentujeme výsledky korelácií premenných: 

- Prax vo verejnej správe/využitie prvkov participatívneho modelu KPSS, 

- Prax v KPSS/využitie prvkov participatívneho modelu KPSS, 

- Prax v manažmente a riadení/využitie prvkov participatívneho modelu KPSS. 

 

Korelácia: Prax vo VS/Využitie participatívneho modleu KPSS 

 

Tabuľka 1 Sumár analyzovaného prípadu/PSPP výstup štatistického softvéru 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

PraxVS * IndexKPSS 33 100,0% 0 0,0% 33 100,0% 

Zdroj: spracovanie autora. 

 

 

 

Tabuľka 2 Chi-square test analyzovaného prípadu/PSPP výstup štatistického softvéru 

Statistic Value Df Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearson Chi-Square 4,97 6 ,548 

Likelihood Ratio 6,55 6 ,365 
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Linear-by-Linear Association ,15 1 ,697 

N of Valid Cases 33   

Zdroj: spracovanie autora. 

 

Tabuľka 3 Prax vo verejnej správe/Miera využitia prvkov participatívneho modelu KPSS (hodnoty, riadok %, 

stĺpec %, spolu %) 

 

Prax VS 

Index KPSS  

Total 0 - 3,3 3,4 - 6,6 6,7 – 10 

0 – 9 1,00 9,00 2,00 12,00 

 8,33% 75,00% 16,67% 100,00% 

 50,00% 36,00% 33,33% 36,36% 

 3,03% 27,27% 6,06% 36,36% 

10 - 19 1,00 7,00 3,00 11,00 

 9,09% 63,64% 27,27% 100,00% 

 50,00% 28,00% 50,00% 33,33% 

 3,03% 21,21% 9,09% 33,33% 

20 - 29 ,00 8,00 ,00 8,00 

 ,00%        100,00% ,00% 100,00% 

 ,00% 32,00% ,00% 24,24% 

 ,00% 24,24% ,00% 24,24% 

30 a viac ,00 1,00 1,00 2,00 

 ,00% 50,00% 50,00% 100,00% 

 ,00% 4,00% 16,67% 6,06% 

 ,00% 3,03% 3,03% 6,06% 

Total 2,00 25,00 6,00 33,00 

 6,06% 75,76% 18,18% 100,00% 

        100,00%       100,00%        100,00% 100,00% 

 6,06% 75,76% 18,18% 100,00% 

Zdroj: spracovanie autora. 

 

Interpretácia výsledkov: 

V analyzovanom prípade skúmame možnú prítomnosť pozitívneho vzťahu medzi 

počtom rokov praxe v oblasti verejnej správy respondenta a využitím prvkov participatívneho 

modelu komunitného plánu sociálnych služieb. Predpokladáme, že čím vyšší je počet rokov 

praxe v oblasti verejnej správy respondenta, tým vyššie je využitie participatívneho modelu 

komunitného plánovania sociálnych služieb. Nezávislú premennú X predstavuje počet rokov 

praxe v oblasti verejnej správy respondenta. Závislú premennú Y predstavuje miera využitia 

prvkov participatívneho modelu. Počet platných prípadov zahrnutých do merania je 33. Počet 

neplatných prípadov v meraní je 0. Miera platných prípadov v meraní je na úrovni 100%.  

Pearson Chi-Square hodnotí úroveň korelácie medzi skúmanými prípadmi. Hodnota Asymp. 

Significance dosahuje hodnotu 0,548, čo znamená veľkú mieru prítomnosti vzťahu medzi 

premennými.  

Nezávislá premenná X - počet rokov praxe vo verejnej správe respondenta, je rozdelená 

do štyroch úrovní. Najzastúpenejšou úrovňou je počet rokov praxe 0 – 9 rokov, najmenej 

zastúpenejšou 29 a viac rokov. Závislá premenná Y – miera využitia prvkov participatívneho 

modelu KPSS, je rozdelená do troch úrovní. V najvyššej miere sa využíva v strednej úrovni 
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v rozmedzí hodnôt 3,3 -6,6. Predstavuje najzastúpenejšiu kategóriu v každej zo štyroch úrovní 

nezávislej premennej X.  

 

Korelácia: Prax s KPSS/Využitie particiaptívneho modelu KPSS 

Tabuľka 4 Sumár analyzovaného prípadu/PSPP výstup štatistického softvéru 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Prax KPSS * IndexKPSS 32 97,0% 0 3,0% 33 100,0% 

 Zdroj: spracovanie autora. 

 

Tabuľka 5 Chi-square test analyzovaného prípadu/PSPP výstup štatistického softvéru 

Statistic Value Df Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearson Chi-Square 3,41 4 ,492 

Likelihood Ratio 3,09 4 ,542 

Linear-by-Linear Association ,80 1 ,372 

N of Valid Cases 32   

 Zdroj: spracovanie autora. 

 

Tabuľka 6 Prax v KPSS/Miera využitia prvkov participatívneho modelu KPSS (hodnoty, riadok %, stĺpec %, 

spolu %) 

 

Prax v KPSS 

Index KPSS  

Total 0 - 3,3 3,4 - 6,6 6,7 – 10 

0 – 5 1,00 14,00 3,00 18,00 

 5,56% 77,78% 16,67% 100,00% 

 50,00% 58,33% 50,00% 56,25% 

 3,13% 43,75% 9,38% 56,25% 

6 - 9 1,00                    8,00 1,00 10,00 

 10,00% 80,00% 10,00% 100,00% 

 50,00% 33,33% 16,67% 31,25% 

 3,13% 25,00% 3,13% 31,25% 

10 a viac 0,00 2,00 2,00 4,00 

 ,00% 50,00% 50,00% 100,00% 

 ,00% 8,33% 33,33% 12,50% 

 ,00% 6,25% 6,25% 12,50% 

Total 2,00 24,00 6,00 32,00 

 6,25% 75,00% 18,75% 100,00% 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 6,25% 75,00% 18,75% 100,00% 

 Zdroj: spracovanie autora. 

 

Interpretácia výsledkov: 

V analyzovanom prípade skúmame možnú prítomnosť pozitívneho vzťahu medzi 

počtom rokov praxe v komunitnom plánovaní sociálnych služieb a využitím prvkov 

participatívneho modelu komunitného plánu sociálnych služieb. Predpokladáme, že čím vyšší 

je počet rokov praxe v komunitnom plánovaní sociálnych služieb respondenta, tým vyššie je 

využitie participatívneho modelu komunitného plánovania sociálnych služieb. Nezávislú 
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premennú X predstavuje počet rokov praxe v komunitnom plánovaní sociálnych služieb 

respondenta. Závislú premennú Y predstavuje miera využitia prvkov participatívneho modelu. 

Počet platných prípadov zahrnutých do merania je 33. Počet neplatných prípadov v meraní je 

0. Miera platných prípadov v meraní je na úrovni 100%.  Pearson Chi-Square hodnotí úroveň 

korelácie medzi skúmanými prípadmi. Hodnota Asymp. Significance dosahuje hodnotu 0,492, 

čo znamená strednú mieru prítomnosti vzťahu medzi premennými.  

Nezávislá premenná X - počet rokov praxe vo verejnej správe respondenta, je rozdelená 

do troch úrovní. Najzastúpenejšou úrovňou je počet rokov praxe 0 – 5 rokov, najmenej 

zastúpenejšou 10 a viac rokov. Závislá premenná Y – miera využitia prvkov participatívneho 

modelu KPSS, je rozdelená do troch úrovní. V najvyššej miere sa využíva v strednej úrovni 

v rozmedzí hodnôt 3,3 - 6,6. Predstavuje najzastúpenejšiu kategóriu v každej z troch úrovní 

nezávislej premennej X.  

 

Korelácia: Prax vo MaR/Využitie KPSS 

Tabuľka 7 Sumár analyzovaného prípadu/PSPP výstup štatistického softvéru 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Prax MaR * IndexKPSS 33 100,0% 0 0,0% 33 100,0% 

 Zdroj: spracovanie autora. 

 

Tabuľka 8 Chi-square test analyzovaného prípadu/PSPP výstup štatistického softvéru 

Statistic Value Df Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearson Chi-Square 3,19 4 ,527 

Likelihood Ratio 3,40 4 ,493 

Linear-by-Linear Association 1,19 1 ,276 

N of Valid Cases 33   

Zdroj: spracovanie autora 

 

Tabuľka 9 Prax v KPSS/Miera využitia prvkov participatívneho modelu KPSS (hodnoty, riadok %, stĺpec %, 

spolu %) 

 

Prax MaR 

Index KPSS  

Total 0 - 3,3 3,4 - 6,6 6,7 – 10 

0 – 9 1,00 16,00 2,00 19,00  

 5,26% 84,21% 10,53% 100,00%  

 50,00% 64,00% 33,33% 57,58%  

 3,03% 48,48% 6,06% 57,58%  

10 - 19 1,00 4,00 2,00 7,00  

 14,29% 57,14% 28,57% 100,00%  

 50,00% 16,00% 33,33% 21,21%  

 3,03% 12,12% 6,06% 21,21%  

20 a viac 0,00 5,00 2,00 7,00  

 ,00% 71,43% 28,57% 100,00%  

 ,00% 20,00% 33,33% 21,21%  

 ,00% 15,15% 6,06% 21,21%  

Total 2,00 25,00 6,00 33,00  

 6,06% 75,76% 18,18% 100,00%  
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 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  

 6,06% 75,76% 18,18% 100,00%  

Zdroj: spracovanie autora. 

 

Interpretácia výsledkov: 

V analyzovanom prípade skúmame možnú prítomnosť pozitívneho vzťahu medzi 

počtom rokov praxe v manažmente a riadení, a využitím prvkov participatívneho modelu 

komunitného plánu sociálnych služieb. Predpokladáme, že čím vyšší je počet rokov praxe 

v manažmente a riadení respondenta, tým vyššie je využitie participatívneho modelu 

komuitného plánovania sociálnych služieb. Nezávislú premennú X predstavuje počet rokov 

praxe v manažmente a riadení respondenta. Závislú premennú Y predstavuje miera využitia 

prvkov participatívneho modelu. Počet platných prípadov zahrnutých do merania je 33. Počet 

neplatných prípadov v meraní je 0. Miera platných prípadov v meraní je na úrovni 100%.  

Pearson Chi-Square hodnotí úroveň korelácie medzi skúmanými prípadmi. Hodnota Asymp. 

Significance dosahuje hodnotu 0,527, čo znamená veľkú mieru prítomnosti vzťahu medzi 

premennými.  

Nezávislá premenná X - počet rokov praxe vo verejnej správe respondenta, je rozdelená do 

troch úrovní. Najzastúpenejšou úrovňou je počet rokov praxe 0 – 9 rokov, najmenej 

zastúpenejšou 20 a viac rokov. Závislá premenná Y – miera využitia prvkov participatívneho 

modelu KPSS, je rozdelená do troch úrovní. V najvyššej miere sa využíva v strednej úrovni 

v rozmedzí hodnôt 3,3 - 6,6. Predstavuje najzastúpenejšiu kategóriu v každej z troch úrovní 

nezávislej premennej X.  

 

Záver 

 

Realizovaná korelačná analýza vybraných premenných z oblasti komunitného plánovania 

sociálnych služieb preukázala prítomnosť pozitívneho vzťahu. Praktické skúsenosti 

respondentov z troch oblastí: verejnej správy, manažmentu a riadenia, a komunitného 

plánovania sociálnych služieb môžu pozitívne vplývať na celkové využitie potenciálu 

z komunitného plánovania sociálnych služieb cez perspektívu participatívneho modelu KPSS. 

Stredná úroveň pozitívneho vzťahu medzi premennými sa preukázala v prípadoch praxe 

respondentov v oblasti komunitného plánovania sociálnych služieb. Vysoká korelácia a vzťah 

sa prejavil v prípadoch praktických skúseností v oblasti verejnej správy a manažmentu 

a riadenia. Pozitívne výsledky majú zásadné limity. V prvom rade sa jedná o špecifickú oblasť 

realizácie výskumu v perspektíve miest Slovenskej republike. V ďalšom pohľade ide o nízku 

mieru zapojenia respondentov, ktoré nemôžeme generalizovať na celkový príklad miest 

v Slovenskej republike. Ostáva priestor pre ďalšie etapy výskumu vo vybranej oblasti, ktorá 

spája manažment, verejnú správu, samosprávu a komunitné plánovanie sociálnych služieb. 
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VPLYV HROZIEB NA VOJENSKÚ REGRUTÁCIU SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY 

 

Erik Görner 

 

Abstrakt 

Bezpečnostné prostredie prechádza v posledných rokoch dramatickými zmenami. Vojny na 

hraniciach Európskej únie, masová migrácia a hybridné spôsoby vedenia vojny poukazujú na 

krehkosť bezpečnostného prostredia a dôležitosť teritoriálnej obrany. Cieľom tohto článku je 

zistiť, aký spôsob regrutácie do ozbrojených síl je najvhodnejší v súčasnom bezpečnostnom 

prostredí, vzhľadom na potreby Ozbrojených síl Slovenskej republiky vyplývajúcich zo 

súčasných hrozieb. Z metodologického hľadiska sme sa zamerali na analýzu nových 

bezpečnostných dokumentov Slovenskej republiky: Bezpečnostnej stratégie, Obrannej stratégie 

a Vojenskej stratégie. Sústredíme sa na identifikáciu bezpečnostných hrozieb, hodnôt 

a bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky, cieľov obrannej politiky a úloh ozbrojených 

síl. Bezpečnostné hrozby stanovené oficiálnymi dokumentami konfrontujeme s akademickým 

článkom so zameraním na vnímanie bezpečnostných hrozieb na Slovensku. Záverom na základe 

teórie vojenskej regrutácie formulujeme odporúčania pre prax dopĺňania ozbrojených síl. 

 

Abstract 

The security environment is currently undergoing dramatic changes. Wars on the boarder of 

European Union, mass migration and hybrid warfare point out the fragility of the security 

environment. The aim of this article is to find out what kind of military recruitment system 

matches the threats posed by security environment the best considering the needs of Armed 

Forces of the Slovak Republic. The methodology of the paper is based on analysis of new 

security documents of the Slovak Republic: Security Strategy, Defence Strategy, and Military 

strategy. We focus on military threats, values and security interests of the Slovak republic, aims 

of defence policy and tasks of armed forces. Security threats identified by the official documents 

are confronted with an academic article focused on security threat perception in the Slovak 

Republic. In conclusion, we formulate recommendations for military recruitment praxis based 

on military recruitment theory.  

 

Úvod 

 

Vzhľadom na stále meniace sa bezpečnostné prostredie štát musí neustále reagovať na 

hrozby, ktoré mu z neho vyplývajú. Hlavným cieľom tohto článku je zistiť, aký spôsob 

regrutácie do ozbrojených síl je najvhodnejší v súčasnom bezpečnostnom prostredí, vzhľadom 

na potreby Ozbrojených síl Slovenskej republiky vyplývajúcich zo súčasných hrozieb. 

Z metodologického hľadiska sme sa zamerali na analýzu nových bezpečnostných dokumentov 

Slovenskej republiky: Bezpečnostnej stratégie, Obrannej stratégie a Vojenskej stratégie. 

Sústredíme sa na identifikáciu bezpečnostných hrozieb, hodnôt a bezpečnostných záujmov 

Slovenskej republiky, cieľov obrannej politiky a úloh ozbrojených síl. Bezpečnostné hrozby 

stanovené oficiálnymi dokumentami konfrontujeme s článkom od Godu a Ušiaka - What is the 

threat perception of the Slovak Republic? 
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Vplyv hrozieb na vojenskú regrutáciu Slovenskej republiky 

 

Pri potrebe zistenia aktuálnych hrozieb, ktoré vyplývajú Slovenskej republike 

z vnútorného aj vonkajšieho bezpečnostného prostredia, je podľa nášho názoru najlepšie 

siahnuť po oficiálnych bezpečnostných dokumentoch. Ambíciou tohto článku je zistiť, aký 

spôsob regrutácie do ozbrojených síl je najvhodnejší v súčasnom bezpečnostnom prostredí, 

vzhľadom na potreby Ozbrojených síl Slovenskej republiky vyplývajúcich zo súčasných 

hrozieb. Z tohto dôvodu, nemá význam analyzovať bezpečnostné dokumenty Slovenskej 

republiky, ktoré nereflektujú súčasné trendy a vývoj v medzinárodných vzťahoch. Zameriame 

sa preto na súčasné bezpečnostné dokumenty, menovite: Bezpečnostnú stratégiu, Obrannú 

stratégiu a Vojenskú stratégiu. Tie však ešte nestihli prejsť pripomienkovým konaním 

v Národnej rade Slovenskej republiky a vstúpiť do platnosti. Preto budeme v tomto článku 

analyzovať návrhy jednotlivých bezpečnostných dokumentov. Vychádzame z predpokladu, že 

finálne verzie nebudú značne odlišné a dokumenty zostanú nezmenené v ťažiskových bodoch, 

ako je napríklad výpočet bezpečnostných hrozieb, totožné.  

V najbližších odstavcoch uvedieme charakteristiku bezpečnostných hrozieb zo 

spomínaných dokumentov. Zároveň uvedieme stručnú charakteristiku jednotlivých 

dokumentov, aby nevznikali nejasnosti vyplývajúce z nadväznosti jednotlivých dokumentov. 

Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky je základný dokument bezpečnostnej 

politiky štátu. Identifikuje jej hodnoty, bezpečnostné záujmy a zároveň definuje bezpečnostné 

prostredie, v ktorom sa nachádza. Na základe spomenutých informácií charakterizuje spôsob 

presadzovania bezpečnostných záujmov Slovenska cez bezpečnostnú politiku. Medzinárodný 

systém je charakterizovaný oslabujúcou sa pozíciou medzinárodných organizácií, konkrétne 

OSN a OBSE, v schopnosti dozerať na dodržiavanie noriem medzinárodného práva. Ako 

príklad závažného porušenia medzinárodného práva dokument uvádza pričlenenie Krymu 

k Ruskej federácii. Takéto správanie sa Ruskej federácie vyvolalo zhoršenie vzťahov 

s krajinami EÚ a NATO. Problémom na medzinárodnej scéne je aj šírenie zbraní hromadného 

ničenia v nadväznosti na zlyhávajúce štáty a teroristické skupiny. Euroatlantický integračný 

priestor čelí nasledujúcim hrozbám: pokles dôvery verejnosti štátov EÚ a NATO voči 

samotným organizáciám; teroristické útoky; nárast nekontrolovateľnej migrácie.  V oblasti 

európskeho susedstva je veľkým problémom vznik kríz a konfliktov, zlyhávanie štátov 

a následná migrácia spôsobená chudobou a nedostatkom prírodných zdrojov. Konflikt na 

Ukrajine predstavuje hrozbu pre celú oblasť strednej a východnej Európy a taktiež oblasť 

Čierneho mora. Ďalšími ohniskami nestability sú západný Balkán, Blízky a Stredný východ. 

Faktory vplývajúce na destabilizáciu západného Balkánu sú predovšetkým: stagnujúci proces 

reforiem, rast nacionalizmu, ekonomické problémy, škodlivé pôsobenie vonkajších aktérov 

usilujúcich o presadenie svojho vplyvu. V prípade Blízkeho a Stredného východu sú to: 

vojenské konflikty, snahy rôznych strán o dominanciu v regióne, územné spory, ideológie 

spojené s terorizmom, náboženský extrémizmus, socioekonomické problémy a nedostatok 

surovín dôležitých pre život a priemysel. Medzi hrozby, ktoré z bezpečnostného prostredia 

vyplývajú priamo Slovensku patria: ozbrojené napadnutie, hybridné hrozby, kybernetické 

útoky a pôsobenie cudzích spravodajských služieb. Slovensko trpí surovinovou a energetickou 

závislosťou. V rámci sociálnych faktorov nemôžeme zanedbať nízku úroveň sociálnej 

súdržnosti, nerovnomerný ekonomický rozvoj, nedostatky vo vzdelávacom systéme, ale aj 
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samotnú stabilitu demokratického a právneho štátu. Nové výzvy v oblasti potravinovej 

bezpečnosti a zdravotného zabezpečenia vytvárajú meniace sa klimatické podmienky. Neustálu 

a ťažko predvídateľnú hrozbu reprezentujú živelné pohromy, havárie a katastrofy 

(Bezpečnostná stratégia, 2017).   

Na Bezpečnostnú stratégiu priamo nadväzuje Obranná stratégia Slovenskej republiky. 

Obranná stratégia: „určuje základné prístupy Slovenskej republiky k zabezpečovaniu svojej 

obrany v dlhodobom horizonte, pričom zohľadňuje reálny stav zabezpečenia obrany štátu, 

meniace sa bezpečnostné prostredie a poznatky z výstavby systému obrany štátu a použitia 

ozbrojených síl ... pri plnení úloh“ doma a v zahraničí (Obranná stratégia, 2017, s. 4).  „Zároveň 

formuluje strategický kontext obrany štátu, politicko-vojenské závery z hodnotenia 

bezpečnostného prostredia, piliere, cieľ, oblasti a opatrenia strategickej adaptácie ochrany 

štátu“ (Obranná stratégia, 2017, s. 4). Hrozbám vplývajúcim na Slovenskú republiku sa venuje 

v časti Politicko-vojenské závery z hodnotenia bezpečnostného prostredia. Na základe záverov 

hodnotenia bezpečnostného prostredia cez politicko-vojenskú prizmu sa v dokumente 

konštatuje, že Slovenská republika zabezpečuje svoju obranu v bezpečnostnom prostredí, ktoré 

sa zhoršilo a zároveň sa dynamicky vyvíja. Je charakterizované neurčitosťou, nestabilitou 

a nepredvídateľnosťou. Obranyschopnosť Slovenskej republiky je znížená, čo v kombinácií so 

zhoršeným bezpečnostným prostredím zväčšuje riziká pri zabezpečovaní obrany štátu (Obranná 

stratégia, 2017).   

Posledným z trojice kľúčových bezpečnostných dokumentov je Vojenská stratégia 

Slovenskej republiky. „Špecifikuje vojenské strategické ciele a úlohy ozbrojených síl Slovenskej 

republiky pre rozvoj spôsobilostí a kapacít ozbrojených síl ... potrebných pre zaručovanie 

obrany Slovenskej republiky a plnenie jej medzinárodných záväzkov voči Organizácií 

Severoatlantickej zmluvy ... a Európskej únie“ (Vojenská stratégia, 2017, s. 3). Vojenská 

stratégia nadväzuje na poznatky a informácie z predošlých bezpečnostných dokumentov. Preto 

nerozširuje výpočet hrozieb, ale ich len stručne sumarizuje. 

Oficiálne bezpečnostné dokumenty však nie sú jediným zdrojom, ktorý uvádza výpočet 

hrozieb týkajúcich sa Slovenskej republiky. Pre zachovanie plurality zdrojov považujeme za 

podstatné uviesť identifikáciu hrozieb aj z akademického prostredia. 

Pomerne novým článkom, ktorý sa zaoberá problematikou vymedzenia hrozieb 

aktuálnych pre Slovenskú republiku je  „What is  the Threat Perception of the Slovak 

Republic?“  od autorskej dvojice Samuel Goda a Jaroslav Ušiak. V článku sa snažia poskytnúť 

vyčerpávajúci výpočet bezpečnostných hrozieb prostredníctvom analýzy starších 

bezpečnostných dokumentov, ale aj na základe rozhovorov s expertmi v oblasti bezpečnosti. 

Výhodou výpočtu hrozieb, ktorý poskytuje Goda a Ušiak oproti oficiálnym bezpečnostným 

dokumentom je, že zároveň poukazuje na spôsob ako jednotlivým hrozbám predchádzať. Preto 

sme sa rozhodli na základe cieľa tejto práce, uviesť len hrozby, ktorým treba čeliť 

prostredníctvom ozbrojených síl. Zaujímavým zistením vyplývajúcim z tohto článku je, že 

podľa expertov neexistujú hrozby, ktorým treba čeliť výlučne pomocou ozbrojených síl. 

Ozbrojené sily by vždy mali byť len súčasťou komplexného postupu proti istej hrozbe. 

Jednotlivé hrozby uvádzame v Tabuľke 1. Hrozby zvýraznené tučným písmom sú aktuálne 

hrozby, pričom všetky ostatné spadajú do kategórie hrozieb budúcnosti. Jednoznačne však treba 

poznamenať, že od doby, kedy bol článok vydaný sa kvôli dynamike dnešného bezpečnostného 
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prostredia niektoré z hrozieb, ktoré sú označené ako budúce, značne intenzifikovali (Goda – 

Ušiak, 2016). 

 

Tabuľka č.1 Budúce a súčasné bezpečnostné hrozby pre Slovenskú republiku, ktorým možno 

čeliť prostredníctvom ozbrojených síl. 

Hrozba Zdroj Cieľ Ako čeliť? Politická 

úroveň 

Angažovanosť 

medzinárodných 

organizácií 

Kybernetické 

útoky 

Štátny, 

neštátny 

Štátna 

infraštruktúra, 

jednotlivci, 

populácia 

Komplexne Komplexná OBSE, NATO, EÚ, 

OSN/ odolnosť 

kybernetické 

prostredia  

Terorizmus Neštátny, 

jednotlivci 

Štátna 

infraštruktúra 

Komplexne Komplexná OBSE, EÚ, NATO, 

OSN 

Zlyhávajúce 

a krehké 

štáty 

Štátny, 

neštátny 

(povstalci)  

Štát, štátna 

infraštruktúra, 

populácia 

Komplexne Komplexná OBSE – prenos 

poznatkov 

Privatizácia 

násilia 

Štátny, 

neštátny, 

technologický 

vývoj 

Štátna 

infraštruktúra, 

populácia 

Komplexne Komplexná Režim kontroly 

zbraní v tejto 

oblasti, OSN 

Klimatické 

zmeny 

Štátny, 

neštátny 

Komplexný Komplexne Komplexná OSN, OBSE 

Konflikt na 

periférií EÚ 

Intenzifikácia 

dlhodobých 

konfliktov, 

geopolitické 

konflikty, 

štátny, neštátny 

Komplexný Komplexne Multilaterálna 

regionálna, 

multilaterálna 

globálna 

OBSE – prevencia 

konfliktu, 

monitorovanie 

Existencia 

Slovenskej 

republiky ako 

takej 

Založené na 

existencii EÚ 

a NATO ako 

takých 

Komplexný Komplexne Unilaterána, 

bilaterálna, 

multilaterálna 

regionálna 

 

Nie 

Militarizácia 

Kaliningradu 

Zhoršené 

vzťahy medzi 

Ruskou 

federáciou a 

USA 

Komplexný Komplexne Multilaterálna 

regionálna 

Áno – mediačný 

a komunikačný 

kanál 

Medzištátny 

konflikt (v 

nadväznosti na 

zlyhané štáty) 

Periféria EÚ, 

centrálna Ázia 

Komplexný Komplexne Multilaterálna 

regionálna 

OBSE 

Meniace sa 

globálne 

aliancie 

Štátny, 

neštátny, 

Štát Komplexne Komplexná OBSE – hlavne 

vzťahy EÚ-USA-

Ruská federácia 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe: GODA, S.– UŠIAK, J. 2016. What is the threat 

perception of the Slovak Republic? In Central European journal of international and security 

studies. ISSN 1802-548X, 2016 roč. 10, č. 1 (2016), s. 73-75. 
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Keď dáme do kontextu bezpečnostné hrozby a optimálny regrutačný systém pre 

Slovenskú republiku zistíme, že existujú hrozby, ktoré priamo vytvárajú nároky na ozbrojené 

sily. Medzi takéto hrozby patrí napríklad terorizmus. Terorizmus predstavuje istú hrozbu pre 

vnútorné bezpečnostné prostredie štátu a štát musí vyčleniť isté kapacity na ochranu 

obyvateľstva pred jeho nepriaznivými dôsledkami. Dá sa predpokladať, že čím bude hrozba 

terorizmu pre krajinu väčšia a naliehavejšia tým viac bude treba vyčleniť vojakov, poprípade 

policajtov na predchádzanie a potláčanie tejto hrozby. Existujú však aj hrozby ako napríklad 

nízka miera podpory obyvateľov voči verejným inštitúciám, fragmentácia spoločnosti alebo 

ekonomické problémy. Tieto hrozby nekladú požiadavky na ozbrojené sily. Personálne 

doplňovanie ozbrojených síl však determinujú do vysokej miery. Málo financií znamená 

znížené možnosti regrutácie. Nezáujem spoločnosti o službu v armáde je druhou stranou tej 

istej mince. 

Po analýze dokumentov za cieľom získania výpočtu bezpečnostných hrozieb, porovnaní 

citovaných dokumentov a článku konštatujeme, že tak ako zdroj z prostredia štátnej správy, tak 

aj akademický dokument, ponúkajú podobný výpočet hrozieb. Veľkým rozdielom je však, že 

akademický dokument priamo hovorí ako hrozbám čeliť: diplomaticky, politicky, ekonomicky, 

prostredníctvom občianskej spoločnosti, polície, vojensky alebo prostredníctvom tajnej služby. 

To nám následne uľahčilo identifikovať tie hrozby, ktoré majú najväčší vplyv na zvolenie, 

respektíve vylepšenie systému vojenskej regrutácie. 

Potreby regrutácie ozbrojených síl sú odpoveďou na hrozby vyplývajúce 

z bezpečnostného prostredia. Aby sme však presnejšie dokázali určiť, aké sú reálne potreby 

vojenskej regrutácie musíme poznať aj hodnoty a bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky.  

Tak ako to vyplýva z Ústavy SR, hodnoty Slovenskej republiky sú založené na 

demokracii, ľudských právach, právnom štáte a všetkom, čo sa od týchto princípov odvíja. 

Slovensko je zároveň plne integrované do euroatlantického priestoru, čo značne rozširuje 

základ jeho bezpečnostných záujmov. Najvyššie miesto medzi bezpečnostnými záujmami 

Slovenskej republiky zaujímajú: zaistenie politickej nezávislosti, územnej celistvosti, 

zvrchovanosti, nedotknuteľnosti hraníc a identity, udržanie a rozvoj základných hodnôt.  Ako 

hlavné bezpečnostné záujmy označuje Bezpečnostná stratégia: dodržiavanie princípov a noriem 

medzinárodného práva, bezpečnosť a stabilitu v euroatlantickom priestore44, bezpečnosť 

a stabilitu v širšom susedstve EÚ a NATO, schopnosť presadzovať bezpečnostné záujmy 

v medzinárodnom prostredí, zachovávanie bezpečnosti a zaručenie obrany štátu v rátane 

rozvoja obranných spôsobilostí, zvyšovanie odolnosti štátu voči bezpečnostným hrozbám 

a rozvíjanie ekonomických, materiálnych a environmentálnych predpokladov bezpečnosti 

a stability štátu (Bezpečnostná stratégia, 2017). 

Keď poznáme bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky, môžeme identifikovať, čo je 

cieľom jej obrannej politiky. „Základným cieľom obrannej politiky Slovenskej republiky je 

zachovanie jej zvrchovanosti, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc, ktoré sú 

nevyhnutnou podmienkou na zachovanie bezpečnosti štátu a jeho obyvateľov ... Slovenská 

republika má na základe svojho členstva v NATO zmluvnú garanciu poskytnutia pomoci jej 

členských štátov pri ozbrojenom útoku v systéme kolektívnej obrany. Zároveň má záväzok 

                                                           
44 V tomto bode sú pre Slovenskú republiku najpodstatnejšie NATO a EÚ. Obidve organizácie Slovenská 

republika plne podporuje a zároveň považuje za svoj vlastný záujem podporovať ich vzájomnú solidarity 

a súdržnosť. 
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poskytnúť pri ozbrojenom útoku proti inému členskému štátu alebo štátom NATO pomoc ... 

Slovenská republika má na základe svojho členstva v EÚ zmluvnú garanciu poskytnutia pomoci 

a podpory jej členských štátov, ak sa stane obeťou ozbrojenej agresie. Zároveň má záväzok 

poskytnúť pomoc a podporu inému členskému štátu EÚ, ktorý sa stal obeťou ozbrojenej agresie, 

vrátane použitia ozbrojenej sily“ (Obranná stratégia, 2017, s. 4-5).  

Z predošlého vyplýva, že Slovensko je demokratický štát založený na rešpektovaní 

ľudských práv, ktorý je plne začlenený do európskej a euroatlantickej integrácie z čoho mu 

vyplývajú práva, ale aj povinnosti. Na jednej strane si Slovensko zodpovedá za vlastnú obranu 

a nemôže sa spoliehať len na aliančné záruky. Na druhej strane má voči EÚ aj NATO 

povinnosti, ktoré musí ako hodnoverný partner dodržiavať.  To vytvára dvojitú záťaž na 

Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Existuje jednoznačná potreba dobre vycvičených 

vojakov, ktorí dokážu pôsobiť mimo hraníc Slovenskej republiky v misiách krízového 

manažmentu EÚ, NATO, ale aj OSN. Špecifický výcvik je nevyhnutný vzhľadom na zložitosť 

súčasných vojenských operácií s nejasným operačným prostredím a širokou škálou vojenských 

ohrození. Vo vnútroštátnom prostredí existuje potreba vojenskej sily, ktorá bude v prípade 

potreby schopná brániť štátne hranice, strategické objekty a zároveň dokáže podporiť 

profesionálne ozbrojené sily vo vojenských činnostiach. 

Vo Vojenskej stratégií sa konštatuje, že v porovnaní so spojencami, naše ozbrojené sily 

disponujú zaostalejšími taktickými jednotkami. Výzbroj ozbrojených síl a vojenská technika sú 

pomerne zastarané a nezodpovedajú charakteristikám súčasného bojiska. Problém nastáva aj 

pri kompatibilite s modernými zbraňovými systémami. Zálohy ozbrojených síl sú nedostatočne 

vycvičené. Všetky spomínané prekážky sťažujú ozbrojeným silám vykonávanie ich úloh. 

Dokument stanovuje aj úlohy Ozbrojených síl Slovenskej republiky v stave bezpečnosti, pri 

bezprostrednej hrozbe narušenia zvrchovanosti a v prípade ozbrojeného útoku. Ide o úlohy, 

ktoré ozbrojené sily vykonávajú neustále, aby zabezpečili svoju kontinuálnu existenciu ako 

napríklad neustále zhromažďovanie informácií, nepretržitú ochranu vzdušného priestoru, 

nepretržité udržiavanie pripravenosti príspevkov deklarovaných do Síl rýchlej reakcie NATO a 

do Bojovej skupiny EÚ. V čase bezprostredného ohrozenia dochádza k zvýšeniu pohotovosti 

jednotlivých aktivít. V prípade ozbrojeného útoku sa k aktivitám pripája aj samotná eliminácia 

činnosti ozbrojených síl protivníka či mobilizácia (Vojenská stratégia, 2017). 

Podstatné informácie o regrutácii do ozbrojených síl obsahuje stať Príprava 

obyvateľstva na obranu štátu. Príprava zahrňuje brannú výchovu, informovanie obyvateľstva 

o problematike obrany štátu a prípravu občanov Slovenskej republiky v rámci dobrovoľnej 

vojenskej prípravy a v rámci projektu aktívnych záloh. Branná výchova sa má stať súčasťou 

vzdelávania na základných a stredných školách. Obyvateľstvo má byť zároveň pravidelne 

informované v oblasti problematiky obrany štátu prostredníctvom strategickej komunikácie. 

Prvkami strategickej komunikácie majú byť aj verejné podujatia s tematikou obrany štátu, na 

ktorých sa podieľajú ozbrojené sily. Takto sa má zabezpečiť odolnosť obyvateľstva proti 

strategickej propagande subjektov z vonkajšieho prostredia a formovanie pozitívneho vzťahu 

k obrane štátu (Obranná stratégia, 2017).  

Štúdium bezpečnostných dokumentov a akademického článku venovaného vnímaniu 

hrozieb na Slovensku  nám sprostredkovalo dostatočný prehľad o obranných a bezpečnostných 

potrebách štátu. Vieme, ktoré hrozby vníma Slovenská republika ako najpodstatnejšie. Tiež 

vieme, aké sú  jej hodnoty a bezpečnostné záujmy, cieľ bezpečnostnej politiky, aj aké sú úlohy 
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ozbrojených síl. Dokumenty nepredpokladajú priame ohrozenie nášho teritória prostredníctvom 

konvenčných ozbrojených síl. S istotou sa však nedá vylúčiť ani táto alternatíva. Bezpečnostné 

prostredie je pomerne nepredvídateľné a dynamické. To vyvoláva potrebu posilnenia 

teritoriálnej obrany. V tomto bode sa zdá byť veľmi dobrým krokom pristúpenie k dopĺňaniu 

záloh na základe dobrovoľnej vojenskej služby a tak isto príprava aktívnych záloh.  

Ako píše Stejskal, vytváranie aktívnych záloh je dôležitým prvkom vojenstva 

v podmienkach existencie plne dobrovoľnej armády. Aktívne zálohy sú nositeľom občianskeho 

prvku v armáde. Toto môže napomôcť k zvýšenej akceptácií ozbrojených síl verejnosťou 

a taktiež vytvoriť mravný základ obrany chápanej v zmysle občianskej hodnoty. Aktívne 

rezervy šetria peniaze, lebo ich výcvik a doškoľovanie na špeciálne úlohy je lacnejšie ako 

v prípade vojaka profesionála. Obrovskou výhodou je, že v prípade potreby sú aktívne zálohy 

ľahko mobilizovateľné. Stejskal formuluje odporúčania pre Českú republiku. Zálohy by mali 

byť miestom, kde vojenský personál podlieha výcviku a nie len súborom jednotlivcov, ktorí 

môžu byť mobilizovaní. V zhode s Pernicom píšu o vytvorení miličného prvku na teritoriálnom 

základe, ktoré by spadali pod ministerstvo obrany. Stejskal ďalej píše, že je nevyhnutné prilákať 

do armády mladých ľudí. Na takéto účely sa dá použiť marketing v podobe poskytovania 

štipendií na štúdium na vysokej škole alebo poskytovanie zvýhodnených pôžičiek. Pre 

fungovanie aktívnych záloh je nevyhnutné vyriešiť situáciu s civilnými zamestnávateľmi 

záložníkov (Pernica, 2007; Stejskal, 2014).  

Treba poznamenať, že tvorenie záloh prostredníctvom dobrovoľnej vojenskej prípravy 

a zároveň vytváranie aktívnych záloh sú na Slovensku ešte v „skúšobnej dobe“. Prvá iniciatíva 

začala v roku 2016, pričom výcvik ukončilo len 31 vojakov. V roku 2017 nastúpilo na 

dobrovoľnú vojenskú prípravu 94 občanov. Ročne môže byť v rámci programu vycvičených až 

150 osôb. Z tohto jasne vyplýva, že potenciál iniciatívy nie je plne využitý. Tak isto je na tom 

aj tréning aktívnych záloh, na ktorý nastúpilo 37 vojakov. Napriek pomerne veľkej reklamnej 

kampani, ktorá sprevádzala dobrovoľnú vojenskú službu, sa nepodarilo naplniť plné kapacity. 

Problémom môže byť zlé zameranie strategickej komunikácie s verejnosťou, ale tiež znížený 

záujem verejnosti o otázky obrany. Inklinácia občanov Slovenskej republiky k vojenskej službe 

sa dlhodobo drží na nízkej úrovni. V tomto bode treba vyzdvihnúť snahu a navrátenie brannej 

výchovy na základné a stredné školy. Podľa nášho názoru je to najlepší spôsob ako mladým 

generáciám vysvetliť problematiku obrany štátu v širších súvislostiach.  

Zaujímavou možnosťou poňatia obrany štátu je legislatívne umožniť existenciu milícií 

na teritoriálnom princípe. Vytvorenie milícií, kde ľudia prichádzajú do kontaktu 

s jednoduchšími úlohami45, ktoré nemusia vykonávať vojaci môže značne prispieť 

k bezpečnosti regiónov. Slovensko by tak prešlo na model celkových síl, so širokou 

angažovanosťou verejnosti. Takýto model zároveň vytvára zlepšené predpoklady pre postupnú 

mobilizáciu v prípade ohrozenia hraníc Slovenskej republiky. Na podobný model v súvislosti 

so zmeneným bezpečnostným prostredím prešlo aj Lotyšsko.  

Priame ohrozenie krajiny vzniká skôr vo virtuálnom prostredí a naberá formu 

kybernetických útokov, ale taktiež strategickej dezinformácie a propagandy. Aj napriek 

skutočnosti, že útoky, ktoré prebehli na území Slovenska nie sú až také závažné ako v zahraničí, 

                                                           
45 Ako príklad takýchto funkcií môžeme uviesť odstraňovanie dôsledkov prírodných katastrof v regióne, pomoc 

pri verejných podujatiach, pomoc pri reklamných aktivitách ministerstva obrany.   
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tak samotný charakter kybernetického priestoru je dôvodom, prečo by sa aj slovenské 

bezpečnostné prostredie malo pripraviť na adekvátne reakcie voči novým asymetrickým 

hrozbám. V súčasnosti je hlavným orgánom vykonávajúcim svoju spôsobnosť v oblasti 

kybernetickej bezpečnosti Národný bezpečnostný úrad ako ústredný orgán štátnej správy. Z 

hľadiska zabezpečenia kybernetickej domény je dôležité spomenúť aj vládnu jednotku pre 

riešenie  počítačových incidentov CSIRT.SK, ktorý spolupracuje aj so Slovenskou informačnou 

službou či oddelením pre kybernetickú kriminalitu Policajného Zboru SR. Rovnako sa do roku 

2020 majú dobudovať aj spôsobilosti jednotky CSIRT.MIL.SK, ktorá bola zriadená v rezorte 

Ministerstva obrany SR a sústreďuje sa na zabezpečenie aktívnej kybernetickej obrany. Je 

dôležité, aby sa Slovensko v snahe o zlepšenie svojej kybernetickej obrany zameralo na 

zvýšenie spôsobilosti jednotiek zaoberajúcich sa riešením počítačových incidentov i osvetu 

populácie ohľadom bezpečného správania sa v kybernetickej doméne (Melková, 2017). 

Slovenská republika je integrovaná v NATO aj EÚ, čo jej prináša výhody v podobe 

garancií, ale aj povinnosti v podobe pomoci ostatným krajinám v prípade ohrozenia. 

Profesionálne, dobre vycvičené a interoperabilné ozbrojené sily sú preto z nášho pohľadu 

nenahraditeľné. Potreba vojenských profesionálov je spojená nie len so zahraničnými misiami 

a kooperáciou našich vojsk s vojskami iných krajín v rámci koaličných jednotiek. Nátlak na 

profesionalitu samozrejme spôsobujú aj technologické inovácie a potreba vysokej 

profesionality pri narábaní s modernou technikou a zbraňovými systémami. Obrovskou 

prekážkou pri snahe o vybudovanie čo možno najvhodnejších ozbrojených síl, ktoré by boli 

schopné čeliť hrozbám vyplývajúcim z bezpečnostného prostredia sú financie. Slovensko 

dlhodobo nevyčleňovalo dostatočné prostriedky pre ozbrojené sily. Nedostatočné financie 

vyčlenené pre ministerstvo obrany sú jedným z najpodstatnejších determinantov stavu 

dnešných ozbrojených síl. Tento problém však nezostal bez povšimnutia, v Bezpečnostnej 

stratégii sa deklaruje, že do roku 2020 sa zvýši počet výdavkov na obranu na úroveň 1,6% 

s ďalším predpokladom pre zvýšenie na úroveň 2%. 

 

Záver 

 

Posledné roky sú charakteristické zmenou bezpečnostného prostredia. Oblasť Európy  

prešla radikálnymi zmenami. Vojna na Ukrajine, nestabilita severnej Afriky a vojna v Sýrii 

jasne ukázali, že bezpečnosť v dnešnom bezpečnostnom prostredí je krehká. Nové hrozby 

prichádzajú z oblasti kybernetického priestoru. Celé bezpečnostné prostredie je neprehľadné 

a dynamické.  

Slovenská republika musí na zmeny v bezpečnostnom prostredí reagovať. V roku 2017 

došlo k aktualizácií bezpečnostných dokumentov. Dokumenty správne odhaľujú bezpečnostné 

hrozby, ktoré sú pre Slovenskú republiku najpodstatnejšie. Tiež dobre poukazujú na to, čo treba 

spraviť pre to, aby krajina vedela týmto hrozbám čeliť a zároveň poukazujú na úlohu 

ozbrojených síl pri obrane krajiny, ale aj plnení iných strategických úloh. 

Keď sa snažíme zodpovedať na otázku: Aký spôsob regrutácie do ozbrojených síl je 

najvhodnejší v súčasnom bezpečnostnom prostredí, vzhľadom na potreby Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky vyplývajúcich zo súčasných hrozieb?, musíme povedať, že systém 

regrutácie je podľa nášho názoru nastavený správne. Dobrovoľná vojenská príprava aj projekt 

aktívnych rezerv sú však v prvopočiatkoch a nemožno predpovedať alebo vyvrátiť ich úspech. 



163 
 

Myslíme si, že najlepšie by bolo pokračovanie v praxi vytvárania aktívnych záloh 

a dobrovoľnej vojenskej prípravy. Bolo by však treba iniciatívy zatraktívniť a urobiť im lepšiu 

reklamu medzi mladými ľuďmi. Nevyhnutná bude podľa nášho názoru aj zmena legislatívy, 

ktorá umožní tvorenie milícií na teritoriálnom princípe. Vysoko pozitívne hodnotíme snahu 

o zavedenie brannej výchovy na školách, čo sa môže z dlhodobého hľadiska prejaviť vo 

zvýšenom záujme verejnosti ohľadne otázok obrany a následne aj vo vyššom záujme o službu 

v armáde. 
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AKTUÁLNE VÝZVY VO FINANČNEJ OBLASTI V EURÓPSKEJ ÚNII 
 

Filip Hrmo 

 

Abstrakt 

Článok predkladá analýzu vykonaných reforiem v bankovej a kapitálovej únii. Poukazuje na 

nevyhnutnosť spoločného rozpočtu Eurozóny a aj európskeho ministra financií v Eurozóne. 

Zaoberá sa ďalším vývojom v Európskej Únii a jej možnými scenármi smerovania. V článku 

autor hodnotí súčasný stav a zároveň odôvodňuje dokončenie reforiem vo finančnej oblasti, 

ktoré prispejú k dobudovaniu finančnej únie. 

 

Abstract 

The paper presents an analysis of the reforms undertaken in the banking and capital union. It 

points to the need for a common Eurozone budget and a European finance minister in the 

Eurozone. It deals with further developments in the European Union and its possible routing 

scenarios. In the article, the author assesses the current situation and at the same time justifies 

the completion of the financial reforms that will contribute to the completion of the financial 

union. 

 

Úvod 

 

Zo strany politických lídrov na eurosamite v októbri 2014 prišiel návrh vytvorenia 

konkrétnych mechanizmov na posilnenie koordinácie hospodárskej politiky, konvergencie 

a solidarity v Eurozóne. V roku 2015 bol predstavený plán na prehĺbenie a dobudovanie 

štruktúry hospodárskej, finančnej, fiškálnej a politickej únie najneskôr do roku 2025, ktorý 

pozostával z konkrétnych návrhov opatrení. Eurozóna má prejsť od súčasného systému 

pravidiel a usmernení pre tvorbu národných politík smerom k systému s väčšou mierou 

zdieľania suverenity. Po dosiahnutí významného stupňa hospodárskej konvergencie, finančnej 

integrácie, a tým aj lepšej vzájomnej dôvery členských štátov, by mohlo dôjsť k určitej forme 

zdieľania rizika. Význam dobudovania spočíva najmä v posilnení demokratickej legitimity, 

zodpovednosti a v silnejšom inštitucionálnom základe. Jedným z návrhom je aj vznik 

stabilizačnej funkcie pre Eurozónu, ktorá by pomáhala zmierňovať makroekonomické krízy. 

Na začiatku je potrebné vychádzať z princípov, ktoré nadväzujú na fungovanie Európskeho 

fondu pre strategické investície, ktoré poskytnú náhľad na jednotlivé ekonomické, právne 

a politické aspekty ďalších krokov. 

 V marci 2017 Európska Komisia predložila bielu knihu (White paper on the future of 

Europe- Reflections and scenarios for EU27 by 2025), ktorej hlavným významom je nastolenie 

stratégie do roku 2025 rozpracovaním 5 scenárov vývoja Európskej Únie. Prvým scenárom je 

súčasné smerovanie (Carrying on)- status quo, ktorý je založený na zavádzaní a zlepšovaní 

súčasného reformného programu prostredníctvom zabezpečovania fungovania jednotnej meny, 

posilnenia finančného dohľadu s cieľom zaistenia udržateľnosti verejných financií a rozvoja 

kapitálových trhov. 

Druhý scenár (Nothing but the single market) je možné nazvať aj dezintegračným, pri 

ktorom sa prehlbujú kľúčové aspekty jednotného trhu, bez spoločnej spolupráce v oblasti 
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migračnej a bezpečnostnej ochrany. Tretí scenár pozostáva z dvojitého prístupu v rámci 

európskych záležitostí, tzv. dvojrýchlostná Európa (Two speed/multi-speed Europe). Iba tie 

krajiny, ktoré chcú robia viac. Táto skupina krajín, vrátane eurozóny spolupracuje najmä 

v oblasti daní a sociálnych vecí s dôrazom na väčšiu harmonizáciu daňových pravidiel 

a sadzieb, ktoré obmedzujú a zabraňujú daňovým únikom. Ako vyplýva z bielej knihy, 

podstatou štvrtého scenára (Doing less more efficiently) je zameranie sa a obmedzenie zdrojov 

na konkrétny počet oblastí, čo prispeje k zefektívneniu Eurozóny. Podľa piateho scenára (Doing 

much more together) musí ísť o čo najväčšiu spoluprácu pri spoločnom dosiahnutí lepšej 

koordinácie hospodárskej, finančnej a fiškálnej únie. 

 

Prehľad realizovaných reforiem 

 

Boli uskutočnené viaceré reformy, ktoré upravujú zjednodušenie fiškálnych pravidiel, 

prispievajú k lepšej koordinácii hospodárskych politík v rámci Európskeho semestra a 

posilňujú postup pri makroekonomických nerovnováhach. Ďalej sa vytvorili národné rady pre 

konkurencieschopnosť, Európska fiškálna rada a jednotná medzinárodná reprezentácia 

eurozóny. V oblasti kapitálovej a bankovej únie ide hlavne o jej samotné dokončenie 

s konkrétnymi krokmi k vytvoreniu európskeho systému poistenia vkladov a spustenie únie 

kapitálových vkladov. Európskou Komisiou bol v marci 2017 zahájený Program na podporu 

štrukturálnych reforiem 2017-2020, ktorého cieľom je prispieť k inštitucionálnym 

a štrukturálnym reformám členských štátov formou technickej asistencie. Tá spočíva 

v poskytnutí podpory vnútroštátnym orgánom na prijímanie opatrení zameraných na reformu 

inštitúcií, správu administratívy s dôrazom na ekonomický a sociálny rozmer.  

 

Výzvy vo finančnej oblasti  

 

Rast ekonomiky, klesajúca nezamestnanosť a znižovanie štátnych dlhov sú jasným 

dôkazmi, že uskutočnených reformy priniesli svoje výsledky. Avšak aj napriek tomu sú medzi 

jednotlivými krajinami značné rozdiely, ktoré je potrebné zmenšiť, aby bola finančná únia 

dokončená. Zavŕšenie finančnej únie je záväznejším procesom hospodárskej konvergencie 

spočívajúcej v zavádzaní spoločných štandardov v oblasti pracovných trhov, 

konkurencieschopnosti, podnikateľského prostredia a verejnej správy. V roku 2017 z hľadiska 

prijímania reforiem bude dôležitým najmä vytvorenie makroekonomického stabilizačného 

nástroja, integrovanie Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM) do právneho rámca 

Európskej Únie a vznik ministra financií Európskej Únie. Časový rámec je stanovený do roku 

2025 najmä preto, lebo po tomto roku sa počíta s rozšírením eurozóny o jej ďalších členov. 

Skôr ako sa budem venovať otázke spoločného európskeho ministra financií, sa musíme 

zaoberať otázkou účelu spoločného rozpočtu eurozóny. Ak by bol členskými štátmi zvolený 

vyššie uvedený piaty scenár, tak jeho federálna štruktúra by priniesla väčšiu stabilitu. 

Konkrétne to znamená, že dôležité právomoci jednotlivých členských štátov by sa preniesli na 

federálnu úroveň (napr. obrana, sociálne zabezpečenie, daňová oblasť), čo by umožnilo 

centralizovať makroekonomickú stabilitu v eurozóne. Stratou suverenity v dôležitých 

oblastiach členských štátov by sa však posilnili iba štáty, ktoré sú súčasťou eurozóny, pretože 

práve tie by mali možnosť rozhodovať v oblastiach s prenesenou právomocou za nielen 
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eurozónu. Nevýhodou je najmä to, že rôznorodosť krajín nie je badateľná iba po historickej 

a kultúrnej stránke, ale aj odlišnou výdavkovou politikou jednotlivých členských štátov podľa 

svojich vlastných priorít. Pri porovnaní pozitív a negatív tohto riešenia možno konštatovať, že 

účinky federálneho scenára na zlepšenie makroekonomického riadenia nie sú natoľko veľké, že 

členské štáty sú ochotné dobrovoľne stratiť možnosť slobodne sa rozhodovať, aké výdavky a na 

čo ich daný štát vynaloží. Jedným z hlavných argumentov na zavedenie spoločného rozpočtu 

eurozóny je posilnenie a zvyšovanie verejných investícií, ktoré sú nízke najmä v dôsledku 

vnútroštátnych rozhodnutí o rozpočte každého členského štátu. Fiškálne pravidlá stanovujú 

obmedzenia a zároveň nerozlišujú medzi investičnými a inými výdavkami. Neexistuje možnosť 

požičiavať na investičné účely bez ovplyvnenia výpočtu deficitu relevantného pre fiškálne 

pravidlá. Zvýšenie verejných investícií v eurozóne by znamenalo presadenie politickej vôle 

členov eurozóny na vnútroštátnu úroveň so zmenou fiškálnych pravidiel. Musel by byť prijatý 

politický kompromis, ktorý je založený na menej vnútroštátnej právomoci pre viac federálnych 

možností. Z tohto dôvodu nemôže byť zvýšenie verejných investícii hlavným argumentom 

spoločného rozpočtu eurozóny. Jednou zo zásadných otázok je aj spôsob financovania rozpočtu 

eurozóny. Ako najpravdepodobnejším zdrojom by sa javila daň, konkrétne daň z príjmov 

právnických osôb, nad ktorou by mala eurozóna legislatívnu právomoc. Ďalšou z možností je 

systém poplatkov, ktoré by sa vyberali z pracovných príjmov na financovanie nezamestnanosti 

(poistenia) v eurozóne. Poslednou možnosťou financovania je závislosť rozpočtu eurozóny na 

príspevkoch členských štátov eurozóny.  

Jednou z najdôležitejších výziev vo finančnej oblasti Európskej Únie je vytvorenie 

európskeho ministra financií, ktorý by bol spoločným orgánom riadenia rozpočtu eurozóny. 

Jeho kompetencie by pozostávali najmä z koordinácie vnútroštátnych fiškálnych politík a mal 

by byť zodpovedný za ESM. Čím viac kompetencií sa prenesie na ministra financií eurozóny, 

tým dôležitejším bude pri rokovaní zástupcami kolektívneho záujmu. V štádiu riešenia je jeho 

pozícia, vzhľadom na to, že ideálnejšou variantom by bol spolurozhodujúci orgán zložený 

s európskeho ministra financií a ministrov financií jednotlivých členských štátov eurozóny, aby 

bolo možné zachovať dôležitosť a priority vnútroštátnych fiškálnych politík. 

 

Záver 

 

Európska únia potrebuje napriek všetkým uskutočneným reformám naďalej pokračovať 

k naplneniu cieľa zjednotenia svojej ekonomickej, právnej a fiškálnej politiky. V článku som 

uviedol aj dve nové výzvy, ktoré boli nastolené a sú jasným cieľom do roku 2025. Spoločný 

rozpočet eurozóny a európsky minister financií sú prostriedkami, ktoré majú prispieť 

k harmonizácii finančnej oblasti Európskej Únie, a zároveň zvýšiť konkurencieschopnosť, rast, 

zamestnanosť a investície. Spoločný rozpočet eurozóny je v podstate politický kompromis 

zameraný na zvýšenie federálnych zdrojov spojený so znížením vnútroštátnych pôžičkových 

práv. 

Na záver môžem konštatovať, že minister financií eurozóny by mohol zohrávať dôležitú 

úlohu pri riadení rozpočtu spolu s ESM. Rozvoj spoločného postupu eurozóny v oblasti daní 

bude mať veľký vplyv na právny poriadok, integritu, ekonomické zdroje a aj morálne 

povedomie Európskej Únie. Vyvolá zásadné otázky o legitímnosti, úlohe Európskeho 
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parlamentu, o postavení parlamentov členských štátov a vzťahu medzi vnútroštátnymi 

a federálnymi fiškálnymi zdrojmi. 
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SÚČASNÉ PRÍSTUPY K "INTERNATIONAL SPACE GOVERNANCE" 

 

Tomáš Hrozenský 

 

Abstrakt: 

Existujúce medzinárodnoprávne ukotvenie vesmírnych aktivít spolu s ďalšími fungujúcimi 

regulačnými mechanizmami pre vesmírnu činnosť sa v súčasnosti stali predmetom nielen 

akademických úvah ale aj diplomatických rokovaní na pôde OSN. Viacero medzier v dnes 

platných právnych a regulačných rámcoch pre vesmírnu činnosť spôsobuje neistotu v tom, aký 

je vlastne prístup medzinárodného spoločenstva k tomu, ako má byť vesmírna činnosť 

realizovaná, a jednoducho povedané, čo budeme brať ako povolené a čo ako zakázané. 

Prezentovaný príspevok sa zaoberá existujúcimi právno-regulačnými mechanizmami ako aj 

súčasnými prístupmi k problematike správy vesmírnych aktivít na medzinárodnej resp. 

globálnej úrovni. V závere ponúka niekoľko odporúčaní, ktoré autor považuje za dôležité pri 

snahách o prijatie nového, resp. nových mechanizmov regulujúcich vesmírnu činnosť na 

medzinárodnej úrovni 

 

Abstract: 

The existing international legal and regulatory mechanisms for outer space activities have over 

the past few years became more vividly discussed in international diplomatic forums, such as 

the UN. Several gray areas and loopholes in these current frameworks are causing 

uncertainties as to what are the current mechanism of space governance allowing or 

prohibiting. This article is dealing with existing legal and regulatory frameworks for space 

activities as well as contemporary trends and approaches to new ways of setting legal and 

regulatory frameworks for space activities. Conclusion offers several recommendations, which 

author considers important in efforts to adopt updated or new mechanisms of international 

space governance 

 

Úvod 

 Otázka správy vesmírnych aktivít sa v rovine právnych a politických diskusií etablovala 

ako samostatná téma v nadväznosti na prvotné úspechy ľudstva v dobývaní kozmického 

priestoru, približne v 50. a 60. rokoch minulého storočia. Prvotné cesty do vesmíru v rámci 

vesmírnych programov USA a Sovietskeho zväzu sa odohrávali v čase kedy právna úprava 

vesmírnych aktivít bola minimálna a na malé výnimky neexistujúca. Obdive veľmoci však 

rýchlo rozpoznali potrebu stanovenia pravidiel takejto činnosti a v horizonte do 10. rokov od 

vypustenia Sputniku 1 došlo k prijatiu tzv. Kozmickej zmluvy, ktorá aj v súčasnosti predstavuje 

jednu z najuniverzálnejšie akceptovaných medzinárodných zmlúv. Nasledovný vývoj 

medzinárodného vesmírneho práva vytvoril pomerne ucelený právny režim upravujúci 

vesmírnu činnosť štátov sveta v dostatočnej miere berúc pri tom do úvahy dobový 

technologický vývoj. 

 Keďže však medzinárodné vesmírne právo nezaznamenalo od konca 70. rokov 20. 

storočia výrazný progres, a naproti tomu kozmické technológie áno, medzinárodné 

spoločenstvo sa tak dostalo do stavu, kedy dnes existujúci medzinárodný režim upravujúci 

vesmírne aktivity nedokáže adekvátne reflektovať niektoré z nových typov aktivít a 
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aplikačných možností využitia kozmických technológií. Vytvára sa tak neistota, keďže daný 

stav vyvoláva prakticky absenciu nastavenia spoločných pravidiel pre určité oblasti. Daná 

problematika navyše presahuje úroveň právnických úvah a diskusií. Existencia špecifických 

národných vesmírnych politík, diskutovanie o vesmíre na fórach spadajúcich pod OSN či 

významná úloha kozmických technológií v bezpečnostných, či ekonomických ukazovateľoch 

robí aj z otázky právnej a regulačnej úpravy politicko-právnu problematiku. Preto aj v 

predmetnom článku pristupujeme predovšetkým ku konceptu governance a ten dávame do 

spojitosti s vesmírnou problematikou46. Pod oblasť space governance, resp. international 

governance of space activities47 teda možno zaradiť širšie spektrum aktivít. Výstižne ho 

charakterizuje napr. Jakhu (2016), podľa ktorého pod international space governance spadá: 

a) collection of relevant binding norms and rules as well as non-binding principles, 

guidelines, standards, best practices, etc., that apply to outer space, celestial bodies 

and the conduct of outer space activities; 

b) composition and working processes of appropriate international institutions that 

adopt, revise and sometimes monitor the implementation of these international 

norms and guidelines.  

 

 Status quo 

 Pri charakterizovaní súčasného stavu v problematike space governance možno uviesť 

niekoľko základných charakteristík: 

 absencia jedného riadiaceho medzinárodného orgánu 

 základný právny režim pozostávajúci z 5 medzinárodných zmlúv prijatých na pôde 

OSN, rezolúcii VZ OSN, rádiotelekomunikačného poriadku ITU 

 paralelne existujúce národné vesmírne legislatívy v niekoľkých štátoch sveta, 

upravujúce vesmírnu činnosť zvyčajne nad rámec medzinárodných mechanizmov 

 

 Ako sme už načrtli v predchádzajúcej časti článku, v prípade právneho zakotvenia 

vesmírnych aktivít nejde o jedinú časť konceptu space governance, je však nesmierne dôležitou 

časťou. Medzinárodné kozmické právo zahŕňa v najvšeobecnejšej rovine 5 základných 

prameňov, medzinárodných zmlúv, ktoré boli prijaté na pôde OSN v rokoch 1967 - 1979 (1| 

Zmluva o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru vrátane 

Mesiace a iných telies, skrátene Kozmická Zmluva, 2| Zmluva o vrátení vesmírnych objektov 

a astronautov, 3| Zmluva o zodpovednosti za škodu spôsobenú vesmírnym objektom, 4| Zmluva 

o registrácii vesmírnych objektov a 5| Zmluva o činnosti štátov na Mesiaci a iných vesmírnych 

telesách). Keďže vesmírne právo je lex specialis voči medzinárodnému právu verejnému 

(MPV), všetky relevantné pramene MPV a ustanovenia v nich sa nachádzajúce je možné 

uplatniť aj v prípade kozmického práva. Pri diskusii o medzinárodnom vesmírnom práve a 

špecifickom režime, ktorý vytvára je potrebné brať v úvahu aj ďalšie súvisiace mechanizmy. 

Medzinárodná telekomunikačná únia zohráva dôležitú úlohu v prideľovaní a koordinovaní 

orbitálnych parametrov pre vesmírne objekty a takisto spravuje rádiofrekvenčné spektrum 

                                                           
46 V dôsledku pomerne kostrbatého prekladu do slovenského jazyka, v spojitosti s vesmírnymi aktivitami a 

neexistujúceho domáceho ekvivalentu uvádzame 
47 Pojmy predstavujú v kontexte článku synonymá, zahrnuli sme ich však pre ilustráciu obidve, pretože z praxe je 

známy postoj napr. Ruskej delegácie pri OSN v New Yorku, ktorá pri diskusiách v 4. podvýbore VZ OSN 

požadovala používanie termínu international governance of space namiesto space governance 
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určené na komunikáciu medzi pozemnými stanicami a rôznorodými vesmírnymi objektmi 

(družice, kozmické lode, orbitálne stanice...). Takisto, predovšetkým v posledných približne 15 

rokoch sa do pozornosti dostávajú aj soft law mechanizmy kozmického práva, teda dobrovoľné 

a právne nezáväzné iniciatívy s cieľom podpory zdieľania informácia a posilňovania vzájomnej 

dôvery (napr. Smernice OSN k predchádzaniu tvorby vesmírneho odpadu). Počet zmluvných 

strán 5 základných vesmírnych zmlúv postupne klesal a oproti vyše 100 zmluvným stranám 

Kozmickej zmluvy podpísalo a ratifikovalo Zmluvu o Mesiaci ani nie 20 štátov. 

 V súvislosti s inštitucionálnym vymedzením súčasného globálneho vesmírneho sektora 

z pohľadu space governance sa ako najdôležitejšou inštitúciou javí Organizácia Spojených 

národov, predovšetkým prostredníctvom Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru, 

diplomatického orgánu s vyše 80 členskými štátmi, ktorý zasadá 3x do roka a má vo svojej 

agende práve diskusiu o tom, ako by mala byť regulované vesmírna činnosť štátov sveta a aký 

by byť vôbec prístup medzinárodného spoločenstva k prieskumu a využívaniu kozmického 

priestoru. Administrácia rádiofrekvenčného spektra, dôležitého pre akúkoľvek komunikáciu s 

kozmickými objektmi má svojej agende zase Medzinárodná telekomunikačná únia ITU. 

Funkčné regionálne medzinárodné režimy pre vesmírne aktivity dnes neexistujú, možno s 

výnimkou európskeho vesmírneho sektora a špecifickej úpravy spolupráce v rámci Európskej 

vesmírnej agentúry a vesmírnych programov EÚ. 

 Primárnym dôvodom, prečo sa v posledných rokoch intenzívnejšie diskutuje o space 

governance je zásadná zmena charakteru globálneho vesmírneho sektora v posledných 

desaťročiach. Ide o zmenu evolučnú, no zároveň pomerne rýchlu, dynamickú a stále 

prebiehajúcu. Viditeľná je v 2 hlavných ukazovateľoch: 

a) nárast počtu aktérov realizujúcich vesmírnu činnosť (menšie štáty, medzinárodné 

organizácie, neštátni aktéri - predovšetkým súkromný sektor) 

b) zmena realizovaných typov vesmírnych aktivít ako dôsledok vedecko-

technologického pokroku v oblasti kozmických technológií 

Dnes existujúci režim pre správu vesmírnych aktivít na medzinárodnej úrovni nedostatočne 

reflektuje práve tieto 2 ukazovatele. Tým, že je tvorený hlavne mechanizmami starými 

niekoľko desaťročí, tie nedokážu efektívne konfrontovať také typy aktivít, o ktorých pri 

pôvodných vesmírno-právnych mechanizmoch nemohla byť reč, Ide o aktivity typu 

suborbitálne lety, vesmírny turizmus, aktívne odstraňovanie vesmírneho odpadu, kolonizácia 

iných planét a telies v slnečnej sústave, kozmické zbrojenie, či ťažba a hospodárske využívanie 

nerastného bohatstva dostupného vo vesmíre. Tým, že právna a regulačná úprava predtým tieto 

aktivity nepoznala, resp. reflektovala len minimálne, vznikli tak v governance mechanizme pre 

vesmír určité šedé miesta a pri niektorých aktivitách tak nie je zrejmé, či ich medzinárodné 

právo zakazuje alebo ich povoľuje. Z novších mechanizmov je zase obtiažne použiť 

ustanovenia ako záväzné a všeobecne platné, keďže hovoríme skôr o mechanizmoch soft-law 

charakteru a úprava v nich sa nachádzajúca má prevažne len odporúčací charakter. 

 Vnímajúc túto vyššie uvedenú skutočnosť, považujeme za potrebné poukázať na 

historický vývoj v rámci space governance, ktorý odzrkadľuje daný skutkový stav. Tým, že od 

prijatia poslednej z 5 veľkých medzinárodných vesmírnych zmlúv už prešlo niekoľko dekád 

(Zmluva o Mesiaci z roka 1979) a postupne sa neskôr v histórii začalo ukazovať, že 

pravdepodobne nebude možné v medzinárodnom spoločenstve prijať novú podobnú zmluvu, 

diskusie na medzinárodných fórach sa tak obrátili hlavne na hľadanie iných foriem 
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mechanizmov, takých, ktoré nebudú vykazovať charakter striktných právne záväzných 

medzinárodných zmlúv. V 80. rokoch 20. storočia bola na pôde Konferencie o odzbrojení (CD) 

v Ženeve (orgán spadajúci pod OSN) vytvorená tzv. agenda PAROS (z ang. prevention of an 

arms race in outer space), reflektujúc prvú takúto rezolúciu na pôde Valného zhromaždenia 

OSN z roku 1981 (Meyer, 2011). Riešenie témy PAROS prostredníctvom CD sa dodnes 

ukazuje ako nepraktické, berúc do úvahy dlhoročne absentujúcu zhodu členských štátov vôbec 

o pracovnom program tohto orgánu. V súvislosti s PAROS agendou nedošlo dodnes na pôde 

CD k významným úspechom. Navyše, spoločný rusko-čínsky návrh novej záväznej zmluvy z 

roka 2008 a neskôr updateovaný z roka 2014 s pracovným názvom Prevention of the Placement 

of Weapons in Outer Space (PPWT) bol ostatnými štátmi medzinárodného spoločenstva prijatý 

s kritickým ohlasom. 

 Pokiaľ sa však nadviažeme na prácu Valného zhromaždenia OSN, prostredníctvom 

rezolúcii dosiahnutých na jeho pôde je možné dokumentovať, že prístup k space governance 

formou takýchto mechanizmov sa osvedčil. V prípade rezolúcii VZ OSN ide o právne 

nezáväzné mechanizmy s odporúčacím charakterom. Ukazuje, že je pomerne jednoduchšie 

dospieť ku konsenzu pri diskusii o takýchto mechanizmoch, na na druhej strane politický 

realizmus, vníma silu takéhoto mechanizmu so značnou rezervou. Popri PAROS rezolúcii 

spomenutej vyššie, ktorá je prijímaná každoročne s významnou medzinárodnou podporou sa v 

posledných rokoch Valné zhromaždenie začalo zaoberať vesmírom intenzívnejšie, 

dokumentovať to možno na počte prijímaných rezolúcií k vesmíru. Počas posledného, 72. 

zasadnutia VZ OSN v roku 2017 boli prijaté nasledovné rezolúcie súvisiace so sférou 

vesmírnych aktivít (Resolutions of the... 2018): 

Číslo 

rezolúcie VZ 
Názov rezolúcie 

Výsledky 

hlasovania 

(za - proti - zdržanie 

sa) 

A/RES/72/26 Prevention of an arms race in outer space 182 - 0 - 3 

A/RES/72/27 No first placement of weapons in outer space 131 - 4 - 48 

A/RES/72/56 
Transparency and confidence-building measures in 

outer space activities 
prijatá konsenzom 

A/RES/72/77 
International cooperation in the peaceful uses of 

outer space 
prijatá konsenzom 

A/RES/72/78 

Declaration on the fiftieth anniversary of the 

Treaty on Principles Governing the Activities of 

States in the Exploration and Use of Outer Space, 

including the Moon and Other Celestial Bodies 

prijatá konsenzom 

A/RES/72/79 
Consideration of the fiftieth anniversary of the 

United Nations Conference on the Exploration and 

Peaceful Uses of Outer Space 

prijatá konsenzom 

A/RES/72/250 
Further practical measures for the prevention of an 

arms race in outer space 
108 - 5 - 47 
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 Absolútny nárast počtu rezolúcií je zrejmý, je však potrebné si všímať jednak to, že 

rezolúcie A/RES/72/78 a A/RES/72/79 majú špecifický charakter a nemožno očakávať ich 

každoročné prijímanie v budúcnosti; a takisto tú skutočnosť, že aj na poli VZ OSN je vidieť 

existujúce politické rozdiely, kde aj napriek dlhoročnej podpore rezolúcie PAROS, vznikla 

nová rezolúcia No first placement of weapons in outer space reflektujúca neúspech PPWT na 

pôde CD v Ženeve. Ako je vidno, zatiaľ nedosahuje takú podporu ako tradičná PAROS 

rezolúcia.  PPWT agenda ukazuje, že jednou z možných ciest ako presadiť doposiaľ neúspešnú 

iniciatívu v minulosti je upraviť jej charakter na nezáväzný a presadzovať ju cez tradičnejšie 

OSN fóra. Jednou z ďalších neúspešných iniciatív z posledných rokov v rámci space 

governance bol aj Európskou úniou presadzovaný "International Code of Conduct for Outer 

Space Activities, prvý krát predstavený v roku 2018. Tento projekt bol prostredníctvom 

Komisie a EEAS živený niekoľko rokovo, a v počiatočných fázach získal aj ústnu podporu od 

predstaviteľov USA dlhodobo odmietajúcich nové podobné iniciatívy v space governance. V 

neskorších fázach však životaschopnosť tejto iniciatívy začala upadať, podpora od ostatných 

štátov klesala a hoci iniciatíva zrušená nebola, dnes už fakticky nie je ďalej presadzovaná. 

Podobne ako pri PPWT išlo skôr o top-down prístup preberaný hlavne na vysokých politických 

a diplomatických fórach. Aj napriek tomu že ICoC bol návrhom právne nezáväzného 

mechanizmu, nedokázal získať univerzálnu medzinárodnú podporu.  

 Neúspech top-down prístupov sa v posledných rokoch dostal do kontrastu s viacerými 

bottom-up iniciatívami. Z nich stojí za zmienku prijatie Smerníc OSN k zmenšovaniu poľa 

vesmírneho odpadu v roku 200748 alebo od roku 2010 na pôde UNCOPUOS preberanú agendu  

dlhodobej udržateľnosti vesmírnych aktivít (LTS - z ang. Long-term sustainability of outer 

space activities). Obe tieto aktivity poukazujú na dôležitosť naštartovania diskusií na úrovni 

technických expertov a až po vybudovaní dôvery a zhody na tejto úrovni až potom posunutia 

na vyššie diplomatické úrovne. V prípade agendy LTS došlo už prijatiu úvodnej sady smerníc 

Výborom UNCOPUOS v roku 2016 a v roku 2018 bola Technickým podvýborom UNCOPUOS 

prijatá ďalšia sada smerníc, ktoré by spolu s prvou sadou mali byť prijaté aj Valným 

zhromaždením OSN na jeseň roka 2018 (Foust, 2018), pokiaľ delegácie členských krajín OSN 

budú ochotné akceptovať aj prípadné nedosiahnutie zhody na úplne všetkých diskutovaných 

smerniciach. V prípade LTS agendy ide o zásadný miľník v globálnom spravovaní vesmírnych 

aktivít, berúc do úvahy jednak kritickosť samotnej tematiky a taktiež viacero neúspešných 

iniciatív z posledných rokov. V prípade oboch vyššie spomenutých smerníc môžeme takisto 

hovoriť, že ide o tzv. opatrenia na zvyšovanie transparentnosti a dôvery (z ang TCBMs - 

transparency and confidence building measures). Táto nálepka je dnes trendovým prívlastkom 

a odzrkadľuje záujem medzinárodného spoločenstva postupovať predovšetkým cez nezáväzné 

mechanizmy aj na úkor ich menej výraznej právnej sily. Samotnému procesu tvorby TCBMs 

bola už v rámci OSN v roku 2013 vytvorená skupina vládnych expertov , ktorá skúmala 

potenciál takýchto opatrení, činnosť ďalšej podobnej skupiny je naplánovaná na rok 2019. 

 Popri vyššie spomenutých hard-law, soft-law či iných regulačných a spravujúcich 

mechanizmoch je potrebné do výpočtu mechanizmov space governance uviesť takisto národné 

vesmírne režimy. Regulácie či legislatíva upravujúca vesmírnu činnosť je vo viacerých štátoch 

                                                           
48 z ang. Space Debris Mitigation Guidelines of the Committee  on the Peaceful Uses of Outer Space, dostupné 

na http://www.unoosa.org/pdf/publications/st_space_49E.pdf 
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sveta existujúcou už niekoľko desaťročí. Keďže medzinárodné vesmírne právo robí zo štátov 

stále najdôležitejších aktérov vo vesmíre (zodpodvednosť za škodu spôsobenú prevádzkou 

vesmírneho objektu, registračná povinnosť, potreba licenčných a autorizačných mechanizmov), 

pre samotné štáty je výhodné disponovať národným mechanizmom, ktorý pri niektorých štátoch 

dokonca ide v konkrétnej regulácii a úprave až nad rámec existujúcich právnych ustanovení. 

Počet štátov disponujúcich kredibilnou komplexnou právnou či regulačnou úpravou však 

nezodpovedá počtu zmluvných strán Kozmickej zmluvy, je menší. pozitívnym trendom však 

je, že narastá. Marboe v tejto súvislosti uvádza, že dôležitým impulzom pre väčší záujem štátov  

 

Externé inšpirácie 

 Problematické dosahovanie konsenzu nad špecifickými ustanoveniami vesmírneho 

práva a regulačných mechanizmov otvára pri diskusií možnosť nahliadnuť iným smerom, do 

oblastí, ktoré tiež zažili, resp. zažívajú problematické právne, či regulačné ukotvenie. 

Nahliadnutie do týchto oblastí nám môže poslúžiť ako studnica nápadov, od abstraktných až po 

konkrétne, ktoré dosiahnuté úspešné príklady majú potenciál na to, aby mohli byť aplikovateľné 

aj na sféru space governance. Vnímame 4 hlavné príklady v ktorých, je tieto inšpirácie možné 

hľadať: 

a) vzdušný priestor 

Hľadanie analógií medzi právom vzdušného priestoru a kozmickým právom, prípadne 

ich geopolitickými ekvivalentmi (vzdušná moc vs. kozmická moc) sa ponúka ako 

prirodzená cesta berúc do úvahy už len tú skutočnosť, že kozmický priestor je z 

funkčného hľadiska priestorovým pokračovaním vzdušného priestoru. Ich operačné 

charakteristiky sú však odlišnými, ako príklad možno uviesť to, že medzi prúdovými 

motormi a raketovými motormi, resp. orbitálnou mechanikou nenachádzame veľa 

funkčných analógií. V prípade diskusii o vzdušnom priestore a kozmickom priestore je 

potrebné poznamenať stále absentujúcu jednotnú definíciu hranice medzi vzdušným a 

kozmickým priestorom, najuniverzálnejšie sa javí akceptovaná doktrína výšky 100km 

nad hladinou mora. Takisto je potrebné vnímať zásadný rozdiel v otázke teritoriality, pri 

vzdušnom priestore nad povrchom štátu hovoríme stále o jeho štátnom území, kdežto 

medzinárodné právo vylučuje vyhlásenie suverenity nad objektom alebo územím v 

kozmickom priestore. Vzdušný priestor a kozmický priestor sú však stále častokrát 

vnímané v podobných ohľadoch, či už ide o označenie priemyselného odvetvia 

(aerospace industry) alebo regulačného uchopenia na národnej úrovni, kde je možné 

vidieť na národných úrovniach regulačné úrady, majúce vo svojej agende aj reguláciu 

aktivít vo vzdušnom priestore a kozmickom priestore. V prípade hľadaní paralel medzi 

vzdušným a kozmickým priestorom, v kontexte diskusii o space governance preto stojí 

za zmienku využívanie existujúcich kapacít, hlavne personálnych, inštitucionálnych či 

finančných na posilnenie samotného analytického či výskumného procesu, ktorý by sa 

venoval právno-regulačnej úprave jednej alebo druhej oblasti. 

b) medzinárodné vody, šíre more, morské dno 

režim morského práva sa javí ako možnou inšpiráciou pre budúce mechanizmy 

upravujúce vesmírne aktivity predovšetkým v nadväznosti na dnes zatiaľ stále len 

zamýšľanú formu vesmírnych aktivít a to využívanie nerastného bohatstva v kozme. 
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Špecifiká hospodárskeho využívania voľného mora resp. morského dna majú potenciál 

byť v podobnej forme aplikovateľnými aj na kozmický priestor. 

c) právny režim Antarktídy 

V prípade právneho režimu Antarktídy, podobne ako pri ustanoveniach morského práva 

hovoríme o územnom režime medzinárodných území. Spolu s kozmickým priestorom 

zdieľa Antarktída napr. charakter územia mimo štátnych hraníc a po operačnej stránke 

vykazuje podobný charakter vysoko nehostinného prostredia pre ľudskú činnosť. Pri 

hľadaní paralel v oblasti regulácií sa právny režim Antarktídy javí ako vhodný pracovný 

materiál pre diskusiu o budúcej právnej a regulačnej úprave aktivít v kontexte otázky 

vojenského využívania, hospodárskeho využívania dostupných zdrojov, či politických 

skúseností s nastavením medzinárodnej spolupráce pri využívaní tohto územia (Kerrest, 

2009). 

d) kybernetický priestor 

Hľadanie analógii medzi kozmickým priestorom a kyberpriestorom možno vidieť ako v 

operačnej tak aj regulačnej rovine. Aj kozmický priestor aj kyberpriestor začali byť 

autormi z roviny bezpečnostných štúdií považované za 4., resp. 5. arénu moderného 

vedenia boja. Obidve sféry sú si podobné aj v absencií striktnej právnej a regulačnej 

úpravy na medzinárodnej úrovni a v neposlednom rade vykazujú podobnosť aj v rovine 

aktérov - čoraz viac a s väčším významom je v oboch sférach viditeľná prítomnosť 

neštátnych aktérov. Berúc do úvahy aj to, že čoraz častejšie sa začína hovoriť o úzkom 

operačnom prepojení medzi týmito dvoma sférami, je určite vhodným, aby komunita 

zaoberajúca sa problematikou space governance sledovala pozorne vývoj regulačnej a 

právnej úpravy kybernetického priestoru. Vnímajúc uvedené podobné znaky, governance 

úprava v jednej oblasti môže poslúžiť ako vhodný odrazový mostík pre diskusiu v druhej 

oblasti. 

 Sféra vesmírnych aktivít vykazuje aj napriek vyššie uvedeným paralelám a analógiám 

viacerými špecifikami funkčného a operačného charakteru. Je preto potrebné podotknúť, že 

hľadanie externých inšpirácií musí stále vnímať tieto unikátne charakteristiky a konfrontovať 

ich s prípadnými inšpiráciami pre právnu a regulačnú úpravu z ostatných podobných oblastí 

ľudskej činnosti. Inými slovami, tieto externé inšpirácie je potrebné vnímať vždy vo 

fyzikálnych a iných súvislostiach platných pre sektor vesmírnej činnosti. 

 

Záver 

 Skúsenosti z medzinárodných fór pre vesmír z posledných rokov jasne avizujú, že 

tradičná forma tvorenia vesmírneho práva na medzinárodnej úrovni v súčasnosti nemá zásadný 

potenciál prijatia nových mechanizmov, resp. aktualizácie tých existujúcich, tak aby bolo 

dosiahnuté efektívne nastavenie právnej úpravy dnes existujúcich šedých miest vesmírneho 

práva (využívania nerastného bohatstva v kozme, kozmické zbrojenie, suborbitálne lety, 

kolonizácia iných planét...). Nie je preto prekvapením, že v posledných rokoch dochádza v 

medzinárodnom spoločenstve k zmene prístupu - kedysi fungujúce top-down prístupy začínajú 

byť nahradzované bottom-up iniciatívami. Kľúčom zostáva aby problematika bola 

prediskutovávaná najprv na úrovni technických expertov. Jedným dychom však treba 

podotknúť, že týmto prístupom nie je marginalizovaná úloha vysokých politických a 

diplomatických rokovaní. Tá zostáva stále nevyhnutnou. Na to, aby však nové iniciatívy mali 
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potenciál na ich čo najuniverzálnejšiu akceptáciu, je potrebné, aby boli budované na pevných 

základoch a tie im dokážu dnes poskytnúť práve expertné technické diskusie a závery a 

odporúčania na nich dosiahnuté. 

 Dnes prebiehajúce diskusie na pôde OSN k téme Dlhodobej udržateľnosti vesmírnych 

aktivít už vykazujú prvé úspechy a predpokladá sa, že počas roka 2018 dôjde k prijatiu týchto 

tematických smerníc aj na pôde VZ OSN. Oproti niekoľkým neúspešným iniciatívam z 

posledných rokov tak pôjde o prvý skutočne významný miľník v rámci space governance, hoci 

pôjde stále predovšetkým o soft-law mechanizmus a nie právne záväzný a vynútiteľný režim. 

Tým, že čoraz viac členských krajín OSN má záujem aktívne participovať na činnosti Výboru 

UN COPUOS, je možné dokumentovať rastúci záujem medzinárodného spoločenstva o 

efektívnu správu vesmírnych aktivít na medzinárodnej úrovni. Space governance teda nie je 

umelo živenou témou v akademických a analytických kruhoch, predstavuje skôr evolučný 

vývoj v globálnom vesmírnom sektore, kedy jeho meniaci sa charakter stimuluje samotných 

aktérov k hľadaniu správnych foriem nastavenia spoločných pravidiel hry. Ukazuje sa takisto, 

že OSN stále predstavuje vhodnú platformu na konkrétnu realizáciu týchto snáh. Rozširovanie 

agendy UNCOPUOS o aktuálne výzvy, či rast členskej základne tohto Výboru (vyše 80 

členských krajín, vrátane Slovenskej republiky) predznamenávajú, že snaha o hľadanie riešení 

prostredníctvom OSN je tou správnou formou tvorenia space governance v súčasnosti. Z 

realistického pohľadu je zrejme, že pokiaľ nedôjde k novým právne záväzným ustanoveniam, 

reálna sila budúcich mechanizmov s charakterom soft law môže byť podceňovaná. Keďže však 

konsenzus, ku ktorému boli štáty schopné dospieť v 60. a 70. rokoch, sa dnes javí ako 

nezopakovateľný, jedinou cestou zostáva pokračovať aspoň v blízkej budúcnosti cez nezáväzné 

mechanizmy, TCBMs a ďalšie podobné snahy. Najbližší vývoj v rámci space governance určite 

nebude revolučným. Jeho evolučný charakter však bude musieť reflektovať stále rapídne sa 

meniaci charakter globálneho vesmírneho sektora. Predovšetkým bude potrebné konfrontovať 

nové typy realizovaných aktivít a meniacu sa inštitucionálnu stránku - nových aktérov vo 

vesmíre. 
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KOMUNIKAČNÉ TRENDY VO VEREJNEJ SPRÁVE 
 

Michal Imrovič – Barbora Hencelová 

 

Abstrakt 

Primárnym cieľom príspevku je poukázať a analyzovať na súčasné postavenie a public 

relation vo verejnej správe. Komunikácia, médiá,  vzťahy s verejnosťou a public relation sú 

kľúčové pri komunikácii nielen s občanmi ale aj inštitúciami a ďalšími subjektmi navzájom.  

Vytvára sa tak vzájomná interakcia. Príspevok v závere prináša komunikačné nástroje na 

zlepšenie public relation použiteľné pre subjekty či orgány verejnej správy, ktoré označujeme 

ako komunikačné trendy. 

 

Abstract 

The primary aim of this paper is to analyze and show current situation and public relation 

of public administration. Communication, media, public relation are very important for 

communication with citizens, public institutions and other institutions and subjects each other. 

There are create in interaction between them. The paper presented communication tools and 

recommendation how to improve and optimize public relation by the used for subjects and 

authority of public administration which are refer as communication trends.  

 

Úvod 

 

V posledných dvoch desaťročiach sa stali média bežnou súčasťou každodenného života 

obyčajných ľudí. Nikto nemôže povedať, že sa úplne dištancuje od médií, lebo či chceme 

či nie, ich dosah na nás je nepopierateľný. Každý deň sa k nám dostávajú správy z 

politického diania či už národného alebo medzinárodného charakteru. Primárne správy 

pochádzajú od hovorcov rôznej úrovne, ktorí ako prví podávajú verifikované informácie 

pre obyvateľstvo. Skutočne kvalitné PR a forma komunikácie, ktoré sú prezentované sú tými 

kľúčovými objektivnosti prinášania informácii, vyhlásení inštitúcií verejnej správy. V 

súčasnosti je v každej inštitúcii verejnej správy už nepochyne neodmysliteľnou súčasťou 

kvalitné PR.   

 

Teoretické východiská 

 

Primárnymi pojmami  v podobe priblíženia komunikácie vo vťahu k občanom a 

ďalším subjektov je „public relations,“ čo v preklade znamená vzťahy s verejnosťou, 

označované ako PR. Ďalej bude v texte použitá už len skratka PR. Druhým primárnym 

pojmom je termín „media relations,“ čo v preklade znamená vzťahy s médiami. Hovorca 

je symbolom komunikácie v rámci organizácie, inštitúcie alebo podniku so širokou 

verejnosťou, z tohoto dôvodu je post hovorcu často označovaný aj ako PR. Vývoj 

spoločnosti so sebou prináša zmeny, kde verejnosť hrá kľúčovú úlohu a v ktorých rozhodujú 

postoje a názory verejnosti. Verejnosť sa čoraz častejšie stáva hlavným predmetom 

politickej elity s cieľom ovplyvnenia jednotlivcov, získaním súhlasu a následnej 

manipulácie. Tento trend si však vyžaduje optimálne dobrú predovšetkým obojstrannú 
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komunikáciu medzi organizáciou a verejnosťou. Výsledok tejto komunikácie smeruje k 

vytváraniu dobrých vzťahov, čo je v konečnom dôsledku aj zmyslom PR - komunikačné 

činnosti vytvárajúce vzťahy s verejnosťou. 

Funkcia médií v demokratickej spoločnosti spočíva vo vytváraní pluralitnej verejnej 

mienky, v ktorej verejnosť a hlas ľudu predstavujú podstatnú kategóriu. Základom sú 

slobodní občania a ich možnosť participácie v procese kreácie verejných názorov 

prostredníctvom volieb alebo iných foriem demokracie.  Štandardný  konzument  je  

prijímateľ  vyselektovaných  tém a udalostí, zamlčaných faktov a správ. Ďalej 

pseudoudalostí a domnienok prezentujúcich ako pravdivú udalosť. V súčasnosti je sila 

médií viditeľná v prípadoch selekcie enormného množstva informácií za účelom 

zachovania komunikácie len v určitých medziach (Rafaj, 2010). Či chceme alebo nie 

fundamentálnym prostriedkom v dnešnej modernej spoločnosti sú masové médiá, ktorých 

ústredným nástrojom sú PR, pretože sú komunikáčným kanálom na oslovenie širokého 

disperzného publika. 

 

Public relations 

 

Public relation (PR), inak povedané vzťahy s verejnosťou sú predmetom viacerých 

mediálnych skúmaní. „ Ako zložka komunikačného mixu predstavujú určitú cieľavedomú 

a systematickú činnosť, ktorej zámerom je vytvárať a upevňovať dôveru, porozumenie 

a prospešné vzťahy s kľúčovými a dôležitými skupinami verejnosti, ktoré majú alebo by mohli 

mať v budúcnosti vplyv na marketingový úspech inštitúcie.“. (Lukáč, 2013, s. 50) PR pomáha 

manažmentu v procese informatizácie, získaní   popularity,   súhlasu   a   pochopenia   a 

slúži   verejnému   záujmu v zachovaní rovnakého tempa spojeného s prebiehajúcimi 

zmenami a trendmi. Zásadné termíny ako plánovitá, sústavná činnosť a vzájomné 

porozumenie ukazujú na skutočnosť, že vzniknuté  a  vybudované  vzťahy  nevznikajú  

automaticky.  Existujú  v určitej  časovej  línii s poprepájanými vzájomnými vzťahmi v 

slede udalostí. Sú neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti, v ktorej utvárajú adekvátne 

komunikačné kanály,  vysvetľujú  rôznorodé vzniknuté situácie a spolupodieľajú sa pri 

koordinácii spoločenských záujmov. 

Public Relations Society of America zadefinovala PR nasledovným spôsobom: 

- PR napomáha organizácii a verejnosti k vzájomnému prispôsobeniu a adaptácii, 

- PR predstavujú organizačné úsilie zamerané na kooperáciu s verejnosťou, 

- PR napomáhajú budovať interakciu a komunikáciu s verejnosťou (L´Etang, 2009). 

Na základe vyššie uvedeného členenia sa môžeme odvolať na vzájomnú interakciu 

medzi odosielateľom a prijímateľom poukazujúcu len na to, že ide predovšetkým o dialóg, 

čiže komunikáciu medzi vykonávajúcim subjektom PR a verejnosťou za účelom 

informoatizácie. Termín verejnosť je pojem, ktorý sa používa od začiatku dvadsiateho 

storočia a ktorý sa rozvinul vďaka výskumu verejnej mienky. Verejnosť je záujmovou 

oblasťou PR. Tento termín vo všeobecnosti označuje skupiny ľudí, ktorí sa od seba odlišujú 

rôznymi faktormi, či už ekonomickými, politickými alebo sociálnymi. Ich názory a 

informačné potreby sú voči organizáciám podobne ako spomenuté faktory odlišné. Zo 

spomenutého si môžeme vyvodiť odlišnosť v ich rozmanitosti a diverzifikácii. Úspech PR 

je zakotvený v rozoznaní a pochopení týchto rozdielov (L´Etang, 2009). 
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PR predstavujú syntézu spoločenských vied, predovšetkým aplikovanú sociálnu vedu 

vychádzajúcu zo sociológie, politológie, psychológie, žurnalistiky a iných vedných 

disciplín. Z uvedeného môžeme tvrdiť, že oblasť PR je veľmi širokospektrálna, čiže aj 

pôsobnosť PR špecialistov by mala presahovať do viacerých oblastí (L´Etang, 2009). 

„Public relations jsou vědou a uměním, jak chápat, vytvářet a ovlivňovat veřejné 

mínění.  Jejich  hlavním  nástrojem  jsou  hromadné  sdělovací  prostředky.  Public  relations 

v sobě zahrnují prvky psychologie, politiky, ekonomiky, společenského pohybu a další složky, 

avšak stojí mimo ně“ (Pospíšil, 2002, str. 6). 

Public relation predstavuje súhrnný pojem pre aktivity organizácie voči verejnosti, 

ktoré slúžia v jej prospech. Každá organizácia alebo skupina realizujúca sa v oblasti PR 

pracuje s vlastnou definíciou. Aj napriek rozdielom v opise PR, každá definícia vykazuje 

rovnaké jadro. Na krátku demonštráciu si uvedieme aspoň niektoré z nich: 

Public relations znamená aktívne ovplyvňovanie verejnej mienky za účelom získania 

súhlasu občanov (Ftorek, 2009). 

Ďalším príkladom je: „PR je činnosť, ktorá identifikuje a prekonáva rozdiel medzi tým, 

ako je firma skutočne vnímaná kľúčovými skupinami a verejnosťou a tým, ako by chcela 

byť vnímaná“ (Haywood, 1998, str. 43). 

PR sú sociálnou komunikačnou aktivitou. Prostredníctvom nich pôsobí organizácia 

na verejnosť s cieľom vytvárania a udržovania pozitívnych vzťahov, a tým k dosiahnutiu 

vzájomného porozumenia a dôvery medzi občanmi (Tomandl, 2011). 

 

Public relation a marketing 

 

Public relation, marketing a reklama sú termíny, ktoré spája podobný cieľ ktorým je 

podpora predaja s cieľom zmeny postoja verejnosti. Aj napriek spoločnému cieľu sú 

metódy dosahovania cieľov v jednotlivých oblastiach veľmi odlišné. Najlepšie bude začať s 

termínom marketingovej komunikácie. Marketingová komunikácia je odbor, ktorého 

podstata je šírenie komerčných a nekomerčných správ od odosielateľa k adresátovi 

(verejnosti) za použitia marketingových nástrojov. Marketingová komunikácia je zväčša 

zameraná na získanie zákazníka.   Jednotlivé   marketingové   postupy    sú    aplikovateľné    

v rôznych    sférach od neziskového sektora, politiku až po sféru kultúry (Tomandl, 2011). 

Súčasťou integrovanej marketingovej komunikácie sú PR, ktorých podmnožinu tvoria 

„media relations.“ Obrázok č. 1 nižšie nám zobrazuje schému systému PR. Media relations 

predstavujú najvýznamnejšiu disciplínu PR. Dôvodom je vplyv médií, ktorým dokážu 

veľmi účinne osloviť veľké množstvo cieľových skupín,  či  už  zákazníkov,  vládu,  

zamestnancov  alebo  konkurenciu. V politickom kontexte bývajú PR chápané ako 

propaganda, inými slovami ako manipulácia médií s cieľom získania spoločenskej kontroly 

(Tomandl, 2011). 

PR zohrávajú relevantnú súčasť marketingu. V prípade organizácie, ktorá kladie dôraz 

na sociálne a politické prostredie a na dôraz vzájomnej komunikácie s cieľovými skupinami 

zohráva PR nekompromisnú pozíciu. Ako sme sa už zmienili, PR a marketing vykazujú 

spoločné znaky, ale aj napriek tomu je potrebné sa zamerať na ich odlišnosti. Spoločné znaky 

PR a marketingu spočívajú v tom, že obe disciplíny sa zaoberajú vzťahmi voči cieľovým 

skupinám za pomoci podobných komunikačných nástrojov. Marketing je zodpovedný za 
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budovanie a udržovanie trhu po službách organizácie. Na druhej strane PR zodpovedajú za 

udržiavanie  pozitívneho  prostredia  a obojstranného  porozumenia.  Spoločným  znakom  PR 

a reklamy môžeme z uvedeného uviesť vzájomnú súčinnosť v podpore a používaniu 

masových médií (Kopecký,  2013). 

V politickom kontexte je zaužívaný termín politické PR. Typickým príkladom 

politických  PR  sú  volebné  kampane,  predvolebný  boj,  politické  prejavy,  vystúpenia 

a podobne. V tomto smere je taktikou chápaný politický marketing a PR ako jeho stratégia 

(Ftorek, 2010). 

 

Obrázok 1: Media relations ako podmnožina PR a marketingovej komunikácie. 

 

 
Zdroj: (Tomandl, 2011). 

 

Public relation a verejné inštitúcie 

 

Sila a vplyv PR je vo svete pomerne značná, kde výnimkou nie je ani Slovenská 

republika. Princípom každej demokratickej spoločnosti je slobodný prístup k informáciám. 

Prostredníctvom   poskytnutých   informácií   majú   občania   právo   vytvárať   si   úsudok 

o politikoch, verejných činiteľoch, o činnosti verejnej správy a činnosti štátu. Poskytovanie 

informácií je odrazom optimálne fungujúcej verejnej správy. Mediálna sféra a verejnosť je 

v demokratických krajinách ovplyvňovaná štátom, ktorý ich reguluje prostredníctvom 

legislatívneho rámca. V podmienkach Slovenskej republiky je to zákon č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe informácií. Z hľadiska poskytovania informácií nie sú výnimkou ani 

orgány štátnej správy a samosprávy. Podľa čl. 26 ods. 5 Ústavy SR „Orgány verejnej moci 

majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom 

jazyku. Podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon“ (Wilfling, 2012). 

Spoločnosť je konfrontovaná rastúcou tendenciou nárokov na komunikáciu s verejnosťo 

u, čo vytvára tlak pre aktivity PR. Prostredníctvom nástrojov PR dosahujú orgány verejnej 

správy svoje vytýčené ciele. Rozmanitosť PR subjektov v súčasnom komunikačnom svete 

zahŕňa široké spektrum organizačných foriem od nezávislých poradcov, malých agentúr, 

veľkých agentúr až po veľké PR agentúry ako súčasť holdingových spoločností. PR 

pracovníci sa stali neoddeliteľnou súčasť vrcholového riadenia a riadiacich štruktúr 

kontrolujúcu politiku rozvoja danej organizácie (Mravíková, 2002). 

Marketingová 

komunikácia 

Public 

relations 

Media 

relations 
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V súčasnej dobe sa občan s praktickou rovinou PR stretáva na každodennej báze 

prostredníctvom osoby hovorcu. Všetky štátne orgány a orgány samosprávy majú zriadený 

post hovorcu alebo iné útvary PR. Pri iných subjektoch verejnej správy to tvrdiť nie je 

možné, nbakoľko prax ukazuje, že nie všetky orgány verejnej správy a samosprávy takýto 

post vytvorili. Hovorca zabezpečuje kontakty pre jednotlivé rokovania so zástupcami 

vládnych  organizácií, organizuje politicky zamerané prejavy určené pre vedenie 

organizácie, zabezpečujú komunikáciu  orientovanú  smerom  dovnútra  inštitúcie.  V  

dôsledku narastajúceho  rozvoja a významu regiónu sa stali PR neoddeliteľnou súčasťou 

aj miestnych a regionálnych samospráv. Svojimi aktivitami tak prispievajú k popularizácii 

regiónu, aktivizácii turistického ruchu a záujmom  investorov.  Rozdiely  náplne  práce  

hovorcu  vychádzajú  nepochybne z odlišnej organizačnej štruktúry. Ako príklad nám 

môže slúžiť tlačový hovorca krajského mesta v komparácii s obcou, kde činnosti PR 

vykonáva poväčšine starosta, poprípade iný člen zastupiteľstva. Na druhej strane máme 

štátnu správu, kde hlavnými realizátormi PR sú zamestnanci úradu, ktorí sú zodpovední za 

uskutočňovanie PR aktivít a ktorí zastávajú pozíciu „medzičlánku“ medzi občanmi a vládou 

(Svoboda, 2009). 

Štátne orgány majú v rámci PR pôsobenia dve množiny: 

1. Vnútorné sociálne okolie, ktoré zahrňuje: 

- vlastný vnútorný útvar, 

- vlastná organizácia pôsobenia ako celok, 

- nadriadená zložka organizácie, 

- organizácia štátnej správy s ktorým má subjekt užší vzťah (vzťahy založené 

na nadriadenosti/ podriadenosti), 

- organizácia štátnej správy s ktorým nemá subjekt žiadne vzťahy, 

- podniky a organizácie verejných služieb, 

- verejné právne inštitúcie, 

- verejné inštitúcie. 

 

2. Vonkajšie sociálne okolie zahrňujúce: 

- predstavitelia vlády, 

- jednotlivé osoby, 

- národná vláda, národný parlament a národný súd, 

- medzinárodné parlamenty, medzinárodné súdy a iné medzinárodné štátne orgány, 

- nadnárodné parlamenty, nadnárodné orgány a nadnárodné súdy, 

- občania, 

- občianske organizácie a občianske iniciatívy, 

- politické strany, 

- spolky, zväzy a asociácie, 

- súkromné podniky, 

- náboženské a iné slobodné organizácie (Svoboda,  2009). 

Ako sme sa už zmienili, orgány verejnej správy a verejné inštitúcie sa podieľajú 

na tvorbe štátnej politiky. Orgány verejnej správy hospodária s verejnými prostriedkami, z 

čoho im na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe informácií vzniká 

povinnosť poskytovať potrebné informácie vzťahujúce sa na oblasť ich pôsobenia. Z 
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uvedeného nám vyplýva právo občanov na informácie. Hovorca sa nachádza v centre 

pozornosti pri sprostredkovaní a vyjednávaní celej sústavy vzťahov (Caywood, 2003). 

Dostupná literatúra nám  poskytuje  viacero  definícií  a  delení  pri  poskytovaní  informácií  

verejnosti.  Jedným z členení pri budovaní vzťahov a poskytovaní informácií je členenie 

podľa Svobodu (2009), ktorý definuje komunikáciu orientujúcu sa na dva hlavné smery: 

1. Interné PR - označované aj ako human relations, labour internal relations, employee 

relations bývajú považované za pevnú zložku všeobecných PR. Interné PR zdôrazňujú 

nutnosť pozitívneho súladu v prostredí organizácie, ktorý je možno dosiahnuť len vďaka 

fungujúcej transparentnej vnútropodnikovej komunikácii. Zamestnanec by mal byť pri 

výkone svojej práce informovaný o strategických plánoch, filozofii inštitúcie alebo firmy, 

ktorú zastupuje. Len dostatočne orientovaný zamestnanec je schopný prenášať pozitívne 

informácie do okolia (Matúšová, 2011). 

Základ pozitívneho imidžu verejnej inštitúcie, organizácie alebo spoločnosti tvorí 

inštitúcia samotná spolu s jej zamestnancami. Interné PR by nemali byť riešené len ad 

hoc alebo v období krízy, ale musia byť budované dlhodobo. Intenzita interných PR graduje 

zväčša v krízových situáciách, počas ktorých je nevyhnutné objasniť systém komunikácie, 

určiť osoby zodpovedné za komunikáciu a vyhlásiť embargo v poskytovaní informácií 

akoukoľvek inou osobou ako oficiálnym hovorcom. Týmto spôsobom sa zamedzuje úniku 

nevhodných informácií (Svoboda, 2009). 

Nástroje interných PR možno deliť: 

- formálne nástroje komunikácie- listy, smernice, kódexy, zápisnice a pod., 

- neformálne nástroje komunikácie- podujatia, periodiká a pod (Matúš a kol., 2012). 

-  

Nástroje možno ďalej deliť podľa formy: 

- nástroje ústnej komunikácie (rozhovory), 

- nástroje písomnej komunikácie (noviny, brožúry), 

- vizuálne a audiovizuálne prostriedky (rozhlas, tabule), 

- sociálne prostriedky (finančné, nefinančné) (Matúš a kol., 2012). 

 

2. Externé PR - v praxi v značnej miere prevyšujú nad tými internými PR, nakoľko 

vonkajšie vzťahy sú zložitejšie oproti vzťahov s vlastnou verejnosťou uprostred organizácie. 

Externé PR sú veľmi heterogénne, realizované v zložitejšom komunikačnom prostredí. 

Vo všeobecnosti platí, že čím zložitejší subjekt, tým sú zložitejšie aj ciele PR, ktoré sú 

nastavené pre jednotlivé cieľové skupiny, taktiež aj prostriedky a formy riešenia v rámci 

dosiahnutia vytýčených cieľov (Svoboda, 2009). 

Verejná správa je činnosť, ktorá je vykonávaná orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávy 

a verejnoprávnymi  inštitúciami  pre  zabezpečovanie  verejných  úloh  (Škultéty, 2008). 

“Primárnym prediktorom moderného a efektívneho výkonu verejnej správy je 

proces informatizácie, ktorý sa implementovaním do praxe nekončí, ale naopak 

musí byť spôsobilý adaptovať sa na zmeny a odpovedať permanentnému vývoju 

spoločnosti prinášajúcemu čoraz vyššie požiadavky na kvalitu a efektivitu poskytovania služieb” 

(Kováčová, S., Kováčová, N., 2011, s. 231). Verejná správa spadá pod výkonnú moc v štáte, 

ktorá je vykonávaná prostredníctvom volených zástupcov alebo menovaním volených 

zástupcov. Tak, ako každý prvok verejnosti, tak aj verejná správa potrebuje preniesť svoj 
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komunikačný obsah adresátovi, teda verejnosti. Vo verejnej správe je prenos komunikačného 

obsahu zabezpečený spravidla prostredníctvom osoby hovorcu. Hovorcu môžeme teda de 

facto vnímať ako prostredníka v komunikácii, ktorého primárnou úlohou, ako sme už uviedli 

je komunikácia a sprostredkovanie informácií. Podľa Chudinovej (2010) by hovorca mal 

budovať a udržovať aktívnu komunikáciu a dobré vzťahy s verejnosťou a médiami, a na druhej 

strane udržovať pasívnu komunikáciu v podobe stanovísk nastoľovaných médiami. 

Na čele verejnej inštitúcie stojí zväčša politik alebo osoba s politickým mandátom za 

účelom poskytovania informácií médiám a prostredníctvom nich prezentovať posolstvá danej 

inštitúcie. Za komunikáciu s médiami na úrovni ministerstva je zodpovedný najmä tlačový 

útvar (komunikačné oddelenie, tlačový referát) v rámci ktorého je za komunikáciu zodpovedný 

priamo hovorca. Túto pozíciu by nemal zastávať bývalý novinár, pretože podľa viacerých 

názorov práve novinári nedokážu zmeniť svoj novinársky prístup, čiže žiadateľa informácií 

na pozíciu poskytovateľa informácií. Pri komunikácii novinárov s hovorcami dochádza k stretu 

dvoch záujmov. Hovorca sa snaží obhajovať záujmy svojho zamestnávateľa a poskytovať 

informácie zo sektora, ktorý zastupuje. Úlohou vládnych PR je teda komunikácia s 

obyvateľmi krajiny. Cieľom tejto komunikácie je: 

- informovanie občanov o jednotlivých aktivitách štátneho aparátu, 

- zabezpečenie dostatočnej spolupráce na vládnych programoch, 

- podpora občianskej angažovanosti pre stratégie a programy (Žáry, 1995). 

Úlohy PR v prípade samosprávy vykonáva štatutár samosprávy, či už primátor, starosta 

alebo predseda vyššieho samosprávneho kraja. Štatutár je zodpovedný za komunikáciu, za 

určovanie politických priorít, výber pracovníkov pre účely komunikácie a za rozpočet, ktorý 

bude vyčlenený za účelom komunikácie. K ďalším úlohám hovorcu samosprávy nepochybne 

patrí aj odpovedanie novinárom, vzájomné stretávanie sa predstaviteľov samospráv, stretávanie 

predstaviteľov samospráv s občanmi, participácia pri organizovaní spoločenských, kultúrnych, 

športových podujatí a pod. Ďalej vyjadrovanie sa k jednotlivým petíciám, zverejňovanie 

informácií, organizácia besied, brífingov, konferencií a neformálnych stretnutí. Ako 

informačný kanál sa využíva tlačová správa zverejnená na internetovej stránke samosprávy. 

Od pracovníkov samosprávy sa vyžaduje perfektná znalosť vlastnej samosprávy, znalosť jej 

potrieb a taktiež by mali mať k dispozícii relevantné informácie nevyhnutné pre obhájenie 

vlastnej samosprávy (Kubica, 2008). 

Úspešná mediálna komunikácia predpokladá dobré nastavenie komunikačných kanálov 

v internej komunikácii. Výpovede, ktoré sa dostanú médiám by mali byť zhodné s výpoveďou 

tlačového hovorcu a výpoveďou predstaviteľom firmy. V tomto kontexte  je  viac  ako  vhodné,  

aby  mal  hovorca  prehľad  o hospodárskych  a politických aspektoch danej firmy, ktoré sú 

know-how spoločnosti. Ak má hovorca k dispozícii dostatočné informácie a prehľad o agende 

spoločnosti, dokáže uspokojiť požiadavky novinára. Akýkoľvek ďalší článok znamená len 

ďalšie skreslenie a zneužitie informácie. Medzi  kompetencie  tlačového  hovorcu  podľa  

Bednářa  (2012)  nespadá  len  komunikácia s médiami,  kompletizácia  mediálnych  

podkladov,  ale  aj  povinnosti  a príprava  pre  styk s novinármi. Náplň práce hovorcu 

spočíva v plánovaní a riadení komunikácie, pretože sú to práve oni, ktorí sú zodpovední za 

komunikáciu vo vnútri firmy. 

Komunikačnými nástrojmi pri prenose informácií sú masové médiá ako hromadné 

masovo-komunikačné prostriedky. Masové médiá môžeme považovať za primárny 



184 
 

komunikačný nástroj PR, ktorý slúži na prenos informácií s cieľom dosiahnutia kladnej alebo 

neutrálnej publicity. Účelom poskytnutia informácií je podať informácie, ktoré sú dostatočne 

relevantné a atraktívne pre zástupcov médií. Hovorcovia sú tak základom informácií, ktorí 

sa snažia uspokojiť dopyt masových médií po informačnom obsahu (Ftorek, 2010). Celý 

tento proces môžeme vnímať ako obojstranne prospešnú spoluprácu. 

V praxi môžeme pozorovať kombináciu aktívnych a reaktívnych typov PR. Veľmi 

často dochádza ku komunikačným situáciám a prípadom, v ktorých by najlepším riešením 

bola práve pasivita v podobe taktického mlčania. Utlmuje záujem médií, ak je to v záujme 

hovorcu. Taktické mlčanie platí poväčšine len v prípade súkromných organizácií a v prípade 

fyzických osôb spojených s problémami negatívnej publicity. Avšak tento spôsob a postup je 

pre volených zástupcov občanov na základe verejného mandátu v oblasti štátnej správy a 

samosprávy neprípustný.  Z podstaty ich  funkcie  vyplýva  okamžitá  pripravenosť v 

akomkoľvek prípade svojej činnosti. V medziach legislatívnej regulácie sú povinní 

informovať o svojich postupoch, zámeroch a svojom pôsobení (Ftorek, 2007). Vo všeobecnosti 

môžeme súčasné PR v praxi chápať aj ako ovplyvňovanie verejnej mienky, ktoré je založené 

na regulácii informačného toku. Kľúčovou požiadavkou spomenutého ovplyvňovania verejnej 

mienky je schopnosť prenosu a distribúcie informácií správnou cestou, v správny čas a k 

správnemu publiku.  

 

Komunikačné nástroje a kanály ako trendy vo verejnej správe 

 

Primárnou  náplňou  PR  je  vytváranie  dobrých  vzťahov  medzi  danou  organizáciou a 

verejnosťou, vytváranie pozitívnych postojov k organizácii, dosahovanie verejnej podpory a 

udržovanie pozitívnej pozornosti. PR nie sú žiadnym jednosmerným tokom informácií, ale 

ide o obojsmerný vzťah, kde by sa organizácia mala zameriavať na potreby, záujmy a názory 

verejnosti a následne tieto potreby aj zohľadňovať. Hlavnou požiadavkou médií je 

sprostredkovanie informácií v správnom čase a v žiaducej podobe (Verčák a spol., 2004). 

Fundamentálnou úlohou verejnej správy je to, aby slúžila svojím občanom. Ideálna cesta 

k úspešnej komunikácii je založená na vzájomnej dôvere, transparentnosti a dialógu. Pokiaľ 

sú sprostredkované výsledky vlastnej činnosti jedná sa podľa Foreta (1994) o komunikačný 

vzťah. V rámci komunikácie vystupuje osoba sprostredkovateľa, ktorým môže byť práve 

tlačový hovorca. Medzi dve základné formy prenosu informácií patrí tlačová správa a tlačová 

konferencia. 

Tlačová správa - je základný nástroj a najbežnejší taktický PR nástroj pri šírení 

informácií tlači a masovým médiám. Ide o písomnú oficiálnu správu odkazujúcu na určité 

informácie alebo určité stanovisko. Obsahuje podrobné informácie o udalosti alebo chodu 

inštitúcie, firmy alebo spoločnosti. Koncipovanie tlačovej správy by malo predstavovať čo 

najstručnejšie vyjadrenie toho, kto je našou cieľovou skupinou a aký význam má tlačová 

správa pre našu cieľovú skupinu. 

Každá tlačová správa by mala obsahovať odpoveď na očakávané otázky: Kto? Čo? 

Kde? poprípade Ako? a Prečo? Zo štylistického hľadiska by správa mala byť stručná, vecná, 

včasná, citovo neutrálna a bez akejkoľvek gramatickej chyby (Tomandl, 2011). Jazyk tlačovej 

správy by  mal  byť  jednoduchý.  Správa  by  mala  byť  koncipovaná  bez  použitia  cudzích 

a odborných slov, keďže správa je zväčša adresovaná širokej verejnosti a nie pre odbornú 
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verejnosť. Hlavným princípom tematicko-kompozičnej výstavby tlačovej správy je takzvaná 

otočená pyramída, kde každá časť trojuholníku predstavuje jeden odstavec článku. Takéto 

koncipovanie správy nám umožňuje  zoradenie  odstavcov  podľa  dôležitosti,  akú  im  editor  

prisudzuje  (Verčák a spol., 2004). Okrem základných formálnych náležitostí by nemal 

hovorca zabúdať na rozsah správy, ktorý by nemal prekročiť formát A4. Tlačová správa 

môže byť distribuovaná buď v tlačenej alebo elektronickej podobe. Avšak v súčasnej dobe s 

rozmachom médií majú tlačové správy najčastejšie elektronickú podobu. Takto kvalitne 

spracované materiály sú k dispozícii novinárom s cieľom tlmočenia informácií verejnosti 

(Bednář, 2011). 

Existuje niekoľko základných typov tlačových správ, a to správa, ktorá nám 

sprostredkuje informáciu o udalosti, tlačová správa s reakciou na určitú udalosť a produktová 

tlačová správa, ktorá informuje o uvedení nového výrobku alebo služby. Periodicita tlačových 

správ je zväčša nepravidelná vzhľadom na nepredpokladané situácie a udalosti. Ideálny stav 

predstavuje približne 5 vydaných tlačových správ ročne (Verčák, 2004). 

Tlačová   konferencia    -    druhou    základnou    formou    ako    informovať    médiá 

o mimoriadnych udalostiach je tlačová konferencia. Tlačová konferencia patrí k hlavným a 

účinným formám priamej komunikácie s médiami. Vytvára priestor pre odpoveď vo väčšej 

miere na otázky médií. Horňák (1999) charakterizuje konferenciu ako zaužívanú formu 

podávania informácií s ktorými má možnosť zoznámenia sa široká verejnosť. 

Pod tlačovou konferenciou rozumieme osobné stretnutie jednotlivých zástupcov 

organizácie alebo inštitúcie s médiami. Umožňuje vzájomné budovanie vzťahov 

predstaviteľov inštitúcie s novinármi, čím prispievajú k budovaniu ich obojstranného vzťahu. 

Základom úspechu je kvalitná príprava spočívajúca v podložení adekvátnych zdrojov. 

Informácie by mali byť komplexné, relevantné a včasné (Tomandl, 2011). 

Organizácia konferencie by mala pozostávať z dvoch častí. Z oficiálneho vystúpenia 

a z doplňujúcej diskusie. Náležitosti ako téma konferencie, vystupujúci, čas konania a vybratí 

zástupcovia médií by mali byť takticky zvolené hovorcom. Optimálne trvanie konferencie by 

mala byť jedna hodina, v ktorej je zároveň už zarátaná diskusia. Moderátor, v našom prípade 

hovorca by mal mať pripravenú úvodnú otázku na základe ktorej sa dodatočne rozvinie 

a rozprúdi celá diskusia. Záver celej konferencie by mal poslúžiť na sumarizáciu myšlienok.  

Tlačovú konferenciu považujeme za významný PR nástroj. Na rozdiel od  tlačovej 

správy je schopná lepšieho prenosu informácií spolu s emóciami a citmi, či už pozitívnych 

alebo negatívnych. 

Tlačové správy a tlačové konferencie nepredstavujú jediné formy príležitostí pri prenose 

informácii k publiku. Špecifickou formou tlačovej konferencie je brífing. Brífing je zvolaný 

v potrebe rýchleho zaujatia stanoviska k určitej problematike. Zväčša v krízových situáciách 

a živelných katastrofách predstavujú ideálnu formu operatívnej komunikácie. 

Charakteristickou črtou je veľké množstvo otázok v obmedzenom čase. Brífing je zvyčajne 

organizovaný vo vestibule inštitúcie alebo spoločnosti. 

Press foyer - je označenie rokovacích sál, v rámci ktorých sa môžu novinári 

neobmedzene stretávať s poslancami alebo inými politickými činiteľmi s cieľom kladenia 

otázok mimo oficiálnej  tlačovej  konferencie.  Čas  a miesto  konania  je  vždy  pevne  

stanovené.  Ide o všeobecne uznávanú formu komunikácie, v rámci ktorej jednotlivý 

predstavitelia informujú zástupcov  médií  o výsledkoch  a aktuálnych  záveroch  rokovania.  
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Press  foyer  môžeme porovnať k tlačovej konferencie s tým rozdielom, že forma press 

foyera je menej formálna (Ftorek, 2007). Táto forma býva hovorcami zväčša využívaná v 

prípade zastupovania politikov. Vo svojej podstate ide o stretnutie novinárov s osobami, od 

ktorých sa očakáva konkrétne  vyjadrenie (Foret, 1994). 

Press trip - alebo press tour. Tento termín označujeme organizovanie pracovnej cesty 

pre novinárov, ktorí sa orientujú na určitú problematiku. Ako príklad, môže ísť o press tripy 

usporiadané Európskou komisiou. Najväčšiu výhodu môžeme považovať lepšie pochopenie 

fungovania určitého procesu alebo problematiky novinármi. Naopak nevýhodou sú vysoké 

cestovné náklady. Z uvedeného usudzujeme, že press trip sú zväčša využívané najmä 

súkromnými firmami ako verejnými inštitúciami (Tomandl, 2011). 

Astrosurfing - je jednou z praktík PR, o ktorých sa často kriticky hovorí v spojitosti 

s rozporuplnosťou z pohľadu etiky. Primárnym cieľom je prostredníctvom umelých 

prostriedkov navodenie  pocitu  alebo  presvedčeniu,  že  verejnosť  presadzuje  určitý názor. 

V praktickej rovine ide o rôzne formy, ktorých autorom je v skutočnosti PR špecialista 

(Tomandl, 2011). Môže sa jednať o nasledovné: 

 fiktívne listy, e- maily alebo telefonáty, 

 manipulatívne príspevky na internete a falošné blogy, 

 účasť falošných podporovateľov na politických debatách (Tomandl, 2011). 

Astrosurfing patrí medzi neoficiálne komunikačné kanály používanými  PR 

špecialistami a tlačovými hovorcami. Ide o ofenzívne, agresívne, negatívne, klamlivé, eticky 

nevhodné  a neprijateľné   ovplyvňujúce   techniky.   Osoby   používajúce   tieto   metódy   je 

v praktickej rovine veľmi náročné identifikovať. Zároveň vychádzame aj z predpokladu, že 

pracovníci PR sa nebudú verejne hlásiť k tejto metóde (Ftorek, 2007). 

Spin doctoring- patrí podobne ako Astrosurfing k ofenzívnym a neetickým praktikám. 

Označuje jednostranne propagandu používajúcu klamlivé praktiky a techniky manipulácie. 

Typickým príkladom je presadzovanie najvhodnejšieho uhla pohľadu organizácie, výber 

informácií alebo vyzdvihnutie účelných faktov bez ohľadu na celkový kontext, ktoré sú 

priaznivé práve  záujmom  hovorcu  (Ftorek,  2007).  V prípade  spin  doctoringu  sa  nejedná 

o klamstvá ale skôr len o použitie alebo prekrútenie priaznivých informácií. Podobne ako 

metóda astrosurfingu, tak aj táto metóda je pomerne často využívaná. Avšak kompetentný 

hovorca by sa nikdy nemal schyľovať k opísaným praktikám. Hovorca by sa mal vyhnúť 

manipuláciám súvisiacim s prenosom informácií a mal by sa vyhnúť prenosom, z ktorých 

vznikajú polopravdy (Tomandl, 2011). 

Uvedené komunikačné kanály, ktoré sme si bližšie priblížili nie sú jedinými 

prostriedkami komunikácie. Rozmach internetu spôsobil prepojenie globálnej masovej 

komunikácie. Internet sa stal prostriedkom širokého a vzájomného prepojenia s rýchlym, 

stálym a bezprostredným pohybom informácií. Nástup internetu so sebou priniesol zlúčenie 

technológií, interaktivitu, globalizáciu, rýchlosť a demokratizáciu, čoho výsledkom je 

globálna výmena informácií, či už tej grafickej, audiovizuálnej alebo obrazovej podoby. 

Ponúka nespočetné množstvo inovatívnych komunikačných nástrojov.  Predstavuje 

jednoduchý nástroj vyhľadávania informácií. 

V súčasnosti PR pracovník nevyužíva len tradičné formy komunikácie. Vďaka internetu 

vznikajú pre PR pracovníkov nové možnosti, ktoré môžu obohatiť komunikáciu a tým aj 

zvýšiť reputáciu hovorcom zastupovaného subjektu. Podľa Phillipsa (2003) je internet 
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priestor slúžiaci k rozšíreniu toho, čo robia. Aktívny prístup hovorcov je základom potenciálu, 

ktorý nám dynamický internet ponúka. Online komunikáciou však strácame nad celým 

procesom komunikácie čiastočnú kontrolu a práve preto by sme sa mali zamerať nad 

sprostredkovaním, ktoré sa nás dotýka a je potrebné zaviesť pružnejšie PR stratégie s rôznymi 

taktikami (Kopecký, 2013). 

Ďalším elementom online komunikácie verejných inštitúcií sú webové stránky a ich 

ponúkaný servis pre médiá. Webové stránky sú nositeľom primárnych zdrojov informácií. 

Servis pre médiá poskytuje rôzne tlačové správy, prezentácie pre novinárov, rozhovory, 

komentáre, konferencie, kontakty pre médiá, autorské články a pod. Môžeme tvrdiť, že 

webové stránky zmenili spôsob v komunikácii s médiami, kde dopyt po informáciách je 

nepretržitý, čo má za následok ústup závislosti na osobe tlačového hovorcu. 

Všetky nesporné výhody, ktoré sa nám ponúkajú vďaka internetu zároveň otvárajú 

priestor aj k nekalým praktikám. Šírenie pozitívnych komentárov o ktorých sme sa zmieňovali 

vyššie sú  len  malou  ukážkou.  Zatiaľ  však  nevznikol  dostatočný  tlak,  ktorý  by  viedol 

k zavedeniu etického kódexu pre sociálne médiá (Kopecký, 2013). 

 

Záver 

 

Komunikácia, komunikačné trendy a public realiton sú kľúčové pre vytváranie 

pozitívneho predovšetkým pozitívneho aspektu vo vzťahu k verjenosti. Súčasná doba je pod 

vplyvom masových medíí a inetrnetu neustále podrobovaná ale zároveň prináša nové možnosti 

komunikácie a v budúcnosti tento trend určite aj pokračovať bude. V príspevku sme priblížili 

komunikáčné nátroje, ktoré sú využívané predovšetkým vo verejnom sektore, avšak ako sme 

sa zmienili táto oblast PR a komunikácie je súčasťou aj súkromného sektora. Na záver si 

dovolíme konštatovať, že pozitívne vnimanie verejných inštituúcií je v súčasnej dobe 

nepopierateľne dôležité a významné. 
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LIMITY PRE VÝKON FUNKCIE ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU 

OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI A REGISTER DISKVALIFIKÁCIÍ 

 

Jakub Kajba 

 

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá podmienkami na výkon funkcie štatutárneho orgánu v obchodnej 

spoločnosti, predovšetkým z pohľadu zamedzenia prístupu k tejto funkcii v spoločnosti takým 

osobám, u ktorých v dôsledku ich predchádzajúcej trestnej činnosti alebo predchádzajúceho 

porušovania zákonom ustanovených povinností pri pôsobení vo funkciách v obchodných 

spoločnostiach, je z hľadiska ochrany podnikateľského prostredia žiaduce, aby minimálne po 

určitú dobu funkciu štatutárneho orgánu (ani inú zákonom ustanovenú funkciu) v obchodných 

spoločnostiach nevykonávali, a to najmä z pohľadu legislatívneho riešenia prostredníctvom 

registra diskvalifikácií. 

 

Abstract  

This report deals with the conditions for the performance of the statutory body's position in a 

commercial company, mostly with regard to the prevention of access to such a position in the 

company to such persons from the point of view of preventing such access to such a company, 

where, as a result of their previous criminal offenses or previous violations of statutory duties 

in office in commercial companies, is desirable from the point of view of protecting the business 

environment that at least for a certain period of time the position of the statutory body (or any 

other statutory position), not to perform the position of the statutory body in the commercial 

companies, especially from the point of view of the legislative solution through the register of 

disqualifications. 

 

Úvod 

 

Jednou  z foriem dohľadu štátu nad čistotou podnikateľských vzťahov je možnosť 

ustanoviť podmienky, ktoré musí spĺňať osoba, ktorá má byť štatutárnym orgánom alebo 

členom štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti a v prípade, že tieto podmienky nespĺňa, je 

z možnosti stať sa štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu diskvalifikovaná. 

Pokiaľ ide o obvyklý rozsah týchto podmienok, tento vyplýva predovšetkým z účelu právnej 

úpravy. Možno sa stotožniť s názorom, že „účel normatívnej úpravy spôsobilosti na výkon 

funkcie štatutárneho orgánu je zrejmý, totiž zamedzenie prístupu k tejto funkcii osobám zjavne 

nespôsobilým alebo kriminálne závadným” (Dvořák, 2002, str. 274).  

Vo všeobecnosti za štandardné podmienky, ktoré by mala spĺňať osoba, ktorá sa má stať 

štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, môžeme 

považovať vek, plnú spôsobilosť na právne úkony, relatívnu trestnoprávnu bezúhonnosť a 

tiež neexistenciu negatívnych dôsledkov konania tejto osoby, v rámci jej predchádzajúceho 

pôsobenia vo funkcii v obchodných spoločnostiach.  

V tomto príspevku sa sústredím na otázku bezúhonnosti a posúdenia predchádzajúceho 

pôsobenia štatutárneho orgánu vo funkciách v obchodných spoločnostiach ako predpokladov 

pre výkon funkcie štatutárneho orgánu. 
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Podmienky pre výkon funkcie štatutárneho orgánu v krátkom historickom priereze 

 

Otázku bezúhonnosti štatutárnych orgánov obchodných spoločností v súčasnosti 

Obchodný zákonník neupravuje, upravoval ju len počas určitého obdobia,49 a len vo vzťahu 

k predpokladom pre výkon funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným, 

medzi ktoré patrila podmienka, že osoba, ktorá sa mala stať konateľom spoločnosti s ručením 

obmedzeným, nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin súvisiaci s podnikaním. 

Táto právna úprava podmienok pre výkon funkcie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným 

bola napokon dôvodne, vzhľadom na jej nesystémovosť (bez akéhokoľvek logického 

odôvodnenia sa týkala len jednej právnej formy obchodnej spoločnosti) a duplicitu s inou 

právnou úpravou (úprava bola i predmetom živnostenského práva, pričom relatívna 

trestnoprávna bezúhonnosť bola definovaná právnymi predpismi dokonca rôzne), vypustená.  

Právnu úpravu podmienok pre štatutárne orgány upravuje zák. č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v platnom znení (ďalej len „Živnostenský 

zákon“) ako všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti, a to tak, že osoba, ktorá má byť 

štatutárnym orgánom (i) musí mať (plnú) spôsobilosť na právne úkony, (ii) musí dosiahnuť vek 

18 rokov a (iii) musí byť relatívne trestnoprávne bezúhonná, pričom za bezúhonného sa na 

účely živnostenského zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin 

hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého 

skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený. 

Podmienky formulované Živnostenským zákonom však platia len pre štatutárne orgány 

obchodných spoločností a družstiev, ktoré prevádzkujú minimálne jednu živnosť. Nie je možné 

ich vztiahnuť na štatutárne orgány obchodných spoločností a družstiev, ktoré majú iný predmet 

podnikania než prevádzkovanie živnosti (za predpokladu, že ich podmienky neobsahuje 

osobitný predpis upravujúci daný predmet podnikania ako uvádzam nižšie), a tiež na 

spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti, ktoré vykonávajú inú ako 

podnikateľskú činnosť a družstvá, ktoré boli založené za účelom zabezpečovania 

hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov.  

Podmienky vzhľadom na osobitný charakter činnosti vykonávanej obchodnou 

spoločnosťou v niektorých prípadoch reguluje osobitný predpis (spravidla prísnejšie než je 

všeobecná úprava). Napríklad osoba, ktorá sa má stať členom štatutárneho orgánu banky, musí 

spĺňať podmienky odbornej spôsobilosti (ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej 

trojročná prax v oblasti bankovníctva alebo v inej finančnej oblasti a trojročné riadiace 

skúsenosti v oblasti bankovníctva alebo päťročné riadiace skúsenosti v inej finančnej oblasti) 

a dôveryhodnosti (súčasťou ktorej je i podmienka bezúhonnosti, v rozsahu, že osoba, ktorá sa 

má stať členom štatutárneho orgánu nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej 

povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný 

trestný čin50). 

                                                           
49 Právna úprava bola zavedená zák. č. 11/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. februára 1998 a vypustená zák. č. 530/2003 Z. z. 

o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 

februára 2004 
50 § 7 ods. 14 zák. č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov 
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Otázku posúdenia predchádzajúceho pôsobenia osoby budúceho štatutárneho orgánu 

v rámci funkcií v obchodných spoločnostiach zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) neupravoval (v určitom období len pri 

spoločnosti s ručením obmedzeným v dôsledku negatívnej konkurznej minulosti obmedzoval 

takto konajúcu osobu, ale len v rámci zakladania inej spoločnosti s ručením obmedzeným). 

Podmienky výkonu štatutárneho orgánu vzhľadom na predchádzajúcu činnosť v odbore však 

ustanovovali a ustanovujú niektoré osobitné predpisy. Napríklad osoba, ktorá sa má stať 

štatutárnym orgánom spoločnosti poskytujúcej právne služby nemôže mať právoplatne uložené 

disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu advokátov, koncipientov alebo komerčných 

právnikov, disciplinárne opatrenie zbavenia notárskeho úradu, disciplinárne opatrenie zbavenia 

výkonu exekútorského úradu, disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu funkcie prokurátora 

alebo disciplinárne opatrenie odvolania z funkcie sudcu51. 

 

Register diskvalifikácií  a vylúčená osoba 

 

V dôsledku prijatia zákona č. 87/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony, rieši problematiku zamedzenia prístupu osobám, ktoré majú v rámci pôsobenia 

v obchodných spoločnostiach negatívnu minulosť a ktoré majú nežiaducu trestnoprávnu 

minulosť, aj Obchodný zákonník prostredníctvom inštitútu vylúčenej osoby a registra 

diskvalifikácii. 

Vylúčenou osobu rozumieme osobu, ktorej bolo rozhodnutím súdu určené, že po dobu 

uvedenú v rozhodnutí súdu, alebo na základe rozhodnutia súdu po dobu troch rokov od 

právoplatnosti rozhodnutia nesmie vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena 

dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve52. 

Na základe zák. č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony, s  účinnosťou od 1. januára 2018 dochádza k zmene definície vylúčenej osoby 

v súvislosti s možným rozširovaním diskvalifikačných rozhodnutí i na iné ako súdne 

rozhodnutia tak, že  vylúčenou osobu rozumieme osobu, ktorej bolo rozhodnutím súdu alebo 

rozhodnutím iného orgánu, ktoré je preskúmateľné súdom, ak tak ustanoví osobitný predpis, 

určené, že po dobu uvedenú v rozhodnutí, alebo na základe rozhodnutia po dobu troch rokov 

od právoplatnosti rozhodnutia nesmie vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena 

dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve53. 

„Cieľom tejto právnej úpravy je eliminácia prístupu osôb, ktoré neplnia svoje funkcie 

v rámci obchodných spoločností s náležitou starostlivosťou, v dôsledku čoho má ich konanie 

škodlivé následky na iné subjekty, ako aj stav podnikateľského prostredia ako takého, na 

podnikanie” (Ušiaková, 2016, str. 271). 

Rozhodnutím o vylúčení je rozhodnutie, o ktorom tak ustanoví zákon. Súčasná právna úprava 

ustanovuje nasledovné druhy rozhodnutí o vylúčení: 

 právoplatný rozsudok súdu v trestnom konaní ukladajúci trest zákazu činnosti 

                                                           
51 § 3 ods. 1 písm. h) zák. č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov 
52 § 13a Obchodného zákonníka v znení účinnom do 31. decembra 2017 
53 § 13a Obchodného zákonníka v znení účinnom od 1. februára 2018 
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vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho 

organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho 

organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristu po dobu výkonu 

trestu54,   

 právoplatný rozsudok konkurzného súdu, ktorým sa v dôsledku porušenia povinnosti 

štatutárneho orgánu včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu, rozhodlo o uložení 

povinnosti štatutárnemu orgánu zaplatiť zmluvnú pokutu55,  

 právoplatné rozhodnutie súdu vedúceho register partnerov verejného sektora o výmaze 

zapísanej osoby z registra partnerov verejného sektora z dôvodu, že zapísaná osoba 

hodnoverne nepreukáže, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri sú 

pravdivé a úplné, pričom takéto rozhodnutie diskvalifikuje štatutárny orgán alebo 

členov štatutárneho orgánu vymazávanej právnickej osoby56, 

 právoplatné rozhodnutie súdu vedúceho register partnerov verejného sektora o pokute 

za nesplnenie povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa 

konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za to, že oprávnená osoba 

vzhľadom na svoj vzťah k zapísanej osobe, nemala vykonávať činnosti oprávnenej 

osoby, rozhodnutie tiež diskvalifikuje štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu 

zapísanej osoby57.  

 

Zák. č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony prináša 

s účinnosťou od 1. januára 2018 ďalšie rozšírenie rozhodnutí, ktoré vedú v dôsledku porušenia 

zákonnej povinnosti štatutárneho orgánu k diskvalifikácii z funkcií ustanovených zákonom, 

tak, že ide aj o: 

 právoplatný rozsudok súdu, ktorým sa uložila povinnosť nahradiť škodu v dôsledku 

porušenia povinnosti štatutárneho orgánu podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas58, 

 právoplatné rozhodnutie súdu v exekučnom konaní o uložení poriadkovej pokuty 

štatutárnemu orgánu, ktorý nepodal vyhlásenie o majetku v mene povinného ani po tom, 

čo jej už bola právoplatným rozhodnutím súdu uložená poriadková pokuta za porušenie 

povinnosti podať vyhlásenie o majetku59, 

 právoplatné rozhodnutie súdu v konkurznom konaní, ktorým súd uložil štatutárnemu 

orgánu pokutu za neposkytnutie súčinnosti správcovi konkurznej podstaty60. 

V budúcnosti je možné očakávať ďalšie rozširovanie kategórie rozhodnutí, ktoré budú 

rozhodnutiami o vylúčení, pričom dôvody diskvalifikácie budú dôsledkom porušovania 

povinností konajúcej osoby, najmä voči štátnym orgánom (napr. diskvalifikáciu ako následok 

                                                           
54 § 61 ods. 10 zák. č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 
55 § 74a zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení účinnom do 31. decembra 2017 
56 § 14 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení zákona č. 315/2016 Z. z., ktorým sa 

dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
57 Tamtiež 
58 § 11a zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení účinnom od 1. januára 2018 
59 § 41 ods. 7 zák. č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení 

účinnom od 1. januára 2018 
60 § 74 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení účinnom od 1. januára 2018 
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neposkytovania súčinnosti správcovi dane)61, a porušovania povinností, ktoré budú 

poškodzovať veriteľov spoločnosti. 

 

Právne dôsledky rozhodnutia o diskvalifikácii 

 

Nepochybným pozitívom úpravy diskvalifikácie vylúčených osôb je, že sa týka nielen 

všetkých právnych foriem obchodných spoločností a družstva, ale tiež podniku zahraničnej 

osoby a organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, a to bez ohľadu na ich predmet 

podnikania (činnosti).  

Diskvalifikačné konanie v ktorejkoľvek funkcii konajúcu osobu vylučuje z výkonu 

funkcie člena štatutárneho orgánu spoločnosti, funkcie člena dozorného orgánu, vedúceho 

organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej 

zložky podniku  zahraničnej osoby, i z výkonu funkcie prokuristu.  

Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení zaniká funkcia vylúčenej osoby, 

„a to nielen v tej spoločnosti, resp. družstve, v ktorej sa dopustila porušenia povinností v 

dôsledku ktorého bolo právoplatne rozhodnuté o jej vylúčení, ale vo všetkých spoločnostiach, v 

ktorých v niektorej z vymenovaných funkcií táto osoba pôsobila” (Husár, 2015, str. 104).  

Konštitutívne účinky má teda rozhodnutie súdu o vylúčení nadobudnutím jeho 

právoplatnosti, následný zápis vylúčenej osoby do registra diskvalifikácií a výmaz vylúčenej 

osoby z obchodného registra majú len deklaratórne účinky. 

Za pozitívnu skutočnosť považujem to, že diskvalifikácia v dôsledku rozhodnutia súdu 

v trestnom konaní je jednoznačne stanovená súdom v trestnom konaní tak, že obžalovanému 

bol uložený konkrétny druh trestu, a toto rozhodnutie spolu s diskvalifikačným listom zaslal 

súd rozhodujúci v trestnom konaní súdu s agendou registra diskvalifikácií. Osoby 

vykonávajúce registráciu v obchodnom registri sa teda nemusia zaoberať otázkou, či v prípade 

zistenia trestnej minulosti osoby, ktorá sa má stať členom štatutárneho orgánu, ide o zákonom 

ustanovený druh trestného činu, či má trestný čin súvislosť s podnikaním, aká bola forma 

zavinenia a pod. 

Z hľadiska preukazovania splnenia podmienok pre výkon funkcie štatutárneho orgánu 

považujem za najlepšie to riešenie, ktoré zvolil zákonodarca, a ktoré vychádza zo vzájomného 

prepojenia verejných registrov a spolupráce súdov a iných orgánov verejnej moci. Zapísaná 

(zapisovaná) osoba nemusí pri zápise osoby štatutárneho orgánu do obchodného registra 

preukazovať, že daná osoba nie je vedená ako vylúčená osoba v registri diskvalifikácií, túto 

skutočnosť preverí súd v rámci registrácie (ide o obmedzený materiálny prieskum návrhu na 

zápis do obchodného registra) sám. 

Pokiaľ ide o diskvalifikáciu osoby na základe rozsudku súdu v trestnom konaní, 

perspektívne sa podľa môjho názoru ale bude potrebné vysporiadať s tým, že v súčasnosti je 

otázka zamedzenia prístupu osobám s kriminálnou minulosťou v rámci podnikateľských 

vzťahov riešená v dvoch právnych predpisoch, a to v Živnostenskom zákone i v Obchodnom 

zákonníku, a to rôzne, čo z dôvodu, že drvivá väčšina obchodných spoločností prevádzkuje 

v rámci podnikateľskej činnosti živnosti, môže v praxi spôsobovať problémy.  

                                                           
61 Akčný plán na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu, schválený vládou Slovenskej republiky 

v roku 2015, http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-189282?prefixFile=m_ 
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V rámci vydávania osvedčenia o živnostenskom oprávnení sa štatutárnym orgánom 

obchodnej spoločnosti prevádzkujúcej živnosti nemôže stať osoba, ktorá bola právoplatne 

odsúdená za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný 

úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa na ňu nehľadí, 

akoby nebola odsúdená.  

Podľa právnej úpravy diskvalifikácie v Obchodnom zákonníku sa štatutárnym orgánom 

obchodnej spoločnosti nemôže stať osoba, ktorej bol v trestnom konaní právoplatne uložený 

trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, 

vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho 

organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristu po dobu výkonu trestu.  

Definovanie prostredníctvom druhu trestného činu a formy zavinenia v Živnostenskom 

zákone a  prostredníctvom druhu trestu v Obchodnom zákonníku (za situácie, že väzba druhu 

trestného činu a druhu trestu nie je upravená trestnoprávnymi predpismi) môže viesť k tomu, 

že osoba, ktorá sa má stať členom štatutárneho orgánu spoločnosti jedným „testom 

bezúhonnosti“ prejde a druhým neprejde, čo nemožno považovať za želateľný stav.  

Zákonodarca zvolil pri registri diskvalifikácií taký spôsob právnej úpravy, že pri 

diskvalifikačných rozhodnutiach odkázal na právnu úpravu najmä v osobitných predpisoch, 

ktoré určujú, ktoré rozhodnutie súdu, resp. v budúcnosti iného orgánu je diskvalifikačným 

rozhodnutím. V prípade rozširovania druhov diskvalifikačných rozhodnutí, ktoré možno 

predpokladať, to časom môže viesť k nižšej prehľadnosti právnej úpravy. 

 

Záver 

 

Zavedenie registra diskvalifikácií spolu s ďalšími inštitútmi, ako napr. ex lege 

vznikajúcim ručením členov štatutárnych orgánov za vrátenie prostriedkov nahradzujúcich 

vlastné zdroje62 a vrátenie vkladov poskytnutých v rozpore so zákonom63, sleduje nepochybne 

správne ciele, ktorými sú najmä ochrana veriteľov spoločnosti a posilňovanie zodpovednosti za 

výkon funkcie štatutárneho orgánu v súlade so zákonom, čo najmä vzhľadom na ochranu 

podnikateľského prostredia a postavenia tretích osôb, predovšetkým veriteľov, možno len 

uvítať. 

Vzhľadom na deklarované rozširovanie druhov diskvalifikačných rozhodnutí, v rámci 

ktorých už nebudú musieť byť diskvalifikačné rozhodnutia nevyhnutne rozhodnutiami 

súdnymi, k čomu je vytváraný priestor už zák. č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony64, je podľa môjho názoru potrebné de lege ferenda dôsledne 

                                                           
62 Pozri napr. KUBINEC, M.: Niekoľko poznámok k novej právnej úprave spoločnosti v kríze. In Notitiae Novae 

Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Neosolii. Roč. 20. 1. vyd. Banská Bystrica: Vydavateľstvo 

Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. str. 197-210. 
63 Pozri napr. KUBINEC, M.: Zákaz vrátenia vkladov - súčasť trendu posilňovania ochrany veriteľov. In Nové 

trendy v práve: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 7. - 8. apríla 2016 na Právnickej 

fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja 

Bela - Belianum, 2016. str. 205-217. 
64podľa dôvodovej správy zákona č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, § 13a Obchodného 

zákonníka má vytvoriť do budúcnosti základ pre tú možnosť, aby k vylúčeniu mohlo dôjsť aj na základe 
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zvažovať, za aké porušenie povinnosti je primerané udeliť sankciu diskvalifikácie konajúcej 

osoby formou vylúčenia z výkonu určitých funkcií, pričom je vhodné túto sankciu obmedziť 

len na najzávažnejšie prípady porušenia povinností. Z hľadiska primeranosti nie je vhodné 

sankciou diskvalifikácie riešiť porušenia povinností, ktoré už sú alebo môžu byť sankcionované 

inými sankciami, ktoré sa javia ako dostatočné.  
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TRESTNOPRÁVNA EDUKÁCIA AKO INTERDISCIPLINÁRNY 

DIDAKTICKÝ SYSTÉM V RÁMCI ŠTÁTNEJ VZDELÁVACEJ 

POLITIKY 
 

Miroslav Kelemen - Jaroslav Klátik 

 

Abstrakt 

Kľúčovým problémom je úzko špecializovaná edukácia personálu, ako interdisciplinárny 

didaktický systém a „inter-inštitucionálna“ agenda vo verejnom a privátnom sektore 

zodpovednom za prípravu a kompetencie právnej komunity štátu. V príspevku je dôraz položený 

na praxeologickú potrebu aktualizácie opisu odboru Trestné právo v treťom stupni 

vysokoškolského vzdelávania a prácu s talentovanými študentmi. 

 

Abstract 

The key issue is a narrowly specialized staff training, as an interdisciplinary teaching system 

and an "inter-institutional" agenda in the public and private sector responsible for the 

preparation and competence of the state's legal community. The contribution focuses on the 

praxeological need to update the field of Criminal Law in the third degree of the higher 

education and to work with the talented students. 

 

Úvod 

 

Pod pojmom kompetencia profesionála v oblasti práva môžeme rozumieť jeho 

psychofyziologické a sociálno-psychologické kvality a výkonnosť, v súlade s odbornou 

spôsobilosťou pre výkon funkcie. Budovanie a rozvoj personálnych kompetencií 

profesionálnych pracovníkov významne podmieňuje budovanie a rozvoj požadovaných 

spôsobilostí štátu pre trestnoprávnu ochranu a zaistenie zákonom chránených záujmov, resp. 

spravodlivosti, ktoré  tiež vnímame ako komplexný, zložitý systém. Právnická komunita štátu, 

v súlade s úlohami a medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky preto potrebuje  

pripraviť v rámci trestnoprávnej edukácie odborného personálu, ktorý spĺňa minimálne 

nasledovné požiadavky: 

 je motivovaný, profesijne vzdelaný, teoreticky a prakticky pripravený pre výkon 

funkcie v oblasti práva v domácom, resp. v  medzinárodnom prostredí, 

s prezentačnými, argumentačnými a ďalšími komunikačnými zručnosťami; 

 technicky zručný najmä vo využívaní informačných a komunikačných technológií, 

psychicky odolný, primerane fyzicky zdatný, schopný samostatne sa rozhodovať 

a konať (resp. „tímový hráč“ ), s kritickým myslením voči sebe aj okoliu; 

 osobnosť so systémovým prístupom a hľadiskom k javom a procesom; 

 spôsobilý činnosti v „štandardných“ aj v „stresových“ pracovných podmienkach. 

 

Kompetencie priťahujú čoraz väčšiu pozornosť, pretože ich úroveň bezprostredne 

súvisí s dosahovaním organizačnej stratégie. Kompetenčný model je odpoveďou na 

otázku, ktoré kompetencie a akou mierou sa podieľajú na úspešnom vykonávaní 

konkrétnej pozície. Zatiaľ čo popis pracovnej pozície hovorí skôr o zodpovednostiach a teda 
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o tom, čo má robiť zamestnanec na pozícii, kompetenčný model hovorí o spôsobe, ako sa má 

práca robiť (http://www.developium.sk/tvorba-kompetencnych-modelov) 

 

Identifikácia skúmaných problémov 

 

Definovaným kľúčovým problémom je spravidla úzko špecializovaná edukácia 

personálu, nie ako interdisciplinárny didaktický systém a „inter-inštitucionálna“ agenda vo 

verejnom a privátnom sektore zodpovednom za prípravu a kompetencie právnej komunity 

štátu. Pritom ide o odborníkov, ktorí napomáhajú zaisťovať zákonom chránené záujmy 

(Kelemen, 2017). 

 

Metódy skúmania problémov 

 

V rámci skúmania identifikovaných problémov využijeme metódu procesnej 

a obsahovej analýzy javov v rámci špecializovanej edukácie, ich komparáciu s praxou, metódu 

dedukcie a syntézy poznatkov pre formuláciu komentára k vybraných témam. Metodologický 

prístup k skúmaniu javov bude vychádzať z platformy systémového prístupu, s aplikáciou 

v špecifikom prostredí trestnoprávnej edukácie budúcich pracovníkov v oblasti práva. 

Strategickým rámcom hľadania riešení je realizácia štátnej vzdelávacej politiky v odbore Právo 

a v jeho príbuzných odboroch, v podmienkach vysokých škôl na Slovensku.  

 

Vstupná analýza a komentár k vybraným problémom v rámci akademickej diskusie 

 

Efektívnym nástrojom budovania a rozvoja požadovaných kompetencií personálu 

v oblasti práva, s dôrazom na trestné právo, je TRESTNOPRÁVNA EDUKÁCIA. 

Ústredným pojmom je pojem EDUKÁCIA, ako sústava vzdelávacích činností a 

podmienok, ktoré majú zošľachťujúci zámer a účinok v celostnej výchove človeka. 

Slovo EDUKÁCIA je odvodené od latinského EDUCARE – vychovávať, ale aj od 

latinského EDUCERE – viesť, vodiť iného či iných, čo vytvára priestor pre lídrov v tomto 

procese, ktorí svojim osobným príkladom vedia strhnúť ľudí a priestor pre manažérov, ktorí 

efektívnym riadením procesov v organizácii smerujú k dosiahnutiu cieľov. 

Proces edukácie, s využitím poznatkov všeobecnej didaktiky (Petlák, 1997, Turek, 

2004), napomáha k rozvoju osobnosti, v rámci kognitívneho, sociálneho  a perceptívno-

motorického učenia (sa). Výsledkom je požadované vzdelanie, vychovanie a úroveň 

vycvičenia, ktoré v súlade s psycho-fyziologickými danosťami jedinca spoluvytvárajú jeho 

KOMPETENCIE pre určitú činnosť: ako komplexnú schopnosť vykonávať špeciálne úlohy, 

najmä pri výkone odborných pracovných funkcií a iných životných aktivít a sociálnych rol, 

zahrňujúca praktické znalosti, zručnosti, zbehlosti, postoje a iné kvality. 

Aplikáciou edukačného procesu do oblasti trestného práva je TRESTNOPRÁVNA 

EDUKÁCIA, vnímaná ako špecializované právne vzdelávanie, vychovávanie a praktický 

výcvik špecialistov v oblasti trestného práva, pre budovanie a rozvoj ich profesionálnych 

kompetencií. 
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Pri pohľade na TRESTNOPRÁVNU EDUKÁCIU ako na DIDAKTICKÝ 

SYSTÉM, môžeme povedať, že v závislosti od poslania a požadovaných profesionálnych 

kompetencií personálu v oblasti trestného práva, je špecifikovaný:  

 Výchovno-vzdelávací a výchovno-výcvikový CIEĽ trestnoprávnej edukácie, ako  

            zamýšľaný, žiaduci výsledok a projektovaný výstup edukačného procesu; 

 OBSAH je chápaný ako procedúra určená k dosiahnutiu stanovených cieľov 

trestnoprávnej edukácie v teoretickej aj praktickej oblasti prípravy „špecialistov“; nosné 

poznatky sú sústredené v trestnom práve hmotnom, v trestnom práve procesnom 

(Mašľanyová a kol., 2016, Mencerová a kol., 2015, Šimovček a kol., 2016); 

 Trestnoprávna edukácia sa realizuje spravidla v rámci výučbovej a mimovýučbovej 

FORMY, t.j. výchovno-vzdelávacieho procesu a výcviku v školskej a neškolskej 

sústave, čo predstavuje organizované učenie, výcvik a socializovanie, rozvíjajúce 

osobnosť; 

 METÓDY trestnoprávnej edukácie predstavujú cesty k stanoveným výchovno-

vzdelávacím a výchovno-výcvikovým cieľom, t.j. metódy výučbové, metódy 

výcvikové, metódy vedecké  a pod.; 

 V procese edukácie sa využívajú rôzne didaktické PROSTRIEDKY, výpočtová a 

audiovizuálna technika na podporu výučby, multimediálne učebne s počítačovou 

podporou vzdelávania a výcviku, virtuálne laboratóriá, cvičné školy a pod.  

Zvolené FORMY, METÓDY a PROSTRIEDKY tvoria MODUS OPERANDI – 

TRESTNOPRÁVNEHO EDUKAČNÉHO PROCESU v konkrétnom prostredí 

špecializovaného právnického vzdelávania, ktorý vnímame ako dvojstranný interaktívny vzťah 

edutantov: pedagóga na jednej strane a študenta práva na strane druhej. 

Súčasťou všetkých procesov je spätná väzba, analýza a kontrola kvality výstupov 

edukačného procesu, ktorá umožňuje inovovať formy, metódy a prostriedky edukácie, ako aj 

samotný obsah, pre dosiahnutie stanovených cieľov trestnoprávnej edukácie vysokoškolských 

študentov. 

Významnou skutočnosťou je vnímanie komplexnej a systematickej trestnoprávnej 

edukácie právnickej komunity, ako hodnotovo orientovaného procesu profesionálnej 

špecializovanej prípravy. Našou snahou nie je pripraviť pre právnu prax „len“ profesionála, ale 

„právnickú osobnosť“, rešpektujúcu právne normy a predpisy, ako aj zásady právnej etiky a  

kultúry, s ktorými sa vnútorne stotožnil, a navonok vo svojom správaní, konaní, v postojoch 

a pracovných výkonoch  preukazuje.  

Uvedená TRESTNOPRÁVNA EDUKÁCIA predstavuje chápanie vysokoškolského 

vzdelania v špecializovanej oblasti trestného práva a jeho príbuzných odborov:  

 ako sústavy vedomostí, zručností, spôsobilostí, návykov, hodnôt, postojov a schopností 

osvojených počas vysokoškolského vzdelávania v rámci „mobility študentov“ 

a internacionalizácie štúdia medzi vysokoškolskými vzdelávacími inštitúciami v SR 

a zahraničnými partnermi; (ERASMUS plus program EU, scholarship programmes – 

štipendijné programy, študijné granty, študijné pobyty...),  

 ako najdôležitejšiu zložku odbornej kvalifikácie umožňujúcej vykonávať 

špecializované činnosti nielen „získavaním požadovaného počtu kreditov“ z predmetov 

na rôznych univerzitách, ale aj praxou počas štúdia (u právnických osôb, stáže 
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u orgánov verejnej moci, v rámci ŠVOČ – študentskej vedecko odbornej činnosti 

a pod.),  

 ako praktického výcviku v rámci simulovaných súdnych konaní, virtuálnych laboratórií 

právnych vied, Letných škôl práva so špecifickým zameraním, špecifických 

vzdelávacích a výskumných aktivít študentov doktorandského štúdia trestného práva, s 

aktívnou účasťou v projektoch výskumu a inovácií v oblasti trestného práva a jeho 

príbuzných odborov, v právnických START-up projektoch, v právnických 

dobrovoľníckych aktivitách a pod., 

 ako edukáciu bezpečnostno-právneho, ekonomického, environmentálneho a IT 

aplikačného zamerania pre teóriu, prax alebo vedecko-výskumnú činnosť. 

 

Obr. 1 

Trestnoprávna edukácia (TPE)  ako didaktický systém (DS) 

 

Záver 

 

Na základe vnímania komplexnej a systematickej trestnoprávnej edukácie právnickej 

komunity, ako hodnotovo orientovaného procesu profesionálnej špecializovanej prípravy,  

snahou nie je pripraviť pre právnu prax „len“ profesionála, ale „právnickú osobnosť“, 

rešpektujúcu právne normy a predpisy, ako aj zásady právnej etiky a  kultúry, s ktorými sa 

vnútorne stotožnil, a navonok vo svojom správaní, konaní, v postojoch a pracovných výkonoch  

preukazuje. Uvedené zámery vieme efektívne realizovať v rámci TRESTNOPRÁVNEJ 

EDUKÁCIE, ako interdisciplinárneho didaktického systému, v ktorom zohrávajú významnú 

úlohu rôzni aktéri a subjekty, ako účastníci a partneri výučbovej a mimovýučbovej formy 

trestnoprávnej edukácie.  
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Práca s talentovanými študentmi práva predstavuje kontinuálnu edukáciu najmä v rámci 

doktorandského štúdia v odbore Trestného práva. Súčasnou praxeologickou potrebou je 

aktualizácia opisu odboru Trestné právo v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania. 

Spoločný návrh zmien a aktualizácie opisu odboru Trestné právo (verzia október 2017), v rámci 

spolupráce PrF UK v Bratislave a Prf UMB v Banskej Bystrici znie: 

 

Opis študijného odboru Trestné právo 

 

a) Názov študijného odboru: Trestné právo  

b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia 

študijných programov pre tieto stupne vysokoškolského štúdia:  

Študijný odbor Trestné právo je možné študovať v treťom stupni vysokoškolského štúdia 

(PhD.) so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme a 4 roky v externej forme. 

c) Obsah študijného odboru:  

c1) Všeobecná časť  

Cieľové uplatnenie absolventa:  

Absolventi študijného programu v študijnom odbore 3. stupňa vysokoškolského štúdia Trestné 

právo sú spôsobilí vykonávať najmä nasledujúce profesie: 

- výskumný pracovník, 

- vysokoškolský učiteľ, 

- právnické povolania, a odborní pracovníci zaradený na vyššom stupni 

manažmentu v organizačnej štruktúre policajného zboru, (resp. 

špecializovaného expertízneho ústavu) alebo v inom orgáne verejnej správy. 

Výskumný pracovník - sa aktívne zúčastňujú na výskumných a vývojových činnostiach 

zameraných na získanie nových poznatkov predovšetkým z odboru trestné právo, a to na 

vysokých školách, výskumných inštitúciách, v orgánoch verejnej správy aj súkromnom sektore. 

Vysokoškolský učiteľ - sa aktívne zúčastňujú na výskumných a vývojových činnostiach 

zameraných na získanie nových poznatkov predovšetkým z odboru trestné právo, výučbu na 

vysokých školách realizuje s využitím najmodernejších vedeckých poznatkov. 

Právnické povolania – odborníci vykonávajúci činnosti najmä v orgánoch verejnej správy pri 

tvorbe a pripomienkovaní legislatívnych návrhov, pri aplikácii právnych noriem prioritne 

v oblasti trestného práva a súvisiacich vedných disciplín. 

Odborní pracovníci zaradení na vyššom stupni manažmentu v organizačnej štruktúre 

policajného zboru, alebo iného bezpečnostného ozbrojeného zboru alebo v inom orgáne 

verejnej správy – tvoriaci vedecké analýzy s praktickým využitím zamerané na problematiku 

trestného práva a súvisiacich vedných disciplín. 

Vymedzenie odborného profilu absolventa (3.stupeň) 

Absolvent študijného programu v  študijnom odbore 3. stupňa vysokoškolského štúdia Trestné 

právo uplatňuje vedecké metódy výskumu prioritne v oblastiach: trestnoprávnej ochrany 

záujmov, skúmania a vyhodnocovania rôznych vplyvov na celkovú úroveň právnej ochrany 

záujmov, represie a prevencie, výkonu práce orgánov činných v trestnom konaní, súdov 

a väzenstva. Na základe vedeckých metód poznania a výskumu absolvent navrhuje koncepčné 

a systémové riešenia, rozvíja trestnoprávnu legislatívu, zabezpečuje ďalší rozvoj odboru trestné 

právo a jeho interdisciplinárnych súvislostí v národnom aj medzinárodnom vedeckom 
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priestore, zabezpečuje výučbu na úrovni vysokoškolského vzdelávania aj ďalšieho vzdelávania 

odborníkov z praxe a je tiež spôsobilý plniť analytické, expertízne, prognostické a koncepčné 

úlohy pracovníka na vyššom stupni manažmentu v organizačnej štruktúre policajného zboru, 

alebo iného bezpečnostného ozbrojeného zboru (špecializovaného expertízneho ústavu) alebo 

iného orgánu verejnej správy. 

Teoretické znalosti absolventa (3.stupeň) 

- schopnosť používania vedeckých metód pri identifikácii a riešení vedeckých 

problémov z hľadiska trestno-právnej teórie aj výslovne prakticky 

orientovaných právnych analýz a tvorbe legislatívy,  

- schopnosť riešenia vedecko-výskumných projektov, nielen základného ale aj 

aplikovaného výskumu, schopnosť publikovania vedeckých článkov vo 

vedeckých časopisoch a na medzinárodných vedeckých konferenciách ako aj 

odborných a právno-popularizačných článkoch. 

Doplňujúce znalosti, schopnosti a zručnosti absolventa (3.stupeň) 

- základná teoretická orientácia v príbuzných odboroch k trestnému právu ako aj 

forenzných vedných disciplínach a zohľadnenie interdisciplinarity poznatkov 

pri práci s obsahom odboru trestné právo.  

Vymedzenie jadra znalostí (3.stupeň) 

Štúdium doktorandského študijného programu Trestné právo pozostáva z kombinácie vedeckej 

časti a študijnej časti a môže byť doplnené aj o pedagogickú časť. 

Študijná časť: 

Nosné témy zapracované v jednotlivých predmetoch sú zamerané na: 

a) metodológiu vedeckej práce, 

b) metodológiu pedagogickej činnosti, 

c) vzťah trestného práva k iným právnym odvetviam 

d) trestné právo hmotné,  

e) trestné právo procesné,  

f) trestná zodpovednosť,  

g) dokazovanie, 

h) medzinárodné aspekty trestného práva 

i) medzinárodná justičná spolupráca v trestných veciach 

j) nové legislatívne úpravy a tendencie.  

Vedecká časť: 

Vedecká práca doktoranda je sústredená na výskum vybraných vedeckých problémov z odboru 

Trestné právo, prípadne hraničných medziodvetvových problémov viacerých študijných 

odborov s presahom do trestného práva. V rámci tejto činnosti sa orientuje tiež na etické 

a spoločenské  stránky vedeckej práce, prezentáciu čiastkových a záverečných výsledkov 

výskumu na medzinárodných a domácich vedeckých  podujatiach a v medzinárodne 

uznávaných a domácich vedeckých periodikách, transformáciu výsledkov výskumu 

v legislatívnej praxi, prípadne výskum hraničných medziodvetvových problémov viacerých 

príbuzných študijných odborov.  

Znalosti doktoranda uvedené v jadre majú mať takú úroveň, aby jednoznačne preukazovali 

schopnosť doktoranda samostatne vedecky pracovať s dôrazom na: 

- vedecké skúmanie  aktuálneho vedeckého problému v dizertačnej práce, 
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- analýzu súčasného stavu riešenej problematiky, vedecké formulovanie 

problému, základný alebo aplikovaný výskum s využitím výskumných metód, 

- prezentáciu výsledkov výskumu v publikačnej činnosti, 

- participáciu na vedeckých podujatiach / projektoch školiaceho pracoviska, 

- príspevok k rozvoju študijného odboru a prínos pre prax. 

Výsledky vedeckej činnosti doktoranda majú byť prínosom pre aplikačnú prax (najmä 

legislatívnu prax). 

Pedagogická časť 

Súčasťou doktorandského študijného programu Trestné právo v dennej forme je okrem 

vedeckej a študijnej časti aj vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti 

súvisiacej s pedagogickou činnosťou, ktorá je zameraná na formovanie pedagogických 

a prezentačných spôsobilostí doktoranda, rozvoj kritického myslenia, rozvoj metód 

argumentácie v práve a pod., najmä  zabezpečovaním vybraných seminárov pre študentov 

denného štúdia prvého a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore 

Právo v stanovenom rozsahu, a vedením záverečných prác. 

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru, prejavujúce sa najmä v študijnej časti: 

Témy zapracované predovšetkým v povinne voliteľných a výberových predmetoch: vedecký 

prednes, kriminológia, kriminalistika, penológia, forenzné disciplíny, viktimológia. 

k) Zdôvodnenie potreby študijného odboru: 

Právo je na jednej strane produktom života spoločnosti, jej potrieb, záujmov a konfliktov. Na 

strane druhej však nie je len výsledkom, ale aj hýbateľom tohto života. Právne normy vplývajú 

na fakty – čo má byť podľa práva vplýva na to, čo v spoločnosti je ako fakt. Právo tak kľúčovo 

ovplyvňuje jemné pradivo spoločnosti, a preto je v istom zmysle najširším praktickým 

humanitným odborom. Jeho absolventi sú jednak v službách štátu či verejnosti a jednak v 

službách jednotlivcov, stále však s cieľom realizácie spravodlivosti. Kvalitný výkon týchto 

služieb (typicky tvorba legislatívy, jej interpretácia a aplikácia z pozície verejnej moci, či 

zastupovanie jednotlivcov pred orgánmi verejnej moci) kľúčovo prispieva k spoločenskému 

zmieru. Osobitosťou trestného práva je, že pôsobí ako najautoritatívnejší prostriedok ochrany 

práva, tzv. ultima ratio, teda používa také spôsoby ochrany záujmov spoločnosti, ktoré 

predstavujú citeľný zásah do práv a slobôd narušiteľov práva, a kde ochrana inými právnymi 

prostriedkami nie je postačujúca. 

l) Podobné študijné odbory v zahraničí: 

Česká republika: Univerzita Karlova v Prahe, Masarykova Univerzita v Brne, Univerzita 

Palackého v Olomouci, 

Rakúsko: Viedenská Univerzita, 

Francúzsko: Univerzita Panthéon-Assas Paríž (bývalá Sorbona), 

Veľká Británia: Londýnska Univerzita, 

Poľsko: Jagellonská Univerzita v Krakove, Varšavská Univerzita, Lodžská Univerzita. 

Nemecko: Eberhardova-Karlova Univerzita Tübingen (Juristische Fakultät) 

Švajčiarsko: Bazilejská Univerzita (University of Basel, Faculty of Law) 

f) Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi:  

Aktualizácia je v procese spracovania návrhu. 

 

 



204 
 

Zoznam bibliografických odkazov 

 

KELEMEN, M. 2017. Problems of protected interests in the security sectors: Professional and 

criminal law aspects of the protection of interests. 2nd. suppl. ed. Banská Bystrica: Belianum. 

Matej Bel University Press, 2017. 112 p. ISBN 978-80-557-1261-1 

MAŠĽANYOVÁ, D. a kol. 2016. Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť. 2. vyd. 

Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 18. ISBN 978-80-7380-618-7 

MENCEROVÁ, I., TOBIÁŠOVÁ, L., TURAYOVÁ, Y. a kol. 2015. Trestné právo hmotné. 

Všeobecná časť. 2. aktualizované a prepracované vydanie. Šamorín: Heuréka, 2015, 501 s. 

ISBN 978-80-8175-011-5  

PETLÁK, E. 1997. Všeobecná didaktika. Bratislava : IRIS, 1997. 

ŠIMOVČEK, I. a kol. 2016 Trestné právo procesné. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. 479 s. ISBN 

978-80-7380-617-0  

TUREK, I. 2004. Inovácie v didaktike. Bratislava : MPC Tomášikova, 2004.  

Zákon č. 300/2005 Z.z., Trestný zákon, v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 301/2005 Z.z., Trestný poriadok, v znení neskorších predpisov 

http://www.developium.sk/tvorba-kompetencnych-modelov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 
 

NÁBOŽENSTVO V TEÓRIÁCH MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV  
 

Kristína Kiššová 

 

Abstrakt 

Predkladaný príspevok pojednáva o nedostatočnom priestore v štúdiu a teóriách 

medzinárodných vzťahov, ktorý je v súčasnosti venovaný náboženstvám ako takým, či ich 

interakcii s jednotlivými aktérmi politických procesov v medzinárodnom spoločenstve. Na 

základe uvedeného sme si stanovili cieľ poskytnúť akýsi exkurz naprieč danými teóriami, nájsť 

a stručne definovať v každej z nich do akej miery vo svojom usporiadaní sveta počíta 

s prítomnosťou či funkciou náboženstva. Konkrétne sme sa zamerali na realizmus, 

konštruktivizmus a liberalizmus. 

 

Abstract 

The presented article addresses the inadequate space in the study and theory of international 

relations, which is currently devoted to religions or to their interaction with individual actors 

of political processes in the international community. Based on the above, we have set ourselves 

the goal of providing such excursion across the theories, finding and briefly defining how much 

in their worldview they count on the presence or function of religion in some of them. More 

specifically, we focused our survey on realism, constructivism and liberalism. 

 

Úvod  

 

Vzhľadom na špecifickosť a aktuálnosť témy a oblasti nášho výskumu, ktorý má za 

úlohu skúmať legitimitu politického islamu v Európe, sme bez väčších či menších výhrad túto 

neboli schopní stotožniť so žiadnou relevantnou teoretickou školou medzinárodných vzťahov. 

Práve kvôli tomuto sme nadobudli smelú ambíciu prepojiť tému vlastnej budúcej dizertačnej 

práce a doterajšieho čiastkového vedeckého výskumu s príspevkom, v ktorom by sme radi  

potvrdili tézu, že nielen islamu, ale (žiadnemu) náboženstvu vo všeobecnosti, nie je v 

(žiadnych) známych teóriách medzinárodných vzťahov venovaný dostatočný priestor. 

Parciálnymi tvrdeniami o význame a úlohe náboženstva v jednotlivých vybraných teoretických 

školách chceme upozorniť na fakt, že náboženstvo sa v odborných vedeckých štúdiách 

medzinárodných vzťahov stalo relevantným faktorom len pred niekoľkými rokmi65. Zrejme sa 

na nasledujúcich stranách nebudeme venovať výlučne islamu, ale v našich geografických 

podmienkach využijeme ako dejinný príklad samozrejme kresťanstvo a v jadre príspevku 

skúsime neskôr nahliadnuť na rolu náboženstva v medzinárodných vzťahoch vo všeobecnosti.  

 

Definície náboženstva 

 

Aby sme vymedzili samotný pojem náboženstva, musíme podotknúť, že skutočne 

neexistuje len jedna jeho definícia náboženstva, každý človek a každé náboženstvo tento pojem 

                                                           
65 Najmarkantnejším míľnikom otvárajúcim diskusie o náboženstve, bezpečnosti a medzinárodnom terorizme ako 

globálnej hrozbe bol 9/11 – teroristický útok na budovy World Trade Center v New Yorku z 11. septembra 2001.  
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vysvetľuje subjektívne. Avšak vo všeobecnosti je náboženstvo subjektívnym javom, je vierou 

alebo vzťahom človeka a niečoho, resp. niekoho nadprirodzeného. Nikdy sa nebude 

podriaďovať politickému systému, avšak bude naň vždy špecifickým spôsobom vplývať 

a zaujímať sa oň. Zaoberá sa tzv. neviditeľným svetom, odlišným od politického sveta – na 

rozdiel od neho rieši neempirickú skúsenosť. Náboženstvo okrem iného ponúka odpovede na 

antropologické otázky (kým filozofia odpovedá len v medziach rozumu, ďalej nám už 

odpovede dáva len náboženstvo). Náboženstvo sa teda nedá nijak rozumovo vysvetliť. Za 

potrebné tiež považujeme spomenúť, že samotné náboženstvo je staršie ako predstava Boha, 

pravdepodobne je práve tak staré ako ľudstvo samo. 

Z pohľadu filozofie ponúka definíciu z mnohých iných mysliteľov napríklad nami 

vybraný Émile Durkheim – ten za základný prvok náboženstva považuje vieru v posvätné, 

nadprirodzené – ktoré je protikladom svetského a pozemského. Samotné náboženstvo definuje 

ako systém názorov založených na viere, prostredníctvom ktorých ľudia vysvetľujú to, čo 

pokladajú za posvätné a nadprirodzené. Viera podľa neho umožňuje odlíšiť náboženstvo od 

iných systémov názorov, napríklad od humanizmu, ktorý je vierou v človeka, v ľudskosť a 

rozum, alebo od iných ideológií, ktoré neobsahujú spomínaný prvok nadprirodzeného 

(Durkheim, 2002). 

Náboženstvo má charakteristické črty, ktoré len veľmi nepohodlne zapadajú do pojmov, 

bežne využívaných popri štúdiu medzinárodnej politiky či medzinárodných vzťahov. M. Toft 

užitočne a naozaj vecne definuje náboženstvo ako systém praktík a presvedčení, ktorý zahŕňa 

väčšinu z nasledujúcich prvkov: vieru v nadprirodzenú bytosť, modlitby, transcendentné 

skutočnosti, rozdiel medzi posvätným a znesväteným, pohľad na svetský a ľudskoprávny vzťah 

k okolnostiam aktuálneho diania, kódex správania sa a časovú kontinuitu  viazanú 

dodržiavaním a tradovaním týchto prvkov (Toft, 2011). 

 Ak by sme mali vlastnými slovami zachytiť vyššie spomenuté premeny chápania 

náboženstva, pokúsime sa krátkym historickým exkurzom vybraných dejinných súvislostí 

upriamiť pozornosť na predmet nášho záujmu nasledovne: Myslíme si, že v istom bode dejín – 

hovoríme tu o období sekularizácie, kedy bolo všeobecnou snahou nielen oddeliť, ale rovno 

nahradiť všetky náboženské aspekty, názory a inštitúcie svetskými, nastal zlom, od ktorého 

bola téma spojenia náboženstva a štátu (či štátov, ich vzájomných vzťahov a usporiadania) 

akýmsi tabu. Neskôr rola náboženstva v usporiadaní štátov znovu výrazne zosilnela, osobne 

máme za to, že najvýraznejšie to bolo aj v prípade slovenských dejín vidieť pri zmene rôznych 

režimov. Z mnohých historických míľnikov by sme mohli spomenúť mnohé ľudové povstania 

a mocenské boje v období Uhorska, ktoré mali na svedomí spory katolíckej a protestantskej 

vtedajšej šľachty, či neskoršie obdobie Slovenského štátu. Satelitom Hitlerovej Tretej ríše sme 

sa stali ak nie len, tak aspoň do veľkej miery aj pričinením katolíckeho kňaza, ktorý sa dostal k 

politickej moci v dovtedy pomerne slobodnom režime, pričom o niekoľko rokov neskôr iný 

politický režim rozhodol o jeho poprave. Neskorší socialistický režim a správa nášho územia 

pod vedením komunistickej strany náboženstvo zatracovali a praktizovanie viery sa tak v tomto 

období stalo čisto súkromnou, domácou či tajnou záležitosťou. Transformácia bývalého režimu 

na demokratický so sebou v deväťdesiatych rokoch minulého storočia priniesla aj na územie 

Slovenskej republiky mnoho nových, dovtedy neznámych náboženských hnutí.  

 Ústredným vedeckým textom, ktorý nám pomohol vysvetliť, nájsť a podporiť naše 

úvahy týkajúce sa tohto príspevku bola práca J. Snydera Religion and International Relations 
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Theory, v ktorej otvorene kritizuje absenciu vplyvu náboženstva na hlavné teoretické školy 

medzinárodných vzťahov a rovnako tak ich predstaviteľov – K. N. Waltza, M. Doyla a R. 

Keohanea, A. Wendta či iných odborníkov, ako napríklad S. Huntingtona. Osobne sa plne 

stotožňujeme s myšlienkou tohto a tiež väčšiny najmä amerických vedcov, že najväčším 

problémom zaradenia a úlohy náboženstva v modernej spoločnosti bol fakt, že sa začalo riešiť 

až po 9/11 a rovnako ako Snyder sa pýtam aj my, prečo? Fúziu kultúr, jazykov, náboženstiev a 

rôznych iných navzájom výrazne odlišných skupín spôsobila v pozitívnom,  negatívnom ohľade 

jednoznačne globalizácia. V ideálnom výsledku mala so sebou priniesť taktiež toleranciu a 

rešpekt, tieto rozdielne javy zoskupiť a dokázať praktizovať na jednom mieste, čo si myslíme, 

že sa celkom úplne nestalo. Už dlhodobo zastávame osobný aj profesionálny názor, že 

netolerancia v rámci rôznych kultúr, náboženstiev alebo civilizácií nebola v žiadnom z 

konfliktov spôsobená pôvodným zmyslom, textom či prikázaniami žiadneho konkrétneho 

náboženstva, ale najmenšou súčasťou  danej civilizácie – jednotlivcom. Ak niekto namieta a 

hovorí o islamských radikáloch či fundamentalistoch, v tomto vyjadrení nám neodporuje, ale 

naopak – dáva za pravdu. Náboženský fundamentalizmus je vo svojej podstate návratom k 

„pravým koreňom viery”, vznikol aby obhájil jedinú a pravú pravdu, ktorú vyznávali jeho 

stúpenci, zároveň odsúdil všetky iné tvrdenia a radikálny islam je taktiež len dielom 

jednotlivcov, mutáciou pôvodnej interpretácie prameňa, slova alebo posvätného textu 

moslimov.  

 

Stret civilizácií 

 

Tak ako vo svojom diele The Clash of Civilizations píše S. Huntington, vplyvom 

sociálnej globalizácie pozorujeme začiatky desekularizácie sveta a náboženské kritérium 

rozdielnosti jednotlivých civilizácií, ktoré opisuje, považujeme rovnako ako on, za oveľa hlbšie 

ako rozdiely medzi akýmikoľvek politickými režimami či ideológiami. Snyder Huntingtona 

„chváli” za zapojenie náboženstva do vysvetlenia svetového poriadku a medzinárodných 

vzťahov, pretože ani jeden z následne menovaných či opísaných autorov nepremieta 

náboženstvo do medzinárodného usporiadania ako faktor a ani ako nástroj či okolnosť, ktorá 

by zapadala do ich postupov a teórií, avšak jedným dychom kriticky dodáva, že Huntington 

stavia náboženstvo príliš do centra a nemal by ním nahrádzať či vytláčať už existujúce 

paradigmy.  

Jeho dielo Stret civilizácií udáva jasne definované správanie kultúr a štátnych celkov 

v čase tesne po Studenej vojne. Z minulosti tento autor poukazuje na príklady mocenských 

záujmov, z viacerých spomeňme obdobie Veľkej francúzskej revolúcie s dôrazom na to, že 

v tomto období súperili o moc jednotlivé dynastie a vládcovia, na druhej strane v časoch 

dekolonizácie a zároveň s nástupom nacionalizmu sa hlavným nositeľom konfliktov stáva 

národný štát. Ďalším míľnikom je podľa neho koniec prvej svetovej vojny, kedy dochádza  

k absolútnemu ideologickému rozdeleniu sveta kvôli vzniku socialistických, komunistických, 

fašistických a iných ideí. V tomto bode dejín konflikt národov ustúpil konfliktu ideológií, 

pričom sa konkrétne jednalo o súperenie medzi liberálno-demokratickou, fašistickou 

a komunistickou koncepciou, avšak po druhej svetovej vojne sa s ideológiami menili aj 

politickí hráči a teda v období spomínanej Studenej vojny sledujeme spor medzi liberálnou 

demokraciou a komunizmom (Veselý, 2010). 
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Súhlasíme s tvrdením, že ideologické rozdelenie sveta po páde bipolarity nahradilo 

kultúrne rozdelenie sveta. Do kategórie kultúry zahrňujeme kategóriu civilizácie, pričom pod 

civilizáciou rozumieme najvyššie kultúrne zoskupenie ľudí a najširšiu úroveň kultúrnej identity 

s výnimkou úrovne, ktorá ich odlišuje od iných druhov. Jej spoločnými objektívnymi prvkami 

ako jazyk, dejiny, náboženstvo, zvyky, inštitúcie. Huntington rozlišuje 8 hlavných civilizácií: 

 západná (európska a severoamerická) 

 konfuciánska (čínska) 

 japonská 

 islamská (arabská, turecká a malajská) 

 hindská 

 pravoslávna (ortodoxná) 

 latinsko-americká 

 africká 

 

Západná civilizácia, ku ktorej patríme aj my, Európania, má niekoľko veľmi 

významných špecifík a hlavnými prameňmi, ktoré stáli pri jej zrode a kreovali jej identitu 

zvnútra aj navonok, sú: židovsko-kresťanské náboženstvo, grécka filozofia a rímske právo. 

Základný konflikt budúcnosti podľa Huntingtona, ak k nemu dôjde66, bude poslednou fázou vo 

vývoji konfliktov a tzv. stretom civilzácií v pravom slova zmysle – svetové konflikty budú 

prebiehať medzi národmi a skupinami odlišných civilizácií v modernom svete. Centrálnou osou 

svetovej politiky bude vzťah medzi Západom a zvyškom sveta. Nakoľko Korán a Biblia majú 

rovnaké východiská, autor ďalej konštatuje, že západná civilizácia je ohrozená v prvom rade 

islamskou civilizáciou, ktorej hranice autor označil za krvavé (Huntington, 2002).  

 

Náboženstvo a realizmus 

 

Snyder (rovnako aj my) považuje za najviac relevantnú dogmu realizmu dielo K. N. 

Waltza, ktorý v ňom dáva za pravdu faktu, že náboženstvo malo niekedy rozhodne obrovský 

vplyv na formovanie štátneho systému, definovalo jeho konštitučné zložky a živilo záujmy a 

budúce výhľady štátu. Ďalej vo svojom diele Theory of International Politics vyjadruje Waltz 

na rolu náboženstva svoj názor celkom jasne keď píše, že vynecháva zo svojej teórie  kultúru a 

teda aj náboženstvo, pretože budovanie tvrdého jadra si vyžaduje pozornosť len pre základné 

predpoklady vzťahu štruktúry k procesu (Waltz, 1979). Snyder tu podľa nás veľmi správne 

kritizuje Waltza a ostatných realistov za názor, že podľa nich je medzinárodná politika 

anarchická zrejme odjakživa. Waltz v podstate definuje štruktúru systému z hľadiska zásady, 

ktorou sú usporiadané alebo organizované jeho časti, funkčnej diferenciácie jednotiek systému 

a rozdelenia moci naprieč týmito jednotkami. Znovu sa so Snyderom v názoroch plne 

zhodujeme, že náboženstvo sa týka každej jednej zo spomínaných troch súčastí. Toto tvrdenie 

Snyder neskôr podložil diskusiou o náboženstve a národnom záujme, čo je tiež ďalšou z jeho 

hodnotných odborných úvah, vhodných k širšiemu samoštúdiu v oblasti medzinárodných 

vzťahov a mocenských záujmov. Ďalším dominantným názorom v tejto rozprave je, že zatiaľ 

čo nadnárodné subjekty a procesy môžu v súčasnosti v orientácii štátov na iné štáty  prevažovať 

                                                           
66 Pričom osobne zastávame názor, že takýto konflikt je v blízkej budúcnosti neodvratným. 
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či priam rozhodovať, no nemusí to tak ostať natrvalo.  Pri formovaní aktuálneho 

medzinárodného prostredia, v ktorom štáty konajú, si naďalej sami štáty stanovujú základné 

pravidlá a definujú prostredie, v ktorom tieto nadnárodné spoločnosti musia fungovať. Bolo by 

zaujímavé túto myšlienku S. Krasnera pretaviť do ideálneho fungovania liberálnych štátov, 

v ktorých by vedľa seba občania praktizovali rôzne náboženstvá ale zároveň by tieto  štáty67 

určovali pre náboženstvá podmienky fungovania a prostredie, tak ako ich regulovali v pôvodnej 

myšlienke pre nadnárodné spoločnosti. Vo svojom diele autor opisuje vznik pravidiel štátnej 

suverenity  vo vzťahu  k regulácii náboženstva a pripomína, že aj súčasní aktéri medzinárodnej 

politiky vznikali mnohokrát následkom európskych mocenských ťažení s ústredným motívom 

zjednotenia viery v danom regióne či krajine (Krasner, 1995). 

 

Konštruktivizmus 

 

Konštruktivizmus, ktorý má ústrednú úlohu pre identitu, normy a kultúru, by podľa J. 

Snydera mohol poskytnúť to najprirodzenejšie prostredie, v ktorom by sa autori tejto školy 

včlenili náboženstvo do teórie medzinárodných vzťahov, no napriek tomu a rovnako na moje 

počudovanie, index na konci Wendtovej knihy Social Theory of International Politics, priam 

definujúcej konštruktivizmus, nemá ani jediný odkaz na náboženstvo. Snyder veľmi 

premyslene a detailne poukazuje na konkrétne miesta v diele, kde by sa logicky aspoň zmienka 

o náboženstve mohla nachádzať: V rámci každej z troch kultúr anarchie (Hobbesova vojna 

všetkých proti všetkým, Lockov vlastný záujem všetkých suverénnych jednotiek, Kantovo 

priateľstvo založené na vzájomnom nenásilí) autor preberá tri postupne hlbšie stupne 

internalizácie kultúry založené na sile, cene a legitimite. Každá z nich by mohla mať svoju 

paralelu aj z hľadiska náboženstva, no žiadna z nich ju nemá (Wendt, 1999).  

 

Sekularizmus a liberalizmus 

 

Čo sa týka E. S. Hurd a jej diela The Politics of Secularism in International Relations, 

osobne nám imponuje jej názor, že sekularizácia nie je opakom náboženstva, ale 

porovnateľným typom svetonázoru, ktorý z náboženstva čerpá, prípadne mu kontruje. 

Súhlasíme so Snyderom, že nové štúdie sekularizmu, vrátane sekulárneho nacionalizmu nám 

pomáhajú pochopiť, že sekularizmus je definovaný správne prostredníctvom jeho postoja k 

náboženstvu a najlepšie je chápaný ako druh systému viery, pričom patrí do rovnakej kategórie 

ako náboženstvo. Čo sa týka liberalizmu M. Doyla, náboženstvo spomína v súvislosti s 

teokratickým režimom kde je v rozpore s Hurd, pretože vníma ideológiu sekularizácie a 

náboženstvo ako protichodné javy (Doyle, 1983). Na tomto mieste nás zaujalo, že sa Snyder 

názorovo prikláňa k Hurd a jej ideám, dotýka historických okolností reformácie a 

protestantizmu, prirovnáva myšlienku a éru osvietenstva ku kresťanskej forme sekularizácie. 

Samozrejme, pre porovnanie sme z tohto rozsiahleho, komplexného no naozaj 

systematizujúceho diela pre dodržanie rozsahu príspevku vybrali iba niekoľko zaujímavých 

autorov, ich diel a nášho a Snyderovho myslenia (Hurd, 2008). Popri štúdiu uvedenej literatúry 

                                                           
67 Väčší počet štátov, nakoľko sa dlhodobo domnievame a zastávame názor, že pre náboženstvo a vieru samotnú 

nie je možné vytýčiť akékoľvek geografické či geopolitické hranice.  
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sme nenašli žiadny zásadný ideový rozdiel či tému, v ktorej by sme s J. Snyderom vyslovene 

nesúhlasili, práve naopak – vo svojom diele podáva ucelený obraz prezentujúci miesto 

náboženstva, zatiaľ stále na okraji teórií medzinárodných vzťahov – čím nás privádza k 

hodnotným záverom predkladaného príspevku.  

 

Záver 

 

V minulých storočiach zohrávalo náboženstvo v oblasti medzinárodných vzťahov 

dôležitú, ak nie tú najdôležitejšiu, štátotvornú úlohu. Ako ústredný motív sa tiahlo celými 

dejinami, ich systematizáciou, veľmocenskými výbojmi, osídľovaním nových území, vojnami 

či paktmi mieru, až po sobášnu politiku a zaisťovanie línií a budúcich práv panovníkov a 

nástupníkov európskych dynastií. V Európe a Amerike modernej doby sa úloha náboženstva v 

teóriách usporiadania svetového poriadku napriek tomu dnes vyskytuje stále menej, až 

prichádzame do bodu, kedy sa v spoločnosti o viere a náboženstve nehovorí, pretože sa z každej 

strany obávame reakcie, ktorá by mohla zapríčiniť nový konflikt. Rozdielne civilizácie a 

náboženstvá majú o jednom pojme pritom len inú predstavu. Záverom nášho príspevku by sme 

ako príklad rozdielneho vnímania daných pojmov uviedli sekularizáciu – zatiaľ čo oddelenie 

cirkvi od štátu a slobodná voľba náboženstva sa pre západnú civilizáciu stali kresťanskou 

výsadou a princípom, z pohľadu moslima znamená sekularizácia úplné odstavenie náboženstva 

a takýto štát predstavuje z jeho perspektívy tzv. „godless society”. Veríme, že s pomocou našich 

doterajších vedomostí, s využitím stručnej analýzy idey sekularizmu, no najmä Snyderovho 

prehľadného diela sme našu počiatočnú tézu o nedostatočnom zahrnutí náboženstva do teórií 

medzinárodných vzťahov potvrdili, a to konkrétne na vybraných tvrdeniach o realizme, 

liberalizme, konštruktivizme. 
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ČLÁNOK 45 ODS. 4 ZMLUVY O FUNGOVANÍ EÚ V JUDIKATÚRE 

SÚDNEHO DVORA EÚ68 

 

Simona Kočišová 

 

Abstrakt 

Článok sa zaoberá vybranou judikatúrou Súdneho dvora, predmetom ktorej je interpretácia 

článku 45 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý upravuje prípustné obmedzenie vo 

vzťahu k voľnému pohybu pracovníkov ako podkategórie voľného pohybu osôb. Predmetné 

obmedzenie sa vzťahuje na zamestnávanie dotknutých osôb vo verejnej resp. štátnej službe. 

Cieľom príspevku je priblíženie východísk formulovaných v rozhodovacej činnosti Súdneho 

dvora v rámci prejudiciálneho konania, ktorého predmet spočíva v interpretácii dotknutého 

článku 45 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 

 

Abstract 

The contribution deals with selected case law of the Court of Justice of the European Union, 

the subject of which is the interpretation of Article 45 par. 4 of the Treaty on the Functioning 

of the European Union, which regulates the permissible restriction in relation to the free 

movement of workers as a subcategory of the free movement of persons. The restriction contains 

the employment of the persons considered as the public service. The aim of the contribution is 

to enlight the theoretical basis which were formulated in the court's case-law in the context of 

a preliminary ruling, the purpose of which is to interpret the Article 45 par. 4 of the Treaty on 

the Functioning of the European Union. 

 

Úvod 

 

 Ustanovenie obsiahnuté v čl. 45 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len 

,,ZFEÚ“) predstavuje výnimku z aplikácie právneho rámca obsiahnutého v čl. 45 ZFEÚ, ktorý 

je venovaný voľnému pohybu pracovníkov v rámci Európskej únie (ďalej len ,,EÚ“). Čl. 45 

ods. 4 ZFEÚ znie:,,Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na zamestnávanie v štátnej službe 

alebo verejnej službe.“. Predmetná formulácia čl. 45 ods. 4 ZFEÚ je však relatívne všeobecná 

a je teda nezriedka v praxi zložité pre vnútroštátne súdy, ktoré aplikujú právo EÚ v tejto oblasti 

posúdiť, či je v danom konkrétnom prípade možná aplikácia tejto výnimky. K interpretácii za 

účelom jednotnej aplikácie tohto ustanovenia dopomáha svojou judikatúrou Súdny dvor. 

Vzhľadom na uvedené sa tak v príspevku priblížim tri novšie rozhodnutia Súdneho dvora, 

ktorým podáva výklad jednak pojmu ,,verejná služba“ a zároveň, ktorým ozrejmuje možnosti 

aplikácie výnimky ustanovenej v čl. 45 ods. 4 ZFEÚ. 

 

Všeobecne k obsahu voľného pohybu pracovníkov a jeho prípustným obmedzeniam 

 

V úvode je potrebné vymedziť voľný pohyb pracovníkov ako určitú subkategóriu 

základnej slobody zaručenej v rámci vnútorného trhu EÚ, ktorou je voľný pohyb osôb. Vo 

                                                           
68 Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-14-0893 
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vzťahu k voľnému pohybu pracovníkov je výrazným diferenciačným znakom, ktorý odlišuje 

túto subkategóriu od všeobecnej kategórie voľnému pohybu osôb, predpoklad určitej 

hospodárskej činnosti, ktorú má, alebo chce určitá osoba-teda pracovník vykonávať 

v hostiteľskom členskom štáte v dôsledku čoho takáto osoba prispieva k chodu ekonomík 

členských štátov.69  

Právny rámec upravujúci voľný pohyb pracovníkov je obsiahnutý tak v primárnom ako 

aj v sekundárnom práve EÚ, pričom nemožno opomínať ani mimoriadne dôležitú kategóriu 

prameňov práva EÚ, ktorou je judikatúra Súdneho dvora, ktorá poskytuje najmä interpretačné 

východiská pre aplikáciu ustanovení primárneho a sekundárneho práva. 

V primárnom práve je voľný pohyb pracovníkov upravený najmä prostredníctvom čl. 

45 ZFEÚ, ktorý disponuje priamym účinkom (Siman - Slašťan, 2012, s. 370) až 48 ZFEÚ 

a následne prostredníctvom aktov sekundárneho práva, ktorými sú nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie, ďalej 

smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/38/ES zo dňa 29. apríla 2004 o práve občanov 

Únie a ich rodinných príslušníkov slobodne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia 

členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 

68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/95/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 

93/96/EHS a v neposlednom rade nemožno, z hľadiska spomínaného predpokladu 

hospodárskej činnosti vykonávanej pracovníkom, ktorá bude mať za následok odvádzanie ako 

aj prijímanie dávok sociálneho zabezpečenia, opomenúť ani nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. 

Obsahom voľného pohybu pracovníkov je katalogizovaný rozsah práv, ktorých 

zabezpečenie a realizácia prispieva k celkovému fungovaniu vnútorného trhu EÚ ako  priestoru 

bez vnútorných hraníc70, pričom tento je formulovaný v právnom rámci, ktorý upravuje výkon 

predmetnej slobody spočívajúcej vo voľnom pohybe pracovníkov. Práva vyplývajúce 

pracovníkom z voľného pohybu pracovníkov možno zaradiť do troch kategórií a to v prvom 

rade do kategórie základných práv71, ktorá zahŕňa zrušenie akejkoľvek diskriminácie, ďalej 

kategórie práv,  ktoré sú predpokladom pre výkon základných práv72, pričom táto kategória 

zahŕňa napr. právo na voľný pohyb a pobyt, právo uchádzať sa o skutočne ponúkané pracovné 

miesta a pod. a tretej kategórie tzv. práv iného druhu, pod ktoré patrí napr. právo na členstvo 

v odboroch, právo na sociálne zabezpečenie a iné. 

Prípustnosť obmedzení voľného pohybu pracovníkov je podmienená dodržaním zásady 

subsidiarity a zásady proporcionality, pričom však musí byť splnená taktiež podmienka 

spočívajúca v zabezpečení určitého verejného záujmu. Vo všeobecnosti sú podmienky 

verejného záujmu definované v čl. 45 ods. 3 ZFEÚ prostredníctvom obdobného konceptu ako 

pri ostatných slobodách vnútorného trhu73, t. j. verejný poriadok, verejná bezpečnosť a ochrana 

                                                           
69 Bod 4 preambuly k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady č. 492/2011 o slobode pohybu pracovníkov v 

rámci Únie: ,,Sloboda pohybu je základným právom pracovníkov a ich rodín. Mobilita pracovných síl v rámci 

Únie musí byť jedným zo spôsobov, ktorými sa pracovníkom zaručuje možnosť zlepšiť si svoje životné a pracovné 

podmienky a podporiť spoločenský postup, pričom zároveň pomáha uspokojiť požiadavky ekonomík členských 

štátov. Malo by sa potvrdiť právo všetkých pracovníkov v členských štátoch vykonávať činnosť podľa vlastnej 

voľby v rámci Únie.“ 
70 Čl. 26 ods. 2 ZFEÚ 
71 Čl. 45 ods. 2 ZFEÚ 
72 Čl. 45 ods. 3 ZFEÚ 
73 voľný pohyb tovarov, voľný pohyb služieb, voľný pohyb kapitálu 



214 
 

verejného zdravia, avšak v čl. 45 ods. 4 ZFEÚ je uvedená špecifická výnimka z aplikácie 

ustanovení o voľnom pohybe pracovníkov, ktorou je verejná resp. štátna služba.  

 

Judikatúra Súdneho dvora 

 

 V rámci rozhodovacej činnosti Súdneho dvora bola vo viacerých prípadoch 

prostredníctvom prejudiciálneho konania (Siman - Slašťan, 2012, s. 279) poskytnutá 

interpretácia čl. 45 ods. 4 ZFEÚ najmä vo vzťahu k pojmu verejná služba, čo v značnej miere 

prispelo nie len k ozrejmeniu možnosti výnimky z aplikácie ustanovení o voľnom pohybe 

pracovníkov z dôvodu, že ide o verejnú službu, ale súčasne takáto interpretácia aj ozrejmila 

resp. doplnila interpretáciu pojmu pracovník. V tejto súvislosti je tak potrebné v rámci 

priblíženia relevantnej aktuálnej judikatúry Súdneho dvora komplexne pristupovať 

k interpretácii, ktorú v daných prípadoch Súdny dvor poskytuje a teda popri interpretácii čl. 45 

ods. 4 ZFEÚ upriamiť pozornosť aj na relevantné súvisiace články. 

 

Prípad Neidel74 

 

 Pán Neidel vykonával funkciu hasiča a neskôr funkciu veliteľa hasičského zboru 

v Nemecku, pričom v tejto súvislosti tak bol v služobnom pomere. Pán Neidel pri odchode do 

dôchodku požiadal aby mu bola preplatená nevyčerpaná dovolenka v trvaní 86 dní, čo 

zodpovedá hrubej mzde v sume 16 821,60 eura. Táto žiadosť mu bola zamietnutá nemeckými 

orgánmi z dôvodu, že nemecké právo v oblasti verejnej služby neupravuje preplatenie 

nevyčerpaných dní dovolenky. Podľa nemeckých orgánov sa článok 7 ods. 2 smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch 

organizácie pracovného času (ďalej len ,,smernica 2003/88“), ktorý upravuje, že: ,,Namiesto 

minimálnej doby ročnej platenej dovolenky nemôže byť vyplatená peňažná náhrada, s výnimkou 

prípadov skončenia pracovného pomeru.“ sa na úradníkov nevzťahuje. Pričom navyše tvrdia, 

že odchod do dôchodku nespadá pod pojem „skončenie pracovného pomeru“ v zmysle smernice 

2003/88.  V danom prípade bolo nevyhnutné posúdiť do akej miery sa budú vzťahovať 

ustanovenia smernice 2003/88 na situáciu pána Neidla, konkrétne v súvislosti so skutočnosťou 

či sa na pána Neidla, ktorý je v služobnom pomere bude hľadieť ako na pracovníka, alebo či sa 

naň bude vzťahovať aplikácia výnimky uvedenej v čl. 45 ods. 4 z dôvodu výkonu verejnej 

služby. 

 V tejto súvislosti Súdny dvor poukázal na definíciu pojmu „pracovník“, pričom 

poukázal na skutočnosť, že tento nemožno vykladať reštriktívne. Za „pracovníka“ je podľa 

Súdneho dvora potrebné považovať osobu, ktorá vykonáva skutočné a konkrétne činnosti, s 

výnimkou činností, ktoré sú tak obmedzené, že sa javia ako čisto okrajové a vedľajšie. 

 Charakteristickým znakom pracovnoprávneho vzťahu výkon plnení počas určitého 

časového obdobia, v prospech inej osoby a pod jej vedením, za odmenu. Hoci bol pán Neidel 

v služobnom pomere, napĺňal tieto pojmové znaky pracovníka a v tejto nadväznosti Súdny dvor 

k aplikácii čl. 45 ods. 4 ZFEÚ uvádza, že doložka o výnimke uvedená v tomto článku, ktorá sa 

vzťahuje na zamestnania v štátnej alebo verejnej službe nestanovuje rozlíšenie, či je pracovník 

                                                           
74 Rozsudok Súdneho dvora z 3. mája 2012, C-337/10 Neidel, ECLI:EU:C:2012:263 
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zamestnaný ako robotník, zamestnanec alebo úradník, alebo či sa jeho pracovnoprávny vzťah 

spravuje verejným právom alebo súkromným právom. Vzhľadom na uvedené sa tak označenie 

takýchto pozícií (akou je napr. aj pozícia úradníka vo veci samej) nemôže predstavovať 

výkladové kritérium zodpovedajúce požiadavkám práva Únie.  

 

Prípad Haralambidis75 

 

 V danom prípade bolo začaté konanie o vymenovaní nového predsedu prístavného 

orgánu. V judikatúre vnútroštátnych súdov boli prístavné orgány kvalifikované ako 

„verejnoprávne inštitúcie“ alebo „verejné hospodárske podniky“. Je teda potrebné určiť právnu 

povahu prístavného orgánu pre prípad ak je fyzická osoba s inou štátnou príslušnosťou 

vymenovaná do funkcie predsedu, nakoľko ak sa orgánu prizná postavenie verejného 

hospodárskeho podniku konajúceho v rámci súkromného práva, neexistoval by nijaký dôvod 

namietať také vymenovanie avšak v prípade, že by sa takému orgánu priznalo postavenie 

verejnoprávnej inštitúcie konajúcej inštitucionálne v rámci verejného práva, mala by zo zákona 

vlastnosti „orgánu verejnej správy“ a išlo by teda o opačný prípad. Právomoci predsedu 

prístavného orgánu majú verejnoprávnu povahu, pričom tento predseda má povinnosť 

zabezpečovať plavbu v prístavnej zóne, pripravovať regulačný plán prístavu a vyhotovovať 

trojročný operatívny plán. Okrem toho činnosť predsedu prístavného orgánu sa sa podľa 

vnútroštátneho súdu nejaví ako činnosť, ktorá súvisí s pracovnoprávnym pomerom k 

správnemu orgánu, ale zdá sa, že súvisí s udelením úlohy, ktorú zveruje vládny orgán Talianska 

republiky, pričom súčasne je časovo obmedzená a musí byť vykonávaná v postavení predsedu 

právnickej osoby, ktorú právo Únie zahrnuje pod verejnoprávny subjekt. 

 Súdny dvor v danom prípade v úvode ozrejmuje čo treba chápať pod pojmom „štátna 

služba alebo verejná služba“ v zmysle článku 45 ods. 4 ZFEÚ, pričom pripomína, že uvedené 

treba v celej Únii vykladať a uplatňovať jednotne a nemožno ho ponechať len na zvážení 

členských štátov. Súčasne pripomína, že výnimku treba vykladať tak, aby sa z hľadiska jej 

pôsobnosti obmedzovala len na to, čo je striktne nevyhnutné na ochranu záujmov, ktoré toto 

ustanovenie chráni. Pojem „štátna služba alebo verejná služba“ v zmysle článku 45 ods. 4 ZFEÚ 

sa týka ,,pracovných miest, ktoré sú spojené s priamym či nepriamym výkonom verejnej moci a 

plnením úloh zameraných na ochranu všeobecných záujmov štátu či iných subjektov verejného 

práva, pričom ich predpokladom je osobitný vzťah solidarity medzi príslušným úradníkom a 

štátom, ako aj vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú základom vzťahu štátnej príslušnosti“76. 

Negatívnym pôsobnosť výnimky sa vzťahuje na ,,pracovné miesta, ktoré sú síce spojené so 

štátom alebo inými verejnoprávnymi inštitúciami, avšak nezúčastňujú sa na plnení úloh, ktoré 

sú súčasťou verejnej správy ako takej“77. 

V danom prípade Súdny dvor konštatuje, že vo vzťahu k úlohám zvereným predsedovi 

prístavného orgánu treba konštatovať, že okrem predsedania výboru pre správu prístavu sa 

ostatné činnosti obmedzujú na funkcie spočívajúce v právomoci predsedu prístavného orgánu 

                                                           
75 Rozsudok Súdneho dvora z 10. septembra 2014, C-270/13, Haralambidis, ECLI:EU:C:2014:2185 
76 pozri najmä rozsudky Komisia/Grécko, C‑290/94, EU:C:1996:265, bod 2, a Colegio de Oficiales de la Marina 

Mercante Española, EU:C:2003:515, bod 39 
77 k tomu pozri rozsudky Komisia/Grécko, EU:C:1996:265, bod 2, a Colegio de Oficiales de la Marina Mercante 

Española, EU:C:2003:515, bod 40 
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navrhovať výboru pre správu prístavu určité opatrenia spojené s bežným riadením prístavu a na 

tieto nemožno uplatniť čl. 45 ods. 4 ZFEÚ nakoľko v tomto zmysle predseda nedisponuje 

rozhodovacou právomocou, ktorá naopak prináleží výboru pre správu prístavu. Taktiež vo 

vzťahu k právomoci koordinovať a podporovať činnosti iných subjektov z týchto nevyplýva, 

že subjekty, ktorých činnosť predseda koordinuje a podporuje by boli poverené funkciami 

patriacimi pod štátnu službu alebo verejnú službu. Za činnosť, na ktorú by bolo možné 

aplikovať čl. 45 ods. 4 ZFEÚ Súdny dvor nepovažoval v danom prípade ani vydávanie koncesií 

a povolení pre zóny a prístavné móla podnikom, ktoré majú záujem vykonávať prístavné 

činnosti alebo poskytovať prístavné služby, nakoľko takéto vydávanie posúdil ako akty riadenia 

hospodárskej povahy. 

 S výkonom verejnej moci v zmysle čl. 45 ods. 4 ZFEÚ však mohla byť v danom prípade 

spojená právomoc vo vydávaní príkazov resp. oprávnenie prijímať záväzné rozhodnutia, za 

účelom ochrany všeobecných záujmov štátu, in concreto záujem spočívajúci v celistvosti 

verejného majetku. Avšak uplatnenie čl. 45 ods. 4 ZFEÚ nemôže byť odôvodnené iba 

skutočnosťou, že výsady verejnej moci sú predsedovi priznané vnútroštátnym právom. Ďalej 

by bolo potrebné aby tieto výsady skutočne vykonával pravidelne a nepredstavovali by len 

zanedbateľnú časť jeho činností, pričom z informácií, ktoré poskytla talianska vláda, však 

vyplývalo, že ide len o okrajovú časť činnosti predsedu. 

 

Prípad Brouillard78 

 

 Súdny dvor v danom prípade posudzoval najmä otázky spojené s uznávaním kvalifikácií 

a aplikáciou právneho rámca vzťahujúceho sa na voľný pohyb pracovníkov, v rámci ktorej sa 

v časti rozhodnutia venuje aj interpretácii čl. 45 ods. 4 ZFEÚ in concreto je posudzovaná 

otázka, či ustanovenie čl. 45 ods. 4 možno aplikovať aj vo vzťahu k pôvodu kvalifikácie, ktorá 

bola získaná v inom členskom štáte, ako v tom v ktorom sa žiada uznať za účelom výkonu 

určitého povolania pri ktorom je v tomto konkrétnom prípade diskutabilné, či spadá pod tzv. 

verejnú službu.  

 Pán Brouillard, bol belgickým štátnym občanom a pracoval na oddelení dokumentácie 

a zosúlaďovania textov Kasačného súdu v Belgicku. Po absolvovaní špecializovaného štúdia 

ľudských práv získal akademický titul udelený belgickou univerzitou. Po absolvovaní 

korešpondenčného vzdelávania získal francúzsky titul master v odbore právo, ekonómia a 

manažment so zameraním na súkromné právo, špecializácia právnik – prekladateľ, udelený 

francúzskou univerzitou. Pán Brouillard sa prihlásil do výberového konania na pozíciu 

referendára na Kasačnom súde, pričom výberová komisia Kasačného súdu zamietla prihlášku 

pána Brouillarda do výberového konania ako neprípustnú, čo odôvodňovala tým, že na 

vymenovanie za referendára na Kasačnom súde je potrebný titul doktora práva, bakalára práva 

alebo magistra práva priznaný belgickou univerzitou, čím sa má zabezpečiť, že uchádzač má 

požadovanú spôsobilosť na výkon tohto povolania v Belgicku. Vnútroštátny súd sa inter alia 

pýtal, či predstavuje funkcia referendára na Kasačnom súde zamestnanie v štátnej službe alebo 

verejnej službe v zmysle článku 45 ods. 4 ZFEÚ, a je teda vylúčené uplatnenie čl. 45 ZFEÚ a 
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49 ZFEÚ a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných 

kvalifikácií. 

 

Záver 

 

 Na základe vybraných rozhodnutí Súdneho dvora možno dospieť jednak k stanoveniu 

určitých pojmových znakov verejnej služby, ako pojmu obsiahnutom v čl. 45 ods. 4 ZFEÚ ako 

aj k určitým pravidlám aplikácie predmetného článku. 

 Z prípadu Neidel vyplýva, že aplikácia čl. 45 ods. 4 ZFEÚ, ktorá by v danom prípade 

znamenala, že na pána Neidla sa nebudú vzťahovať ustanovenia o voľnom pohybe 

pracovníkov, vrátane práv mu prislúchajúcich ako pracovníkovi na základe eurokonformného 

výkladu smernice 2003/88, nemôže vyplývať len zo skutočnosti, že dotknutá osoba má 

postavenie úradníka podľa vnútroštátnych predpisov. Uvedené teda naznačuje, že určenie či ide 

o verejnú službu podľa čl. 45 ods. 4 ZFEÚ treba posudzovať aj v kontexte interpretácie pojmu 

pracovník celkovo podľa čl. 45 ZFEÚ a okrem uvedeného je z posúdenia Súdnym dvorom 

zrejmé, že služobný pomer nemožno apriori stotožňovať s pojmom verejná služba.79 

 Z rozhodnutia Súdneho dvora v prípade Haralambidis aj s odkazom na jeho predošlú 

judikatúru tak vyplývajú určité definičné kritéria pojmu verejná služba, pričom týmito sú: i) 

priamy či nepriamy výkonom verejnej moci; ii) plnenie úloh zameraných na ochranu 

všeobecných záujmov štátu či iných subjektov verejného práva; iii) vzťah solidarity 

a vzájomnosti medzi dotknutou osobou a štátom vyplývajúci zo štátnej príslušnosti; iv) 

pravidelný a nie len zanedbateľný výkon. 

 S poukazom na posúdenie Súdnym dvorom v prípade Brouillard je relevantné uviesť, 

že vo vzťahu k vymedzeniu aplikácie čl. 45 ods. 4 ZFEÚ táto sa vzťahuje na prípady týkajúce 

sa ,,štátnych príslušníkov iných členských štátov“, pričom v tejto súvislosti možno aj v rámci 

skutkových okolností prípadu teda konštatovať, že vylúčenie aplikácie ustanovení o voľnom 

pohybe pracovníkov z dôvodu, že sa jedná o verejnú službu v zmysle čl. 45 ods. 4 ZFEÚ možno 

uplatniť len za predpokladu, že sa jedná o príslušníka iného členského štátu a teda 

rozhodujúcim determinantom pre aplikáciu tohto ustanovenia je cudzia štátna príslušnosť 

takejto osoby a nie iné aspekty, ktorými je napríklad nadobudnutie odbornej kvalifikácie v inom 

členskom štáte.80 
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ŽELEZNÝ ZÁKON OLIGARCHIE Z POHĽADU R. MICHELSA 
 

Barbora Kollárová 

 

Abstrakt 

Pred viac ako sto rokmi vznikla štúdia, ktorá sa stala najvplyvnejšou knihou 20. storočia. 

Robert Michels v tejto svojej štúdii „O sociológii politických strán v modernej demokracii“ 

podal prvý systematický obraz politického straníctva zo sociologického hľadiska, na základe 

ktorého sformuloval tzv. „Železný zákon oligarchie“. R. Michels sa zaoberal vnútorným 

fungovaním strán a došiel k záveru, že sa za maskou zdanlivo demokraticky organizovanej a 

riadenej strany skrýva organizácia s výrazne vyvinutými oligarchickými sklonmi. A tak, na 

rozdiel od všeobecne deklarovaných demokratických princípov vlády väčšiny, vládne podľa 

tohto zákona úzka menšina vyvolených – oligarchov. Cieľom článku bude analyzovať fenomén 

oligarchie a indikovať príčiny jej vzniku v politických stranách z pohľadu R. Michelsa. 

 

Abstrakt 

More than one hundred year ago a study was published, which has become the most influential 

book of the 20th century. Robert Michels has in his study “About sociology of the political 

parties in the modern democracy” addressed the first systematic image of the political 

partisanship from the sociological point of view, on the basis of which he formulated so called 

“Iron Law of the Oligarchy”. R. Michels has dealt with the internal functioning of parties and 

came to the conclusion, that behind the mask of seemingly democratically organized and 

managed party is hiding an organization with markedly developed oligarchical inclination. And 

in contrast with the generally declared democratic principles of rule of the majority, according 

to this law there rules the minority of chosen – oligarchs. The aim of this article is to analyze 

the phenomenon of oligarchy and to indicate the causes of its formation in the political parties 

from the point of view of R. Michels..  

 

Politologické pozadie vzniku „železného zákona oligarchie“ 

 

Politické strany sú základom modernej demokracie, preto je bez nich nepredstaviteľná. 

V tomto kontexte sa v rámci európskej politológie stáva dominantnou činnosťou skúmanie 

politických strán a straníckych systémov. Napriek tomu, že samotný pojem „strana“ či 

„straníckosť“ boli už integrálnou súčasťou analýz štátu a politiky v antickom období (napríklad 

v súvislosti s gréckymi mestskými štátmi či s talianskymi mestskými republikami), ich moderný 

vznik a funkcie sú rezultátom procesov, ktoré prebehli v druhej polovici 19. a začiatkom 20. 

storočia.  

Vo všetkých dnešných demokraciách sa však skrýva napätie, ktoré spočíva v tom, že v 

spoločnosti pôsobia politické strany nevyhnutné na sprostredkovanie vôle občanov vo vzťahu 

k orgánom demokratického štátu a zároveň tieto strany trpia vysokou nedôverou ako zo strany 

voličov, tak aj zo strany samotných radových straníkov. Občania častokrát nepovažujú politické 

strany za spoľahlivý a dôveryhodný nástroj reprezentácie ich vlastných názorov a postojov a 

zároveň mnohí straníci poukazujú na zlyhávajúcu vnútrostranícku demokraciu a oklieštenosť 
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ich práv. Tieto faktory dávajú súčasným demokraciám zvláštnu dynamiku, ktorá so sebou 

prináša okrem iného aj kritiku politických strán a straníctva. 

Dejiny politického myslenia nám poskytujú mnoho teoretikov, ktorí sa fenoménom 

uvedenej kritiky zaoberali. Jednou z inšpiratívnych úvah, ktorá ovplyvnila reformy hlavných 

amerických politických strán počas 20. storočia bola Madisonova kritika straníctva. V „Liste 

Federalistov“ sa kriticky odvolával na „stranícke kliky“ predstavujúce určitú skupinu ľudí 

(väčšinu alebo menšinu), ktorá je zjednotená a poháňaná vybranou spoločnou pohnútkou, 

záujmom či vášňou. Tie stoja v rozpore s právami iných občanov či celkovými záujmami celej 

spoločnosti. Federalisti však nemali v tom čase na mysli priamo politické strany v ich dnešnej 

podobe a forme, napriek tomu sa ich kritický pohľad na zoskupenie politikov, zamerané na 

kontrolu politickej moci v štáte, stal „predmodelom“ negatívneho pohľadu na problematiku 

straníctva. (Rybář, 2011) 

Negatívne a kritické názory na trvalé politické organizácie rozvíjali aj iní autori v 

neskoršom období, na základe ktorých boli politické strany negatívnym javom zapríčineným 

národnou a priemyselnou revolúciou ako aj rozširovaním volebného práva a vznikom 

parlamentov. Skeptický postoj voči stranám mal aj nemecko-taliansky teoretik Robert Michels, 

ktorému sa budeme podrobnejšie venovať v celom našom príspevku. Charakteristickým 

prvkom každej politickej strany je súťaženie a boj, a to sa nedá odlúčiť a odmyslieť od 

straníctva, pretože aj ono v sebe skrýva problematiku boja s inou stranou, boj o nárast straníkov 

a pod., ktoré sú častokrát ostré a násilné. Odstránenie boja v stranách znamená podľa mnohých 

autorov odstránenie samotnej strany. Kľúčovým znakom straníctva je premena demokracie na 

oligarchiu, na základe ktorej rozhoduje vo všetkých stranách úzky okruh organizovaných, a to 

nielen o činnosti strany (o straníkoch), ale nepriamo, prostredníctvom politiky, aj o všetkých 

nestraníkoch. Na základe toho je nositeľom a vykonávateľom dnešnej demokracie vždy 

pomerne malá skupina ľudí. (Beneš, 1999) 

V tomto kontexte je veľmi prínosným teoretikom R. Michels, ktorý sa touto 

problematikou zaoberal empiricky a jeho štúdia „O sociológii straníctva v modernej 

demokracii“ položila základy politickej sociológie. Uvedený autor, ktorý bol veľkým kritikom 

demokracie 20. storočia, teoreticky podporoval názor V. Pareta, že väčšina spoločností nie je 

schopná vládnuť sama. Dejiny predstavujú sériu revolúcií, pri ktorých dochádza k náhrade 

starej elity novou elitou. Vodcovstvo je nutným prvkom každej formy spoločenského života a 

vo svojom vývoji je v antagonistickom postavení s najpodstatnejšími postulátmi demokracie. 

(Loužek, 2010) 

Na základe týchto úvah sformuloval R. Michels „Železný zákon oligarchie“, na základe ktorého 

smerujú veľké organizácie k rozdeleniu (každej strany či odborového hnutia) na vládnucu 

menšinu a ovládanú väčšinu. Bez tohto hierarchického členenia by bola každá veľká 

organizácia ťažkopádna. Z tohto dôvodu prijíma rozhodnutia reálne len úzky okruh ľudí, 

nakoľko masy nie sú schopné samé zlepšovať svoje postavenie v spoločnosti a ich neschopnosť, 

resp. nekompetentnosť ich núti k tomu, aby sa spoliehali na vodcov. (Loužek, 2010) 

Existuje len minimálne množstvo kľúčových publikácii zaoberajúcich sa výskumom 

demokracie a politických strán, ktoré ešte aj po viac ako sto rokoch majú svoju vedeckú 

relevanciu. Jednou z takýchto publikácii je aj vyššie uvedená kniha R. Michelsa z roku 1911, 

pretože autorove tézy majú širokú implikáciu, dotýkajúcu sa roviny politického systému, hlavne 
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v otázke možnosti či nemožnosti skutočnej demokracie. Na túto publikáciu môžeme nazerať z 

troch rozličných uhlov (Wiesendahl, 2014): 

 ako štúdium vnútornej štruktúry politických strán a pozorovanie vplyvov rôznych 

vonkajších a vnútorných faktorov na danú štruktúru 

 ako empirický príspevok k myšlienkovej teórii elít 

 ako prínos k vnútrostraníckej diskusii vtedajšej Sociálnodemokratickej strany Nemecka 

(SPD), poprípade celého sociálnodemokratického hnutia, ktorý mal prispieť k diskusii 

o úlohe, akú plní strana alebo akú by mala plniť v dosahovaní socializmu 

 

Sformulovanie „Železného zákona oligarchie“ by nebolo možné bez nadobudnutých 

skúsenosti autora, ktoré naberal ako člen vtedajšej najväčšej robotníckej strany v Európe. Len 

ten, „kto pozná každodenný život strany, má vnútorne vedomosti o straníckych štruktúrach, 

politických rozhodovacích procesoch, o psychologických a sociálnych rozporoch, ktorými sa 

strana vyznačuje, dokáže skoncipovať nejaké konštruktívne závery a ponúknuť základ pre 

vedecké bádanie“. (Siri, 2012, s. 51) R. Michels týmito predispozíciami disponoval. Veľmi 

prínosným determinantom zaručujúcim aktuálnosť zákona oligarchie aj v súčasnej dobe je aj 

kreatívna prepojenosť rôznych akademických disciplín ako sociológia, ekonómia, história či 

politológia.  

Nad „železným zákonom oligarchie“ nie je možné zvíťaziť, preto je podľa V. 

Bělohradského žiadúcim opatrením demokraciu tomuto zákonu prispôsobiť a nazerať naňho 

vertikálnou dimenziou demokracie. To znamená, že nevnímať ho ako ohrozenie, ale skôr ako 

nutnú podmienku jej úspešného fungovania, bez ktorej by nebolo možné organizovať efektívne 

kolektívne akcie. (Bělohradský, 2016) 

 

Všeobecné vymedzenie pojmu „oligarchia“ 

 

Slovo oligarchia pochádza z gréckeho slova „oligoi“, ktoré znamená menšina a 

„archein“ v preklade vládnuť. Oligarchia je teda vláda menšiny, vláda úzkej skupiny ľudí, ktorí 

sú častokrát prepojení osobnými vzťahmi a vykonávajú svoju moc v spoločnosti a nad 

spoločnosťou, pod prizmou svojich vlastných egoistických záujmov. (Wiedergrün, 2016) V 

antickom učení o vládnych formách predstavovala oligarchia degenerovanú aristokraciu, ktorá 

vznikla vtedy, keď aristokratická elita prestala vládnuť v danom štáte s cieľom dosiahnuť 

všeobecné blaho a začala preferovať vlastné záujmy. (Kuske, 2013) 

Oligarchia nie je oficiálne deklarovanou štátnou formou, nepredstavuje ani reálny 

ideologický koncept, ide skôr o stav, ktorý sa v spoločnostiach cyklicky opakuje. (Kuske, 2013) 

Napriek tomu má v praxi dvojaký význam: na jednej strane ide o označenie úzkej skupiny ľudí, 

na druhej strane môžeme hovoriť o potenciálnom variante formy vlády. 

Najstaršiu zmienku o oligarchii nachádzame v starovekom Grécku v súvislosti s 

kreovaním „polis“ (mestských štátov), v ktorých bolo nutné vyriešiť dve záležitosti: moc a 

vládu. Monarchia ako vládna forma sa stala už prežitkom a do demokracie, ako ľudovej vlády 

(demos), bolo ešte ďaleko. Z toho dôvodu sa k moci dostala elita miest reprezentovaná úzkou 

skupinou aristokratov, čím sa otvorila cesta pre oligarchickú vládu. Inštitút oligarchie sa stal 

predmetom skúmania nielen Platóna či Aristotela,  ale aj mnohých iných mysliteľov novoveku 

a súčasného obdobia. 
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V Platónova oligarchia funguje na princípe vlády malej skupiny bohatých, kde sú 

zároveň aj úrady rozdeľované podľa majetku. Jedinou hodnotou sú v tomto prípade peniaze. 

Múdrosť a statočnosť v systéme nehrá dôležitú rolu, čo vedie k tomu, že vláda bohatých sa 

stane pre väčšinu (čoraz chudobnejšiu) neznesiteľná a vzbúri sa proti nej. Výsledkom tohto 

procesu je tak nastolenie demokracie, vlády slobody. (Platón, 2007) 

Aristoteles v piatej knihe jeho diela „Politika“ uvádza, že najčastejšie vznikajú dve 

formy vlády, a to demokracia a oligarchia. Demokracia je vláda chudobných a oligarchia zas 

vláda bohatých. Väčšinou tvoria bohatí menší počet a chudobní tvoria väčší počet, ale to 

kľúčové, čo definuje oligarchiu a demokraciu podľa Aristotela nie je v skutočnosti počet 

vládnucich, ale to, či vládnu bohatí alebo chudobní. Oligarchia ma viacero podôb. Prvým typom 

oligarchie je jej umiernená forma, v ktorej vládnu vládcovia v súlade so zákonom. V úradoch 

figuruje skupina ľudí, ktorá nadobudne určitý majetok, ale nejde o veľké množstvo. Druhý typ 

oligarchie postuluje v prípade úradovania oveľa vyššiu majetkovú výmeru. Vládcovia aj v 

tomto type vládnu v súlade so zákonmi, ale v tomto prípade je ich už menej a disponujú väčším 

bohatstvom. V treťom type oligarchie sa nachádza ešte väčšia limitácia, podstatou ktorej je 

dedičná účasť na úrade, veľmi úzky okruh bohatých vládcov, ktorí navyše nevládnu v súlade 

so zákonom. (Aristoteles, 2006) 

S problematikou oligarchie sa stretávame aj v antickom Ríme, ďalej v stredoveku aj v 

novoveku. Azda najprepracovanejšou štúdiou, zaoberajúcou sa problematikou oligarchie je 

kniha R. Michelsa, v ktorej sa venuje javom ako okolnosti vzniku oligarchie, príčiny jej vzniku, 

jej prejavy a pod. 

 

Problematika oligarchie z pohľadu R. Michelsa 

 

Problém oligarchie spočíval v existencii absolutistickej monarchie, ktorej podstatou 

bola vôľa jednotlivca. Motívy a právnické odôvodnenie tohto stavu nájdeme v 

transcendentálnej metafyzike, nakoľko fundovaným a logickým základom každej monarchie 

bolo dovolávanie sa Boha. Ako píše aj R. Michels, tak „Boh musí zostúpiť z neba a vytvorí 

monarchistickému hradu štátoprávnu oporu – kráľovstvo z milosti božej. Preto je 

monarchistický systém z hľadiska práva večný a nemenný, nedotknuteľný ľudským právom a 

vôľou. Kráľovstvo môže byť právne odstránene jedine Bohom“. (Michels, 1931, s. 11) Proti 

princípu monarchie stoji princíp demokracie, ktorý dáva všetkým občanom rovnosť pred 

zákonom a poskytuje každému možnosť dostať sa na sociálnej stupnici na tie najvyššie miesta. 

Vďaka tomu tak dochádza k zániku všetkých rodových privilégií a „boj o prednosť ľudskej 

spoločnosti rozhoduje o zdatnosti jednotlivca“. (Michels, 1931, s. 11) 

Realita je však taká, že obe formy vlády nie sú absolútnym protikladom, pretože 

prevažná väčšina tých, ktorí vládnu, sa v týchto formách stretávajú opäť. Demokracia je ale 

podľa R. Michelsa jediná prijateľná cesta, akou zvrhnúť aristokraciu a nastoliť nové panstvo – 

panstvo zákonné (Weberovho typu). Z načrtnutej problematiky vyplýva skutočnosť, že aj to 

konzervatívne, čo reprezentovala aristokracia, si začalo pod tlakom politického vývoja 

osvojovať základný zákon modernej politiky a upúšťalo od vyššie načrtnutej náboženskej 

axiómy. V tomto kontexte môžeme sledovať dva paradoxy, o ktorých hovorí R. Michels: na 

jednej strane vystupuje aristokracia v modernom straníckom živote rada v demokratickej forme, 

naproti tomu je v obsahu demokracie bádať prienik do aristokratických substancií. 
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Vytvára sa nám tu nasledovný modelový vzorec: aristokracia s demokratickou formou 

a demokracia s aristokratickým obsahom. Tieto úvahy nás privádzajú k záveru, že demokratická 

forma základu straníckej existencie, resp. straníckeho života skĺzne k aristokracii alebo ešte 

presnejšie k oligarchii, ktorej v konečnom dôsledku podlieha každá stranícka organizácia. 

Nájsť odpoveď na otázku, prečo sa R. Michels zameral na skúmanie práve robotníckych 

a sociálno-revolučných strán, nie je náročné. Pri tomto hľadaní musíme brať do úvahy 

nasledovnú dobovú situáciu a skutočnosti. Vnútorná podstata demokratických strán (tu radí 

autor robotnícke a sociálno-revolučné strany) poskytuje najvhodnejšie a najúčinnejšie pole 

skúmania oligarchickej tendencie. Pretože konzervatívne strany sa vyznačovali automatickou 

oligarchickou tendenciou, neskrývali tieto prvky, bolo o to lákavejšie a cennejšie sledovať 

demokratické strany, u ktorých bolo možné tiež evidovať tieto javy. Tieto revolučné strany by 

už podstatou svojho vzniku a smerovania svojej vôle mali popierať oligarchický jav, nakoľko 

vznikali mimoparlamentne a z opozície proti oligarchickým konzervatívnym subjektom. Tieto 

domnienky sú dôkazom toho, že v každej ľudskej organizácii existujú imanentné oligarchické 

rysy. 

 

Príčiny vzniku oligarchie v politických stranách 

 

Ak primárny a najpodstatnejší cieľ demokratických strán (teoreticky) spočíva v boji a 

potláčaní oligarchie vo všetkých jej formách, tak tu vzniká otázka, ako vysvetliť skutočnosť, že 

demokratické strany sa odvracajú od más a samé vytvárajú oligarchiu, ktorú paradoxne majú 

potláčať. Michels nám ponúka odpovede na tieto naše otázky. V tejto súvislosti budeme 

analyzovať tri kľúčové faktory, ktoré podľa neho tento jav zapríčiňujú: 

 technicko-administratívne príčiny 

 psychologické príčiny 

 intelektuálne príčiny 

 

Prvá príčina vzniku oligarchie, technicko-administratívna,  vychádza z premisy, že 

demokracia nie je mysliteľná a realizovateľná bez určitej formy a miery organizácie. Ide teda o 

nutnosť organizovať, pretože „až organizácia dáva mase pevnosť“  a stáva sa tak „prirodzenou 

zbraňou slabých v boji proti silným“. (Michels, 1931, s. 33) Tým, že sa budú robotníci 

organizovať do masy a vytvoria si určité štruktúry, získajú politickú odolnosť a sociálnu 

dôstojnosť v spoločnosti (Bröckling, 2012), čo je pozitívnym javom. Avšak takýto poriadok 

postuluje vedenie más v podobe vodcu, čím dochádza v každej strane (alebo v odborovom 

združení) k deleniu na vedúcu menšinu a vedenú väčšinu. V tomto kontexte vyslovuje R. 

Michels svoj názor, že „kto povie organizácia, povie tendencia k oligarchii“. (Michels, 1931, 

s. 34) Organizácia sa stáva hlbokým aristokratickým znakom, pretože s mocou organizácie 

rastie rovnomerne aj moc vodcu a týmto nárastom upadá demokracia.  

Ďalším problémom je bezprostredná vláda masy, ktorá by mohla garantovať prekonanie 

vodcovstva a oligarchie. V tejto súvislosti sa objavujú dva argumenty, nad ktorými je potrebné 

sa zamyslieť. Prvým je predpoklad, že priama samospráva masy, ideál demokracie, neposkytuje 

záruky proti vzniku oligarchického vodcovstva, pretože ľudové zhromaždenie podlieha 

zákonom hromadnej psychológie. Ako uvádza sám R. Michels, tak tu síce dochádza k 

eliminácii prirodzeného vodcu, avšak „masa vykonáva funkciu funkcionára sama a vzniká tu 
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nebezpečenstvo, že bude podliehať účinným ľudovým rečníkom. Masa sa dá ľahšie ovládnuť 

ako malý okruh poslucháčov, pretože jej súhlas je absolútnejší (...) a pri malom počte môžu 

jednotlivé zložky medzi sebou rozumne diskutovať „. (Michels, 1931, s. 37) 

Druhým argumentom, relevantnejším, je mechanická a technická nerealizovateľnosť. 

Nakoľko ide o vysoký počet zúčastnených, nie je technicky možné  zapojiť všetkých ľudí do 

rozhodovania. Už len samotná otázka priestoru bráni využívať všeobecne priamu demokraciu, 

a to nielen v štátnom živote, ale aj v straníckom živote. (Bröckling, 2012) Príkladom je aj 

hlasová obmedzenosť, pretože ani „najmocnejší hlas rečníka neobsiahne desaťtisícové 

zhromaždenie ľudí“. (Michels, 1931, s. 39) Na tomto základe vzniká potreba zastupiteľskej 

demokracie, číže potreba delegovaných, ktorí budú masu zastupovať a uľahčia výkon vôle 

masy. Masa ako celok nie je schopná efektívne rozhodovať, dochádza k nárastu organizácie, a 

to podmieňuje potrebu vedenia a vznik centralizmu. 

Psychologickými príčinami oligarchizácie sa zaoberá R. Michels detailnejšie. Podľa 

neho masy nie sú schopné fungovať spontánne, bez vodcu alebo vodcovskej organizácie. Masy 

jednoducho potrebujú byť vedené, pretože bez vodcu sa cítia bezmocné. Pozrime sa však bližšie 

na túto kauzalitu. Pri analýze tejto príčiny je východiskovým bodom R. Michelsa nízky záujem 

ľudí angažovať sa politicky, to platí aj v prípade politických strán. Táto politická ľahostajnosť 

je prvým významným psychologickým momentom pri vzniku fenoménu oligarchie 

(vodcovstva). Politický nezáujem sa dotýka aj organizovanej robotníckej masy, čiže radových 

straníkov, pre ktorých je schôdza zaujímavá len vtedy, ak sa rokuje napríklad o mzdových 

otázkach alebo ak im je sľúbený veľký rečník.  

V tomto kontexte sa účasť na straníckych záležitostiach utvára stupňovito. Širokú 

základňu tvorí miestne voličstvo, nad ním stojí oveľa menšie teleso, miestne členstvo strany, 

nad ním je umiestnené ešte menšie teleso, ktorým sú návštevníci plenárnych schôdzi, nad nimi 

je umiestená skupina činovníkov a na špici tejto štruktúry stoji predstavenstvo: 

 

 

 

 

 

 

 

                               (upravené autorom, zdroj: Michels, 1931) 

 

Väčšina ľudí je rada, keď sa nájdu nejaké osoby, ktoré sú ochotné riešiť za nich ich 

záležitostí. Rozhodnutia, ktoré tak strany prijímajú v mene všetkých členov alebo voličov sú v 

skutočnosti prijaté len skupinou niekoľkých jednotlivcov. Ľudia sa týmto aktom tak vzdávajú 

svojej možnosti podieľať sa na procese rozhodovania. (Štefančík, 2012) Silným nástrojom 

vodcu je trebárs aj demisia, ktorá je na prvý pohľad „krásnym“ demokratickým gestom, v praxi 

sa však stáva „prostriedkom udržania, zabezpečenia a upevnenia svojej vlády. Tento 

prostriedok môže použiť len schopný vodca“. (Michels, 1931, s. 41) Dejiny nám ponúkajú 

mnoho príkladov toho, ako pomohla hrozba odstúpenia presadiť vôľu vodcu. Pri hľadaní 

príkladov nemusíme zachádzať do ďalekej minulosti, výbornou ukážkou je agenda 2010, ktorá 
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vznikla v roku 2003 z dielne vtedajšieho kancelára G. Schrödera. K posilneniu svojej moci 

využil vtedajší kancelár presne túto metódu.  

 Popri ľahostajnosti masy existuje ďalší psychologický moment podmieňujúci vznik 

oligarchie, ktorým je vďačnosť masy a uctievanie vodcu. Tieto prvky posilňujú vzťah medzi 

vodcom a masou. Vodcovia vystupovali pôvodne v úlohe „služobníkov masy“, no postupom 

času sa ich charakter zásadne mení. Vďačnosť sa stáva bezpochyby vhodným nástrojom v 

rukách vlády pre ďalekosiahlejšie požiadavky. R. Michels zdôrazňuje fakt, že vďačnosť hrala 

v politike veľkých štátov dôležitú úlohu a ako príklad uvádza Nemecko a O. Bismarcka, 

zakladateľa ríše. Bez ohľadu na výnimočné prípady  je masa „voči svojim vodcom naplnená 

poctivou vďačnosťou, ktorú chápu ako svätú povinnosť. Táto svätá povinnosť sa v praxi 

prejavuje len tak, že vďačná masa mužov, ktorá je vodcovi zaviazaná vďakou, predlžuje jeho 

mandát ako svojmu zástupcovi znovu a znovu a mnohokrát aj doživotne, čim ho trvalo stavia 

nad seba“. (Michels, 1931, s. 63) Uvedená vďačnosť je dopĺňaná aj úctou masy voči svojmu 

vodcovi. V tomto kontexte môžeme hovoriť o akejsi oddanosti k vodcom, ktorí preukázali 

strane nezabudnuteľné služby a ich panstvo nad masami sa tak stáva prirodzeným javom. Podľa 

R. Michelsa je dokonca v masách tento pud osobného uctievania hlboko zakorenený, pretože 

„vo svojom primitívnom idealizme potrebujú pozemských bohov“. (Michels, 1931, s. 64) Ako 

príklad tu môžeme spomenúť F. Lassalla, ktorý užíval veľmi vysokú úctu nielen zo strany masy, 

ale aj od samotného O. Bismarcka. 

 Posledným aspektom, ktorý sa stáva základom pri vodcovstve a v konečnom dôsledku 

podmieňuje vznik oligarchie sú prvky ako rečnícke nadanie, telesná krása, energia, sláva či vek. 

Uvedené elementy pomáhajú jedincovi ovplyvniť a komunikovať so svojim okolím. Dalo by 

sa povedať, že niektorí čelní predstavitelia politických strán, vlády i štátu disponujú určitými 

črtami, sú to výnimočne expresívni ľudia, ktorí často používajú vo svojich vystúpeniach 

metafory a prirovnania, využívajú svoje rečnícke schopnosti na ovplyvnenie, presvedčenie a 

mobilizáciu radových straníkov a masy, vyznačujú sa veľkými ideálmi, dokážu pre ľudí 

vytvárať vízie, hlbší zmysel života a určitú misiu, oplývajú vnútornou energiou, odhodlanosťou, 

majú vysokú sebadôveru, ktorá im pomáha prekonať aj ťažké situácie, majú silu, ktorá im 

pomáha k tomu, aby sa s nimi ľudia dokázali identifikovať. (Ulčin, 2016)  S touto realitou sa 

stotožňuje aj R. Michels a vyslovuje názor, že „žiadna masa neodolá estetickej a citovej sile 

reči“ (Michels, 1931, s. 71), krásny muž „je vo výhode voči svojmu menej krásnemu rivalovi“ 

(Michels, 1931, s. 73), „zvlášť na masu pôsobí  sláva“ a je to predovšetkým „energia vôle, 

ktorá núti slabšiu vôľu, aby sa jej podriadila“. (Michels, 1931, s. 74) Ako nám ukazuje 

skúsenosť, tak vážnym determinantom je aj vek, ktorý nadobudol vodca v strane. Starší straník 

má prevahu nad mladým, pretože je obratnejší v problematike než začiatočník. 

 Existencia intelektuálnych príčin oligarchizácie účelových organizácií spočíva v 

názore, že masy nie sú kompetentné riešiť určité problémy. Vedenie, resp. vodcovia disponujú, 

na rozdiel od más, dostatočnými znalosťami, skúsenosťami a vzdelaním, čím dokážu efektívne 

a optimálne riešiť vznikajúce problémy. Vedenie potom môžeme vnímať ako efektívne 

využívanie schopností, zručností a umenia vodcov viesť, usmerňovať, stimulovať a motivovať 

svojich spolupracovníkov ku kvalitnému, aktívnemu, prípadne tvorivému plneniu cieľov v ich 

práci. (Vodáček, 1999) Ide teda o intelektuálnu prevahu menšiny nad väčšinou. Schopnosť 

hovoriť o všetkom, kedykoľvek a kdekoľvek je vecná znalosť, ktorá stavia vodcu definitívne 

nad vedenú masu. Vodca získava status nenahraditeľného. Jeho nenahraditeľnosť sa zároveň 
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stáva jeho nástrojom moci, resp. jeho hodnotou. Z histórie robotníckych strán máme k dispozícii 

mnoho prípadov, kedy sa vodcovia dostali do rozporu so zásadami hnutia, vedenie sa však 

„nechystá vyvodiť z toho dôsledky, pretože bez vodcu a bez jeho schopností, ktoré si získal tým, 

že ho pozdvihli nad seba, a že mu poskytli prostriedky a čas, aby si osvojil isté vedomosti, sa už 

nemôžu zaobísť a nemajú hneď po ruke rovnocennú náhradu“. (Michels, 1931, s. 85)   

Na druhej strane jeho dlhé trvanie v úrade je pre demokraciu nebezpečné, z tohto 

hľadiska je pre demokraciu prijateľnejšia krátkodobá trvácnosť zastavania vodcovského úradu, 

ktorá je znakom demokratickosti. Ak by sme sa však pozreli na technicko-psychologickú 

stránku tejto problematiky, tak počas krátkeho obdobia vedenia nemusí vzniknúť cit pre 

zodpovednosť a otvorí sa cesta pre anarchiu. Už od dávna sa snažili rôzni myslitelia nájsť 

ideálne usporiadanie spoločnosti a postavenie človeka v nej. Niektorí myslitelia sa nezamerali 

na popis štátneho zriadenia, ale sa skôr vydali cestou hľadania a popísania ideálnej osoby, ktorá 

by podľa nich mala najlepšie možné vlastnosti, ktoré by zaručovali najlepšiu možnú správu 

daného územia, resp. štátu. Skúmali to, aký človek musí byť, aby sa stal ideálnym vodcom a 

mal vysoké a uznávané postavenie v spoločnosti. Jedným z najvýznamnejších mysliteľov, ktorí 

sa touto témou zaoberali popri R. Michelsovi, boli napríklad N. Machiavelli alebo M Weber. 
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PODSTATA A KONCEPCIA RACIONALITY V KONTEXTE 

POLITICKÉHO ROZHODOVANIA 
 

Barbora Kollárová, Simona Kováčová 

 

Abstrakt 

Pochopiť rozhodovanie iných a zabezpečiť, aby toto rozhodovanie viedlo k zamýšľaným cieľom 

alebo aby sa k nim aspoň priblížilo, je jedným z dôležitých problémov politickej vedy. Vo sfére 

politiky je dnes často skloňované slovo „racionalita“, resp. racionalita politického 

rozhodovania. Zvláštnosť tohto typu rozhodovania je daná zvláštnosťami politiky ako určitej 

sféry ľudskej činnosti. Otázkou však je, ako to v skutočnosti so schopnosťou racionálne 

plánovať a rozhodovať v politike je, pretože schopnosť objektívne posúdiť realitu a následne 

zvážiť možnosti riešenia daného problému je skôr čiastočná či dokonca častokrát neúplná. 

Predložený príspevok sa v tomto kontexte bude zameriavať predovšetkým na analýzu 

racionality rozhodovania v politickej rovine a jej modely.  

 

Abstrakt 

Understanding the decision-making of others and making sure that decision-making leads to 

the intended goals or at least approach them is one of the important issues of political science. 

In the sphere of politics is often declined the word "rationality", respectively the rationality of 

political decision-making. The peculiarity of this type of decision is given by the peculiarities 

of politics as a certain sphere of human activity. The question, however, is how in fact it is with 

the ability to rationally plan and decide in politics, because the ability to objectively assess the 

reality and then to consider the possibilities of solving the problem is rather partial or even 

often incomplete. . The aim of this article is to analyze the rationality of decision-making at the 

political level and its models. 

 

Proces politického rozhodovania a racionalita v modernom politickom systéme 

  

 Politické rozhodovanie sa v plnom slova zmysle objavilo až so vznikom triednej 

spoločnosti, ktorý súvisí s rozvojom techniky a technológie umožneným produktivitou práce 

a nárastom množstva výrobkov určených pre spotrebu, aby sa časť populácie odpútala od 

jednotvárneho, fyzicky náročného výrobného procesu a venovala sa tak iným činnostiam.  

(Prorok, 2012)  

 Skúmanie procesu politického rozhodovania má významne miesto nielen vo vede 

o politike, ale efektívnosť a racionálnosť sú hlavnými charakteristickými znakmi moderného 

politického systému. V tomto systéme je alokovaný uvedomelo konajúci politický subjekt, 

ktorý disponuje možnosťou a právom zvoliť optimálne spôsoby realizácie stanovených cieľov. 

(Koper, 2003) V. Gluchman vníma racionalitu ako účel sám o sebe v zreteľnom význame 

hrozbou pre morálku, pretože v takomto chápaní zaniká ašpirácia docieliť dobro, eventuálne 

bojovať proti zlu a na najvyšší piedestál je postavený samotný proces uvažovania, ktorý môže 

byť celkom opačný, ako je žiaduce a z toho dôvodu je potrebné postaviť do popredia obsahový 

a významový rozmer racionality, ako nevyhnutnú podmienku mravnej racionality. (Gluchman, 

1996) 
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 V. Prorok zhrnul podstatu politického rozhodovania do troch bodov. Je to 

rozhodovanie, ktoré sa primárne týka: 

 vzťahov medzi sociálnymi skupinami 

 potrieb a záujmov sociálnych skupín, ktoré je nutné zaistiť v konkurencii s inými 

skupinami 

 využitia moci a činnosti štátu (Prorok, 2012) 

 

 Okrem oblastí, ktorých sa podstata politického rozhodovania týka, dáva do pozornosti 

R. Tóth aj úrovne, na ktorých sa formujú: Z hľadiska liberalizmu je hlavným také rozhodnutie, 

ktoré uskutočňuje občan. Z pohľadu výkonu politickej moci je primárnym to rozhodnutie, ktoré 

vykonáva štát. Proces formovania rozhodnutia je zároveň determinovaný aj intuitívnym 

(subjekt nájde intuitívne optimálne rozhodnutie) a racionálnym (rozumové dôvody by mali 

prevládať v duchu idey vedomostne založenej spoločnosti)  prístupom. (Tóth, 1998) 

  Samotné rozhodovanie má procesuálny charakter. To znamená, že je to sled 

jednotlivých na seba nadväzujúcich činnosti a operácií, ktoré tvoria vo svojom konečnom celku 

rozhodovací akt. V tejto súvislosti má rozhodovanie vždy konkrétny charakter, pretože je to 

rozhodovanie konkrétneho subjektu, ktorý disponuje určitými schopnosťami a znalosťami. Na 

základe toho môžeme rozhodovací proces rozdeliť na 4 primárne fázy (Prorok, 2012): 

1. Identifikácia problému spočívajúca v zistení, že subjekt neuspokojuje daná situácia 

a chcel by ju zmeniť alebo modifikovať s cieľom dosiahnuť väčšiu mieru uspokojenia 

či obmedzenie aktuálnych a budúcich hrozieb. Rýchlosť, s akou dokáže identifikovať 

vzniknutý problém, vplýva na alternatívy jeho riešenia. Čím skôr zaregistruje subjekt 

komplikácie, tým menej prostriedkov musí vydať na jeho riešenie. V prípade, že 

problém identifikuje neskoro, môže nastať situácia, že ho už nedokáže vyriešiť. 

2. Rozbor problému sa snaží, po identifikácii problému, pochopiť jeho podstatu. Avšak 

čo je pre jeden subjekt problém, pre druhého to byť problém nemusí alebo môže odlišne 

vnímať jeho relevantnosť. Jednou z príčin odlišného vnímania podstaty problému môže 

byť rozdielna schopnosť subjektov analyzovať realitu. Dôležitou súčasťou tejto 

analýzy je zhodnotenie vlastného potenciálu, ktorý zahŕňa zdroje a prostriedky, 

schopnosti časové horizonty vlastných aktivít. 

3. Výber varianty riešení predstavuje fázu výberu optimálnej varianty, avšak tu je 

potrebné brať do úvahy viacero faktorov – predovšetkým dynamický charakter 

skutočnosti, zmeny situácie v jednotlivých časových horizontoch, vedľajšie efekty 

vlastnej činnosti ako aj náhodné faktory (zemetrasenie, prírodné katastrofy atď.) 

4. Riešenie problému predstavuje záverečnú fázu, v ktorej je vybraná jedna z možných 

alternatív, o ktorej sa subjekt domnieva, že za daných podmienok a v príslušnom 

časovom horizonte speje k dosiahnutiu predpokladaných cieľov. Súčasťou tejto časti je 

aj (resp. by malo byť) organizačné zabezpečenie rozhodnutia a zabezpečenie spätnej 

kontroly, čiže pravidelné vyhodnocovanie primeranosti postupu v kontexte 

nasledujúceho reálneho vývoja. Táto fáza je začiatkom nového cyklu rozhodovania. 

 

 Uvedené fázy rozhodovania sú podľa samotného autora ideálnym  modelom. V praxi 

sa však stretávame s rôznymi variantami rozhodovania, kedy môžu byť jednotlivé fázy 

vynechané alebo zredukované v procese rozhodovania. To však nemusí hneď znamenať 
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neúspech, práve naopak, v niektorých prípadoch (náhodne faktory) sú pozitívnym prínosom. 

Táto redukcia sa týka väčšinou druhej a tretej fázy. (Cirner, 2012) V rámci nášho príspevku sa 

ďalej bližšie zameriame na racionálne politické rozhodovanie.  

 

Modely racionality politického rozhodovania 

 

 O otázke racionality sa diskutovalo už v Antickom Grécku. Klasické racionálne teórie 

rozhodovania začali vznikať počas osvietenectva, keď sa francúzski matematici, napríklad 

Blaise Pascal a Pierre Fermat, venovali teóriám pravdepodobnosti v kontexte rozhodovania. 

Racionálneho aktéra vnímali ako aktéra s konzistentnými preferenciami. Rozhodovanie sa v 

klasických racionálnych školách zvykne chápať ako hodnotenie rizík a odmien, ktoré sú spájané 

s rozličnými možnosťami voľby, a vo výbere najlepšieho možného postupu. Decizor, teda ten, 

kto rozhoduje, podľa tohto pohľadu preferuje najvýhodnejšiu alternatívu a pri rozhodovaní 

sleduje svoj záujem. Pri jednotlivých alternatívach hodnotí faktory „pre“ a „proti“, čo možno 

označiť aj ako kalkul. (Sičáková-Beblavá, 2015) 

 Aj ekonómia, ktorá sa ako vedná disciplína presadila v 18. storočí, sa venovala 

skúmaniu toho, ktoré faktory majú vplyv na ľudské rozhodovanie a ako tieto rozhodnutia 

možno ovplyvniť s cieľom dosiahnuť všeobecné blaho. Ekonómovia postupne vypracovali 

viaceré modely poukazujúce na spôsob rozhodovania. Príkladom konceptov rozhodovania 

skúmaných v mikroekonómii je koncept utilitarizmu, ktorý vypracoval John Bentham. 

(Sičáková-Beblavá, 2015) 

 Na limity klasických racionálnych teórií rozhodovania poukázal ako jeden z prvých 

Herbert Simon v roku 1945 vo svojej knihe Administrative Behavior. V nej sa venuje analýze 

ľudského rozhodovania a organizáciám. Hovorí, že existujú praktické limity ľudskej racionality 

a že tieto limity nie sú statické, ale závisia od organizačného prostredia, v ktorom jednotlivec 

prijíma rozhodnutia. Zdôrazňuje teda organizačný kontext rozhodovania. Simon tak zamieta 

predstavu o konzistentnej, hodnotu maximalizujúcej kalkulácie v správaní človeka. V jeho 

ďalšej knihe Models of Man z roku 1957 predstavil koncept obmedzenej racionality. (Sičáková-

Beblavá, 2015) V tomto smere sa sústredime na dva modely racionality politického 

rozhodovania : 

 Model ideálnej racionality politického rozhodovania 

 Model obmedzenej racionality politického rozhodovania 

 

 V rámci modelu ideálnej racionality politického rozhodovania by mal mať aktér 

schopnosť a možnosť podrobne analyzovať cieľ svojej činnosti, skúmať a zároveň použiť 

dostupné informácie, analyzovať všetky možné dôsledky jednotlivých alternatív jeho 

rozhodnutí a či mu náklady, ktoré potrebuje na dosiahnutie zámeru prinesú rentabilitu. Ak nie, 

tak v tom prípade môže svoj cieľ modifikovať tak, aby aktér nebol finančne poškodený. (Koper, 

2013) 

 Avšak tento ideálny model politického rozhodovania nie je možné dosiahnuť. Preto 

uprednostňujú politickí analytici model obmedzenej racionality politického rozhodovania. 

Východiskovým bodom je idea konfliktnej povahy rozhodovacích procesov, ktorá spočíva na 

báze organizačnej a politickej rôznorodosti štruktúr rozhodovacích centier a ich jednotlivých 
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zložiek. Takto definovaný variant rozhodovania rozlišuje dva hlavné typy modelu obmedzenej 

racionality politického rozhodovania (Koper, 2003): 

 Byrokratický model 

 Politický model 

 

 Byrokratický model kladie dôraz na organizačné správanie sa rozhodovacích centier. 

Vláda je tu považovaná za nástroj, ktorý tvoria veľké organizácie a najdôležitejší aktéri sú 

lokalizovaní formálne na vrchol organizačnej hierarchie. Informácie, ktoré sú pre nich potrebné, 

sú pripravované v nižších organizačných zložkách a zároveň aj ponúkajú možnosti politických 

rozhodnutí. Rozhodnutie na najvyššej úrovni je rezultátom interakcií rozmanitých 

rozhodovacích subjektov a nie racionálneho rozhodovacieho procesu na najvyššej úrovni. 

(Koper, 2003) 

 Byrokracia teda významne vstupuje do prípravy rozhodnutia najskôr tým, že 

pripravuje podklady a navrhuje riešenia. Po politickom rozhodnutí zabezpečuje jeho realizáciu. 

Tieto byrokratické mechanizmy vytvára štát, nie občan. To je zásadný rozdiel medzi politickým 

a byrokratickým prístupom pri formovaní rozhodnutia. (Tóth, 1998) 

 Politický model obmedzenej racionality politického rozhodovania je založený na 

kategóriách skupinového záujmu, moci, vplyvu a konfliktu. Rozhodovacie inštitúcie sú 

interpretované ako „mocenské centrá a miesta, kde záujmove skupiny súperia o vplyv 

v mocenskej štruktúre organizácie. Moc je teda prvoradým štruktúrotvorným javom a faktorom 

v organizáciách. Základom politiky v týchto organizáciách je dostatok finančných, 

materiálnych a ľudských zdrojov, o ktoré súperia záujmové politické skupiny resp. politické 

strany. Prijímanie rozhodnutí je tak výsledkom riešenia konfliktov a uskutočňovania politických 

transakcií.“ (Koper, 2003, s. 138)  

 Aj tento model má svoje problémy a nedostatky. Jednotlivé prvky rozhodovacieho 

systému sa riadia skôr partikulárnymi záujmami a partikulárnou racionalitou ako spoluprácou 

na optimalizácii organizačných hodnôt a cieľov. Rozhodovacie centrum určuje ciele, ale tie sú 

ovplyvňované mikroorganizačnou racionalitou a zároveň sa rozhodnutia vzďaľujú od 

makrosystémovej racionality kvôli nesúladu parciálnych cieľov jednotlivých prvkov systému. 

(Koper, 2003)  

 Racionalitou v politických rozhodnutiach sa venuje aj O. Krejčí. Podľa neho do 

rozumového politického rozhodnutia vstupuje aj kvantum iných faktorov. Podľa zásad 

tradičného racionalizmu ako ich popisuje Krejčí v Politickej psychológii, je štátnik racionálnym 

politikom, ktorý sa podobá výkonnému počítaču. Takýto racionalistický štátnik či iný decízor 

je odpolitizovaný a odideologizovaný. V reáli štátnici zhľadávajú dôvody udalostí, modelujú a 

testujú hypotézy, a to všetko pri deficite vzdelanosti a informácií, času a v ovzduší plnom 

ideologických stereotypov či krížiacich sa záujmov. (Krejčí, 2004) 

 Druhým modelom je uňho tzv. obmedzený racionalizmus. Ten je zamestnaný víziou 

limitovanej alebo procedurálnej racionality. Rozumové úkony nikdy nebývajú autonómne a 

izolované, pretože ľudský tvor pri rozhodovaní veľakrát poberá klamné a neúplné informácie. 

Inokedy je pod tenziou prehnaného kvanta informácií. Príležitosť rozumového výberu klesá s 

vzostupom výberových variant. Rozhodovanie a jednanie neraz plynie v časovej tiesni. 

Existencia protirečivých požiadaviek a politických zámerov, zložitosť súvzťažností 

individuálnych a kolektívnych záujmov, ale i obtiažnosť predikcie následkov politických akcií 
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majú vplyv na rozhodovanie. Decízor ma málo skúseností a môže podliehať nekritickým 

emočným elementom motivácie. (Krejčí, 2004) 

 

Faktory ovplyvňujúce racionalitu a politické rozhodovanie 

 

 Politické rozhodovanie je činnosť odohrávajúca sa v relatívne stabilnom prostredí, 

ktoré charakterizujú zaužívané vzorce správania jednotlivých subjektov, podporovaných 

existujúcimi inštitúciami. Z toho dôvodu môžeme hovoriť o dvoch faktorových typoch 

rozhodovania (Prorok, 2012): 

 Subjektívne faktory politického rozhodovania 

 Objektívne (inštitucionalizovaných) faktory politického rozhodovania 

 

 V rámci subjektívnych faktorov vstupujú do politiky jednotlivé subjekty s vlastnými 

predstavami o cieľoch či vývoji spoločnosti. Keďže výsledok politickej činnosti závisí 

málokedy len od priania a predstáv jednotlivých subjektov, nie je možné bez znalosti 

subjektívnych predpokladov tohto rozhodovania pochopiť možný výsledok. K subjektívnym 

faktorom teda môžeme zaradiť motiváciu, záujmy a hodnoty. Každý z týchto elementov má, aj 

napriek rozdielnej funkcii, svoj jedinečný význam pri rozhodovaní. (Prorok, 2012) 

 Inštitucionalizácia je proces, ktorý vytvára relatívne trvalé štruktúry vzorcov chovania, 

rolí, funkcií, prostriedkov a materiálnych prvkov. Je to proces vzniku stereotypov a ich 

materializácie, ktorý vzniká jednak zo stability motívov, záujmov a hodnôt jednotlivých 

subjektov a z ich opakovania v rámci daných spoločenských vzťahov i zo spätného pôsobenia 

materializovaných výsledkov činnosti. Záujmy a hodnoty existujúce dlhšiu dobu a týkajúce sa 

politiky vystupujú v podobe istého politického chovania či politickej kultúry. Záujmy, 

hodnotenie a politické chovanie sa následne materializuje do podoby politickej organizácie 

spoločnosti. „Etablovaná politická organizácia (štát, politické strany, nátlakové skupiny atď.) 

pôsobí jednak prostredníctvom svojej organizačnej činnosti v smere presadenia či stabilizácie 

prostredia tak, aby vyhovovalo daným záujmom a hodnotám, jednak prostredníctvom 

socializácie na chovanie ľudí tak, aby toto správanie prispievalo k stabilizácii daného typu 

organizácie“. (Prorok, 2012, s. 59) Na základe vyššie uvedenej problematiky môžeme 

konštatovať, že k objektívnym faktorom politického rozhodovania zaraďujeme politickú kultúru 

a politické organizácie (štát, nátlakové skupiny, politické strany, právny rád a iné) 

  

Záver 

 

 Politické rozhodovanie ako hociktoré ľudské rozhodnutie v živote ovplyvňuje 

nesmierne množstvo faktorov. Porozumieť separátnym motívom politických rezultátov je tým 

obtiažnejšie, že svoje faktické záujmy pred verejnosťou a voličmi mnoho ráz skrývajú, pretože 

ide o motívy nečestné alebo naopak férové, no tie by mohli paralyzovať situáciu a preferencie 

daného politického subjektu. V politike, ale aj inde pôsobí pri záujmoch viacúrovňová zložka 

racionality. Je to úroveň politikov ako jednotlivcov, úroveň politických strán (v nej existujú 

ďalšie úrovne) a úroveň štátna alebo národná, ktorá by mala stáť na piedestáli záujmov 

politikov. 
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 Čo je racionálne pre jednotlivca, nemusí byť racionálne pre politickú stranu a už 

vonkoncom nie pre štát. Pre politika ako osobnosť, môže byť rozumnou métou získanie 

postavenia a prestíže, ale túto úroveň svojich účelných záujmov musí prekryť v rámci 

politického subjektu racionálnym záujmom, aby strana prosperovala a získavala percentá vo 

voľbách. Na to, aby bola strana úspešná a napĺňala hladinu svojich záujmov, ktorými sú napr. 

menovania jej nominantov do rôznych postov, musí túto etapu záujmu o moc a pozície vo 

verejnej správe kamuflovať logickou mierou záujmu o veci štátneho charakteru a jeho 

obyvateľov. 

 Obzvlášť politické strany dokážu zastrieť svoje rozhodnutia ako správne pre ľudí a v 

štátnom záujme, i keď sledujú iné ciele. Politický marketing a propaganda dala do rúk politikov 

inštrumenty, že dnes voliča dokážu zmiasť. Prílišná dôvera v nástroje politického marketingu 

sa ukazuje byť dvojsečnou zbraňou. Výkyvy preferencií politických strán a hnutí, ktoré stresujú 

politickú sféru, nútia načúvaniu PR agentúr – čo je najrozumnejšie učiniť, aby sa pokles 

preferencií zastavil. Je to rozhodne racionálne oprieť sa o empirické výstupy z politického 

marketingu a bleskové sondáže, ktoré zmapujú akú agendu a akým spôsobom sa žiada 

predostrieť, aby preferencie rástli. 
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POLEMIKA VZŤAHUJÚCA SA NA FUNKČNOSŤ 

MEDZINȦRODNÉHO TRESTNÉHO SÚDU V AFRIKE 
 

 Bernadin Kouhossounon 

 

Abstrakt 

V každom z piatich zemepisných regiónov afrického kontinentu je kľúčovou podmienkou pre 

dlhodobý rozvoj vyriešenie bezpečnostných, politických, hospodárskych a sociálnych výziev. Za 

neriešenie týchto výziev sú zodpovední štátni aj neštátni aktéri. Na vnútornej úrovni príčinou 

neriešenia týchto výziev sú samotné vlády afrických štátov neschopné riešiť tieto výzvy. Na 

vonkajšej úrovni je problémom zahraničná politika mocností na africkom kontinente a kritický 

postoj afrických štátov voči medzinárodným inštitúciám. V prípade medzinárodných inštitúcií 

ide napríklad o Medzinárodný trestný súd, ktorého fungovanie kritizujú viaceré africké štáty. 

Tento nesúhlas ohľadom spôsobu fungovania Medzinárodného trestného súdu v Afrike bráni 

efektívnej spolupráci a vedie k prehliadaniu represívnych opatrení.  

  

Abstract 

In each of the five geographical regions of the African continent, security, political, economic 

and social challenges without which the expected development can not be a reality persists. 

However, the diagnosis of the causes of these dysfunctions leads to shared responsibilities 

between state and non-state actors. At the endogenous level, some of the causes emanate from 

the African States themselves while at the exogenous level, causes result partly from the foreign 

policy of the foreign powers on the continent and secondly from the injustices that are 

sometimes object the African countries of international institutions. This is the case, for 

example, with the International Criminal Court, which, in the eyes of some, is only proving 

harshly to African states. This is why, for some time now, as a form of disapproval of the way 

the judicial system operates on the continent, repressive measures have continued to be 

recorded among African countries. 

 

Úvod 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že závažné vojnové zločiny ohrozujú medzinárodný mier 

a bezpečnosť, medzinárodné spoločenstvo sa rozhodlo prijať adekvátne opatrenia81, aby boli 

tieto zločiny potrestané. Následne boli prijaté opatrenia aj na národnej úrovni82 s cieľom 

aplikovať tieto medzinárodné normy.  

Medzinárodný trestný súd bol založený na základe Rímskeho štatútu83 podpísaného v roku 

1998, ktorý vstúpil do platnosti 1. júla 2002 s cieľom riešiť vojnové zločiny. Jurisdikcia tohto 

súdu je komplementárna voči jurisdikcii národných trestných súdov a tento súd má napomáhať 

dodržiavaniu spravodlivosti na medzinárodnej úrovni. Táto iniciatívna bola podporená 

                                                           
81 Bol ustanovený prísny zákaz zločinov proti ľudskosti a prísny zákaz akéhokoľvek činu genocídy, následné 

stíhanie a súdenie aktérov takýchto zločinov a ich spolupáchateľov 
82 Zákony prijaté na národnej úrovni zakazujúce etnické čistky, masakry, vojnové zločiny 
83 Dostupné online: https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/6A7E88C1-8A44-42F2-896F-

D68BB3B2D54F/0/Rome_Statute_French.pdf; 

https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/53811/1/2 

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/6A7E88C1-8A44-42F2-896F-D68BB3B2D54F/0/Rome_Statute_French.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/6A7E88C1-8A44-42F2-896F-D68BB3B2D54F/0/Rome_Statute_French.pdf
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väčšinou štátov sveta, ako aj mnohými mimovládnymi organizáciami, keďže ide o prvé 

konkrétne opatrenie pre trestanie pôvodcov zločinov vo svete. Hlavne v prípade afrického 

kontinentu, Medzinárodný trestný súd vo viacerých prípadoch dokázal potrestať pôvodcov 

medzinárodných zločinov.  

Avšak v posledných rokoch je Medzinárodný trestný súd kritizovaný mnohými štátmi 

Afriky84 a Africkou úniou. Právna inštitúcia sa stala zdrojom znepokojenia. Africké štáty 

kritizujú medzinárodný súd, že rieši len zločiny spáchané na africkej pôde. Africké štáty 

dokonca zvažujú odstúpiť od štatútu zakladajúceho Medzinárodný trestný súd a založiť vlastnú 

inštitúciu. Aby sme mohli podrobne analyzovať dôvody tohto prístupu afrických štátov, 

musíme poukázať na právomoci a obmedzenia Medzinárodného trestného súdu. V druhom rade 

je potrebné poukázať na spôsob fungovania tohto súdu na africkom kontinente a na opatrenia 

prijaté súdom. Tretia časť bude pojednávať o rozličných východiskách a víziách, ktoré by mohli 

napomôcť k prekonaniu nedôvery afrických štátov voči Medzinárodnému trestnému súdu. 

 

1. Medzinárodný trestný súd 

 

Medzinárodný trestný súd predstavuje nádej, že závažné medzinárodné zločiny budú 

konečne potrestané. Pod záštitou OSN Medzinárodný trestný súd má právomoc súdiť osoby (a 

nie štáty) obvinené zo spáchania zločinov proti medzinárodnému právu. Iniciátorom myšlienky 

bol bývalý generálny tajomník OSN Kofi Annan s cieľom vytvoriť medzinárodný tribunál pre 

potrestanie vojenských a politických predstaviteľov, ktorí sú pôvodcami zločinov.   

Novinár Stéphanie Maupas v tejto súvislosti o Medzinárodnom trestnom súde vyhlásil: 

„Súd bol založený na základe Rímskeho štatútu podpísaného v roku 1998 v období medzi 

skončením studenej vojny a teroristickými útokmi 11. septembra vychádzajúc zo skúsenosti 

Norimberského tribunálu súdiaceho vojnové zločiny nacistických pohlavárov a tribunálov ad 

hoc pre Juhosláviu a Rwandu založených Spojenými národmi v 90. rokoch 20. storočia.“ 

(Maupas, 2016 a) 

Hoci je táto inštitúcia prístupná pre mnohé štáty, nejde o kvázi väčšinu štátov na planéte. 

De facto iba 124 štátov, z čoho 34 predstavuje štáty Afriky, pristúpili k tejto zmluve. Tri 

z piatich stálych členov Bezpečnostnej rady OSN – Spojené štáty, Čína a Rusko, neratifikovali 

štatút inštitúcie napriek ich významnej úlohe v súdnom procese. 

 

1.1 Právomoc a diplomacia Medzinárodného trestného súdu 

 

Štatút Medzinárodného trestného súdu pojednáva v článku 5, odstavci 1, o zločinoch 

v kompetencii súdu: „Právomoc súdu je obmedzená na najvážnejšie zločiny, ktoré sa týkajú 

medzinárodného spoločenstva. Na základe súčasného štatútu, súd má právomoc voči 

nasledujúcim zločinom:  

                                                           
84 Napríklad Južnou Afrikou, Burundi, Sudánom či Gambiou 
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                  a) Zločin genocídy;  

b) Zločiny proti ľudskosti;  

c) Vojnové zločiny;  

d) Zločin agresie.“ (Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 1998) 

Medzinárodný trestný súd je založený na princípoch diplomacie zahŕňajúcej spravodlivosť 

a politiku. Na národnej úrovni je potrebné prijať opatrenia pri rešpektovaní suverenity štátu.  

 

1.2 Obmedzenia Medzinárodného trestného súdu 

 

V súčasnosti, zatiaľ čo Medzinárodný trestný súd je medzinárodná súdna inštitúcia, nie je 

indikované súdiť určitých obyvateľov berúc do úvahy pozíciu štátu na úrovni tohto súdu. Aby 

sme spomenuli prevažujúci faktor, ktorý je bezpochyby jeden z limitov pre efektívnej 

fungovanie súdu na medzinárodnej úrovni, v tejto Robert Charvin vyhlasuje: „Nie  je 

predstaviteľné, že Medzinárodný trestný súd môže súdiť a odsúdiť amerických, ruských alebo 

čínskych štátnych príslušníkov. Rovnako sa nezdá možným, že príslušníci štátov, ktoré sú ich 

spojencami, budú niekedy súdení, pokiaľ s tým tieto mocnosti nebudú súhlasiť!“ (Charvin, 

2016) Jedným zo závažných problémov je, že právomoc Medzinárodného trestného súdu nie je 

univerzálna. Mnoho pôvodcov genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov uniká 

autorite Medzinárodného trestného súdu. Stéphanie Maupas kritizuje v tejto súvislosti 

funkčnosť Medzinárodného trestného súdu a kvalifikuje to ako „problém nájsť ekvilibrium 

medzi  spravodlivosťou a politikou.“ (Maupas, 2016 b)  

Problémom Medzinárodného trestného súdu je fakt, že svoje právomoci môže realizovať 

len voči príslušníkom štátov, ktoré ratifikovali štatút alebo voči osobám, ktoré páchajú zločiny 

na území týchto štátov.  Problémom je, že práve mocnosti, ktoré neratifikovali štatút, majú 

veľké množstvo vojenských prostriedkov a je riziko, že niektorí príslušníci týchto štátov budú 

páchať vojnové zločiny. „Dominantné mocnosti vlastnia prostriedky s potenciálom páchať 

vojnové zločiny: je to prípad, napríklad, kapacít pre vzdušné bombardovanie, ktoré má často 

za následok mŕtvych civilistov vo veľkom meradle.“ (Charvin, 2016) V tejto súvislosti ide ešte 

ďalej a dodáva: „Fakt, že obyvatelia ratifikujúcich štátov sú jediní, ktorí môžu byť súdení, môže 

viesť k riziku, že bude praktikovaný selektívny humanitarizmus. Mocnosti, ktoré neratifikovali 

štatút, môžu stále beztrestne zasahovať do suverenity menších a slabších štátov.“ 

 

2. Spôsob fungovania Medzinárodného trestného súdu v Afrike 

 

Hoci príspevok Medzinárodného trestného súdu pre udržiavanie medzinárodného mieru 

a spravodlivosti je nespochybniteľný, praktické fungovanie tejto inštitúcie narazilo na viaceré 

prekážky. Problémom je skutočnosť, že národné štáty nemajú dostatočné prostriedky pre 

vyšetrovanie zločinov.  

V tejto súvislosti môžeme spomenúť roky 2003 a 2004, Uganda a Demokratická republika 

Kongo (RDC) žiadali Medzinárodný trestný súd, aby riešil zločiny vodcov rebelov, keďže 

nemali vlastné kapacity na národnej úrovni. V Dakaractu, Me Sidiki Kaba vychválil činnosť 

Medzinárodného trestného súdu na africkom kontinente: „Medzinárodný trestný súd 

mimochodom odsúdil v júli 2012 bývalého šéfa konžských milícií Thomasa Lubanga 

z vojnových zločinov na severovýchode Demokratickej republiky Kongo. Bol odsúdený na 
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štrnásť rokov odňatia slobody, prvý prípad v histórii Medzinárodného trestného súdu.“ (Kaba, 

2014)  

Na druhej strane prevládajú aj kritické hlasy voči Medzinárodnému trestnému súdu.  

Tirthankar Chanda v tejto súvislosti vyhlásil:  „Pôsobenie Medzinárodného trestného súdu 

v Afrike je často vnímané ako vyjadrenie západného súdneho imperializmu, keďže sú súdení len 

africkí politickí predstavitelia.“ (Chanda, 2017) Pre obhajobu kredibility Medzinárodného 

trestného súdu Fatou Bensouda uvádza, že žaloby voči africkým predstaviteľom podali samotné 

africké štáty. Me Sidiki Kaba, vo svojej knihe, obhajuje fungovanie súdnej inštitúcie v Afrike: 

„Medzinárodný trestný súd nie je vôbec proti Afrike. Je za Afriku. Prvý štát sveta, ktorý 

ratifikoval štatút Medzinárodného trestného súdu, od roku 1999, bol africký štát: Senegal.“ 

(Kaba, 2014) Napriek zmierneniu napätia mnoho afrických štátov prijíma represívne opatrenia. 

 

2.1 Opatrenia africkej represie a ich vývoj 

 

Africké štáty dlhodobo kritizovali Medzinárodný trestný súd pre jeho postoj voči nim. 

V tejto súvislosti pojednáva článok v denníku Le monde z 27. októbra 2016: „Tieto africké 

štáty, ktoré opúšťajú Medzinárodný trestný súd85“. Stéphane Maupas, vo svojom článku 

upresňuje, že „Po Burundi a Južnej Afrike, Gambia oznámila 25. októbra v utorok okamžité 

vystúpenie z Medzinárodného trestného súdu (CPI), založeného na základe zmluvy podpísanej 

v júli 1998.“ (Maupas, 2016) Toto rozhodnutie je istým „útokom“ priamo voči jurisdikcii, 

nakoľko Fatou Bensouda je zástupcom za Gambiu. 

V tejto súvislosti minister pre komunikáciu Gambie Sheriff Bojang vyhlásil, že „Od tohto 

dňa, utorok 24. októbra, sme začali proces predpísaný štatútom.“, aby sme vystúpili, dodal. 

(Bojang, 2016) Je nutné ešte podotknúť, že pred vystúpením Gambie sa jej predstavitelia snažili 

presvedčiť Medzinárodný trestný súd, aby stíhal štáty EÚ. Obviňované boli za smrť mnohých 

imigrantov, ktorí zomreli v Stredozemnom mori na ceste do Európy. V máji 2016 gambijský 

prezident poskytol interview pre Jeune Afrique. Vyhlásil: „Ale prečo podpísali (ratifikujúcu 

zmluvu) pri vedomí, že by sa mohli stať obeťami?“ (Jeune Afrique, 2016) 

Represie na kontinente už nie sú viac záležitosťou menšiny štátov. Africká únia v roku 2009 

kritizovala mandát na zatýkanie Medzinárodného trestného súdu voči keňskému prezidentovi 

Uhuru Kenyatta, druhý predstaviteľ na čele štátu stíhaný Medzinárodným trestným súdom za 

vážny zločin po sudánskom prezidentovi Omar El Béchir. Hoci obvinenia voči prezidentovi 

Kenyatta boli stiahnuté v decembri 2014, znížená závažnosť prezidentskej imunity hlboko 

šokovala Africkú úniu. Hoci projekt Medzinárodného trestného súdu nie je docenený 

množstvom štátov, hrozba vystúpenia z Medzinárodného trestného súdu naďalej ostáva 

obávaným prostriedkom pre vynucovanie reforiem súdu.  

Počas summitu Africkej únie v Addis-Abeba 30. a 31. januára 2017 africkí politickí 

predstavitelia schválili princíp „kolektívneho vystúpenia“ z Haagskeho tribunálu. Toto 

rozhodnutie prijaté za zatvorenými dverami značí novú etapu turbulentných vzťahov medzi 

                                                           
85Dostupné online: http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/27/les-pays-africains-desertent-la-cour-penale-

internationale_5020964_3212.html 

 

http://www.rfi.fr/auteur/tirthankar-chanda
http://www.rfi.fr/afrique/20111213-fatou-bensouda-il-est-temps-arreter-exonerer-auteurs-crimes-penser-millions-victime
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Africkou úniou a Medzinárodným trestným súdom, hoci 34 signatárskych štátov zmluvy86 (54 

je členských štátov Africkej únie) sa necítia viazaní rozhodnutím. Nedostatok jednotného 

prístupu afrických štátov dokazuje aj tento článok: „Nigéria, Senegal a Pobrežie Slonoviny sú 

kategoricky proti každej myšlienke vystúpenia z inštitúcie v Haagu. Iné ako Botswana, le Cap-

Vert, Libéria, Tanzánia, Zambia žiadali viac času na určenie pozície.“ (Chanda, 2016)  

 

3. Odlišné vízie vo vzťahu k represiám 

 

Okrem rozhodnutia vystúpiť z Medzinárdného trestného súdu sú zdrojom rozporov 

afrických štátov aj odlišné vízie. Jeden zo zakladateľov Medzinárodného trestného súdu, 

senegalský minister spravodlivosti Sidiki Kaba, apeloval na štáty kritizujúce funkčnosť súdu, 

aby riešili rozličné rozporné pohľady na súd dialógom a nie hrozbou vystúpenia. Právnik Desiré 

Assogbavi, ktorý je predstaviteľ Oxfam v sídle Africkej únie v Etiópii, nepovažuje za možné 

vystúpenie afrických štátov z Medzinárodného trestného súdu, z dvoch základných dôvodov: 

„po prvé, pretože koncept masívneho vystúpenia neexistuje v medzinárodnom práve. Štáty 

podpisujúce Rímsku zmluvu môžu vystúpiť zo súdu len individuálne, ako to realizovali tri štáty 

požiadaním o vystúpenie v roku 2016.“ (Assogbavi, 2017) 

Tento pohľad je zdieľaný Stéphanie Maupas, ktorý publikoval v roku 2016 článok Le Joker 

des puissants.87  Pre tohto špecialistu na medzinárodný tribunál v Haagu „táto rezolúcia 

nezmení nič na komplikovaných vzťahoch Africkej únie a Medzinárodného trestného súdu, 

žiadne kolektívne vystúpenie nie je možné, nakoľko nie je konsenzus medzi štátmi Africkej 

únie na túto otázku.“ Napriek kritike, mnohé africké štáty uznávajú prínos tohto súdu pre mier 

a stabilitu na kontinente. Beninská vláda prostredníctvom ministra zahraničných vecí Aurelien 

Agbénonci vyhlásila: „…Vyjadrili sme rezervované stanovisko Beninu voči kolektívnej 

demarše na vystúpenie... Pozícia Beninu voči Medzinárodnému trestnému súdu je jasná: 

príslušnosť k Rímskemu štatútu a individuálnym orgánom súdu.“ (Djogbénou, 2017) 

 

3.1 Niekoľko návrhov pre prekonanie krízy 

 

Represia za kolektívne vystúpenie nie je ideálnym riešením. To by spôsobilo obrovskú krízu 

na kontinente, čo by mohlo obroziť mier a bezpečnosť. Napriek kritike súd stále ostáva 

významným nástrojom pre riešenie prípadov zločinov a garanciou pre dodržiavanie ľudských 

práv. Nikto nespochybňuje, že africký kontinent predstavuje nestabilné miesto pre 

bezpečnostnú situáciu a dochádza na tomto kontinente pravidelne k porušovaniu ľudských 

práv. Práve preto je potrebné stíhať páchateľov týchto zločinov.  

To si ale vyžaduje adekvátne prostriedky a mechanizmy. Národné štáty v Afrike nemajú 

dostatočné vlastné kapacity pre riešenie týchto zločinov, preto kolektívne vystúpenie nie je 

riešenie.  

                                                           
86 34 afrických štátov sú signatármi Rímskeho štatútu: Južná Afrika, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 

Cap-Vert, Republika Kongo, Demokratická republika Kongo, Komory, Pobrežie slonoviny, Džibuti, Gabon, 

Gambia, Ghana, Guinea, Keňa, Lesotho, Libéria, Madagasckar, Malawi, Mali, Maurícius, Namíbia, Niger, 

Nigéria, Uganda, Stredoafrická republika, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Tanzánia, Čad, Tunisko, Zambia 

 
87 Editions Don Quichotte, 2016 

http://www.rfi.fr/emission/20160124-justice-internationale-haye-cpi-joker-puissants
http://www.rfi.fr/emission/20160124-justice-internationale-haye-cpi-joker-puissants
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Medzinárodný trestný súd by v prvom rade mal prijímať opatrenia, aby bol funkčný nielen 

vo vzťahu k Afrike, ale aj k iným regiónom sveta. Musí dbať na to, aby bol univerzálnou 

inštitúciou. Založenie vlastného afrického súdu pre spravodlivosť a ľudské práva môže byť 

riešením a prispieť k udržaniu mieru a bezpečnosti na africkom kontinente.   

 

Záver 

 

Africká únia podporuje kolektívne vystúpenie z Medzinárodného trestného súdu, avšak toto 

rozhodnutie nebolo prijaté s jednoznačnou podporou členských štátov Africkej únie. Ešte nebol 

stanovený presný dátum pre kolektívne vystúpenie a ani štatút Afrického súdu pre ľudské práva 

nebol zatiaľ ratifikovaný. 

Takéto kolektívne vystúpenie zo súdu by malo negatívne dôsledky, keďže Afrika 

predstavuje nestabilné miesto sveta. Je potrebné pokračovať vo vzájomnom dialógu, aby boli 

prijaté potrebné reformy. Medzinárodný trestný súd musí viac dodržiavať princípy 

univerzálnosti, aby nebol kritizovaný zo selektívnosti. Rešpektovanie ľudských práv 

a konsolidácia demokracie musia byť akceptované africkými vládami ako základné princípy. 

To prispeje k mieru, bezpečnosti a rozvoju na africkom kontinente.    
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KOMUNÁLNY SYSTÉM ČESKEJ REPUBLIKY VO VERTIKÁLNEJ 

DIMENZII SKÚMANIA 
 

Simona Kováčová 

 

Abstrakt 

Primárnym cieľom príspevku je analýza komunálneho systému Českej republiky vo vertikálnej 

dimenzii skúmania, predstavenej E. Pageom a M. Goldsmithom, na ktorú neskôr nadviazal J.J. 

Hesse a L.J. Sharpe. Dôvodom výberu uvedených typológií je absencia analýzy komunálnych 

systémov V4, a preto je samostatný priestor vyhradený analýze vlastností miestnej samosprávy 

vybraného komunálneho systému stredoeurópskeho priestoru, z hľadiska kompatibility 

s charakteristikami jednotlivých modelov komunálnych systémov.     

 

Abstract 

The primary aim of this paper is to analyze the municipal system of the Czech Republic in the 

vertical dimension of the study, presented by E. Page and M. Goldsmith, and later by J.J. Hesse 

and L.J. Sharpe. The reason for the selection of these typologies is the absence of analysis of 

the V4 municipal systems and therefore the area is devoted to the analysis of the features of 

local self-government of the selected communal system of the Central European space, in terms 

of compatibility with the characteristics of individual models of communal systems. 

 

Vertikálna typológia E. Paga a M. Goldsmitha 

 

Rozmanité a diferentné podoby jednotlivých úrovní, či subsystémov verejnej správy, 

ktoré sú rezultátom územných zmien, historickej genézy, spoločensko-politickej klímy a iných 

objektívnych faktorov sa stávajú ústredným záujmom viacerých odborných snáh o ich 

systematické a prehľadné spracovanie v jednotnej štruktúre údajov ako aj ambícií o ich 

typologizáciu. Typológia a vyprofilovanie určitých modelov verejnej správy by mala byť 

rezultátom jasne definovaných a konkrétne vymedzených komparačných kritérií ktorých 

evaluácia smeruje k  prehľadnému kategorizovaniu samosprávnych štruktúr na základe 

vzájomných podobností a identifikácie zásadných odlišností. V danom kontexte je dôležité 

zdôrazniť, že narastajúci počet hodnotiacich kritérií neraz komplikuje začlenenie do 

konkrétneho typu/modelu s absolútnou platnosťou. Tomu odpovedá vertikálna typológia E. 

Paga a M. Goldsmitha prezentovaná v štúdii z roku 1987 pod názvom „Central and Local 

Government Relations: A Comparative Analysis of Western European Unitary States,“ v rámci 

ktorej sa ústrednými komparačnými kritériami stali: 

 charakter sídelnej štruktúry, 

 rozsah kompetencií miestnej samosprávy, 

 povaha kontaktov: miera prístupu lokálnych reprezentantov na centrálnu úroveň, 

 samostatnosť v rozhodovaní miestnej samosprávy. 

Na základe uvedených kritérií zastrešujú vybrané komunálne systémy krajín pod 

juhoeurópsky (Taliansko, Francúzsko, Španielsko) a severoeurópsky (Švédsko, Dánsko, 

Nórsko, Veľká Británia) model. Pre severoeurópsku skupinu je charakteristická značná územná 

konsolidácia, nízka úroveň prístupu lokálnej elity na centrálnu úroveň, pomerne široký 
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kompetenčný objem a vysoká miera samostatnosti v rozhodovaní. Druhým je juhoeurópsky 

model integrujúci lokálny systém Francúzska, Španielska a Talianska, ktorý sa v porovnaní so 

severoeurópskymi lokálnymi štruktúrami vyznačuje užším kompetenčným rozsahom 

a relatívne nízkou mierou samostatného rozhodovania, čo predznačuje prítomnosť výraznejších 

centrálnych zásahov. Z hľadiska stavu sídelnej štruktúry ich Page a Goldsmith zaraďujú do 

skupiny výrazne fragmentovaných samospráv s vysokým počtom malých územných jednotiek, 

čo súvisí s priamou formou kontaktu miestnych reprezentantov s centrálnou úrovňou. Uvedená 

typológia podobne ako aj ďalšia nižšie predstavená vertikálna typológia neinkorporuje analýzu 

krajín V4, čo je jeden z dôvodov pre posúdenie vybraného komunálneho systému 

stredoeurópskeho priestoru v typológii Paga a Goldsmitha. 

 

Vertikálna typológia J. J. Hesseho a L. J. Sharpa 

 

Vertikálna typológia Hesseho a Sharpa vychádza z typológie E. Paga a M. Goldsmitha, 

pričom  medzi jej špecifiká patrí: 

 väčší rámec analyzovaných komunálnych systémov (zahŕňa až 16 európskych 

miestnych samospráv), 

 orientácia aj na mimoeurópske komunálne systémy, 

 z hľadiska nachádzania podobností v oblasti politickej role samospráv a kompetenčného 

rozsahu, typológia vymedzuje až 3 skupiny modelov komunálnych systémov: 

napoleonská skupina, anglosaská skupina a severoeurópska skupina,  

 v porovnaní s typológiou Paga a Goldsmitha je komunálny systém Veľkej Británie88 

spolu Írskom, USA, Kanadou, Novým Zélandom a Austráliou začlenený do tzv. 

anglosaského modelu. 

 

Prvým modelom je Model s napoleonskou tradíciou, ktorý integruje komunálne systémy 

juhoeurópskych komunálnych systémov v typológii Paga a Goldsmitha a dopĺňa ich 

o európsku miestnu samosprávu Belgicka, Portugalska a Grécka. Dôvodom pre zastrešenie 

analyzovaných lokálnych systémov do spoločnej skupiny boli podobné črty samosprávneho 

fungovania a to predovšetkým v podobe užšieho rámca právomocí prislúchajúcich miestnej 

samospráve ako aj nízkej miery autonómie a voľnosti v kontexte samostatného rozhodovania. 

Územné jednotky tohto modelu, ktorý sa niekedy zvykne označovať aj „franko model“ 

sú politicky slabé a miera ich spôsobilosti ovplyvňovať centrálne rozhodnutia je v danom 

prípade zanedbateľná. Vo vzťahu k národnej úrovni je pre nich typická „administratívna 

centralizácia, v porovnaní s ostatnými skupinami, ktoré sa skôr vyznačujú politickou 

decentralizáciou“ (Lidström, Sellers, 2007, s. 615). 

Druhú skupinu európskych aj mimoeurópskych komunálnych systémov (Veľká Británia, 

Írsko, USA, Kanada, Austrália, Nový Zéland) zastrešuje anglosaský model, ktorý 

predchádzajúca dvojica autorov (Page a Goldsmith) vo svojej typológii vôbec nedefinovala, 

nakoľko integrovala Veľkú Britániu spolu so škandinávskymi krajinami do severoeurópskeho 

modelu. Avšak Hesse a Sharpe s dôrazom na odlišnú formálnu a politickú rolu miestnych 

                                                           
88 Page a Goldsmith zaraďovali Veľkú Britániu do skupiny severoeurópskeho modelu. 
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samospráv, ktorá súvisí s vyššou či nižšou mierou finančnej samostatnosti, rozdelili pôvodný 

severoeurópsky model Paga a Goldsmitha na: 

1. Anglosaský model s nižšou mierou politického vplyvu miestnych samospráv a s 

výraznejšími zásahmi centrálnej úrovne, pričom „spoločným menovateľom komunálnych 

systémov je samostatnosť miestnych samospráv pri poskytovaní a distribúcii verejných 

služieb“ (Lidström, Sellers, 2007, s. 615). 

2. Severoeurópsky model so silnými politickými a finančne viac-menej nezávislými 

municipalitami, typický pre komunálny systém škandinávskych krajín (vrátane Fínska), 

komunálny systém Nemecka, Holandska, Rakúska, Švajčiarska ale aj Japonska. 

 

Aplikácia českého komunálneho systému na vertikálnu typológiu Page, Goldsmitha 

a Hesseho, Sharpa 

 

Na podobu miestnej samosprávy a výkon komunálnej politiky Českej republiky má 

výrazný vplyv nielen inštitucionálne nastavenie systému (horizontálna dimenzia skúmania) ale 

aj počet základných jednotiek miestnej samosprávy, ktorý vypovedá o stave a charaktere 

sídelnej štruktúry. Teritoriálnu nestabilitu a modifikáciu sídelnej konfigurácie či už v kontexte 

navyšovania počtu obcí alebo znižovania je dôležité chápať ako sprievodný jav politickej klímy 

a charakteru režimu. Zatiaľ čo v priebehu r. 1948-1989 dochádzalo k postupnej eliminácii 

samostatných obcí, ktorá bola po roku 1960 vyvolaná násilnými tlakmi na integráciu do väčších 

celkov bez systematickosti a logiky procesu zlučovania, s nástupom demokratizácie sa 

prejavili opačné tendencie v zmysle nárastu počtu obcí. Integrácia neobišla ani z populačného 

aspektu relatívne veľké územné jednotky (nad 2 000 obyvateľov), ktoré sa pričlenili k väčším 

mestám, bez ohľadu na reflektovanie vzájomných súvislostí. Častokrát sa totiž zlučovali 

z geografického aspektu výrazne vzdialené obce, z čoho rezultuje, že celkový proces postrádal 

precízne formulované kritériá integrácie a v neposlednom rade aj právo dotknutých územných 

jednotiek zapojiť sa do rozhodovania o ich ďalšom vývojovom smerovaní. 

V období vzniku samostatného Československa (1918) existovalo približne 11 500 

samosprávnych obcí, ktorých počet sa na prelome r. 1938/1939 (tzn. v období okupácie 

Československa Nemeckom, kedy došlo k zániku samosprávneho obecného zriadenia) ešte 

zvýšil na viac ako 11 700 (Balík, 2009).  

Až do roku 1960 nebola eliminácia obcí rezultátom explicitnej konsolidačnej politiky 

štátu, ale skôr konzekvenciou sukcesívnych zmien sídelnej konfigurácie Českej republiky po 2. 

svetovej vojne akými boli: zánik obcí v česko-bavorskom a česko-rakúskom pohraničí po 

odsune ich nemeckých obyvateľov, depopulácia z veľkostného aspektu malých územných 

jednotiek v periférnych častiach či splynutie prímestských častí s rozrastajúcimi sa mestami.  

Naopak od 60-tych r. 20 stor. začala prebiehať celoštátne organizovaná masívna 

konsolidácia, v rámci ktorej už v r. 1960 došlo k zlúčeniu takmer 20% obcí, čo bolo označované 

ako súčasť reformy sústavy subnacionálnej územnej správy. O desať rokov neskôr prebehla 

ďalšia podstatná redukcia v súvislosti s presadzovaním tzv. strediskovej sústavy, ktorá bola 

„nástrojom zjednodušenia, racionalizácie a hierarchizácie sídelnej štruktúry a na ňu 

nadväzujúcej územnej správy, pričom istú dobu predstavovala základ oficiálnej politiky 

územného rozvoja vtedajšieho Československa“ (Bernard - Kostolecký - Illner - Vobecká, 

2011, s. 45). Okrem legitímnych dôvodov integrácie v zmysle posilnenia ekonomickej 
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a správnej efektivity obcí, územnú konsolidáciu diskreditoval centralizmus a byrokratický 

schematizmus vtedajšieho režimu, ktorý ašpiroval na posilnenie mocenského vplyvu 

a kontroly. 

 Problémom bol aj autoritatívny spôsob presadzovania reformy, ktorý nezohľadňoval 

potrebu dialógu s územnými jednotkami, ktoré mali stratiť správnu samostatnosť. Práve 

schematický a príliš direktívny charakter strediskovej sústavy, vysoká miera centralizmu, 

nezohľadňovanie lokálnych špecifík, nedobrovoľnosť zlučovania a ďalšie negatívne skúsenosti 

s fungovaním strediskovej situácie sú jedným zo škály faktorov determinujúcich súčasný 

charakter značne atomizovanej českej sídelnej štruktúry a odpoveďou na otázku, prečo sa malé 

obce zlučovaniu bránia.  

Sumarizáciou uvedeného je teda zrejmé, že z hľadiska podoby lokálnej konfigurácie, 

dominovali v čase komunistického režimu integračné tendencie, čím dochádzalo k postupnej 

redukcii počtu obcí, ako uvádzame v tabuľke č. 1, doplnenej o následné dezintegračné aktivity 

(pravá časť) po r. 1989: 

 

Tabuľka č. 1: Integračné procesy obcí do roku 1989 a následná dezintegrácia českých obcí 

 

Rok Počet obcí 

1938/1939 11 768 

1950 11 459 

1961 8 726 

1970 7 511 

1980 4778 

1989 4 120 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa BALÍK, S. 2009. 

Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. 250 s. ISBN 

978-80-247-2908-4.  

 

Konzekvenciou zásadných zmien v systéme vládnutia na lokálnej úrovni po páde 

komunistického režimu bola aj teritoriálna modifikácia, spôsobená rozpadom obcí na menšie 

administratívne jednotky. Lokálna fragmentácia tak sprevádzala demokratizačný proces, ktorý 

vytvoril priestor pre uplatnenie miestnych záujmov a tiež umožnil, aby sa štruktúry oktrojované 

predchádzajúcim režimom pretvorili, alebo úplne zanikli. Do veľkej miery išlo o reštitúciu 

samostatného statusu obcí, o ktorý prišli pri centralistických integračných praktikách, a preto 

sa za hnaciu silu tohto procesu primárne uvádza snaha o opätovné nadobudnutie autonómie pre 

pôvodne samostatné obce. 

Rozdelenie obcí umožnil už prvý zákon o obciach (obecnom zriadení) z roku 1990, ktorý 

reagoval na spontánne požiadavky územných jednotiek, v zmysle ktorých bolo v zákone 

inkorporované liberálne ustanovenie o možnosti oddelenia a osamostatnenia obcí na základe 

výsledku miestneho referenda. Ak porovnáme rok 1989 so súčasným počtom základných 

jednotiek miestnych samospráv, potom z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že došlo 

k výraznému nárastu z počtu 4 120 obcí na 6 254. O istej stabilizácii sa dá hovoriť až od roku 

Rok Počet obcí 

1991 5 768 

1993 6 196 

1999 6 244 

2007 6 249 

2010 6 250 

2017 6 254 
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2001, kedy sa počet obcí začal pohybovať v rozmedzí od 6 230 - 6 254. Ďalšia výrazná 

eskalácia počtu obcí sa neočakáva, nakoľko jej zamedzuje zákon o obciach (128/2000 Sb.), 

ktorý v § 21 ods. 1 definuje okrem iného aj podmienku minimálnej veľkosti na úrovni 1 000 

obyvateľov pre novú obec.  

Z hľadiska možnosti riešenia fragmentovanej sídelnej štruktúry, podobne ako v prípade 

lokálnej konfigurácie Slovenskej republiky ani v Českej republike neboli implementované 

opatrenia, ktoré by zoštíhlili príliš roztrieštenú sieť obcí. Na druhej strane pre českú územnú 

samosprávu je charakteristické typové rozlíšenie obcí, v rámci ktorého existuje trojstupňová 

hierarchizácia obcí (Konečný, B., Konečný, S., 2009): 

1) Obce 1. typu: ide o územné jednotky s pôsobnosťou v základnom rozsahu, ktoré 

vykonávajú prakticky iba samosprávne  úlohy, z čoho vyplýva, že  im neboli vôbec 

zverené (alebo ak áno, len v minimálnom rozsahu) prenesené pôsobnosti.  

2) Obce 2. typu: predstavujú územné jednotky s povereným obecným úradom, ktoré 

zabezpečujú niektoré prenesené pôsobnosti štátnej správy (napr. poskytovanie sociálnych 

dávok a pod.). Na rozdiel od prvého typu nevykonávajú určené pôsobnosti len na svojom 

území ale aj v správnom obvode zahrňujúcom určené obce v ich zázemí. Uvedená 

kategória obsahuje približne 5% z celkového počtu českých obcí (392 obcí). 

3) Obce 3. typu: sa nazývajú obce s rozšírenou pôsobnosťou, ktorých obecné úrady 

v porovnaní s obcami druhého typu vykonávajú v rámci rozsiahlejších územných 

obvodov aj širší rámec prenesených pôsobností štátnej správy, a to napríklad vydávanie 

občianskych preukazov/pasov, zabezpečovanie úloh v oblasti vzdelávania a pod. „Ďalšou 

dôležitou činnosťou obcí s rozšírenou pôsobnosťou je vykonávanie dozoru pri obnove 

kultúrnych pamiatok, pri stavbách, zmene stavby, terénnych úpravách.“ (Lukáč, 2016, s. 

31) Spadá sem len 205 obcí, resp. miest ( 3% z celkového počtu). 

 

Generalizáciou vyššie zmienených skutočností vo vzťahu ku kritériu sídelnej štruktúry je 

jasné, že sa česká lokálna sieť približuje k územne atomizovaným lokálnym štruktúram 

integrovaným do juhoeurópskeho modelu vo vertikálnej typológii Paga a Goldsmitha, do 

franko modelu v typológii Hesseho a Sharpa a do modelu patrón-klient v typológii Goldsmitha 

z roku 1992. S dôrazom na typológiu Baldersheima možno český komunálny systém označiť 

za funkčne konsolidovaný a územne fragmentovaný.  

Na druhej strane primárnymi kritériami vo vyššie analyzovaných vertikálnych 

typológiách je aj miera samostatnosti v rozhodovaní a funkcie obcí v zmysle vymedzeného 

rozsahu kompetencií. Reflektujúc zmienené kritériá sa český komunálny systém približuje viac 

k severoeurópskemu modelu a s ohľadom na prítomnosť vplyvov centrálnej úrovne 

predovšetkým do finančnej sféry k anglosaskému modelu Hesseho a Sharpa aj keď v porovnaní 

so slovenským a poľským komunálnym systémom vykazuje v tomto aspekte väčšie odchýlenie. 

Dôvodom je vyššia miera spoliehania sa na príjmy určené štátom a absencia miestnych daní 

suplovaná fakultatívnymi miestnymi poplatkami.  

Približovanie sa k severoeurópskemu modelu vo vertikálnej typológii možno 

demonštrovať prostredníctvom širokej samostatnej pôsobnosti obcí, ktorá predznačuje vyššiu 

mieru autonómie z dôvodu absencie vplyvov vyššej úrovne do rozhodovania o zákonne 

vymedzených oblastiach samostatnej pôsobnosti. Z už vyššie uvedeného hierarchického 

rozlíšenia obcí vyplýva, že sa české obce vyznačujú samostatnou pôsobnosťou, ale aj 
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prenesenou (§ 61, zákona č. 128/2000 Sb.), v ktorej obce nemajú autonómne postavenie, 

nakoľko ide o dekoncentrovaný výkon štátnej správy zverený miestnym samosprávam, tzn., že. 

ide o výkon niektorých úloh štátnej správy, ktoré na obec delegoval štát a tie sú povinné tieto 

kompetencie zabezpečovať. V tomto zmysle môžeme konštatovať, že „najnižšia miestna 

úroveň samosprávnej územnej organizácie je v jednotlivých krajinách charakterizovaná 

určitými špecifikami“ (Imrovič, M. – Švikruha, M, 2015, s. 34). 

O postavení a miere autonómie obce vypovedá predovšetkým rámec samostatnej 

pôsobnosti, nakoľko pri jej výkone je obec viazaná právnym poriadkom a nie nariadeniami 

a príkazmi z hierarchicky vyššej úrovne verejnej správy. Ako uvádza Imrovič (2016, s. 39): 

„samospráva riadi a vykonáva svoje úlohy sama bez zasahovania zvonka. Samospráva má 

charakter kolektívneho rozhodovania miestnej demokracie.“  Do samostatnej spôsobnosti tak 

v zmysle zákona zaraďujeme hlavne tieto oblasti (Koudelka, 2007): 

 ekonomicko-hospodárska oblasť pôsobnosti, v zmysle práva obce hospodáriť s vlastnými 

finančnými prostriedkami, schvaľovať obecný rozpočet a záverečný účet, 

 zriaďovanie trvalých či dočasných peňažných fondov, vydávanie komunálnych dlhopisov, 

 zriaďovanie a zrušenie právnických osôb obce, príspevkových organizácií a organizačných 

zložiek územnej jednotky, 

 zriaďovanie a zrušenie obecnej polície, 

 vydávanie  všeobecne záväzných vyhlášok, 

 politická oblasť, do ktorej spadá právo vyhlásiť miestne referendum, 

 rozhodovanie o internej inštitucionálno-organizačnej štruktúre: obecné zastupiteľstvo volí 

starostu, miestostarostu, členov rady, 

 rozhodovanie o spolupráci územnej jednotky s inou a o forme tejto kooperácie, 

 ukladanie pokút za správne delikty v samostatnej/prirodzenej pôsobnosti, 

 schvaľovanie programu rozvoja obce a pod. 

 

Na druhej strane o vzďaľovaní sa od severoeurópskeho modelu a o približovaní sa 

k anglosaskému modelu vo vertikálnej typológii Hesseho a Sharpa vypovedá kritérium 

výraznejšej finančnej závislosti miestnej samosprávy na centrálnej úrovni. Financovanie obcí 

je totiž jedným z kľúčových indikátorov vypovedajúcich o postavení miestnej samosprávy vo 

vzťahu k centrálnej úrovni.  

Najvýznamnejším zdrojom príjmov obecných rozpočtov sú daňové príjmy, ktoré bližšie 

upravuje zákon č. 243/2000 Sb., v ktorom je  definovaná tvorba, postavenie, obsah a funkcie 

rozpočtov územných samosprávnych celkov, ktorými sú popri obciach aj kraje, a tiež pravidlá 

hospodárenia s finančnými prostriedkami územných samosprávnych celkov.  

V súlade s aktuálnym zákonným znením sa obciam rozdeľuje 21,4% z celoštátneho 

hrubého výnosu zdieľaných daní, ktorých podstatou je, že na základe zákona je dopredu 

vymedzená spoločná daňová základňa, (ktorú spoločne zdieľajú centrálna a samosprávna 

úroveň - štát, kraje aj obce), spoločná konštrukcia dane a taktiež je vopred určený podiel 

samosprávam, ktoré sa na takto celoštátne vybranej dani budú podieľať. Pri tejto forme dane 

nemajú samosprávy žiaden vplyv na  konštrukciu dane ani daňovú základňu, a preto sa na ne 

nahliada skôr ako na príjmy z vyšších do nižších rozpočtov ako na dane v skutočnom zmysle 

slova. Ďalej sú to tzv. zverené dane, ktorých klasickým príkladom je napr. daň z nehnuteľností, 
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z ktorej kompletný výnos získa miestny/obecný rozpočet tej územnej jednotky, na katastrálnom 

území ktorej sa pozemok či stavba nachádza, z čoho jednoducho povedané vyplýva, že celý 

výnos smeruje do samosprávneho rozpočtu obce/mesta.  

Dôležité je vyzdvihnúť, že v podmienkach Českej republiky nemožno hovoriť 

o miestnych daniach, ale o miestnych poplatkoch s fakultatívnym charakterom, a teda je 

v kompetencii obecného zastupiteľstva rozhodnúť o tom, že či územná jednotka bude ukladať 

miestny poplatok a ak áno, aký (napr. poplatok za psa, za užívanie verejného priestranstva, za 

ubytovanie a pod.). Okrem daňových príjmov, ktoré vzhľadom k ich podielu na celkovom 

príjme obecného rozpočtu tvoria najdôležitejšiu časť, nemožno zanedbať ani rolu nedaňových 

príjmov. Ide o príjmy z vlastného podnikania obce, príjmy z vlastných neziskových organizácií, 

za pokuty a penále, z prenájmu/predaja majetku a pod. V neposlednom rade sú to okrem 

daňových a nedaňových príjmov aj dotácie (krajské, štátne, z európskych fondov), ktoré tvoria 

časť príjmov obecných rozpočtov. Práve posledné spomínané dotácie, európske, sú tiež 

v obciach vnímané ako jeden z nástrojov boja proti hospodárskej kríze (Hájek – Lukáč, 2016). 

Z uvedeného vyplýva, že vybočenie českého komunálneho systému od kritéria vysokej 

finančnej samostatnosti, čo je charakteristické pre severoeurópske modely v typológii Paga 

a Goldsmitha ako aj Hesseho a Sharpa, približuje český komunálny systém k anglosaskému 

modelu Hesseho a Sharpa. Na druhej strane, pokiaľ hodnotíme objem kompetencií a možnosť 

rozhodovať o svojich vlastných záležitostiach samostatne a relatívne nezávisle od centrálnej 

úrovne, potom je v korelácii s vlastnosťami severoeurópskeho modelu v prípade obidvoch 

vertikálnych typológií. 
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Abstract 

It is possible to identify the relations between participants in corporate organisational units 

and such units, only in entities of this kind. This should be considered in the context of the 

organisational units operating in specific countries of Europe, where the division into 

corporations (organisational units of a corporate type) and plants (organisational units of a 

property type) has long been established. The separate legal and corporate status of the 

creditors of participants (the separate legal-corporate status of participants’ creditors) in the 

organisational units of a corporate nature (which manifests itself in specific “corporate” rights 

being vested in such creditors, to facilitate the satisfaction of their claims in respect of the 

participants) can only be established in some of these units. In most legal systems, this can be 

said of commercial partnerships and companies. In this context it is especially important to 

determine whether the present scope of legal regulations in this field is justified and sufficient, 

whether it can constitute a source of risk to the operation of corporate organisational units, 

whether satisfying one’s claims against the rights of a participant in this unit, including in the 

company, can be made at the expense of this corporation and its participants, and whether a 

balance should be sought between the interests of the creditors of participants, the corporation 

(including the partnership or company) and other participants. 

 

The type of organisational unit and corporation vs. the existence of a separate legal and 

corporate statuses of the creditor of its participant 

 

Only in organisational units of a corporate nature one can distinguish the relations of 

participation between their participants and those units (entities). This is not possible in 

organisational units of a commercial nature (plants), the basis of which activity is a property. 

This comment should primarily be addressed to organisational units operating in individual 

continental European countries, such as Poland, Germany, Switzerland, France or Italy, where 

the division into so-called organisational units of a corporate type (corporations) and 

organisational units of a property type (plants) has a long tradition89. 

                                                           
89 The distinction between organisational units of a corporate type (corporations) and organizational units of a 

property type (plants) is traditionally referred to legal persons, see in particular LONGCHAMPS DE BERIER R., 

Wstęp do nauki prawa cywilnego, Lublin 1922, p. 108; ZOLL F., Prawo cywilne w zarysie, vol. I, b. 1, Cracow 

1946, p. 104; WOLTER A., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warsaw 1986, p. 191, ISBN: 83-01-06779-9; 

RADWAŃSKI Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warsaw 2003, p. 191, ISBN: 83-7387-175-6. It’s appropriate 

to apply this division also to organisational units without legal personality, which under the law have a legal 

capacity, see especially FRĄCKOWIAK J., Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym, Rejent 2003, No 

6, p. 24–25, 27 ISSN: 1230-669X; KOZIEŁ G., Przeniesienie praw i obowiązków wspólników w handlowych 

spółkach osobowych. Uwagi na gruncie art. 10 k.s.h., Warsaw 2006, p. 21 and n., ISBN: 83-7444-395-2. About 

the concept, structure and types of organisational units, see more FRĄCKOWIAK J., Jednostka organizacyjna 
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The separate legal-corporate status of the creditors of participants in the organizational 

units of a corporate nature (which manifests itself in specific “corporate” rights being vested in 

such creditors, to facilitate the satisfaction of their claims in respect of the participants90) can 

be distinguished in only some of them. In most legal systems it applies to commercial 

partnerships and companies, especially partnerships but also companies, as it is for example in 

Poland91, Germany92, Switzerland93, France94 and Italy95. This does not apply however to the 

other creditors of participants in the organizational units of a corporate nature, including, eg. 

cooperatives96, mutual insurance (or mutual reinsurance), unless in accordance with provisions 

                                                           
jako substrat osoby prawnej i ustawowej (in:) Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana 

Pazdana, ed. OGIEGŁO L., POPIOŁEK W., SZPUNAR M., Cracow 2005, p. 901 and n., ISBN: 83-7444-148-8.  
90 One of the first comprehensive studies of that problem is monograph by G. KOZIEŁ titled: Status prawny 

wierzyciela wspólnika w spółce jawnej. Uwagi materialno-prawne, Warsaw 2016, pp. 248, ISBN: 978-83-264-

9282-2, ISSN: 1897-4392.  
91 See especially KOZIEŁ G., The possibilities of satysfying the participants’ creditors of Polish Commercial 

Companies with the rights of the participants in these companies and the stability of the subjective structure and 

functioning (operation) of companies in general, KOŠICKA BEZPIEČNOSTNÁ REVUE, 2016, No 2, p. 190-

193, ISSN: 1338-4880; 1338-6956 (on line).  
92 See eg. HUECK A., Gesellschaftsrecht, München 1975, p. 92, ISBN: 3-406-02698-2; KÜBLER F., 

Gesellschaftsrecht. Die privatrechtlichen Ordnungsstrukturen und Regelungsprobleme von Verbänden und 

Uternehmen, Heidelberg 1994, p. 79, ISBN: 3-8114-1394-5; VON GERKAN H. (in:) AMONN L., BRANDI-

DOHRN M., VON GERKAN H., KÜSTNER W., LENZ T., RÖHRICHT V., WAGNER C., GRAF VON 

WESTPHALEN F., Handels-gesetzbuch. Kommentar zu Handelsstand, Handelsgesellschaften, 

Handelsgeschäften und besonderen Handelsverträgen, ed. RÖHRICHT V., GRAF VON WESTPHALEN F., 

Köln 1998, p. 1231 and n., ISBN: 3-504-45510-1; SCHMIDT K., Gesselschaftsrecht, Köln-Berlin-Bonn-München 

2002, p. 1455 and n., ISBN: 3-452-24679-5;  HOPT K.J. (in:) HOPT K.J., MERKT H., BAUMBACH A., 

Handelsgesetzbuch, München 2006, p. 663, ISBN: 3-406-53930-0.   
93 See eg. SCHÖNENBERGER W., GAUCH P., Schweizerisches Obigationenrecht, Zürich 1990, p. XXIV–

XXXV, p. 225 and n., ISBN: 3-7255-2816-0; MEIER-HAYOZ A., FORSTMOSER P., Grundriss des 

schweizerischen Gesellschaftsrechts, Bern 1993, p. 231 and n., ISBN: 3-7272-0873-2; DRUEY J. N. (in:) 

KOLLER A., SCHNYDER A. K., DRUEY J. N., GUHL T., Das Schweizerische Obligationencht mit Einschluss 

de Handels – und Wertpapierrechts, ed. GUHL T., Zürich 2000, p. 689 and n., ISBN: 3-7255-3893-X; 

PESTALOZZI Ch. M., HETTICH P. (in:) Obligationenrecht II, ed. HONSELL H., VOGT N.P., WATTER R., 

Helbing Lichtenhahn Verlag 2012, p. 145 and n., ISBN: 978-3-7190-2952-4; STAEHELIN D. (in:) 

Obligationenrecht II..., op. cit., p. 151 and n.  
94 See especially VIANDIER A., DEBOISSY F., Droit de sociétés, Paris 2001, p. 125 and n., pp. 144–152, 186–

199, ISBN: 2-7111-3329-X; LE CANU P., Droit de sociétés, Paris 2003, p. 806 and n., ISBN: 2-7076-1359-2, 

ISSN: 0767-4309; MERCANDAL B., CHARVÉRIAT A., JANIN P., COURET A., Droit des affaires. Sociétés 

Commerciales, Paris 2004, p. 265, ISBN: 2-85115-552-0.  
95 See eg. ANGELICI C., FERRI G.B., FERRI G., Manuale di dritto commerciale, ed. FERRI G., Torino 1996, 

pp. 290–294, ISBN: 88-02-05081-3; AULETTA G., SALANITRO N., Elementi di dritto commerciale, Milano 

2001, p. 89 and n., ISBN: 88-14-09141-2; CAGNASSO O. (in:) Commentario Al Codice Civile, ed. CENDON P., 

Milano 2009, pp. 206–214, ISBN: 88-14-14761-2. This model is characteristic also for law in Great Britain and 

based on it structurally the legal regulations of the USA, New Zealand, Canada – see especially RIBSTEIN L.E., 

LETSON P.V., Business associations, New York 1996, p. 49 and n.; GRIFFIN S., Company Law. Fundamental 

principles, London 2000, p. 1 and n., ISBN: 0-273-64221-9; MORSE G., Partnership Law, Oxford 2010, pp. 225–

230, ISBN: 978-0-19-957676-0.  
96 See eg. Polish Act of 16 September 1982 – Cooperative Law (c.t.: Polish Journal of Laws 2017, it. 1560, as 

am.).  



251 
 

of the law we apply to them the rules of the joint-stock company97 (in which this status of the 

participant’s creditor can be seen) or associations98. 

Because of the above considerations, it would be difficult to accept without doubt the 

opinion that the existence and scope of the rights are justified only in the case of legal categories 

of collective entities, acting collectively, without separate legal entity, including for example in 

Poland or in Germany – a civil partnership, a consortium99, at the time of the Polish Commercial 

Code from 1934100 – a general (registered) partnership or a limited partnership101. 

In the case of transnational forms of business activity (European Economic Interest 

Grouping102, European Company103 or, possibly European Cooperative Society104), a separate 

legal-corporate status of the participants’ creditors can be seen in cases, where under the 

provisions referring to the European Member States’ national laws, in these national regulations 

such status is envisaged. This may concern, in particular European Economic Interest Grouping 

or European Company105.   

 

The scope of the separate, legal and corporate status of the creditor of a participant in the 

corporation in specific types of commercial partnerships and companies 

 

The separate legal and corporate status of organizational corporate nature units’ 

participants’ creditors has the widest scope in commercial partnerships, but much narrower in 

                                                           
97 This applies, for example, to the provisions of the Polish Insurance and Reinsurance Act of 11 September 2015 

(c.t.: Polish Journal of Laws 2017, it. 1170, as am.), which provide for application of the provisions of Commercial 

Companies Code of 15 September 2000 (c.t.: Polish Journal of Laws of 2017, it. 1577 as am.) of a Joint Stock 

Company (in particular Art. 328 of that Law) in the unregulated scope – see more KIDYBA A., Prawo handlowe, 

Warsaw 2016, p. 753-764, ISBN: 978-83-255-8567-9.  
98 See eg. Polish Act of 7 April 1989 – Law on Associations (c.t.: Polish Journal of Laws 2017, it. 210, as am.).  
99 About civil partnership and consortium – see HERBET A., Spółka cywilna. Konstrukcja prawna, Warsaw 2008, 

pp. 501, ISBN: 978-83-255-0405-2. It should be noted that § 135 Handelsgesetzbuch of 10 May 1897 (German 

Commercial Code) on the protection of creditors of the partners reference to similar normalize § 725 Bürgerliches 

Gesetzbuch of 18 August 1896 (German Civil Code) concerning the protection of creditors of the civil partners 

(see SPRAU H. (in:) BASSENGE P., BRUDERMÜLLER G., DIEDERICHSEN U., ELLENBERGER J., 

GRÜNEBERG Ch., SPRAU H., THORN K., WEIDENKAFF W., WEIDLICH D., Bürgerliches Gesetzbuch, 

vol. VII, München 2012, p. 1185, ISBN: 978-3-406-61-604-4.  
100 Regulation of the President of the Republic of Poland of 27 June 1934 – Commercial Code (Polish Journal of 

Laws No 57, it. 502 as am.).  
101 See especially ALLERHAND M., Kodeks handlowy z komentarzem. Spółka jawna, spółka komandytowa, 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, Bielsko-Biala 1994, p. 102 and n., ISBN: 83-900993-

7-3; FENICHEL Z. (in:) DZIURZYŃSKI T., FENICHEL Z., HONZATKO M., Kodeks handlowy. Komentarz, 

Łódź 1995, p. 133 and n., ISBN: 83-85651-15-2.  
102 See more: Council Regulation (EEC) No 2137/85 of 25 July 1985 on the European Economic Interest Grouping 

(OJ L 199/1985), hereinafter: EEIG.  
103 See more: Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute of European Company (OJ 

L 294/2001), hereinafter: EC.   
104 See more: Council Regulation (EC) No 1435/2003 of 27 July 2003 on the Statute of European Cooperative 

Society (OJ L 207/2003), hereinafter: ECS.  
105 An example of the legal regulation that provides for the separate legal-corporate status of participants’ creditors 

in these organizational units is the Polish Act of 4 March 2005 on the European Economic Interest Grouping and 

the European Company (c.t.: Polish Journal of Laws of 2015, it. 2142, as am.), which provide for adequacy 

application to the EEIG, in matters not regulated by this Law, regulations of Polish Commercial Companies Code 

on a general (registered) partnership (in which that status is provided – Art. 7 of that law), and, moreover, Art. 13 

of this law (on the EEIG and EC), which provides for the possibility of terminating the EEIG contract by the 

participant’s personal creditor. 
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companies. In different legal orders, the scope of this legal status in commercial partnerships is 

varied.  

In the broadest model106 it covers, as a rule, no more than: 

1) the right to terminate a contract of the partnership; 

2) the right to payment of the corporate capital share (interest), to return thinks 

contributed for use and to profit from unfinished business prior to the partner’s 

withdrawal from the partnership; 

3) the right to request of the liquidation; 

4) the right to agree to an agreement on another way of terminating the activity of the 

partnership;  

5) the right to request the appointment or dismissal of the liquidators; 

6) the right to adopting the resolutions concerning the company in liquidation (legally 

binding internally liquidators);     

7) right to pay down the liquidation share (interest) and return the goods brought by 

the partner to use107. 

As in the case of commercial partnerships in different legal orders, the scope of this 

legal status in companies is diversified.  

In the broadest model108 it covers, as a rule, no more than: 

1) the right to obtain an attachment of the participant’s rights as a result of the 

execution; 

2) the right to request the appointment or dismissal of the liquidators; 

3) the right to adopting the resolutions concerning the company in liquidation (legally 

binding internally liquidators).    

 

The scope of the separate, legal and corporate status of the creditor of a participant in the 

corporation vs. the need to balance the interests of the corporation, its participants and 

the creditor, and the legal differences between individual organisational corporate units 

 

It seems that a balance needs to be found between the interests of the participant’s 

creditor, the interest of the corporation (including the partnership or company) and the interest 

of the other participants.  

Finding this balance should be in the specific case of the organisational unit appropriate 

to the type of a corporation, and therefore take into account existing differences between the 

corporations in the strict sense, namely: 

                                                           
106 It relates primarily to Polish and German law – see more KOZIEŁ G., The possibilities…, op. cit., p. 189-190.; 

HUECK A., Gesellschaftsrecht, op. cit., p. 92; KÜBLER F., Gesellschaftsrecht…, op. cit., p. 79; VON GERKAN 

H. (in:) AMONN L., BRANDI-DOHRN M., VON GERKAN H., KÜSTNER W., LENZ T., RÖHRICHT V., 

WAGNER C., GRAF VON WESTPHALEN F., Handels-gesetzbuch…, op. cit., p. 1231 and n.; SCHMIDT K., 

Gesselschaftsrecht, op. cit., p. 1455 and n.; HOPT K.J. (in:) HOPT K.J., MERKT H., BAUMBACH A., 

Handelsgesetzbuch, op. cit., p. 663.   
107 See also KOZIEŁ G., Status…, op. cit., p. 80-220.  
108 It relates primarily to Polish and German law – see more KOZIEŁ G., The possibilities…, op. cit., p. 189-190 

and the literature there indicated. 
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1) commercial partnerships, especially those which are not hybrid companies109, which 

combine (combining) the elements of partnerships and companies, in which the 

indicated hybridity has a significant impact on the limitation of the participant’ 

creditor rights, it means general (registered) partnerships, limited partnerships and 

professional partnerships (as well as European Economic Interest Groupings) and 

associations;  

2) the so-called capital corporations110, it means especially capital companies (including 

European Companies), and possibly commercial partnerships, where there are hybrid 

elements that have a significant impact on the limitation of the participant’s creditor 

rights, it means primarily limited joint-stock partnerships, in which one can see reduce 

of the „corporate” rights of stockholders’ creditors (as well as European Companies) 

and mutual insurance companies (or mutual reinsurance companies); 

3) co-operatives111 or possibly European Cooperatives Society, although in the case of 

the latter, because of they operate on a share capital basis and among others as a 

consequence, are similarly to the limited liability companies, another qualification is 

possible, it means first of all, perception of their proximity to the above-mentioned 

group of so-called capital corporations.       

It is worth noting that, taking into account the premise of the potentially contradictory 

nature of the rights comprising a separate, corporate and legal status of the creditors of 

participants, under which such creditors influence relations in the corporations and its 

participants, and the legal nature expressing the essence of a corporation being an entity 

separate from the participant, one should assume that the greater the role (function) of the 

personal element (substrate)112 in a given corporation, including the relations between 

participants in the corporation which can possibly be different from membership relations, the 

more justified is the existence of the participant’s creditor’s rights, as is the wider scope of these 

rights (facilitating the specific influence of the creditor on the relations between the corporation 

and its participants). 

In this context, it would have to be considered that the possible contradictory with the 

essence of the corporation, including the partnerships and company, would be less, if it could 

not be assumed that it did not exist at all, in the case of corporations listed above in the first 

group, it means commercial partnerships, especially those which are not so-called hybrid 

companies, which combine the elements of partnerships and companies where the indicated 

hybridity has a significant impact on the limitation of the participant’s creditor rights, it means 

general (registered) partnerships, limited partnerships and professional partnerships (also 

                                                           
109 About the concept (conception) of hybrid companies, see instead of many SZUMAŃSKI A., Hybrydalne typy 

spółek handlowych, Przegląd Prawa Handlowego 2000, No 6, p. 21 and n., ISSN: 1230-2996, and the literature 

there indicated.    
110 The concept (notion): “capital corporations” was used inter alia by SZAJKOWSKI A., Prawo spółek 

handlowych, Warszawa 2000, s. 73, ISBN: 83-7110-363-8.  
111 See in particular KIDYBA A., Prawo handlowe, Warsaw 2016, p. 613-614.   
112 See more widely primarily RADWAŃSKI Z., Prawo cywilne..., op. cit., p. 191, the same: Podmioty prawa 

cywilnego w świetle zmian kodeksu cywilnego przeprowadzonych ustawą z dnia 14 lutego 2003 r., Przegląd 

Sądowy 2003, No 7-8, p. 12, ISSN: 0867-7255; WOLTER A., Prawo cywilne..., op. cit., p. 191; SZAJKOWSKI 

A. TARSKA M. (in:) SOŁTYSIŃSKI S., SZAJKOWSKI A., SZUMAŃSKI A., SZWAJA J., Kodeks spółek 

handlowych. Komentarz, vol. I, Warsaw 2001, p. 26 and n., ISBN: 83-7387-965-0.   
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European Economic Interest Groupings) and associations. In this group of corporations, the 

separate legal-corporate status of a participant’s creditor usually is not found in associations. 

On the other hand, we must recognize that in the case of the second group of the 

aforementioned corporations, the scope of this status is significantly reduced and formulate a 

question about the possible direction of the assessment of that legal situation. If it’s accepted 

that the legal interference of corporation participant’s creditor – which is manifested by the 

implementation of certain „corporate-encumbrance” rights under his legal-corporate status – is 

contrary to the essence of this corporation, which is a separate (from the participants) 

organizational unit, it should be stated that there is a justification for the complete elimination, 

removal of these rights. Alternatively, in the opposition, it may be assumed that in spite of the 

perception of this „contradictory”, at least minimum legal instruments, such as those mentioned 

above (in relation to companies in point 2 of this work), should remain in the legal-corporate 

status of a participant’s creditor to provide him elementary protection from this perspective. 

Ignoring this “contradictory” may in turn lead to a completely opposite conclusion – about the 

need for extending the scope of this status by certain rights, not necessarily all, provided for the 

corporations participants’ creditors listed in the first group. In this respect, we can discuss about 

the areas of the reception of these legal solutions that would form specific models of legal 

protection for corporations participants’ creditors from the other, second group.                       

In the case of third group of the above mentioned corporations, the scope of this status 

is insignificant, minimal (in European Cooperatives Society) or this status does not exist (for 

example in cooperatives of domestic national law). The question of the possible direction of the 

assessment of this legal situation can be resolved bipolarly (bidirectionally), as in the case with 

the corporations of the second group. This means that if the existence and scope of rights of the 

participant’s creditor are assumed to be contrary to the essence of those corporations, which are 

entities separate from its participants, it should be stated that there is a justification for the 

complete elimination, removal of these residual (vestigial) rights. It would be possible, in the 

opposition to this perception, to adopt of the position that, despite the perception of this 

„contradictory”, specified minimum legal instruments should remain in the legal-corporate 

status of the participant’s creditor to provide him symbolic protection from this perspective. 

Underestimation of the indicated „contradictory” may, in turn, lead to a completely opposite 

conclusion – about the need for extending the scope of this status by certain rights, not 

necessarily all, provided for participant’s creditors of corporations listed in the first group (in 

the first group of corporations, differing primarily in the extent, the degree of the intensity of 

personal component, indicated in point 3 above, subpoint 1). It’s then possible to discuss about 

the areas of the reception of these legal provisions that would be (formulate) certain models of 

legal protection for participant’s creditors of corporations from the third group. 

 

Summary and remarks de lege ferenda 

 

In general, one should note that, especially from the point of view of the creditor of a 

participant in the corporation, the existence of a legal and corporate status, even if minimal in 

terms of scope, under which specific corporate rights (i.e. effective within the corporation) are 

vested in the creditor, can materially expand the scope of the legal measures used to satisfy the 

creditor’s claims, and, as such, is beneficial and needed. On the other hand, this can impact on 
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participants in the corporation, so that they perform their activities in a responsible way, 

including activities which give rise to liabilities, and which can induce personal creditors to 

take action aimed at satisfying their claims.  

It is also worth highlighting that being oblivious to the existence of regulations 

underlying the separate legal and corporate status of the creditor of a participant can form a 

basis for the organisational and property consequences important for its operation, and 

connected, among other things, with undesirable personal changes resulting from the 

enforcement of a creditor’s rights, the withdrawal of a participant, the acquisition of rights 

attached to shares as a result of recovery by third parties, unknown to the corporation, the loss 

of assets, and the hindrance of operations, especially at the liquidation stage related to the 

influence of the (personal) creditor of the participant in the corporation on the selection of 

liquidators. 

De lege ferenda one should consider the introduction of the analysed legal measures 

taking the form of rights comprising the legal and corporate status of the creditors of participants 

– also in other corporations, based on a model clearly set in commercial partnerships and 

companies, taking into account, first and foremost: 

1) the characteristics, including the attributes of corporations typical of individual legal 

systems, due to the established legal culture, 

2) the aforementioned “membership” of a given corporation in any of the groups specified 

above, by the scope of the functions of the personal element (substrate), including 

relations between participants in the corporation other than membership relations, 

3) the suitability of the scope of the reception of law in relation to the structure of a specific 

corporation in a given legal system, 

4) the need to balance the interests of the corporation, participants in the corporation, and 

their personal creditors. 
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ŠKÓTSKO NA CESTE K NEZÁVISLOSTI 
 

Barbora Krištofová 

 

Abstrakt 

Hlavným cieľom nášho príspevku je ponúknuť hodnotnú diskusiu o nezávislosti Škótska. Chceli 

by sme preto zdôrazniť, že náš príspevok bol napísaný počas štúdia na University of St Andrews, 

najstaršej škótskej univerzite, v akademickom roku 2016/2017. Ak chceme analyzovať škótske 

úsilie o vznik nezávislého suverénneho štátu, je potrebné brať do úvahy politické vzťahy medzi 

Škótskom a Anglickom, ktoré sa formovali počas niekoľkých storočí. Prvé referendum o 

nezávislosti Škótska sa uskutočnilo dňa 18. septembra v roku 2014, pričom otázka referenda, 

ktorej voliči odpovedali „áno“ alebo „nie,“ znela nasledovne: „Malo by byť Škótsko nezávislou 

krajinou?“ Avšak, 55 % oprávnených voličov hlasovalo proti predmetného návrhu.  

Vzhľadom na to, že v minuloročnom referende o Brexite, každá správna oblasť v Škótsku (62,0 

%) uviedla, že väčšina oprávnených voličov hlasovala za zotrvanie v Európskej únii, škótska 

vláda začala seriózne uvažovať o uskutočnení druhého referenda o škótskej nezávislosti. Na 

danú situáciu reagoval aj bývalý škótsky premiér a absolvent University of St Andrews, Alex 

Salmond, ktorý poznamenal, že „Škótsko bude do dvoch rokov opäť hlasovať o svojej 

nezávislosti vzhľadom na kompromisné postoje, ktoré zastáva britská premiérka Theresa May 

ohľadom tzv. Brexitu.“  

 

Abstract 

The main purpose is to discuss Scottish independence. I would like to note that this essay was 

written during my studies at the University of St Andrews in the academic year 2016/2017. If 

one wants to analyse Scottish endeavour to become an independent sovereign state, it is 

necessary to focus on the political relations between Scotland and England, shaped over the 

centuries. A first referendum on Scottish independence from the United Kingdom took place on 

18 September 2014. The referendum question, which voters answered with “Yes” or “No,” was 

“Should Scotland be an independent country?” However, 55% of eligible voters voted against 

the proposal. Given that in last year's Brexit referendum every council in Scotland (62, 0 %) 

saw majorities voted to remain in the European Union, the Scottish Government is seriously 

considering a second referendum on Scottish independence. Alex Salmond, the former first 

minister of Scotland and graduate from the University of St Andrews, took the view that Prime 

Minister Theresa May would not be flexible enough to come to an arrangement that enabled 

Scotland to stay in the UK and maintain its relationship with the EU single market. He noted 

that “I fully expect, my reading of the situation is, the UK will not be flexible or wise enough to 

do that, and therefore I expect there’ll be a Scottish referendum in roughly two years’ time.” 

 

Otázka škótskej nezávislosti sa v posledných rokoch stala jednou z hlavných tém, 

britskej politickej scény. Príčinu možno vidieť vo výsledku volieb do Škótskeho parlamentu z 

roku  2011, kedy sa  Škótskej národnej  strane podarilo  získať nadpolovičnú väčšinu kresiel a  

potvrdiť tak nielen postavenie najsilnejšej škótskej strany, ale aj znovu zostaviť jednofarebnú  

regionálnu vládu. Napriek predmetnému faktu sa nezávislosťou v predchádzajúcich 

desaťročiach dvadsiateho storočia zaoberal iba úzky okruh geografov, plánovačov a politických 
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vedcov. V programovej agende britských politických strán sa predmetná téma významnejšie 

začala objavovať až v 70. rokoch. Dovtedy vnímalo tému škótskeho nacionalizmu iba veľmi 

malé množstvo obyvateľov Škótska.  

Charakter politickej debaty ohľadom Škótska sa nikdy neniesol v duchu potreby obhajoby 

samotného škótskeho národa, či škótskej národnej kultúry. Všetky britské politické strany totiž 

jeho existenciu uznali a v určitých obdobiach samy túto tzv. „škótsku kartu“ vo svojich 

programoch vyťahovali, aby sa vymedzili voči politickému systému Veľkej Británie, ktorý sa 

vyznačoval značne unitárnou štruktúrou a vysokým stupňom centralizácie (Patterson, 2014, s. 

147). 

Škótska história je pre Škótov veľmi dôležitá, pretože reflektuje určitú symboliku 

národa, jednotného, zjednoteného a bojujúceho proti podmaneniu okolitými štátmi. Škóti sa 

vždy snažili vymaniť spod vplyvu Anglicka113, byť na Anglicku nezávislí. Aj po vzniku Veľkej 

Británie sa neprestali považovať za samostatný národ. Škótsko malo odvtedy svoj jasný cieľ - 

získať späť svoju nezávislosť, ktorú definitívne stratilo v roku 1707114 po spojení s Anglickom. 

Škótsko vstupom do politickej únie s Anglickom sa stalo súčasťou viacnárodného 

štátneho celku, bez toho, aby spočiatku malo vplyv na politické rozhodovanie centra, ktoré sa 

nachádzalo v Londýne. Z tohto dôvodu vznikali hnutia, ktoré uvedený fakt chceli zmeniť a 

ktorých činnosť vyústila až v proces devolúcie115 v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie 

a Severného Írska. Vďaka procesu devolúcie získalo Škótsko vlastný parlament a právomoci 

na spravovanie niektorých lokálnych záležitostí. Samotné docielenie devolúcie a získanie viac 

právomocí však niektorým Škótom nestačí, a preto regionalistické zmýšľanie ďalej eskalovalo 

až v súčasnú otázku možného odtrhnutia územia od Spojeného kráľovstva a opätovného 

získania nezávislosti. 

K devolúcii Škótska v rámci Spojeného kráľovstva došlo preto, že sa väčšina Škótov, 

ktorá volila v referende v roku 1997, vyjadrila súhlasne a tiež preto, že sa centrálna vláda 

obávala, aby sa nezopakovala situácia, ktorá začiatkom 20. storočia vyústila vo vznik 

samostatnej Írskej republiky. Devolúcia umožnila vznik škótskeho parlamentu, ktorý bol 

volený Škótmi. Na druhej strane je však potrebné si uvedomiť, že s obnovením škótskeho 

parlamentu získavajú zástancovia separatizmu väčší priestor pre vyjadrenie svojich 

požiadaviek, ako mali kedykoľvek predtým. Otázka samostatnosti Škótska začala byť viac 

diskutovaná od roku 2011, kedy SNP116, získala vo voľbách väčšinu v škótskom parlamente až 

69 kresiel zo 129.  

                                                           
113 Počiatky historických vzťahov medzi Anglickom a Škótskom sa datujú do doby pred viac ako tisíc rokmi, ale 

ak hovoríme o základných udalostiach, určite nemôžeme opomenúť bitku pri Bannockburne, vďaka ktorej v roku 

1314 Škóti uhájili svoju snahu o udržanie nezávislosti na anglickom kráľovi Edwardovi II. Táto udalosť je veľmi 

dôležitá v škótskej histórii a dodnes symbolizuje národnú hrdosť. (Rovná, 2004) 
114 Zákony o únii z roku 1707 (Act of Union) sú zákony, ktoré vytvorili právny základ pre zjednotenie Anglického 

a Škótskeho kráľovstva. Zákony schválili krátko po sebe anglický a škótsky parlament a 1. mája 1707 vstúpili do 

platnosti. Týmito zákonmi bola realizovaná Zmluva o únii (Treaty of Union) z roku 1706, ktorá umožnila 

vznik Kráľovstva Veľkej Británie a nahradila anglický a škótsky parlament parlamentom Spojeného kráľovstva. 
115 Devolúcia je transfer  moci z centrálnej autority  na regionálnu autoritu (The Scottish government, 2015 C). 
116 V roku 1928 sa v Škótsku sformovala Národná strana Škótska. V roku 1934 vznikla Škótska národná strana 

(Scottish National Party, SNP), ktorá si dala za svoj primárny cieľ získať Škótsku nezávislosť. SNP sa snažila 

presadiť úplnú nezávislosť a podporovala tzv. „Home Rule“  (zákony o škótskej autonómii). V roku 1949 bola 

vytvorená aj Scottish Covenant Association, nestranná politická organizácia, ktorej sa podarilo zozbierať cez dva 

milióny podpisov v petícii podporujúcej autonómiu (The Scotsman, 2014). SNP začala presadzovať škótsku 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1707
https://sk.wikipedia.org/wiki/Anglick%C3%A9_kr%C3%A1%C4%BEovstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0k%C3%B3tske_kr%C3%A1%C4%BEovstvo
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Anglick%C3%BD_parlament&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0k%C3%B3tsky_parlament&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/1._m%C3%A1j
https://sk.wikipedia.org/wiki/1707
https://sk.wikipedia.org/wiki/1706
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1%C4%BEovstvo_Ve%C4%BEkej_Brit%C3%A1nie
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Parlament_Spojen%C3%A9ho_kr%C3%A1%C4%BEovstva&action=edit&redlink=1
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Narastajúci nacionalizmus nebol len politickou záležitosťou, súvisel aj s prístupom 

médií a k ich vnímaniu Škótska ako starobylého národa s vlastnou identitou a právom na 

samostatnosť „na vlastný štát“. V médiách túto mystiku starobylej identity oživovali historické 

alebo iné dokumentárne programy. Nacionalistické cítenie, uvedomovanie si seba samého ako 

samostatného národa v rámci Veľkej Británie a tiež snaha o zlepšenie podmienok viedli 

škótskych politických predstaviteľov k snahám otvárať národnostné otázky a pomaly 

pripravovať pôdu pre rozsiahlejšie právomoci, ktoré by sa Škótom mohli dostať. Proces 

devolúcie začal vrcholiť v sedemdesiatych rokoch. 

 

Referendá v Škótsku týkajúce sa procesu devolúcie 

 

 Škótsky nacionalizmus dostal svoje politické vyjadrenie prostredníctvom Škótskej 

národnej strany (SNP), a to v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. 

Prioritné dôvody vedúce k rastu nacionalizmu boli: ekonomické problémy po druhej svetovej  

vojne, príklon k ľavici, rastúca kríza britského imperializmu a ústup Británie ako svetovej 

veľmoci. Predmetný ústup postupoval ruka v ruke s nacionalistickým cítením britských 

národov, kedy podpora pre väčšiu nezávislosť prudko narastala. Koncom šesťdesiatych rokov 

rástla inflácia a z dôvodu uzavretiu uhoľných baní a tovární v priemyselných oblastiach Škótska 

aj nezamestnanosť, čo vyvolávalo ďalšie vlny všeobecných nepokojov a názorov, že bez 

Anglicka by sa Škótsku ekonomicky darilo lepšie. 

 Určitý zlom nastal v roku 1969, kedy bolo v Severnom mori (Škótsko) objavené ložisko 

ropy. S ťažbou sa začalo v roku 1975117. Daná udalosť zlepšila britskú ekonomiku (Morgan, 

1999, s. 511). V tomto období Škótsko o to ťažšie akceptovalo akúsi nadvládu Anglicka. 

Objavenie významných ložísk nafty v severných moriach a obavy, že z nich bude ťažiť 

predovšetkým Anglicko, vyvolali ponurý škótsky nacionalizmus, znásobený nespokojnosťou 

s nevhodným riadením hospodárstva. Voľby v októbri 1974 priviedli do parlamentu jedenásť 

škótskych nacionalistov miesto doterajších siedmich. (Maurois, 1993, s. 454). SNP vtedy 

vyhrala 30 % škótskych hlasov, a to najmä vďaka kampani postavenej na volebnom slogane „It 

'Scotland' s oil!“ (Pruitt, 2014). 

Až na konci osemdesiatych rokov môžeme pozorovať jasnú snahu o exaktné definovanie 

spoločenského interesu politických strán. Doteraz bolo hlavným cieľom devolúcie získať časť 

kompetencií z centrálnej vlády späť na národnú úroveň, a to prostredníctvom rozšírenia 

právomocí miestnych zástupcov exekutívy. Vo vyhlásení práv Škótska sa však táto požiadavka 

špecifikuje na založenie vlastného škótskeho parlamentu, čo je jasný posun zo skoršej 

požiadavky prostého zhromaždenia. Primárny úspech týchto procesov a dokumentov môže byť 

rozpoznateľný najmä v zjednotení názorových prúdov zástancov devolúcie a jasných 

špecifikácií ich záujmov.  

 

                                                           
nezávislosť od štyridsiatych rokov dvadsiateho storočia, ale až do konca druhej svetovej vojny sa jej nedarilo 

získať kreslá v Parlamente. Určitým úspechom bolo v roku 1964 zriadenie ministerstva pre Škótsko (Morgan, 

1999, s. 504). SNP bola zásadnou stranou pre škótsky proces devolúcie, ktorý mal viesť k úplnej nezávislosti 

Škótska. 
117 Od polovice roku 1978 bolo v prevádzke deväť polí. Od roku 1980 bola Británia v rope a plyne sebestačná a 

stala sa jej vývozcom. 
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Referendum o devolúcii Škótska, konané 1.3.1970 

 

 V roku 1976 bol Labouristickou stranou predstavený návrh zákona o Škótsku a Walese 

(Scotland and Wales Bill), ktorý nebol parlamentom prijatý, ale v reakcii na diskusiu o 

predmetnej problematike bolo navrhnuté riešenie prostredníctvom referenda118. Uvedené 

referendum malo disponovať poradnou funkciou. Kladne sa v referende vyjadrilo iba 32,9 % z 

celkového počtu oprávnených voličov. Z uvedeného vyplýva, že predmetná požiadavka nebola 

splnená a k devolúcii tak nemohlo dôjsť.  

Neúspech referenda v roku 1979 možno pripísať pôsobeniu a kumulácii niekoľkých faktorov. 

Labouristická strana, ktorá s návrhom zákona prišla, nebola jednotná v jeho podpore, niektorí  

jej politici sa stavali proti nemu. Formulácia otázky, na ktorú sa v referende zodpovedalo, sa 

netýkala priamo devolúcie, ale toho, či majú byť opatrenia zákona o Škótsku realizované. 

Ďalším nepriaznivým faktorom bolo aj obdobie, v ktorom sa referendum konalo, vtedy 

menšinová labouristická vláda pomaly končila svoju vládu. Neúspech referenda navyše autoritu 

Labouristickej vlády ešte viac podlomilo a vláde bola vyslovená nedôvera. Neúspech mal vplyv 

na Labouristickú stranu aj v nasledujúcich voľbách, ktoré prehrali. Konzervatívci sa vo svojom 

volebnom období tejto problematike nevenovali, čím bola otázka decentralizácie odročená. 

 

Referendum o devolúcii 11.9.1997, vznik Škótskeho parlamentu 

 

 Po neúspešnom referende o tzv. Home Rule119 v roku 1979 sa deficit demokracie stal 

obľúbeným slovným spojením škótskych politikov. Ten sa prejavoval v britskej politike, 

pretože škótskych politických reprezentantov vo Westminsteri nebol dostatočný počet, aby ju 

mohli výraznejšie ovplyvniť v prospech Škótska. 

V roku 1997 sa uskutočnilo nové referendum o ustanovenie Škótskeho parlamentu. 

Tentoraz bola kampaň neobyčajne úspešná. Až 74 % obyvateľov volilo v prospech vzniku 

Škótskeho parlamentu a 63 % vyjadrilo podporu vzniku parlamentu, ktorý bude mať právomoci 

regulovať základnú sadzbu dane z príjmu. Celkovú účasť tvorilo 60 % Škótov. Demokratický 

deficit sa zmiernil v roku 1998 dokumentom s názvom The Scotland Act, ktorý bol vydaný po 

úspešnom referende o Home Rule v roku 1997. (McCrone, 2012, s. 74) Týmto zákonom došlo 

ku kreovaniu Škótskeho parlamentu, ktorý mal obmedzené právomoci a stále spadal pod britský 

Westminsterský parlament. Súčasne bola vytvorená aj Škótska exekutíva, ktorá bola v roku 

                                                           
118 Predmetné referendum malo mať poradnú funkciu. Podľa tzv. CUNNINGHAM dodatku by zákon o Škótsku 

nebol platný v prípade, že by sa pre neho v referende vyslovilo menej ako 40 % z celkového počtu oprávnených 

voličov, nie len z počtu zúčastnených voličov. Návrhy zákonov o Škótsku a Walese boli v britskom parlamente 

prijaté a boli signované kráľovnou v roku 1978, čím sa z návrhov stali zákony. Ich platnosť však mala závisieť od 

výsledku referend. 

 
119 Vlastný návrh na Home Rule prvýkrát predstavil William Gladstone pri svojej predvolebnej kampani 

v Midlothian v roku 1879, kde sa hovorilo o tzv Home Rule pre všetkých (Home Rule all-roud alebo tiež 

devolution all-roud)- teda pre Írsko, Škótsko, Wales a Anglicko. (Bogdanor, 1999, s. 110). 
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2007 premenovaná na Škótsku vládu.120 Obnovený Škótsky parlament121 bol znovu zvolaný po 

292 rokoch a pre škótskych občanov to bol významný krok.  

Škótsky zákon z roku 1998 ktorý zároveň vymedzuje právomoci britského, 

Westminsterského parlamentu122 a Škótsky zákon z roku 2012 (rozšíril možnosti najmä o 

daňovú politiku) vymedzujú základné legislatívne kompetencie škótskeho parlamentu. Jeho 

moc je limitovaná a prebieha súbežne vedľa britského parlamentu.  

Vláda, ktorá organizovala referendum v roku 1997 bola medzi ľuďmi populárna, čo 

pravdepodobne prispelo k jeho úspechu. Išlo o Labouristickú vládu, ktorej premiérom bol Tony 

Blair. V minulosti  mali Labouristi problém s Home Rule, ktoré  sa  nezlučovalo s ideou  

medzinárodného socializmu. Tony Blair však uviedol tzv. Tretiu cestu, ktorá podporu Home 

Rule umožnila. V predmetnom referende odpovedali Škóti na dve otázky. Prvá otázka sa pýtala 

na to, či by sa mal zriadiť škótsky parlament. Druhá, či by tento parlament, v prípade,  

ustanovenia, mal právomoc pozmeňovať mieru daní z príjmu v Škótsku. (Denver – Pattie – 

Bochel – Mitchell, 1998, s. 210) Pre devolúciu Škótska a vznik škótskeho parlamentu bolo 74,3 

% voličov a pre zvýšenie právomocí ohľadom zvyšovania daní bolo 63,5 % voličov. (Donegan 

– MacAskill, 2013) Tento výsledok referenda viedol k navrhnutiu vzniku dokumentu The 

Scotland Bill vládou vo Westminsteru, ktorý bol signovaný kráľovnou dňa 19. 11. 1998, čím 

sa z neho stal dokument The Scotland Act123 1998. Prijatím predmetného zákona je ukončená 

existencia tzv. the Scottish Office. Prvé voľby do škótskeho parlamentu sa konali 6. mája 1999. 

Škótsky parlament bol prvýkrát zvolaný 12. mája 1999 a 1. júla 1999 bol oficiálne otvorený 

kráľovnou. 

Proces pristúpenie k devolúcii a samotná devolúcia Škótska bola viditeľnou reakciou na 

požiadavky sebaurčenia škótskeho národa a na zefektívnenie vlády. Devolúcia je vlastne 

formálnym uznaním heterogénnej povahy Spojeného kráľovstva a prudko reaguje na 

požiadavky podporovateľov škótskeho regionalizmu.  

 

 

 

 

 

                                                           
120 Škótsky parlament a Škótska vláda boli oficiálne predstavené dňa 1. júna 1999, a tento dátum je tiež oficiálnym 

dátumom transferu moci v rámci devalvovaných záležitostí škótskym ministerstvám, ktoré mali predtým na 

starosti Štátny sekretár pre Škótsko a ďalší britskí ministri (The Scottish Government, 2015 B). 
121Je autonómna jednokomorová zákonodarná inštitúcia Škótska, ktorá sídli v Edinburghu. Má129 poslancov, 

ktorí sú volení na štvorročné obdobie. Právomoci a úlohu Škótskeho parlamentu definoval zákon prijatý Britským 

parlamentom roku 1998 . Britský parlament si stále uchoval zvrchovanú pozíciu ako zákonodarný zbor v rámci 

Veľkej Británie, avšak na základe spomínaného zákona súhlasil s odovzdaním istých právomocí v oblasti 

vnútornej politiky Škótska na škótsku snemovňu. Medzi oblasti spravované Škótskym parlamentom patrí napr. 

vzdelanie, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, rybárstvo, ekonomická podpora rozvoja oblastí, ochrana životného 

prostredia, požiarna ochrana, polícia, miestna samospráva, šport, kultúra, doprava a turistika. V týchto 

decentralizovaných sektoroch môže Škótsky parlament vydávať zákony, vykonávať čiastočné korekcie dane z 

príjmu a volať k zodpovednosti škótsku vládu. 
122 viacej o kompetenciách britského parlamentu na http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/46/schedule/5 
123 Tento zákon ustanovuje pozíciu Advocate General for Scotland, právneho poradcu britskej vlády vo veciach 

škótskeho práva a devolúcie, ktorý dohliada, aby legislatíva škótskeho parlamentu nezasahovala do právomocí 

britského parlamentu. (Gov.uk. Devolution settlement: Scotland. https://www.gov.uk/devolution-

settlementscotland). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.sk&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.wikipedia.org/wiki/Poslanec&usg=ALkJrhiMgiLYNqnlp1OVUaQ8V4-kyeANWg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.sk&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.wikipedia.org/wiki/1998&usg=ALkJrhh3MdImn6FVlZB8Uvm1otY5pdcN8g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.sk&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.wikipedia.org/wiki/Da%25C5%2588_z_p%25C5%2599%25C3%25ADjmu&usg=ALkJrhgiUsGIUApHj8dZS8ca4NlaCzTsPQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.sk&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.wikipedia.org/wiki/Da%25C5%2588_z_p%25C5%2599%25C3%25ADjmu&usg=ALkJrhgiUsGIUApHj8dZS8ca4NlaCzTsPQ
https://www.gov.uk/devolution-settlementscotland
https://www.gov.uk/devolution-settlementscotland
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Referendum o osamostatnenie Škótska 18. 9.2014 

 

 Pre súčasnú debatu o nezávislosti Škótska majú význam tri principiálne udalosti. Prvou 

je samotný vznik únie Škótska s Anglickom v roku 1707124. Druhou kľúčovou udalosťou je 

referendum o devolúcii, ktoré sa konalo v roku 1997 po víťazstve labouristov v britských 

parlamentných voľbách. Na základe výsledkov tohto referenda bol zákonom Scotland Act 1998 

po rokoch opäť zriadený škótsky parlament. Za tretiu udalosť sa považuje víťazstvo Škótskej 

národnej strany, ktorej hlavným bodom politického programu bola nezávislosť Škótska, vo 

voľbách v roku 2007. SNP utvorila po voľbách menšinovú vládu. Dovtedy, medzi rokmi 1999-

2007 bolo Škótsko riadené väčšinovou koalíciou škótskych labouristov a liberálnych 

demokratov.  

Referendum o nezávislosti v roku 2014 sa uskutočnilo na základe uzavretia 

Edinburghskej dohody125 v októbri 2012. Zmluvnými stranami uvedenej dohody126 sú škótska 

vláda a vláda Spojeného kráľovstva. Prijatím tejto dohody bol odstránený problém s 

pochybnosťou o kompetencii škótskeho parlamentu. Zmocnením škótskeho parlamentu 

vyhlásiť127 referendum sa odstránila aj možnosť napadnutia jeho konania pred súdom, či už zo 

strany britskej vlády, ako aj kohokoľvek, kto by ním mohol byť dotknutý. Referendum, podľa 

dohody, mohlo obsahovať iba jednu otázku a muselo sa uskutočniť pred koncom roka 2014. 

Otázka znela jednoducho: „Má byť Škótsko nezávislou krajinou?“ Možnosti odpovede zneli 

ešte jednoduchšie ÁNO alebo NIE. Ak by Škótska populácia povedala áno, ukončila by 307 

rokov trvajúcu únii s Anglickom a Walesom. Škótsko by sa stalo nezávislým národom o počte 

zhruba 5,3 miliónov obyvateľov (Pruitt, 2014). 

Pri účasti 84,6 % oprávnených voličov hlasovalo za zotrvanie Škótska v únii s Veľkou 

Britániou 55,3 %. Z nich 44,7 % voličov podporilo víziu Škótska ako samostatného štátu. 

Škótsky elektorát bol v čase konania referenda zahrnutý do politiky pomerne bezprecedentne, došlo k 

zníženiu volebného veku na 16 rokov. Zaregistrované k voľbám bolo 97 % populácie. Len v štyroch 

z tridsiatich dvoch škótskych regiónov vyhralo nezávislé Škótsko. Celých dvadsať osem škótskych 

regiónov, tak bolo proti nezávislosti a za uchovanie Škótska v rámci jednotnej Veľkej Británie.  

Uvedený výsledok nebol považovaný za príliš tesný a dá sa povedať, že viac či menej 

zodpovedal predvolebným prieskumom. 

Veľká väčšina krajín vo svete sa v reakcii na škótske referendum zhodla na tom, že toto 

referendum bolo inšpiratívne. Uskutočnené bolo na vysokej úrovni, veľmi dobre a 

                                                           
124 Hoci tieto dve krajiny tvorili do roku 1707 personálnu úniu, rok 1707 znamenal zánik dovtedy samostatného 

anglického aj škótskeho parlamentu a vznik politickej únie, spoločného štátu, so spoločným parlamentom Veľkej 

Británie. Napriek tomu, že škótsky parlament v tej dobe vytvorenie tejto únie schválil, verejnosť bola vo 

všeobecnosti proti tomuto rozhodnutiu, čo viedlo k rozdeleniu obyvateľov na tých, ktorí sa cítili byť výlučne 

Škótmi a tých, ktorí sa dokázali považovať (aj) za Britov. 
125 Oficiálnym názvom Edinburghskej dohody je Dohoda medzi vládou Spojeného kráľovstva a škótskou vládou o 

referende o nezávislosti Škótska. Dohoda bola podpísaná 15. 10. 2012 v Edinburghu a je dostupná aj online na 

webovej stránke škótskej vlády: http://www.gov.scot/Resource/0040/00404789.pdf.  
126 Jej signatármi sú vtedajší britský premiér David Cameron, Štátny tajomník pre Škótsko Michael Moore, Alex 

Salmond – vtedajší prvý minister Škótska a líder SNP, Nicola Sturgeon, vtedajšia námestníčka prvého ministra 

Škótska a jeho zástupkyňa v SNP. Obsahom Edinburghskej dohody z októbra je súhlas oboch vlád s konaním 

referenda týkajúceho sa postoja občanov ku škótskej nezávislosti do dvoch rokov. 
127 Autori dohody použili právny inštrument Order in Council, ktorý by sa dal preložiť ako nariadenie štátnej rady. 

Tento nástroj umožňuje prenos právomocí od ministrov britskej vlády na zhromaždenia, ktoré boli utvorené v 

procese devolúcie v prípadoch, kedy je použitie bežného zákona nevhodné (Britský parlament 2015 A).  
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demokraticky zvládnuté s vysokým štandardom. Pre väčšinu separatistických hnutí bude toto 

referendum slúžiť ako príklad „správne odvedenej práce“. 

Koncom decembra 2014 bola publikovaná správa, nazvaná ako Smithova komisia, ktorá 

mala spracovávať odporúčania ohľadom rozšírenia právomocí škótskemu parlamentu. 

Začiatkom roka 2015, vydala britská vláda návrh zákona, spracovaný podľa predmetnej 

komisie. Nový škótsky zákon má prvýkrát zabezpečiť, aby viac ako 50 % peňazí vynaložených 

pre škótsky parlament financovalo príjmy, ktoré sú vyberané v Škótsku. Parlament bude mať 

jedny z najrozsiahlejších možností daňových a výdavkových právomocí, navyše bude môcť 

rozhodovať o vlastnom systéme sociálnej starostlivosti, škótskych parlamentných voľbách, 

energetickej efektívnosti atď. Ďalej správa odporúča väčšiu spoluprácu obidvoch parlamentov, 

aby sa dosiahol pre obe krajiny výhodný konsenzus. Cieľom je „spoločne vybudovať trvalú 

dohodu, ktorá umožní posilnenie škótskeho parlamentu pre ľudí v Škótsku a súčasne posilní 

postavenie Škótska v rámci silného a bezpečného Spojeného kráľovstva“. (The Scottish 

Government, 2015 E, s. 7, 8) 

 

Záver 

 

 Snahy o osamostatnenie Škótska sú tak staré, ako samotné zjednotenie Anglicka a 

Škótska. Myšlienka odtrhnutia sa teda s rôznou razanciou vracia už 310 rokov. V novodobých 

dejinách ju oprášili škótski nacionalisti, ktorí po dekádach nepresvedčivých výsledkov, v roku 

2007 vyhrali škótske parlamentné voľby a vytvorili menšinovú vládu. Roku 2011 už získali v 

miestnom parlamente väčšinu, čo im umožnilo usporiadať referendum za nezávislosť. 

V septembri 2014 sme teda boli svedkami zamietnutia škótskeho referenda za nezávislosť. 

Predmetné referendum mohlo byť ďalším míľnikom vývoja, diania a vzájomných vzťahov 

v medzinárodnom prostredí. Škótka nezávislosť nebola len o politicko-vednej diskusii, ale 

jednalo sa aj o určitý bezpečnostný problém. Mnohí si kládli otázku, do akej miery je škótska 

túžba po samostatnosti ospravedlniteľná, či by Škótsku nebolo v rámci Veľkej Británie lepšie. 

Škótski vládni predstavitelia na to majú svoj vlastný názor, napr. Alex Salmond vo svojom 

vystúpení v Škótskom parlamente povedal: „Škótsko má teraz najviac angažované obyvateľstvo 

v západnej Európe a jedno z najangažovanějších zo všetkých zemí v demokratickom svete. 

Naprieč celým Škótskom ľudia boli nadšení, zaujatí politikou v mieri, aká tu doteraz nebola (...) 

Sme dnes lepším národom, než sme boli na začiatku tohto procesu. Sme informovanejší, 

schopnejší či odhodlanejší (...) Naša veľká národná debata nám podľa môjho odhadu pomôže 

vytvoriť spravodlivejšiu, viac prosperujúcejšiu a demokratickejšiu krajinu. Zo všetkých týchto 

vecí celé Škótsko vyjde ako víťaz... " (BBC News Scotland Politics, 2014 A). 

Avšak, z pohľadu analýz politických vyjadrení svetových vládnych činiteľov a 

predstaviteľov relevantných organizácií vyplýva, že si svet vydýchol, keď škótski občania 

rozhodli pre zotrvanie v Únii. Napriek tomu je škótske referendum vychvaľované práve 

z hľadiska ukážky západnej demokracie - šesťdesiat miliónov Britov čakalo na to, ako sa v 

referende rozhodne päť miliónov Škótov. Keby Škóti hlasovali za nezávislosť, spustila by sa 

tým ďalšia bezprecedentná vlna udalostí a zmien nielen regionálneho, ale aj medzinárodného 

charakteru. Súčasná medzinárodná scéna zažíva tvárou tvár Európskej únii určitý návrat k 

regionalizmu. Je možné, že niektorí Škóti doteraz ľutujú toho, že prípadná škótska samostatnosť 
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sa znovu odsúva do pozadia. Ale v súčasnosti sa znovu otvára otázka nezávislosti, vzhľadom 

na vývoj brexitu. 

Bývalý škótsky premiér Alex Salmond 20. januára 2017 pre stanicu BBC vyhlásil: 

„Škótsko bude do dvoch rokov opäť hlasovať o svojej nezávislosti vzhľadom na nekompromisné 

postoje, ktoré zastáva britská premiérka Theresa May ohľadom tzv. brexitu“. 

Škótsko v referende z roku 2014 odmietlo suverenitu pomerom odovzdaných hlasov 55:45. 

Avšak škótska premiérka Nicola Sturgeonová vyhlásila, že Škóti sú po tom, ako sa v júni 

vyslovili za zotrvanie svojej krajiny v EÚ, viac naklonení možnosti získať nezávislosť. Nicola 

Sturgeonová predložila sériu návrhov týkajúcich sa pozície Škótska voči centrálnej britskej 

vláde vrátane možnosti, aby si Škótsko ako súčasť Spojeného kráľovstva zachovalo prepojenie 

na jednotný trh EÚ. Následne sa Alex Salmond vyjadril, že „Ak britská vláda odmietne 

Sturgeonovej kompromisný plán, potom bude referendum o nezávislosti veľmi 

pravdepodobné”. Čas a následný sled udalostí ukáže akou cestou sa vyberie Škótsko. 
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ARABSKO-IZRAELSKÝ KONFLIKT – VÝVOJ,  DÔSLEDKY A 

SMEROVANIE  
 

Lucia Laczkó 

Abstrakt 

Arabsko-izraelský konflikt je relatívne kontroverznou témou. Nejde o fenomén posledných dní, 

je to konflikt dlhodobý a v modernej histórii sa radí k najdlhšie pretrvávajúcim medzinárodno-

politickým, ozbrojeným konfliktom. Spoločenské názory a postoje k arabsko-izraelskému 

konfliktu sú rôzne citovo podfarbené, plné predsudkov a poloprávd. Podľa niektorých názorov  

sa izraelské praktiky, nikdy nekončiace snahy a boje o sporné územie hodnotia pozitívne, iné 

zas obhajujú Palestínu. Obe strany konfliktu vykazujú geopolitickú dôležitosť, no na 

celosvetovej úrovni svojimi politickými atribútmi oslabujú a ohrozujú bezpečnosť obyvateľov, 

záujmy štátov a narúšajú tak globálnu bezpečnosť. Cieľom je podať ucelený opis na formovanie 

a smerovanie blízko-východného konfliktu v súčasnosti, ktorý je charakteristický svojou 

komplexnosťou. Príspevok opisuje arabsko-izraelský konflikt, jeho smerovanie v moderných 

dejinách a vplyv na súčasný stav v oblasti Palestíny a v izraelskej spoločnosti, 

charakterizovanej, ako moderná sekularizovaná demokracia. 

 

Abstract 

The Arab-Israeli conflict is a relatively controversial topic. It is not a phenomenon of the last 

days, it is a long-term conflict and in the modern history the longest persistent international-

political, armed conflict. Social views and attitudes to the Arab-Israeli conflict are various 

emotionally underlined, full of prejudice and lies. According to some opinions, Israeli practices, 

never ending efforts and struggles over the controversial territory, are positive, others advocate 

Palestine. Both sides of the conflict show geopolitical importance, but at the global level, their 

political attributes weaken and threat  the security of the people, the interests of the states, and 

disrupt the global security. The objective of this paper is based on the comprehensive 

description of the formation and direction of the near-eastern conflict at present, which is 

characterized by its complexity. The article describes the Arab-Israeli conflict, its direction in 

modern history, and the impact on the current state of Palestine and Israeli society, 

characterized as a modern secularized democracy. 

 

Oblasť Blízkeho východu a samotný arabsko-izraelský konflikt sú špecifické tým, že 

vytvárajú rôzne dilemy, názory a existujú na ne rôznorodé, emóciami podfarbené pohľady. 

Názorová rozpornosť rozdeľuje ľudí aj v dnešných demokratických štátoch moderného 

západného sveta. Príčiny odlišných postojov a názorov sú rôzne, bezpochyby k nim patrí 

apriórna zaujatosť voči obyvateľom Blízkeho východu, čiže antisemitizmus, islamofóbia, či 

antiarabizmus a taktiež nedostatočná informovanosť o blízkovýchodnej situácii ovplyvnená 

propagandou. Podstata súčasného sporu je zložitá. Nejde o pokračovanie len náboženských 

vojen. Podľa niektorých názorov spor nie je výslovným plodom nenávisti Židov a Arabov. Iné 

nazerania na túto problematiku hovoria, že ide o novodobý spor so svetskými koreňmi, ktorého 

začiatky sa spájajú s koncom prvej svetovej vojny. V období rokov 1948 až 1967 sa konflikt 

výrazne zintenzívnil. Len máloktorý spor je natoľko emotívnym, kontroverzným a nejasne 

interpretovaným, ako práve arabsko-izraelský konflikt. 
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Vojny v rozvojových štátoch boli menej početné, avšak v niektorých oblastiach mali 

podstatný vplyv a boli dôležitým aspektom Studenej vojny. K tomu sa viaže aj prípad arabsko-

izraelského konfliktu. Vojna v oblasti Blízkeho východu, ktorej sú pripisované neustále 

konflikty, výrazne ovplyvnila politiku, spoločenskú situáciu, kultúrnu oblasť a životné 

podmienky. Najviac prelomovými v dejinnom vývoji štátu Izrael sú Vojna za nezávislosť 

Izraela na prelome rokov 1948 až 1949, Vojna o Suez z roku 1956, Šesťdňová vojna z roku 

1967 a Jomkippurská vojna, ktorá prebehla v roku 1973. K arabsko-izraelským vojnám taktiež 

radíme izraelskú inváziu do Libanonu v roku 1982 a inváziu z roku 2006. Spomenuté konflikty 

sú charakteristické svojou rozdielnosťou. Typickou črtou každého jedného konfliktu je samotná 

príčina, a to vznik židovského štátu Izrael. Izrael predstavoval a predstavuje priestor, v ktorom 

zmysluplné spolužitie obyvateľov židovskej a moslimskej viery je utópiou. Vzájomné, 

relatívne harmonické vzťahy napokon vyústili k rozporom a výbušnej situácii.  

Podľa N. Labanca do vojny vyústili, ako rozpory medzi obomi superveľmocami a 

konflikty medzi arabskými štátmi a novovzniknutým Izraelom, tak aj občianska vojna medzi 

obyvateľstvom Izraela a Palestíny. Aktuálnou a doteraz nezodpovedanou je otázka, kto nesie 

primárnu zodpovednosť za vzniknutú situáciu a konflikty v minulom storočí na území 

dnešného štátu Izrael. Je potrebné poznamenať, že zodpovedná je ako svetová verejnosť, tak aj 

samotný štát Izrael, arabské štáty, ba dokonca aj superveľmoci, ktoré namiesto urovnania 

a riešenia vzťahov využili danú situáciu pre ich vzájomné stretnutie per procura. (Labanca, 

2008, s. 156-158) 

 

Arabsko-izraelské vojny 

 

Od prvej arabsko-izraelskej vojny, Vojny za nezávislosť Izraela na prelome rokov 1948 

až 1949 sa očakávalo vyriešenie a definitívne urovnanie sporov medzi Izraelom a Palestínou.128 

Avšak v skutočnosti jej ukončenie predstavovalo začiatok éry moderného arabsko-izraelského 

konfliktu. (Brož, 2005, s. 9-12) 

Židia sa v Palestíne stali deklarovanými občanmi demokratického štátu Izrael, ktorý 

oficiálne vznikol 15. mája 1948, zatiaľ čo označenie Palestína sa postupne začalo spájať 

s národnými túžbami palestínskych Arabov. Ide o jednu z epizód dejín Izraela, ktorou si Židia 

udržali národnú existenciu a existenciu židovského štátu, čo sa v spojitosti s utrpením v II. 

svetovej vojne považovalo za zázrak a veľké víťazstvo. Koniec vojny priniesol tiež vytýčenie 

územia štátu, známe ako zelená línia. S týmito zmenami sa Arabi odmietali stotožniť. Arabské 

štáty a ich politiky taktiež odmietali zriadenie izraelského štátu a mali odmietavý prístup aj 

k akejkoľvek možnosti priamych jednaní. Mnoho z palestínskych Arabov z krajiny utieklo 

a v kontraste so Židmi, arabsko-izraelskú vojnu označili za katastrofu. (Čejka, 2015, s. 84-85)  

Nasledujúci vývoj v tejto oblasti začala vo výraznej miere ovplyvňovať Studená vojna. 

Môžeme povedať, že Blízky východ bezpochyby a istotne predstavoval ohnisko 

medzinárodného súperenia, ktoré mohlo vyústiť do veľkého a nebezpečného konfliktu pre celý 

                                                           
128 Nakoľko vo Vojne o nezávislosť dochádzalo k stupňovaniu násilia a vojenských akcií zo strany Palestínčanov 

proti Veľkej Británii, Veľká Británia na útok reagovala rozhodnutím, že ak nedôjde medzi Arabmi a Židmi 

k dohode, problematika bude prevedená na pôdu OSN. Napokon britská vláda verejne vyhlásila, že o budúcnosti 

Palestíny bude rozhodovať práve  OSN. Stala sa tak ústrednou organizáciou v arabsko-židovskej otázke. 
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svet. Zároveň možno povedať, že v 50. rokoch sa Izrael začal meniť na modernú a vyspelú 

spoločnosť európskeho typu. 

Suezská vojna, bola v poradí druhým strategickým krokom v dejinnom vývoji štátu 

Izrael. Mala charakter ozbrojeného konfliktu medzi Izraelom a Egyptom v roku 1956 s cieľom 

posilniť si svoje postavenie a vplyv na Sinaji a v pásme Gazy zo strany Egypta. (Franek, 1993, 

s. 129) Izraelský pohľad na Suezskú krízu hovorí o tom, ako sa Izrael snažil o založenie 

a vytvorenie nových miest so všetkými základnými potrebami, ako boli cesty, domy, školy 

a nemocnice na dôstojný život pre izraelský národ. Na druhej strane, snahou egyptských 

a jordánskych teroristov bolo zabíjanie a ničenie. Suezská kríza pomohla Izraelu vyprofilovať 

sa a poukázať na jeho silné stránky. Pohľady na Izrael ako na bezmocný, obkľúčený, zraniteľný 

a dočasný štát boli po jeho víťazstve vo vojne zabudnuté. Medzinárodné postavenie štátu sa 

výrazne zlepšilo a Izrael ukázal svoju skutočnú vojenskú silu. (Gilbert, 2002, s.652-656) 

Cieľom Izraela bolo vytvorenie nezávislej vojenskej sily, schopnej poraziť susedné 

arabské štáty bez spoliehania na pomoc zvonka. Pozornosť bola venovaná predovšetkým 

letectvu, obrneným silám a výsadkovým jednotkám. Svoje ciele a snahy si Izrael naplnil 

v Šesťdňovej vojne, ktorá je podľa teoretikov náhodným konfliktom a dôsledkom toho času 

aktuálnej dynamiky regiónu. 129 Pre Izrael sa stali charakteristické vzťahy so Spojenými štátmi 

americkými, ktoré boli jeho hlavnou politickou a vojenskou podporou. (Sorby, 2010, s. 15-16) 

Arabské armády nedokázali pružne reagovať na izraelské prekvapivé údery. Môžeme povedať, 

že Izrael vo vojne splnil za krátke obdobie všetky naplánované operačné ciele, a to bez 

akéhokoľvek spojenca. Po diplomatickej stránke nedošlo ani v tejto vojne k oficiálnemu 

a definitívnemu ukončeniu arabsko-izraelských sporov, naopak, nepriateľské vzťahy sa ešte 

viac nalomili. Jednou z príčin boli izraelské a arabské záujmy. Štáty sa odmietali vzdať svojich 

územných nárokov a napriek tomu, že prebehli aj oficiálne stretnutia na pôde OSN, 

zainteresované štáty nerešpektovali prijaté opatrenia, nakoľko upravovali a limitovali ich 

nároky a snahy. S tým súvisel fakt, že arabsko-izraelský konflikt naberal nový rozmer. Začala 

sa fáza budovania nového štátu Izrael, ktorý sa rozširoval o obsadené územia a tým sa objavila 

nová príčina a jadro novodobého konfliktu medzi Izraelom a Palestínou. Znamenala 

vypuknutie ďalšieho konfliktu vo veľmi krátkej dobe, Jomkippurskej vojny, ktorou si Egypt 

chcel naplniť svoje požiadavky a nároky na územia, ktoré predošlými vojnami stratil.  

Za jedinú možnosť, ako dosiahnuť zmysluplné jednania s Izraelom Egypt považoval 

tzv. izraelské prekvapenie, čiže napadnutie Izraela v najmenej očakávanej situácii, ktorou bol 

práve židovský sviatok Jom Kippur. Napriek počiatočným prehrám a stratám sa Izrael 

                                                           
129 Ku konfliktu viedli prehlbujúce sa nepriateľské vzťahy medzi Izraelom a arabskými štátmi. Prvotným cieľom 

arabských štátov, Sýrie, Egypta a Jordánska, bolo zničiť štát Izrael. Sýria, ako jeden z arabských štátov videla 

v Izraeli jednoznačného nepriateľa, kvôli čomu ho aj podozrievala a mala obavy z možného izraelského útoku. 

Vojna bola úspešnou pre Izrael a porážka arabských armád na súši, mori a vo vzduchu predstavovala silný 

politický otras. K úspechom Izraela jednoznačne patrí takmer štvornásobné rozšírenie jeho územia z roku 1948, 

ktoré bolo hlavným záväzkom Izraela. Dĺžka nových izraelských hraníc predstavovala základný strategický zisk. 

Obsadenie západného brehu rieky Jordán malo veľký kultúrny, ekonomický a politický význam, nakoľko sa tu 

nachádzali významné mestá ako Jeruzalem, Betlehem, či Hebron. Vojna znamenala pre arabskú koalíciu 

bojujúcich štátov jednoznačnú prehru a straty. Môžeme hovoriť o ekonomických, hospodárskych a civilných 

stratách Egypta, Sýrie a Jordánska. Na získaných územiach Izrael zavádzal svoje opatrenia. Napríklad 

v Jeruzaleme bol zrušený jordánsky systém školstva a dochádzalo ku zmenám aj v rámci súdnej alebo mestskej 

správy. Protestujúci Arabi boli vyzvaní k opusteniu územia a zároveň sa Palestínčania na okupovaných územiach 

dostali pod vojenskú správu izraelskej armády. (Brož, 2005, s. 212-215) 
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nevzdával a plánoval protiútoky aj vďaka americkej podpore s dodávaním zbraní a ostatného 

vojenského materiálu. K úspešným izraelským protiútokom proti Sýrii začalo dochádzať od 10. 

októbra 1973. Sýria sa postupne začala sťahovať z dobytých území a taktiež stratila vôľu pre 

ďalší postup vpred. Egypt zažil prvé neúspechy 14. októbra 1973, kedy Izraelčania začali 

vytláčať egyptské tanky z územia Sinaja. Tým sa zmenil celý priebeh vojny a Izrael zahájil 

prechod prieplavu, ktorý 18. októbra úspešne prekročil. Koniec vojny bol po neúspešných 

diplomatických jednaniach medzi predstaviteľom ZSSR, Leonidom Brežnevom a americkým 

diplomatom, Henrym Kissingerom, predvídateľný. Izrael odmietal ustupovať a snažil sa 

o poníženie egyptskej armády. Napokon došlo k priamym jednaniam a vojenským rozhovorom 

medzi Egyptom a Izraelom. (Snow, 2009, s. 179-212) K stabilizovaniu celej situácie 

napomáhala známa kyvadlová diplomacia Henryho Kissingera. Rada bezpečnosti OSN prijala 

22. októbra Rezolúciu č. 338, ktorou vyzývala k zastaveniu paľby a k zahájeniu vyjednávaní 

medzi stranami konfliktu. Rezolúcia nebola rešpektovaná všetkými účastníkmi a boje preto 

pokračovali ďalej až do 27. októbra 1973, kedy izraelský Kneset schválil zastavenie paľby 

a následne bola prijatá nová rezolúcia Radou bezpečnosti OSN. Jomkippurská vojna sa 

definitívne skončila. (Gilbert, 2002, s. 905-910)  

Izrael, ako aj jeho nepriatelia utrpeli vo vojne veľké civilné a vojenské straty. Napriek 

tomu sa opäť stal víťaznou stranou vojny, dostal sa na africké územie Egypta a kontroloval tiež 

Golanské výšiny. K dôsledkom vojny patrí jednoznačne rastúca izraelská závislosť na 

Spojených štátoch vo forme vojenských dodávok, ekonomickej a politickej pomoci. Zároveň 

sa Izrael po vojne dostal do silnej medzinárodnej izolácie130, pretože štáty tretieho sveta s ním 

prerušili diplomatické styky. (Gilbert, 2002, s. 910-913) 

Vznik štátu Izrael priniesol do jeho dejinného vývoja prelomové obdobia, v ktorých 

musel preukázať dôvody jeho vzniku a v súvisiacich konfliktoch obhájiť jeho životaschopnosť. 

Jeho dejinný vývoj bezpochyby súvisí so spomenutými arabsko-izraelskými vojnami, v ktorých 

Izrael čelil výzvam arabských štátov a preukázal sa ako silný a schopný štát aj pre jeho budúci 

vývoj. Arabsko-izraelské vojny znamenali pre štát skúšky jeho prežitia, v ktorých zažil 

víťazstvá v podobe územných ziskov, ale aj prvotné prehry, ku ktorým dochádzalo najmä kvôli 

momentom prekvapenia. Napriek víťazstvám v bojoch proti arabským štátom sa arabsko-

izraelský konflikt úplne nevyriešil. Svedčia o tom udalosti a diplomatické rokovania 

v nasledujúcom období po arabsko-izraelských vojnách až po súčasnosť.  

 

Diplomatické a mierové rokovania 

 

V 70. rokoch 20. storočia došlo k prvému diplomatickému úspechu, v podobe priamych 

egyptsko-izraelských jednaní. Najdôležitejšia časť rokovaní sa odohrávala v Camp Davide. 17. 

septembra 1978 boli podpísané Campdavidské dohody za prítomnosti egyptského prezidenta, 

Anwara Sadata, izraelského predsedu vlády, Menachema Begina a amerického prezidenta, 

Jimmyho Cartera. 26. marca 1979 bola vo Washingtone podpísaná mierová zmluva medzi 

Egyptom a Izraelom. (Studený mier medzi Izraelom a Egyptom, 2014) Tri desaťročia 

intenzívneho, egyptsko-izraelského nepriateľstva sa tým oficiálne ukončili.  

                                                           
130 Išlo o čiastočne paradoxnú situáciu, pretože práve Izrael na čele s vtedajšou predsedníčkou vlády, Goldou 

Meirovou, bol dlhé roky zainteresovaný do programu izraelskej pomoci novovznikajúcim štátom práve v Afrike 

a v Ázii, s ktorými komunikoval svoje skúsenosti s budovaním nového štátu. 
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V priebehu 70. a 80. rokov sa Libanon stal bojiskom arabsko-izraelského konfliktu a 

miestom, na ktorom dochádzalo ku krutým praktikám, masakrom, útokom frakcií OOP 

a k ostreľovaniu severných izraelských miest. Vznikali nové skupiny, ktorých cieľom bol boj 

proti Izraelu a jeho likvidácia. Vojna v Libanone priniesla Izraelu vysokú infláciu 

a nezamestnanosť. V 90. rokoch dochádzalo k menším izraelským úderom na Libanon. V roku 

2000 sa izraelské jednotky z regiónu definitívne stiahli a územie začal ovládať Hizballáh. 

(Čejka, 2015, s. 155-160)  

Mimo invázie do Libanonu dochádzalo k ďalším útokom a incidentom zo strany 

radikálnych palestínskych skupín, ale aj zo strany izraelskej armády a židovských osadníkov. 

Snahy OOP a arabských štátov hájiť ich záujmy sa ukázali ako nemožné, čo ešte viac 

polarizovalo situáciu. Silneli protiarabské aktivity a vznikali izraelské teroristické skupiny. 

V decembri 1987 vyústili konflikty a nepokoje do ľudového povstania, intifády, 131 ktorá sa 

začala v pásme Gazy a rýchlo sa rozšírila aj na Západný breh. (Čejka, 2015, s. 169-172) 

Ukázalo sa, že od snáh o zriadenie demokratického židovského štátu Izrael cestou mierových 

jednaní a rokovaní sa upustilo a v štáte sa začali uplatňovať menej ľudské praktiky, ako boli 

masakre, zabíjania a prenasledovania. Tým štát u mnohých úplne alebo čiastočne stratil 

prívlastok demokratického štátu.  

V 90. rokoch 20. storočia izraelsko-palestínsky konflikt a jeho problémy na isté obdobie 

utíchli, nakoľko na Blízkom východe rástlo nové napätie, prepadnutie Kuvajtu Irakom. 

Následne dochádzalo v otázke izraelsko-palestínskeho konfliktu k realizácii mierových 

procesov, konferencií, či k podpisom zmlúv. Za cieľ zahájiť mierové jednania medzi stranami 

konfliktu vrátane arabských štátov mala stanovené konferencia v Madride z 30. októbra 1991. 

V januári 1992 sa v Moskve spustila vlna multilaterálnych jednaní, ktoré ďalej pokračovali 

v európskych a blízkovýchodných mestách a vo Washingtone. Zahájením tajných jednaní 

v Nórsku sa napokon dospelo v roku 1993 k mierovým zmluvám z Oslo. Išlo konkrétne o tajné 

rozhovory medzi izraelskými vyjednávačmi a zástupcami OOP. Obsahom mierových dohôd 

bol konsenzus o vytvorení autonómnych palestínskych oblastí v pásme Gazy a na Západnom 

brehu Jordánu, konkrétne v Jerichu pod podmienkou, že sa OOP vzdá terorizmu a prejaví snahy 

o mierové riešenia. Zároveň malo dôjsť postupne, do roku 1996 k naplneniu záväzkov, 

konkrétne k vytvoreniu dočasnej palestínskej samosprávy a k uskutočneniu volieb do nej, 

k pristúpeniu rokovaní o okupovaných územiach, k stiahnutiu izraelskej armády z kritických 

oblastí, z pásma Gazy a Západného brehu, k zaisteniu vonkajšej a vnútornej bezpečnosti na 

okupovaných územiach Palestínčanmi, k vyriešeniu komplikovaného statusu mesta Jeruzalem, 

k vybudovaniu komunikácií v kritických oblastiach a k riešeniu utečeneckej otázky. Aj 

v nasledujúcom období sa prejavovali snahy o mierové riešenie nepriateľských arabsko-

izraelských vzťahov na medzinárodnej úrovni. 4. mája 1994 uzavreli predstavitelia Izraela 

a OOP v Káhire dohodu, ktorá upresňovala Mierovú dohodu z Osla z roku 1993 a v roku 1995 

sa vo Washingtone podpísala dohoda Oslo II., ktorej predmetom bolo rozšírenie Palestínskej 

                                                           
131 Charakteristickými pre intifádu boli palestínske demonštrácie a nepokoje, používanie ľahkých zbraní a vrhanie 

kameňov. Dochádzalo k bojkotu izraelského tovaru a k odmietaniu uhrádzať dane z palestínskej strany. K 

izraelským praktikám realizovaným počas intifády patria napríklad snahy o zlikvidovanie mešít na Chrámovej 

hore v Jeruzaleme, masakry a bezdôvodné zabíjania Palestínčanov v kritických oblastiach pásma Gazy 

a Západného brehu. Praktiky boli zo strany medzinárodného spoločenstva kritizované, avšak žiadna sankcia, či 

rezolúcia OSN voči Izraelu nebola prijatá. (Škvrnda, 2011, s. 19-20) 
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autonómie a budúce vytvorenie samostatného palestínskeho štátu. Nádejné kompromisné 

urovnanie konfliktu vystriedali v nasledujúcom vývoji odmietavé postoje k začatiu rokovaní 

o konečnom statuse palestínskych území. Dohody z Oslo boli stranou Palestínčanov aj Izraelom 

odmietnuté. Otázkou sa začalo zaoberať aj Valné zhromaždenie OSN a Spojené štáty. 

(Škvrnda, 2011, s. 23-28) 

Väčšia miera násilia, masakre a vyššie počty strát na oboch stranách konfliktu boli 

charakteristické pre druhú intifádu, intifádu Al-Aksá. Vypukla v auguste roku 2000 a viedli 

k nej už zmienené udalosti, ktoré mierový proces veľmi komplikovali. Vo svojej podstate 

všetky snahy o urovnanie a vyriešenie dlhé roky pretrvávajúceho problému sa ukázali ako 

neúspešné. Židovské osady, jedna z hlavných príčin konfliktu aj v súčasnosti, sa okolo 

Jeruzalema rozrástli natoľko, že znemožnili, aby sa jeho východná arabská časť mohla 

v budúcnosti stať hlavným mestom palestínskeho štátu. V roku 2002 vznikol plán na znovu 

oživenie mierového procesu, tzv. Road map for peace, ktorý mal vyriešiť výstavbu židovských 

osád. Okrem iného v troch fázach mal taktiež ukončiť násilie, uľahčiť prevedenie politických 

reforiem v palestínskej autonómii, či vyriešiť otázku Jeruzalema a vzniku Palestíny do roku 

2005. (Čejka, 2015, s. 234) Pre Palestínu znamenal tento plán hmatateľné pozitívne zmeny 

v podobe zriadenej funkcie premiéra, dočasnej palestínskej ústavy a palestínskej bezpečnostnej 

služby.  

 

Súčasné smerovanie sporu 

 

V nasledujúcom vývoji politického života ako v Izraeli, tak aj v Palestínskej 

samospráve, sa napriek umierňovaniu extrémistických nálad situácia nezlepšovala 

a dochádzalo k ďalšiemu vyostrovaniu napätia v izraelsko-palestínskych vzťahoch. Nie je tomu 

inak ani dnes. Príčinou napätých vzťahov je podľa Mareka Čejku fakt, že „strany konfliktu sa 

nesnažia hľadať a prehlbovať vôľu k nájdeniu vzájomného kompromisu v otázke vzájomnej 

koexistencie a neusilujú sa o vzájomné rešpektovanie práv na štátnosť a poznávanie druhej 

strany bez predsudkov voči nej“. (Čejka, 2015, s. 253) Konflikt dosiahol štádium, kedy je 

problematické vrátiť sa na ceste späť a hľadať kompromisné riešenia. Metódy boja sú na oboch 

stranách konfliktu čím ďalej tým viac kruté. Pozitívna zmena konfliktu by mohla nastať so 

zmenou charakteru vládnucich garnitúr na stranách konfliktu, nakoľko tu aktuálne absentujú 

charizmatické osobnosti, ktoré by boli schopné presadiť kompromisné stanoviská a riešenia 

v spore.  

Sme svedkami, že v súčasnosti sa v otázke arabsko-izraelského konfliktu objavujú 

snahy o možné budúce urovnanie sporu a hľadanie spoločnej kompromisnej cesty. Za jednu 

z kompromisných ciest možno považovať dvojštátne riešenie132, ktoré presadzoval aj bývalý 

minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických, John Kerry. Vyjadril sa nasledovne: 

„To je to, čo obhajujeme: budúcnosť Izraela ako židovského a demokratického štátu žijúceho v 

mieri a bezpečí po boku svojich susedov. Ak je voľbou len jeden štát, tak Izrael môže byť buď 

židovský alebo demokratický, ale nemôže byť zároveň oboje a nikdy nebude naozaj žiť v mieri.“. 

                                                           
132 Pokiaľ by Izrael poskytol Palestínčanom v otázke dvojštátneho zriadenia právo voľby, Židia by sa čoskoro stali 

menšinou, pretože arabská populácia rastie demograficky rýchlejšie. V opačnom prípade by Izrael zostal 

židovským štátom, ale nie demokraciou. Izraelskí kritici tvrdia, že by sa z neho stal apartheidský štát, s jedným 

súborom práv pre Izraelčanov a ďalším súborom pre Palestínčanov. 
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(Kerry: Jediným řešením jsou dva státy, Izrael a Palestina, 2016) Tomuto riešeniu však bráni 

rozširovanie židovských osád na Západnom brehu Jordánu. K tejto otázke sa vyjadrila aj 

Bezpečnostná rada OSN, ktorá svojou rezolúciou vyzvala Izrael, aby zastavil výstavbu na 

okupovanom palestínskom území. Izraelská vláda má však voči tejto rezolúcii odmietavý postoj 

a rozhodnutie Rady bezpečnosti OSN považuje za zradné a protiizraelské. Napriek tomu, že 

Spojené štáty americké sa v hlasovaní o rezolúcii o židovských osadách zdržali, po nástupe 

Donalda Trumpa do prezidentského úradu Izrael podporujú a majú na rezolúciu OSN rovnaký 

názor. Aktuálnou sa preto v tejto súvislosti stala otázka odchodu Spojených štátov z OSN pre 

výchovu, vedu a kultúru, UNESCO, k 31. decembru 2018. Spojené štáty má za cieľ nasledovať 

aj samotný Izrael. 

Napriek tomu, že medzi stranami konfliktu aktuálne nedochádza ku krvavým stretom, 

urovnanie konfliktu je v nedohľadne. Najzložitejšími otázkami ostávajú otázka postavenia 

Jeruzalema, palestínski utečenci a židovské osady, ktoré sú z hľadiska medzinárodného práva 

považované za nezákonné. To, čo je pre strany konfliktu do budúcnosti potrebné je väčšia miera 

komunikácie a vzájomného pochopenia, obmedzenie náboženského charakteru konfliktu a vo 

veľkej miere aj podpora medzinárodného spoločenstva.  
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DEMOKRATICKÝ DEFICIT A VPLYV NEŠTÁTNYCH AKTÉROV NA 

JEHO ZNIŽOVANIE 
 

Tímea Lazorčáková 

 

Abstrakt  

Demokratický deficit ako jedna zo súčasných výziev demokracie, nie je typický len pre totalitné 

režimy s nedostatočne vyvinutou demokraciou, ale prejavuje sa aj v činnosti medzinárodných 

organizácií a medzinárodných inštitúcií. Jednak je to nedostatok účasti ľudu na riadení 

spoločnosti a jednak nedostatok legitimity medzinárodných orgánov vrátane legitimity ich 

rozhodovacích procesov. V súčasnosti má čoraz viac ľudí pocit, že sa nemôžu podieľať na 

svetovom dianí. Nemajú dosah na činnosť jednotlivých orgánov a inštitúcií, ktorých fungovanie 

je zložité. Preto sa množstvo neštátnych aktérov zapája do činnosti orgánov a inštitúcií 

vnútroštátneho, európskeho aj medzinárodného charakteru. Ich zámerom je znižovať 

demokratický deficit a vytvárať možnosti pre jednotlivcov, zapájať sa do procesov v európskom 

a medzinárodnom priestore a zabezpečiť im tak priamu účasť na svetovom dianí. 

 

Abstract  

Democratic deficit as one of present challenges of democracy is not only typical for totalitarian 

regimes with insufficiently developed democracy, but it is also reflected in the work of 

international organizations and international institutions. On the one hand, there is a lack of 

participation of the people over the society regulation, and on the other hand, there is a lack of 

legitimacy of international bodies, including the legitimacy of their decision-making processes. 

Nowadays, more and more people feel, that they cannot participate in the world policy. They 

have no impact on activities of individual organs and institutions, which functional system is 

difficult. Therefore, many non-state actors are involved in the activities of national, European 

and international bodies and institutions. Their aim is to reduce the democratic deficit and to 

create opportunities for individuals, to affect processes in the European and International 

space and to ensure their direct participation in the world policy. 

 

Úvod 

 

Nedostatok transparentnosti, zodpovednosti a integrácie občanov do medzinárodných ale aj 

regionálnych systémov politík a rozhodovania sa stal dôležitou otázkou 21. storočia. Základnou 

črtou demokracie by mala byť schopnosť vlády reagovať na preferencie občanov a zabezpečiť 

im užší kontakt s politickou mocou. Verejné rozhodnutia v demokratických štátoch odvodzujú 

svoju legitimitu od demokraticky zvolených predstaviteľov (Paulus, 2008, s. 7), avšak 

demokratické zastúpenie sa stávalo čoraz viac vzdialeným. Preto vo vzťahu k niektorým 

aktérom spoločnosti chýba demokratická legitimita, hoci sa ich účasť na ovplyvňovaní 

rozhodnutí na medzinárodnej úrovni zvyšuje. Klasické poňatie demokracie v pravom slova 

zmysle, a teda priamu účasť občanov a jednotlivcov vo všeobecnosti na riadení spoločnosti je 

možné nájsť najmä na národných a miestnych úrovniach výkonu moci, kde sú jednotlivé orgány 

a ich činnosť prístupnejšie verejnosti. Na vyššej úrovni, ako je regionálna a medzinárodná je to 

proces zložitejší, viacúrovňový a tým pádom aj vzdialenejší od bežných ľudí. Demokratický 
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deficit sa teda ľahšie prejaví na úrovni regionálnej alebo medzinárodnej, a preto by som sa 

chcela zamerať na vplyv neštátnych aktérov na znižovanie demokratického deficitu vo vzťahu 

k Európskej únii a medzinárodnému súdnictvu. Vo vzťahu k medzinárodnému právu môže 

nedostatok demokracie ohroziť jeho schopnosť prispievať k riešeniu spoločných problémov 

súčasného sveta. V dôsledku kultúrnych, politických a ekonomických rozdielov sa vyžaduje 

fungovanie demokratizovaného medzinárodného rozhodovacieho procesu, ktorý by dopĺňal 

existujúce mechanizmy demokratickej kontroly na vnútroštátnej úrovni (Paulus, 2008, s. 9). Vo 

vzťahu k Európskej únii sa prejavuje v činnosti orgánov, na ktorú nemajú občania únie priamy 

dosah. Avšak je potrebné si uvedomiť, že demokratický deficit medzinárodného resp. 

európskeho politického a rozhodovacieho procesu nemôže byť vyvážený demokratickosťou 

vnútroštátnych procesov. Otázky, ktoré sa týkajú nedostatku demokratickej legitimity 

medzinárodného práva sú prepojené na jeho tvorbu, interpretáciu, aplikáciu ale aj samotné 

vynucovanie medzinárodného práva. Najviac zreteľné je to najmä v oblastiach, v ktorých 

dochádza k stretu medzinárodného práva a vnútroštátneho práva. Spôsob, akým môže dôjsť 

k náprave, a teda zníženiu demokratického deficitu na medzinárodnej, prípadne regionálnej 

úrovni, zahŕňa jednak požiadavku na zvyšovanie transparentnosti politických a rozhodovacích 

procesov, a jednak požiadavku zapájania neštátnych aktérov a to najmä občianskej spoločnosti 

do činností, procesov či rozhodovania medzinárodných orgánov a inštitúcií a zvyšovanie ich 

zodpovednosti. 

 

Zapojenie neštátnych aktérov do procesu znižovania demokratického deficitu 

 

Dôležitú úlohu pri zabezpečovaní prístupnejšieho fungovania globálnych inštitúcií vo 

vzťahu k ľuďom zohrávajú neštátni aktéri, ktorí presadzujú konzultácie so zainteresovanými 

stranami, transparentnosť a zodpovednosť. Ide najmä o mimovládne organizácie, ktoré sú 

kľúčovými aktérmi demokratickej spoločnosti, zabezpečujú transparentné politické procesy 

prostredníctvom slobody prejavu a aktívnu účasť občianskej spoločnosti. V niektorých 

krajinách je priestor pre zapojenie neštátnych aktérov do politických procesov veľmi malý, 

preto svoje aktivity zameriavajú hlavne na ochranu ľudských práv vybraných kategórií osôb, 

ako sú ženy, deti alebo utečenci. Avšak je potrebné si uvedomiť, že činnosť neštátnych aktérov 

nezačína a nekončí len pri poskytovaní priamej pomoci obetiam porušovania ľudských práv. Je 

potrebné prihliadať aj na iné druhy ich činností a teda angažovanie sa na presadzovaní 

a posilňovaní demokracie.  

Neštátni aktéri sa podieľajú na politických procesoch a tvorbe politiky v rôznych oblastiach. 

Jednak dohliadajú na demokratický priebeh volieb, a tým kladú požiadavku na 

transparentnejšie a zodpovednejšie formovanie vlád štátov, angažujú sa pri prijímaní právnych 

predpisov najmä na základe ich poradného/konzultatívneho štatútu vo vzťahu k niektorým 

organizáciám medzivládnej povahy, prípadne samostatne pripomienkujú návrhy na zmenu 

právnych predpisov, vrátane dohľadu nad dodržiavaním právnych predpisov zo strany štátov 

a ich vlád. 

Pokiaľ ide o samotnú legitimáciu neštátnych aktérov, títo ju získavajú na podklade ich 

odborných znalostí vo vzťahu ku konkrétnym oblastiam ich zamerania. Ich príspevok je 

nevyhnutný na dosahovanie účinných a efektívnych rozhodnutí v národnom, regionálnom 

a medzinárodnom priestore. (Paulus, 2008, s.7) Nie sú len príjemcami pomoci, ale legitímnymi 
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aktérmi s pridanou hodnotou v procese posilňovania demokracie a riadenia. Na význam 

a dôležitosť spolupráce s občianskou spoločnosťou poukazovala už v 80-tych rokoch minulého 

storočia Organizácia Spojených národov a následne aj tzv. miléniová deklarácia z roku 2000.133 

 

Demokratický deficit Európskej Únie: 

 

Nedostatok demokracie je predmetom výčitiek aj pokiaľ hovoríme o medzinárodných 

medzivládnych organizáciách. Podkopávajú domácu/vnútroštátnu demokraciu, vyvíjajú 

politický tlak na členské štáty, obmedzujú úlohu, ktorú zohrávajú domáce politiky a demokracia 

a tým znižujú demokratickú kontrolu, ktorú môžu občania uplatňovať v rámci ich fungovania. 

(Lang, 2015, s. 2). Európska únia, ako medzinárodná regionálna organizácia sui generis nie je 

pri rozprave o demokratickom deficite výnimkou.  

Po dlhé obdobie sa hovorilo o demokratickom deficite Európskej únie.134 Členské štáty sa 

tento nedostatok snažili vyriešiť zmenou zakladajúcich zmlúv a teda rozšírením kompetencií 

Európskeho parlamentu, ako orgánu, ktorého členovia sú volení občanmi Európskej únie 

v priamych voľbách; zlepšením transparentnosti, či podporou účasti občanov na projektoch 

a konzultáciách Európskej únie. Lisabonskou zmluvou došlo k značnému posilneniu 

demokratického základu Európskej únie. Vytvorila sa možnosť participácie občanov 

prostredníctvom iniciatívy občanov, uznala sa dôležitosť dialógu medzi Európskou úniou, jej 

inštitúciami a občianskou spoločnosťou, a Rada Európskej únie sa zaviazala zverejňovať 

niektoré z jej zasadnutí. S účasťou neštátnych aktérov na činnosti Európskej únie rátalo už 

Oznámenie o účasti neštátnych aktérov na rozvojovej politike z roku 2002135. Rátalo s ich 

participáciou na piatich procesoch: 

- príprava národných stratégií 

- príprava stratégií reakcie krajín vtedajšieho Európskeho spoločenstva 

- politický dialóg 

- proces implemantácie 

- proces preskúmavania. 

 

Dôležitosť participácie občianskej spoločnosti je vyjadrená aj priamo v Zmluve 

o Európskej únii, konkrétne jej článku 11, ktorý sa stal základom budovania demokratickej 

legitimity jednotlivých inštitúcií Európskej únie. Najmä odsek jedna a dva zakotvujú, že 

inštitúcie dávajú primeraným spôsobom občanom a reprezentatívnym združeniam možnosť 

verejne vyjadrovať a vymieňať si názory na všetky oblasti činnosti Únie a inštitúcie udržiavajú 

                                                           
133 Resolution adopted by the General Assembly: United Nations Millennium Declaration. 8 September 2000. 

[online] Dostupné na: http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm  
134 Napríklad: PAUL D. MARQUARDT vo svojej publikácii z roku 1990 – DEFICIT REDUCTION: Democracy, 

Technocracy, and Constitutionalism in the European Union; profesor Andrew Moravcsik vo svojej publikácii 

z roku 2003 – Defense of the “Democratic Deficit”: Reassessing Legitimacy in the European Union; alebo profesor 

R. Daniel Kelemen vo svojej publikácii Europe’s Other Democratic Deficit: National Authoritarianism in Europe’s 

Democratic Union z roku 2017. 
135 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES: Communication from the commission to the council, 

the european parliament and the economic and social committee participation of non-state actors in ec development 

policy, Brussels, 07.11.2002 COM(2002) 598 final. [online] Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-civilsociety-com2002598-20021107_en.pdf  

http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-civilsociety-com2002598-20021107_en.pdf
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otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s reprezentatívnymi združeniami a občianskou 

spoločnosťou.136 

V dôsledku sprístupnenia Európskeho spoločenstva a neskôr Európskej únie neštátnym 

aktérom došlo k vytvoreniu podmienok pre ich účasť na demokratickom riadení. A otázka ich 

pôsobenia v rámci Európskej únie je stále aktuálna, s prihliadnutím na vývoj spoločnosti 

a v dôsledku zmien v procesoch Európskej únie. 

 

Prejavy demokratického deficitu v Európskej únii 

 

Mnoho euroskeptikov sa prikláňa k názoru, že demokratickým deficitom trpí hlavne tvorba 

právnych predpisov. Avšak v skutočnosti je tvorba právnych predpisov Európskej únie 

mnohokrát transparentnejšia, ako je to na vnútroštátnej úrovni a vlády členských štátov ich 

musia schvaľovať v Rade Európskej únie.  

Demokratickým deficitom trpí najmä Európska komisia, ktorá pozostáva z komisárov 

navrhovaných národnými vládami a následne potvrdenými Európskym parlamentom. 

A problémom je aj Rada Európskej únie, konkrétne jej transparentnosť. Napriek tomu, že sa 

uskutočňujú verejné zasadnutia Rady Európskej únie, zvolení ministri za jednotlivé členské štáty 

nie sú vždy ochotní zverejňovať diskusie za „zatvorenými dverami“, kde dochádza 

k dôležitejšiemu rozhodovaniu a nesprístupňujú ani informácie z nich. Malo by byť úlohou 

národných zástupcov informovať o týchto záležitostiach. Preto vstupujú do činnosti Európskej 

komisie ako aj Rady Európskej únie neštátni aktéri, s cieľom poskytnúť ľuďom informácie, 

zvýšiť ich povedomie a formovať politiky Európskej únie v regióne Európy i mimo nej.  

Pri prijímaní legislatívnych a regulačných aktov pomáha Európskej komisii tzv. skupina 

odborníkov, ktorú tvoria odborníci zastupujúci verejné alebo súkromné záujmové skupiny 

a podporujú identifikovať problémy, navrhovať ich riešenia a následne ovplyvňovať nastavenie 

danej oblasti právnej úpravy (Oudelaar, 2015, s. 16).  

V rámci Európskej únie dochádza tiež k realizácii stretnutí s Organizáciou občianskej 

spoločnosti, ktoré prepájajú Organizáciu občianskej spoločnosti zameranú na medzinárodný 

rozvoj a ľudské práva s európskymi inštitúciami a členskými štátmi. Organizáciou občianskej 

spoločnosti sa v rámci Európskej únie rozumejú všetky neštátne a neziskové štruktúry, nestranné 

a nenásilné, ktoré slúžia pre organizáciu ľudí so spoločnými cieľmi a ideálmi, či už politickými, 

kultúrnymi, sociálnymi alebo ekonomickými (European Commission, 2012, s. 3). Cieľom tohto 

Fóra je: 

1. zabezpečiť, aby politika Európskej únie vytvorila prostredie a možnosti účasti 

občianskej spoločnosti ako subjektu riadenia v zmysle oznámenia z roku 2012: Korene 

demokracie a trvalo udržateľného rozvoja: Spolupráca Európy s občianskou 

spoločnosťou137 v oblasti vonkajších vzťahov138, 

                                                           
136 Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 2012/C 326/01. [online] 

článok 11 odsek 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii (konsolidované znenie). [cit. 2017.11.12] Dostupné na: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=SK  
137 Oznámenie Európskej komisie z roku 2012 už používa pojem občianska spoločnosť, kým Oznámenie z roku 

2002 hovorí o neštátnych aktéroch vo všeobecnosti.  
138 European Commission: Communication from the commission to the european parliament, the council, the 

european economic and social committee and the committee of the regions The roots of democracy and sustainable 

development: Europe's engagement with Civil Society in external relations, Brussels, 12.9.2012 COM(2012) 492 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=SK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=SK
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2. záväzok Európskej únie propagovať a chrániť ľudské práva, rule of law a demokraciu 

v zmysle Akčného plánu z roku 2015139. 

Prostredníctvom tohto fóra, dochádza k realizácii partnerstiev a vzájomných konzultácií a to 

na základe pravidelných stretnutí Európskej komisie s vyše 500 skupinami občianskej 

spoločnosti. Tieto stretnutia sú verejné a je možné ich sledovať online. Posledné sa uskutočnilo 

v máji 2017 a týkalo sa Európskej obchodnej politiky.  

Možno teda konštatovať, že občianska spoločnosť participuje na činnosti Európskej únie 

najmä prostredníctvom: 

-  konzultácií, v rámci ktorých poskytuje názor na politiku Európskej únie a navrhuje jej 

ďalšie smerovanie,  

- diskusií o hlavných problémoch v rámci Európskej únie s predstaviteľmi Európskej 

únie.  

 Bez efektivity štátov, reagujúcich vlád a zapojenia občianskej spoločnosti by sme nemohli 

hovoriť o rozvoji politík Európskej únie či o demokratickej spoločnosti ako takej. Európska 

únia by mala preto svoju činnosť a pôsobenie zakladať na týchto princípoch: 

- zaobchádzať s neštátnymi aktérmi ako s relevantnými a legitímnymi aktérmi, ktorí sú 

schopní predkladať a presadzovať svoje názory a riešenia vznikajúcich situácií, 

- systematicky analyzovať vzťahy medzi štátmi a spoločnosťou, aby štát reagoval na 

potreby a konal v prospech svojich občanov, 

- využívať možnosti pomoci, ktorú ponúkajú neštátni aktéri, 

- podporovať rozvoj vzťahov medzi štátmi a spoločnosťou. (European Commission, 

2011, s. 11) 

 

Demokratický deficit v medzinárodnom súdnictve 

 

Súdy by sa v zásade nemali považovať za reprezentatívne inštitúcie, nakoľko nie sú 

typickými politickými orgánmi. Napriek tomu je množstvo sudcov menovaných a ich 

rozhodnutia majú politické dôsledky. Hoci by mali v čase tvorby rozhodnutí a aplikácie práva 

zvažovať spoločenské presvedčenie a záujmy verejnosti, nie sú to typicky reprezentatívne 

inštitúcie (Bogdandy, 2013, s. 370). Je to dané najmä tým, že súdy sú spojené s požiadavkami 

na nezávislosť a nestrannosť súdnych orgánov, ktoré neumožňujú politickú zodpovednosť, ako 

základný prvok demokratického zastúpenia. Napriek tomu je otázka demokracie 

a demokratickej legitímnosti dôležitá aj pre samotné súdy. Medzinárodné súdy sú 

prostredníctvom svojej rozhodovacej činnosti schopné na základe vhodných pravidiel prístupu, 

zverených právomocí a stanovených pravidiel, presadzovať demokratické hodnoty a formovať 

demokratické postupy. 

Avšak popri rastúcom význame medzinárodného súdnictva dochádza k nedostatku 

demokratickej legitimity, čo sa súdy snažia vyriešiť prostredníctvom striktnejších podmienok 

                                                           
final, [online] Dostupné na: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:en:PDF  
139 Council of European Union: COUNCIL CONCLUSIONS ON THE ACTION PLAN ON HUMAN RIGHTS 

AND DEMOCRACY 2015 – 2019, Brussels, 20 July 2015 (OR. en) 10897/15. [online] Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/action-plan-on-human-rights-and-democracy-2015-

2019_en.pdf  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:en:PDF
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/action-plan-on-human-rights-and-democracy-2015-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/action-plan-on-human-rights-and-democracy-2015-2019_en.pdf
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prijímacieho konania, akými sú práve nezávislosť, nestrannosť a vysoká odbornosť sudcov. 

V rámci jednotlivých krajín dochádza k vytváraniu národných skupín, ktoré navrhujú 

kandidátov na sudcov jednotlivých súdnych orgánov.  

Demokratický deficit sa prejavuje aj v nedostatku legitimity súdov vo vzťahoch k ich 

rozhodnutiam, ktoré môžu postihovať dôležité záujmy štátov. Na základe uvedeného možno 

konštatovať, že takýto demokratický deficit spojený s rozhodovacou činnosťou súdnych 

orgánov je ešte umocnený nízkou úrovňou etických štandardov aplikovaných na 

medzinárodných súdnych orgánoch. Preto je veľmi dôležité samotné pôsobenie neštátnych 

aktérov aj na medzinárodných súdnych orgánoch. 

 

Posilňovanie demokratickej legitimity medzinárodných súdnych orgánov 

 

V najväčšej miere je demokratický deficit vyčítaný najmä medzinárodným trestným súdom. 

Vyčíta sa im najmä nedostatočné zverejňovanie informácií a nedostatočný dialóg. Podstatným 

pre posúdenie demokratickej legitimity medzinárodných trestných súdov je aj samotný spôsob 

ich zriadenia, a teda či vznikli demokratickým spôsobom, a nie len to, či fungujú demokraticky. 

Rozdielny demokratický základ budú mať súdy, ktoré boli vytvorené rozhodnutím 

Bezpečnostnej Rady Organizácie Spojených národov bez zasahovania štátu, ako je to v prípade 

Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu, a odlišný základ budú mať 

tribunály zriadené rozhodnutím Bezpečnostnej Rady Organizácie Spojených národov na 

základe podnetu vlády daného štátu. Príkladom je Medzinárodný trestný tribunál pre Libanon 

alebo Medzinárodný trestný tribunál pre Rwandu. Ide o tzv. zmedzinárodnené trestné tribunály, 

ktoré majú medzinárodný aj vnútroštátny charakter a vnútroštátne aj medzinárodné zastúpenie. 

Naproti tomu sa v najväčšej miere prejavil demokratický základ vytvorenia súdneho orgánu 

v prípade Medzinárodného trestného súdu, ktorý bol zriadený zmluvou – dohodou zmluvných 

strán. Mimovládne organizácie sa podieľali na samotnej príprave Rímskeho Štatútu 

Medzinárodného trestného súdu a tým pádom aj na jeho vytvorení. Rovnako zohrávali dôležitú 

úlohu aj pri formovaní požiadaviek na menovanie sudcov Medzinárodného trestného súdu – 

prispeli k zakotveniu kvalifikačného predpokladu sudcov, ktorí sú nominovaní jednotlivými 

krajinami (Brandeis Institute for International Judges, 2015, s. 2). 

Medzinárodné súdne orgány sa popri svojej činnosti stretávajú s neštátnymi aktérmi 

a výsledkami ich činnosti v rôznych podobách. Aj samotné rozhodovanie Medzinárodného 

súdneho dvora bez prítomnosti neštátnych aktérov by mohlo znamenať menej relevantnú 

judikatúru, nakoľko súd nebude mať prístup k informáciám, ktoré by mohol inak dosiahnuť za 

účasti neštátnych aktérov. Takéto informácie sú obzvlášť dôležité pre ich originalitu 

a dôležitosť, ktorá je daná samotnou pozíciou neštátnych aktérov, a teda ich pôsobením medzi 

štátom a jednotlivcami, respektíve medzi vnútroštátnym a medzinárodným právom.  

Demokratický charakter a kvalita medzinárodného súdneho orgánu sa ukazuje až postupne 

s jeho činnosťou. Demokratické fungovanie súdov je možné zabezpečiť napríklad tvorbou 

a vydávaním brožúr, zverejňovaním rozhodnutí vo viacerých jazykoch, umožnením prístupu 

občianskej spoločnosti, obetiam porušenia práv a médiám na súdy a tribunály alebo samotné 

podnecovanie diskusií občianskej spoločnosti o spáchaných zločinoch, spravodlivom trestaní 

a podobne. Najdôležitejšiu úlohu zohráva najmä transparentné zverejňovanie rozhodnutí súdov, 

v dôsledku čoho môžu byť predmetom diskusií a môže dôjsť aj k ich lepšiemu pochopeniu zo 
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strany akademickej obce alebo laickej verejnosti. Vypracovanie stratégií dosahovania 

a dodržiavania demokracie ako aj prekladania jednotlivých rozhodnutí súdnych orgánov a ich 

zverejňovanie trvalo dlhý čas, no značnú úlohu pri tom zohrali práve neštátni aktéri, ktorí sa 

presadzovali za účelom zvýšenia transparentnosti a informovanosti medzinárodných či 

regionálnych súdnych orgánov (Glasius, 2012). 

 

Spôsoby prepojenia neštátnych aktérov na medzinárodné súdne orgány 

 

Najvýznamnejšiu úlohu  spomedzi neštátnych aktérov zohrávajú v rámci pôsobenia 

a činnosti medzinárodných súdov mimovládne organizácie a občianska spoločnosť. Ich 

pôsobenie by sme mohli zhrnúť do dvoch kategórií: 

1. Priame pôsobenie neštátnych aktérov: Amicus curiae mimovládnych organizácií, 

v dôsledku čoho sa tieto zúčastňujú súdnych konaní, poskytujú informácie ako nestranný 

poradca a to na základe žiadosti, ktorú adresujú súdu v záujme podieľať sa na 

prebiehajúcom súdnom konaní. Prostredníctvom takéhoto zapájania dochádza k realizácii 

dialógu súdu so stranami sporu a tretími stranami ako amici curiae v prebiehajúcom 

súdnom konaní. Mimovládne organizácie vystupujú ako priateľ súdu a snažia sa, aby 

priebeh súdneho konania bol legitímny, demokratický a transparentný, založený na 

rovnosti strán súdneho konania a nediskriminácii. V rámci neho odrážajú názory 

členských štátov, prispievajú k diskusii a rozširujú dostupné dôkazy súdu (Chatham 

House: The Royal Institute of International Affairs, 2016, s. 7). Rovnako poskytujú 

právnu pomoc a poradenstvo zainteresovaným stranám sporu. 

2. Nepriame pôsobenie neštátnych aktérov: neštátni aktéri sú tvorcami soft law pravidiel, 

ktorých aplikácia súdmi v prebiehajúcom konaní a rozhodovanie aj na základe nich nie 

je neobvyklá. V záujme lepšieho pochopenia a aplikácie soft law pravidiel je dôležité, ak 

je takýto postup súdu transparentný a realizovaný za účasti neštátnych aktérov, vrátane 

realizácie vzájomných diskusií s neštátnymi aktérmi o podstate a cieľoch, ktoré majú byť 

takýmito nezáväznými pravidlami sledované. Rovnako dochádza k realizácii dialógu 

s medzinárodnými súdnymi orgánmi a informovaniu o spáchaných zločinoch a realizácii 

diskusií o aktuálnych problémoch v spoločnosti. Podieľajú sa na monitorovaní činností 

a iných aspektoch fungovania medzinárodných súdnych orgánov a hlavne vyzývajú súdy 

k transparentnejšiemu prístupu pri rozhodovaní a zverejňovaní rozhodnutí. V dôsledku 

toho sú schopní zabezpečiť a poskytnúť informácie verejnosti o prebiehajúcich procesoch 

a fungovaní medzinárodných súdnych orgánov, čím zabezpečujú, že sa medzinárodné 

súdne orgány a ich činnosť stávajú pre jednotlivcov prístupnejšie.  

 

Záver 

 

V posledných rokoch došlo k obrovskému nárastu vplyvu občianskych spoločností ako 

aj neštátnych aktérov vo všeobecnosti na posilňovaní a presadzovaní demokracie. Ich rozsah, 

kapacity, možnosti a dosah sú oveľa väčšie ako by sa na prvý pohľad zdalo. Činnosti takýchto 

aktérov sa zameriavajú tak na zvyšovanie povedomia verejnosti, rozvíjanie diskusií 

o aktuálnych témach, ako aj na tvorbu politiky ako takej. Aktívna participácia na politických, 

rozhodovacích a demokratických procesoch z nich robí dôležitých aktérov na poli 
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medzinárodného práva. Práve pre ich priamy kontakt s osobami a záujmami, ktorých ochrana 

sa vyžaduje, sa stávajú najvhodnejšími aktérmi na poskytovanie informácií, podnecovanie 

diskusií a navrhovanie konkrétnych riešení. Bez ich participácie na procesoch a fungovaní 

inštitúcií Európskej únii, bez ich dohliadania na zabezpečenie slobodných a tajných volieb, 

alebo zabezpečovania rovnosti v konaní a spravodlivosti súdnych procesov, vrátane 

zabezpečovania transparentnosti a informovania spoločnosti, by nebolo možné hovoriť 

o demokratickej legitimite medzinárodného a európskeho práva.  
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRAVICOVÉHO A ĽAVICOVÉHO 

EXTRÉMIZMU V PODMIENKACH SR 
 

Rastislav Malovec 

 

Abstrakt 

Politický  extrémizmus  je laickou i odbornou  verejnosťou používaný v rôznych kontextoch. 

Práve kvôli rozmanitosti  jeho  vnímania  v politickom,  spoločenskom,  žurnalistickom, 

úradnom,  trestnoprávnom,  vedeckom  alebo  laickom  kontexte, ide  o mimoriadne  vágny  

pojem,  ktorý patrí  medzi  najamorfnejšie  pojmy  v sociálnych  vedách. Problematika 

extrémizmu pritiahla za posledných 30 rokov na seba pozornosť veľkej časti najmä európskej  

politologickej obce. Rozvoj a výskum u tohto fenoménu je priamo úmerný úspechom, ktoré 

extrémizmus v tomto období dosiahol. V tomto kontexte sa príspevok sústredí na problematiku 

pravicového a ľavicového politického extrémizmu s akcentom na Slovenskú republiku.  

 

Abstract 

The concept of political extremism is used by lay and expert public in various contexts. Because 

of a diversity of its perception in political, societal, journalist, official, criminal, scientific, or 

lay context, it is extraordinary vague concept, which belongs among the most amorphous 

concepts in the social sciences. The issue of the extremism has attracted, during the last 30 

years, attention of the major part particularly the European political science community. 

Development and research of this phenomenon is directly proportional to the successes, which 

the extremism achieved. In this context, the article is focused on the issue of right and left 

political extremism with the accent on the Slovak Republic. 

 

Teoretické vymedzenie pojmu „extrémizmus“  

 

     V laickej komunikácii sa používa pojem extrémizmus ako súborný termín k výrazom ako  

rasizmus, fašizmus, neofašizmus, nacizmus, neonacizmus, nacionalizmus, ultranacionalizmus,  

radikalizmus, pravicový a ľavicový radikalizmus, pravicový a ľavicový populizmus, 

ultrapravica a ultraľavica, antisemitizmus, nepriateľstvo voči cudzincom, komunizmus a pod.  

Znamená to, že sa používa ako spoločné označenie pre viaceré antidemokratické politické 

myšlienky, súbory ideí alebo aktivity, ktoré na jednej strane môžu vykazovať niekoľko  

spoločných atribútov, na strane druhej sa môžu navzájom výrazne odlišovať. V prípade  

politického extrémizmu nejde len o jeden ucelený ideový smer, ale o sumu viacerých  

ideologických fragmentov na oboch stranách ideového spektra, ktorých spoločné východisko 

je založené na odpore proti slobodnému demokratickému ústavno-politickému poriadku a 

podpore predstavy nového spoločensko-politického zriadenia. Politický extrémizmus je tak 

považovaný za protipól k demokratickému ústavnému štátu. (Štefančík, 2013) 

Ak sa pozrieme na pôvod skúmaného termínu, z etymologického hľadiska slová 

„extrémny“ alebo „extrémistický“ sú odvodené zo superlatívu latinského slova exterus, 

extremus, čo v ponímaní skúmaného termínu znamená najkrajnejší, najvzdialenejší. (Charvát  

2007). V politickom význame ide o ľavý a pravý okraj ideového spektra, ktorého stred je 

akceptovaný väčšinovou spoločnosťou.  
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Podľa ministerstva vnútra môžeme pod pojmom extrémizmus chápať „verbálne, 

grafické, fyzické alebo iné aktivity spojené spravidla s vyhraneným ideologickým alebo iným 

kontextom, ktoré vyvíjajú jednotlivci alebo skupiny osôb s názormi výrazne vybočujúcimi zo 

všeobecne uznávaných spoločenských noriem so zreteľnými  prvkami  intolerancie,  najmä  

rasovej,  národnostnej,  náboženskej  alebo  inej obdobnej  neznášanlivosti,  ktoré  útočia  proti 

demokratickým  princípom,  spoločenskému usporiadaniu,  základným  ľudským  právam,  

životu,  zdraviu,  majetku  alebo  verejnému poriadku“. (K prevencii extrémizmu..., 2016) 

Extrémizmus (politický) teda predstavuje antitézu k demokratickému ústavnému štátu a týka sa 

antidemokratického zmýšľania a úsilia. To je také, ktoré odmieta ústavný štát a jeho základné 

hodnoty a pravidla. 

Pre politický extrémizmus je charakteristická neochota prijímať politické kompromisy, 

čo pramení z presvedčenia o exkluzívnom prístupe k politickej a historickej pravde. Extrémisti 

sú si zároveň isti, že práve oni sú v práve, a to oslabuje rešpekt k iným názorom. Ideológia 

politického extrémizmu obsahujú prvky intolerancie, neznášanlivosti a odmietania platných 

právnych a morálnych noriem. Za účelom presadenia politických cieľov sa uchyľuje k použitiu 

v podstate všetkých prostriedkov, vrátane tých nedemokratických a násilných (vo  vyhrotenej 

forme to môže byť aj terorizmus). Politický extrémizmus v demokratickej spoločnosti a v 

demokratickom ústavnom zriadení je  neodstrániteľným javom. Tam, kde existuje sociálny 

konflikt, tam existuje aj extrémizmus a pokiaľ toto napätie ustúpi z jednej oblasti, vzrastie v 

inej. (Vejvodová, 2012) 

Napriek tomu, že viacerí autori datujú nástup extrémistických politických formácií v 

západnej Európe do druhej polovice osemdesiatych rokov, samotný výraz má podstatne dlhšiu 

históriu. Už v prvej polovici 19. storočia boli za extrémne považované tie zoskupenia, ktoré sa  

výraznejšie odkláňali od dominantných politických síl. Objavili sa najskôr ako varianty 

konzervatívnych a socialistických formácií, ktoré vznikali ako reakcie na liberálne myšlienky  

osvietenstva a Francúzskej revolúcie. Politický extrémizmus sa v demokratických režimoch 

môže prejavovať v rôznej podobe: v politických názoroch obyvateľstva, v politicko-

extrémistických doktrínach, v extrémistických organizáciách alebo v extrémistických akciách 

a stratégiách. (Štefančík, 2013) 

Medzi najčastejšie formy v rámci kategorizácie politického extrémizmu v odbornej 

literatúre považujeme pravicový a ľavicový extrémizmus. Hoci obsahovo sú pravicové a 

ľavicové hnutia značne odlišné, metódy dosahovania cieľov majú podobné. Okrem tohto 

politického extrémizmu rozlišuje odborná literatúra aj nábožensky, etnický ci ekologický 

extrémizmus.  

 

Teoretický aspekt pravicového a ľavicového extrémizmu 

 

Pravicový  extrémizmus predstavuje  „súhrn  postojov,  spôsobov  správania  a  akcií, 

ktoré sú buď organizované alebo nie, ktoré vychádzajú z rasisticky alebo etnicky podmienenej 

sociálnej nerovnosti  človeka,  vyžadujú  etnickú  homogenitu  národa  a  odmietajú  princíp 

rovnosti   zakotvený  vo  Všeobecnej  deklarácii  ľudských  práv,  zdôvodňujú  prednosť 

spoločenstva  pred  indivíduom,  odmietajú  pluralizmus  hodnôt  liberálnej  demokracie  a 

demokraciu chcú definovať ako spiatočnícku“. (K prevencii extrémizmu..., 2016) 
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Mnohí nemeckí politológovia považujú pravicový extrémizmus za individualistické, 

demokratický základ ľudskej rovnosti negujúce hnutie, ktoré popiera liberálne a demokratické 

sily a ich následný produkt, ktorým je demokratický ústavný štát. V centre všetkých 

pravicových extrémistických doktrín stojí striktné odmietanie princípu ľudskej rovnosti. Medzi  

charakteristiku pravicového extrémizmu zároveň radíme antipluralizmus, antikomunizmus,  

antiparlamentarizmus, túžba po práve a poriadku, túha po autoritatívnom štáte na čele so silnou 

osobnosťou (vodcovský princíp). (Vejvodová, 2012)  

Predstavuje takú časť protispoločenského konania s extrémistickými črtami, ktorého 

motívom je rasová, národnostná, či etnická nenávisť a chýba pri ňom iná hmotná pohnútka 

konania. Vyhrotený extrémny nacionalizmus, prechádzajúci do rasizmu, sa pri takomto konaní 

prejavuje ako hlavný motív konania. Biela rasa stojí, podľa stúpencov tejto ideológie, na 

vrchole vývoja ľudstva a jej najdokonalejšími predstaviteľmi sú árijci. V súčasnosti ide o 

ideológiu hlásanú najmä pravicovo orientovanou časťou hnutia skínov, ale aj inými skupinami. 

Najväčším zločinom je, podľa vyznávačov tejto teórie, miešanie bielej rasy s ostatnými vrátane 

semitskej. (Gujdová, 2012) 

Najmilitantnejší rasisti v tejto súvislosti hovoria o nevyhnutnosti vypuknutia „rasovej 

svätej vojny“ (Racial Holy War – často používaná skratka RAHOWA) alebo tzv. „bielej 

revolúcie“. Táto rasistická teória má v praxi mnoho podôb, typická je však najmä nenávisťou, 

pohŕdaním a nepriateľstvom voči ľuďom inej farby pleti, je zameraná proti prisťahovalcom, 

Rómom, Židom, ale aj proti tzv. „bielemu odpadu“, kam zaraďujú všetkých svojich 

ideologických protivníkov, ľavicovo orientovanú mládež, anarchistov, humanistov, ľudí na 

okraji spoločnosti, bezdomovcov, narkomanov a pod. (Gujdová, 2012) 

Ľavicový  extrémizmus je zložitejšie definovať než pravicový extrémizmus. Dôvodom 

je fakt, že extrémna ľavica vychádza z oveľa širšieho spektra ideových východísk, ktoré si veľa 

ráz navzájom odporujú, a zároveň je tu oveľa menej zreteľná hranica medzi radikalizmom a 

extrémizmom. Skupiny a organizácie zaraďované do ľavicového extrémizmu vychádzajú 

najmä z ideí marxizmu, boľševizmu, trockizmu, syndikalizmu, anarchizmu. (Gujdová, 2012) 

Ideologicky  teda vychádza  z  „anarchistických, antiglobalistických, antikapitalistických a 

marxistických teórií, pričom odmieta  vonkajšiu autoritu  a presadzuje  myšlienky tzv. 

„slobodného“ jednotlivca. Ďalej sa vyznačuje sociálnymi a triednymi predsudkami, 

sympatizuje s historickým komunizmom a anarchizmom. Prívrženci sa pokúšajú o absolútnu 

rovnosť v spoločnosti. V  priebehu  20.  storočia  sa  dostali  do  popredia  otázky  ľudských  

práv,  ochrany  prírody  a imigrácie“. (K prevencii extrémizmu..., 2016) 

Extrémistické doktríny (anarchizmus, komunizmus) súhlasia s demokratickým 

ústavným štátom vo vyzdvihnutí základnej ľudské rovnosti nadovšetko. Tento primárny princíp 

sa snaží rozšíriť na všetky oblasti života – politickú, ekonomickú, kultúrnu a pod. Požadujú 

úplne oslobodenie jedinca od všetkých spoločenských tlakov a považujú za realizovateľné  

dosiahnutie poriadku bez panstva tvoreného slobodnými a rovnými ľuďmi. Anarchistické a 

komunistické učenie má tento cieľ spoločný, ale  líšia sa v spôsobe jeho dosahovania.  

Anarchizmus  verí vo vedomý a spontánny prechod.  Komunisti  požadujú  úplne  podriadenie  

sa jednotlivca spoločnému záujmu a vo vyvolanie revolúcie. (Vejvodová, 2012) U ľavicových 

extrémistov možno hovoriť o jednoznačnom odmietaní parlamentnej demokracie a o 

presadzovaní modelu demokracie priamej. Ľavicovo extrémistickú scénu vníma spoločnosť 
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oveľa tolerantnejšie. Dôvodom je väčšinou tvrdenie, že tieto skupiny verejne nedeklarujú 

potlačovanie práv a slobôd ostatných občanov. 

V poslednom období možno konštatovať vzostupnú tendenciu takýchto aktivít aj na 

Slovensku – najmä demonštrácií a verejných protestov napr. v súvislosti s operáciami v Iraku, 

vstupom Slovenskej republiky do NATO a Európskej únie atď. Do takýchto akcií sa čiastočne 

zapája aj širšia verejnosť, a v konečnom dôsledku tak poskytujú okrem platformy na 

prezentáciu názorov aj priestor na získavanie nových sympatizantov, prípadne členov. Medzi 

ľavicovo orientované extrémistické skupiny možno zaradiť teda anarchistov, antiglobalistov, 

radikálne ekologické hnutia, príslušníkov hnutia PUNK, antifašistické hnutia AFA a ANTIFA 

a pod. 

Toto načrtnuté striktné oddelenie lavicového a pravicového politického extrémizmu 

v súčasnosti nie je tak jednoznačné, pretože oba poly sa v mnohých oblastiach pretínajú a majú 

niektoré rysy aj spoločné. Dnešní  pravicoví  extrémisti operujú  napríklad so symbolmi 

a obracajú sa k taktike a stratégii ľavicového extrémizmu.  

 

Pravicový a ľavicový extrémizmus v podmienkach SR 

 

V súčasnosti sú pravicovo-extrémistické hnutia organizované na diametrálne odlišnej 

úrovni ako na začiatku 90. rokov. Vtedy išlo viac o náhodné zoskupenia bez trvalejšieho 

zamerania a štruktúry, ktoré verejnosť vnímala skôr ako výtržníkov a bitkárov. V posledných 

rokoch však došlo ku kvalitatívnej zmene v aktivitách týchto subjektov smerom k radikalizácii 

a snahám o rozširovanie členskej základne. Niektoré skupiny sa dokonca zoficiálnili a 

pretransformovali sa na registrované občianske združenia (napr. Slovenská pospolitosť, Nové 

slobodné Slovensko či Jednota Slovenskej mládeže).  

Ďalšou formou transformácie je posun k odevným firmám. Známou značkou oblečenia, 

ktoré vyrábajú spoločnosti prepojené na extrémistické hnutia, je napríklad nemecká Thor 

Steinar. Na Slovensku zase vznikla značka oblečenia Eighty Eight, čiže osemdesiat osem, čo je 

číslo so silnou nacistickou symbolikou. V poradí ôsmym písmenom v abecede je totiž H a 88 v 

kóde neonacistov značí HH, čiže „Heil Hitler.“ (Extrémizmus po slovensky..., 2007) 

V podmienkach SR sú v rámci pravicového extrémizmu aktívne skupiny 

charakteristické svojou symbolikou, pravidelným miestom stretávania (ide najmä o pohostinské 

zariadenia), spoločným cieľom, určitou hierarchiou a zviditeľňujú sa ako skupina najmä 

fyzickými útokmi, zakladaním internetových stránok s rasistickým resp. xenofóbnym obsahom 

a distribúciou kníh a hudobných CD s rasistickými alebo xenofóbnymi textami. Predovšetkým 

ide o: 

 rôzne Skinheads skupiny pôsobiace vo viacerých mestách na Slovensku: 

o Slovakia Hammer Skins 

o Blood and Honour Slovakia 

o Blood and Honour Cassovia 

o Slovakia - Engerau Crew 

 Slovenská pospolitosť - Národná strana, ktorá bola ústavne zakázaná 

 Rôzne občianske združenia Nové Slobodné Slovensko a Jednota Slovenskej mládeže, 

ktorých členská základňa pozostáva z bývalých alebo stále aktívnych členov niektorých 

pravicovo orientovaných extrémistických skupín (Gujdová, 2012) 
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Skupiny všeobecne sa označujúce za „Skinheads“ pôsobia najmä v mestách Malacky, 

Stupava, Trnava, Skalica, Holíč, Prievidza, Nové Mesto nad Váhom, Topoľčany, Nitra, Žilina, 

Martin, Zvolen, Detva, Veľký Krtíš, Prešov, Humenné, Poprad, Bardejov, Vranov nad Topľou, 

Košice, Rožňava, Ružomberok, Trenčín. Skinheadi sa delia do dvoch skupín: na nacistov a na 

nacionalistov. Obidve skupiny sa vyznačujú rasizmom a antisemitizmom. Cieľom skinheadov 

je revolúcia, ktorá zabezpečí víťazstvo árijskej rasy. Najväčším nepriateľom sú židia (sú pre 

nich pôvodcami všetkého zla), podradené, nie árijské rasy, a aj zradcovia rasy, ktorí nesúhlasia 

s ideológiou. Pri nacistoch a nacionalistoch bývajú tiež spory, ale väčšinou bojujú spolu proti 

spoločnému nepriateľovi. (Musilová, 2008) 

Na Slovensku v tejto dobe existuje viacero ilegálnych skupín a organizácií, ktoré 

pracujú na tom, aby uskutočňovali a rozširovali fašistické a rasistické ciele.  Asi najaktívnejšie 

sú vyššie uvedené Blood and Honour a Slovakia Hammer Skins.  Obidve sú vlastne pobočkami  

organizácií, ktoré fungujú vo viacerých štátoch v Európe alebo v USA , Austrálií, Južnej Afrike 

a pod.  Blood and Honour (čo v preklade znamená Krv a česť) má u nás, v Bratislave, hlavnú 

pobočku, ktorá funguje ako P.O.Box, na ktorom si môžu skinovia objednať anglický magazín 

Blood and Honour , slovenský časopis 1939 a ďalšie tlačové materiály. Taktiež si tu 

objednávajú aj oblečenie s ich značkami. Lokálne pobočky sú aj v ďalších mestách na území 

Slovenska (napr. Poprad, Nitra) kde taktiež vyvíjajú vlastné aktivity.  BaH vo svojich 

materiáloch jednoznačne propaguje rasizmus, násilie a antisemitizmus. Slovakia Hammer Skins 

je taktiež jednou z pobočiek celosvetovej organizácie Hammer Skinheads. Na území Slovenskej 

republiky je to najaktívnejšia a najnebezpečnejšia skupina tohto typu. (Musilová, 2008) 

Slovenská pospolitosť (SP) v období tzv. tichej fázy (asi do roku 2002-2003) 

vystupovala na verejnosti minimálne, aktivizovala sa najmä demonštráciami proti NATO počas 

zásahu v Kosove v roku 1999, nesúhlas s členstvom v EÚ zas vyjadrilo toto hnutie produkciou 

nálepky, na ktorej európskych dvanásť päťcípich hviezd nahradili Dávidovými. Prihlásili sa tak 

k názorovému spojenectvu s organizáciami typu Blood and Honour. Zintenzívnenie činnosti 

Slovenskej pospolitosti, ku ktorému došlo približne po roku 2002, možno chápať najmä ako 

prípravu na založenie vlastnej politickej strany. Lídri Slovenskej pospolitosti v tomto období 

reflektovali neútešnú pozíciu nacionalistického prúdu slovenskej politiky po tom, čo sa ani 

jednému z krídiel rozštiepenej Slovenskej národnej strany nepodarilo dostať do parlamentu 

(Mikušovič, 2007) a v tejto situácii sa pri rozhodovaní o ďalšom postupe rozhodli pretrhať 

väzby s podzemnými krajne pravicovými subkultúrami, z ktorých združenie vzniklo, a vstúpiť 

do politiky. Združenie sa stalo známym aj vďaka organizácii uniformovaných pochodov v 

rôznych mestách po celom Slovensku.  

Do verejného povedomia sa intenzívnejšie dostala Slovenská pospolitosť v rokoch 

2005-2006, kedy bola na Ministerstve vnútra zaregistrovaná ako politická strana pod názvom 

Slovenská pospolitosť – Národná strana (SP-NS) a pokúsila sa zúčastniť na voľbách do 

Národnej rady. SP-NS bola výsledkom politických ambícií predstaviteľov občianskeho 

združenia Slovenskej pospolitosti, na čele ktorej stál „vodca“ Marián Kotleba. Politický 

program, s ktorým po zaregistrovaní strany lídri vystúpili, predstavoval v histórii 

ponovembrového slovenského politického straníctva doteraz najambicióznejší pokus o 

prenesení politického extrémizmu do sféry politiky a legálnej volebnej súťaže. (Kollárová, 

Bačiak Masaryková, 2016)  
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Samotná strana ho nazvala „Ľudovým programom“, ktorý sa stal hlavným faktorom 

rozpustenia SP-NS rozhodnutím Najvyššieho súdu v roku 2006. Podľa vtedajšieho prokurátora 

porušovala táto strana so sídlom v Banskej Bystrici svojimi stanovami, svojim programom a 

svojou činnosťou Ústavu SR, ústavné zákony, všeobecné zákony a medzinárodné zmluvy. SP-

NS je tak prvou, a doteraz jedinou politickou stranou rozpustenou rozhodnutím Najvyššieho 

súdu Slovenskej republiky. „Ľudový program“ SP-NS svojim charakterom umožňoval 

podrobnejšie skúmať profil celej strany, a to i napriek tomu, že predovšetkým v ekonomickej, 

či bezpečnostnej oblasti obsahoval i pomerne insitné pasáže a zjednodušenú interpretáciu 

sociálnej reality. Tento netolerantný a xenofóbny materiál (v súčasnosti už nie je dostupný) 

možno v krátkosti zhrnúť ako ucelený útok na systém parlamentnej demokracie, hodnoty 

demokratického ústavného štátu a rovný prístup k právam a slobodám u všetkých skupín 

obyvateľstva. (Kollárová, Bačiak Masaryková, 2016) 

Hlavným cieľom strany bolo vybudovať nový Slovenský stavovský štát na národnom 

kresťanskom a sociálnom princípe. V danom prípade išlo o programový cieľ presadiť zmenu 

zo súčasného systému parlamentnej demokracie politických strán na stavovský princíp 

usporiadania nového Slovenského štátu. Ľudový program SP-NS deklaroval víziu, že 

spoločnosť bude na základe zoskupenia občanov podľa ich povolaní rozdelená do 10 stavov: 1. 

pôdne, lesné a vodné hospodárstvo, 2. priemysel, 3. školstvo, veda a výskum, 4. obrana a 

bezpečnosť, 5. záchranná a zdravotná služba, 6. štátna služba, 7. obchod, služby a živnostníci, 

8. peňažníctvo a poisťovníctvo, 9. slobodné povolania, 10. národnostné menšiny. 

(SLOVENSKÁ POSPOLITOSŤ: Ľudový program..., 2005) 

Registrácia občanov v stave mala byť dobrovoľná a len registrovaný člen stavu by 

disponoval právom voliť. Takéto ustanovenie nie je v súlade s čl. 30 ods. 1 Ústavy SR, podľa 

ktorého občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou 

voľbou svojich zástupcov. (Ústava Slovenskej republiky, 1992) a navyše triedenie do stavov, 

kde národnostným menšinám SP - NS upierala možnosť zatriediť sa podľa povolania ako 

ostatným, bol diskriminačný krok a potláčanie práva národnostných menšín. 

Úlohou slovenského štátu bolo ďalej podľa „Ľudového programu“ zabezpečiť vlastný 

slovenský národ vo všetkých oblastiach života a až potom starostlivosť o ostatných občanov 

Slovenského štátu. Príslušníci národnostných menšín mali podľa stanov programu možnosť, ak 

im tento národnostný princíp nebude vyhovovať, opustiť územie Slovenského štátu a žiť vo 

svojom materskom štáte. (SLOVENSKÁ POSPOLITOSŤ: Ľudový program..., 2005) Národný 

princíp, na ktorom mala byť založená spoločnosť v Slovenskej republiky podľa programu SP-

NS bola v rozpore s Ústavou SR, konkrétne s jej druhou hlavou. Podľa čl. 12 Ústavy SR sú 

ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach. (Ústava Slovenskej republiky, 1992) Súčasne 

tento program počítal s plánom na vystúpenie zo všetkých organizácií, ktoré nejakým spôsobom 

obmedzujú slovenský národ. Medzi tie patrili samozrejme Európska únia, NATO, 

Medzinárodný menový fond, Svetová banka, ako aj Európska banka pre obnovu a rozvoj. 

Nezabudli ani na OSN, tú považovali za spolok byrokratov, ktorí žijú na úkor slovenskej 

ekonomiky. (SLOVENSKÁ POSPOLITOSŤ: Ľudový program..., 2005) 

Po tom ako v roku 2006 Najvyšší Súd rozpustil Slovenskú Pospolitosť - Národnú Stranu, 

strana pokračovala vo svojej činnosti ďalej ako občianske združenie s názvom Slovenská 

pospolitosť. To v novembri 2008 rozpustilo ministerstvo vnútra. Najvyšší súd toto rozhodnutie 

1. júla 2009 zrušil a niektorí pravicoví extrémisti z tohto združenia pred parlamentnými 
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voľbami v roku 2010 ovládli Stranu priateľov vína, ktorú neskôr premenovali na Ľudovú stranu 

Naše Slovensko (ĽSNS) pod vedením Mariána Kotlebu. Táto síce v parlamentných voľbách 

získala iba slabú podporu, avšak jej členovia kandidovali vo voľbách do miestnej 

banskobystrickej samosprávy a naďalej sa pokúšali o vstup do politiky. Nová strana ĽSNS 

formálne upustila od otvorených prejavov antisemitizmu, sympatií s totalitnými ideológiami či 

používania uniforiem, pretože by jej hrozilo opätovné rozpustenie. (Kollárová, Bačiak 

Masaryková, 2016) 

Problematika ľavicových extrémistických skupín v Slovenskej republike je podstatne 

zložitejšia. Ide tu o skupiny s prokomunistickou orientáciou, ktorých nepriateľstvo voči určitým 

vrstvám obyvateľstva je motivované predovšetkým sociálnymi, triednymi rozdielmi. Ďalšou 

skupinou sú anarchisti, ktorí odmietajú akúkoľvek autoritu, štátnu moc a právny poriadok a 

hlásajú neobmedzenú slobodu jednotlivca. 

Hlavnými zbraňami ľavicových extrémistov sú manifestácie, verejné protesty, blokády 

a pod. Organizujú protestné zhromaždenia, ktoré sú v drvivej väčšine vopred oznamované. 

Vzhľadom na slobodu zhromažďovania, nemožno každé protestné zhromaždenie alebo 

manifestáciu považovať za akciu ľavicových extrémistov. Avšak niektoré protestné 

zhromaždenia konané najmä počas summitov (NATO, Medzinárodný menový fond), stretnutí 

vrcholových predstaviteľov štátov Európskej únie, USA, Ruskej federácie a pod., sú plánované 

dopredu. Pod týmto plánovaním sa má na mysli vytváranie afinitných skupín. Ide o skupiny cca 

5-15 osôb, ktoré v rámci protestov vykonávajú určité akcie. Majú svoje ciele, taktiku a majú 

dopredu dohodnuté nakoľko budú aktívni, nenásilní, bojovní a nakoľko sú ochotní riskovať 

(napríklad aj zadržanie). Existujú skupiny, ktoré sa špecializujú na monitorovanie policajtov, 

provokatérov, na komunikáciu, prvú pomoc, alebo vytvárajú tzv. právne hliadky na pomoc 

„zadržaným“ členom afinitnej skupiny). A práve pri takýchto akciách môže dôjsť k porušovaniu 

verejného poriadku a niekedy aj k poškodzovaniu majetku. (Extrémizmus na Slovensku, 2010) 

Najlepšie organizované a najradikálnejšie sú hnutia s protifašistickou a protirasistickou 

orientáciou „Antifašistická akcia“ (AFA, ANTIFA). Tieto skupiny hlásia myšlienku boja proti 

prejavom fašizmu, rasizmu a xenofóbie. Monitorujú osoby z pravicových skupín (bydlisko, 

miesta stretávania, škola, zamestnanie). Tieto informácie však neodovzdávajú polícii. 

Dôvodom je jej údajná nečinnosť. Nebezpečenstvo týchto skupín spočíva v uskutočňovaní 

fyzických útokov na osoby z pravicového spektra extrémistickej scény (najmä na prívržencov 

hnutia Skinheads). (Extrémizmus na Slovensku, 2010) 

 

Záver 

 

V porovnaní s pravicovými extrémistami spoločnosť vníma ľavicové spektrum 

extrémistickej scény oveľa tolerantnejšie. Dôvodom je najmä to, že väčšina takto orientovaných 

skupín verejne nedeklaruje potlačovanie práv a slobôd ostatných občanov. Je však podceňovaná 

skutočnosť, že v prípade realizácie cieľov ľavicových extrémistov môže dôjsť k priamemu 

ohrozeniu pluralitnej demokracie a občianskych slobôd. Táto scéna je zmesou rôznych, 

vzájomne personálne prepojených a zároveň často sa meniacich skupín. V poslednom období 

možno konštatovať vzostupnú tendenciu takýchto aktivít – najmä demonštrácií a verejných 

protestov napr. v súvislosti s operáciami v Iraku, vstupom Slovenskej republiky do NATO a 

Európskej únie atď. Do takýchto akcií sa čiastočne zapája aj širšia verejnosť, a v konečnom 
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dôsledku tak poskytujú okrem platformy na prezentáciu názorov aj priestor na získavanie 

nových sympatizantov, prípadne členov. Medzi ľavicovo orientované extrémistické skupiny 

možno zaradiť (Extrémizmus na Slovensku, 2010): 

 Anarchistov 

 antiglobalistov, 

 radikálne ekologické hnutia 

 príslušníkov hnutia PUNK 

 antifašistické hnutia AFA a ANTIFA 

 Československá anarchistická federácia (ČSAF) 
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ÚLOHA VYBRANÝCH MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ 

V SNAHE STABILIZOVAŤ SITUÁCIU V KONŽSKEJ 

DEMOKRATICKEJ REPUBLIKE 
 

Michaela Melková 

 

Abstrakt 

Interné záležitosti Konžskej demokratickej republiky sa okrem jej susedných štátov usilovali 

ovplyvniť i ostatní aktéri medzinárodného spoločenstva. Na rozdiel od Rwandy či Ugandy, ktoré 

pôsobili na konžskom území v dôsledku vlastných národných záujmov predstavujúcich 

profitovanie z nelegálnej ťažby nerastných surovín, primárnym motívom Organizácie spojených 

národov či Európskej únie bolo úsilie prispieť k mierovému riešeniu ozbrojených konfliktov, k 

zníženiu veľkej miery porušovania ľudských práv a napomôcť pri osvojení základných 

demokratických princípov. 

 

Abstract 

The national affairs of the Democratic Republic of Congo (DRC), were besides its neighboring 

states also influenced by international actors. Unlike Rwanda and Uganda that have been 

operating in the Congolese territory due to their own national interests (mainly profits from the 

illegal mining of minerals), the United Nations and the European Union's main motive is to 

contribute to a peaceful solution to military conflicts, to reduce the scale of human rights 

violations and help adopting basic democratic principles. 

 

Úvod 

 

Konžská demokratická republika (KDR) je potenciálne jedným z najbohatších štátov 

súčasnej politickej mapy sveta, avšak kolonializmus, otrokárstvo, korupcia a ozbrojené 

konflikty spôsobili, že patrí medzi tie najchudobnejšie, pričom v roku 2017 figurovala v 

rebríčku Fragile States Index na siedmom mieste (The Fund for Peace, 2017) a v roku 2016 

obsadia v rámci Human Development Index 176. miesto zo 188 hodnotených štátov (UN 

Development Programme, 2016).  

Dôsledky konfliktov sú v rámci konžského územia evidentné či už na obrovských 

stratách na životoch alebo deštrukcii životného prostredia. Okrem iného majú ozbrojené strety 

za následok aj ďalšie negatívne humanitárne dopady vrátane zvýšeného násilia na ženách i 

zraniteľných skupinách osôb, čo má za následok nárast post-traumatického syndrómu a 

psychické problémy obetí, ktoré majú sťažené podmienky pre začlenenie sa do normálneho 

spoločenského života.  

Nestabilná politická situácia, korupcia, nelegálna ťažba nerastných surovín 

a nefungujúci súdny systém s absenciou zložiek právneho štátu negatívne ovplyvňujú 

efektívnosť politického riadenia i dodržiavanie základných demokratických princípov v rámci 

KDR. Nestabilita KDR zároveň ovplyvňuje aj bezpečnostné prostredie v rámci celého 

stredoafrického regiónu a preto sa mnohé medzinárodné organizácie snažia eliminovať alebo 

zmierniť stále prebiehajúce ozbrojené strety, ktoré okrem iného prispievajú k deštrukcii 

spoločenskej štruktúry a zvyšujúcemu sa počtu utečencov či vnútorne presídlených osôb.   
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1 Organizácia spojených národov  

 

Prvá mierová misia OSN v KDR - ONUC (United Nations Operation in the Congo) 

prebehla v rokoch 1960 - 1964 a môžeme ju považovať za prelomovú v mnohých ohľadoch, 

nakoľko bola vôbec prvou misiou OSN v rámci afrického kontinentu. V roku 1960 získala KDR 

samostatnosť, avšak belgická vláda svoju bývalú kolóniu na povinnosti súvisiace so štátnou 

správou nijako nepripravila a situácia vyústila do vypuknutia konžskej politickej krízy. 

Konžská vláda vedená Patricom Lumumbom sa preto obrátila na Bezpečnostnú radu s prosbou 

o pomoc pri stabilizácii bezpečnostnej situácie v štáte. Na základe spomínanej žiadosti bola 

rezolúciou č. 143 vytvorená ONUC s mandátom dohliadať nad obchodnými vzťahmi 

s Belgickom, poskytnúť pomoc pri dodržiavaní noriem práva, chrániť územnú integritu KDR 

či zamedziť ozbrojeným konfliktom (Bureš, 2002). Bezpečnostná rada preto splnomocnila v 

roku 1961 ONUC na prijatie okamžitých opatrení, vrátane použitia sily, v snahe zabrániť 

občianskej vojne v KDR.  OSN prešla po prvý krát v histórii od snahy o udržanie mieru (peace 

keeping) k takzvanej operácii pre vynútenie mieru (peace enforcement). Modré prilby sa tak 

prvý krát v histórii mierových operácií OSN stali aktérom ozbrojených konfliktov.  

 Po podpísaní mierovej dohody z Lusaky v júli 1999 medzi KDR a piatimi štátmi 

nachádzajúcimi sa v stredoafrickom regióne (Angolou, Namíbiou, Rwandou, Ugandou a 

Zimbabwe) zriadila Bezpečnostná rada OSN rezolúciou č. 1279 z 30. novembra 1999 Misiu 

OSN v Konžskej demokratickej republike - MONUC (United Nations Organization Mission in 

the Democratic Republic of the Congo). Hlavnou úlohou misie bolo monitorovať 

implementáciu mierových procesov a dohliadať nad  dodržiavaním mierových vzťahov medzi 

signatármi dohody (MONUSCO, 2017).  

 Modré prilby mali do marca 2013 pomerne obmedzenú rolu v konflikte, pretože 

nedisponovali právomocou zúčastniť sa ozbrojených konfliktov a zbrane mohli využiť iba vo 

výnimočných situáciách. Primárnou úlohou MONUC bolo zabezpečiť na celom území mier, 

avšak v dôsledku ich neúspechu spojeného s eskaláciou násilia podliehajú ťažkej kritike 

(Klicperová, 2009). Aj napriek veľkým kapacitám a aktivitám OSN ozbrojené konflikty 

neustále prebiehajú a nie je isté, kedy sa podarí úplne ukončiť boje na konžskom území. 

Problémom ostáva i fakt, že konžská vláda disponuje zvrchovanou mocou len nad polovicou 

svojho teritória a zvyšok kontrolujú ozbrojené skupiny. Doktor Mukwege súčasný stav 

okomentoval výstižným vyhlásením: „Všetci sem prichádzajú a ponúkajú humanitárnu pomoc, 

ale tá nie je tým najdôležitejším. Niekto musí prísť s nejakým politickým alebo vojenským 

riešením, ale nikto na to nemá skutočnú vôľu“ (Internatonal Trade Union Confederation, 2010, 

s. 2).  

 Misia MONUC však dosiahla i úspech počas pôsobenia v podmienkach KDR, pretože 

sa podieľala na zorganizovaní prvých slobodných a spravodlivých parlamentných volieb 

konajúcich sa po 46-tich rokoch 30. júla 2006 a rovnako pomáhala aj pri vytvorení podmienok 

pre prezidentské voľby, ktorých víťazom sa  v druhom kole stal súčasný prezident Joseph 

Kabila. Príprava všetkých náležitostí ohľadom volieb však predstavovala jednu z najzložitejších 

podujatí, ktoré OSN pomáhalo organizovať. Aj po skončení volieb ostalo MONUC pôsobiť na 

území KDR a pokračovalo v implementácii politických, vojenských a právnych náležitostí na 

základe mandátu a rezolúcií Bezpečnostnej rady, vrátane snahy vyriešiť nekončiace konflikty 

v mnohých konžských provinciách (United Nations, 2014a).   
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 V snahe reflektovať dynamiku konfliktu a prispôsobiť sa novým výzvam sa v roku 2010 

Bezpečnostná rada rozhodla premenovať MONUC rezolúciou č. 1925 na MONUSCO (United 

Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo). 

Novovytvorená misia podporovala konžskú vládu v snahe mierovej konsolidácie štátu a 

zároveň bola autorizovaná použiť všetky potrebné prostriedky na plnenie svojho mandátu pre 

ochranu civilného obyvateľstva, humanitárnych pracovníkov i obhajcov ľudských práv pred 

bezprostrednou hrozbou fyzického násilia. Zmeny v pozícii MONUSCO budú ďalej 

determinované vývojom situácie v rámci KDR a úspechom dosiahnutia vytýčených cieľov v 

spolupráci s OSN a konžskou vládou. Medzi hlavné priority MONUSCO patria ukončiť 

prebiehajúce konflikty, minimalizovať nebezpečenstvo vzniku nových ozbrojených skupín, 

obnoviť stabilitu v oblastiach náchylných na vypuknutie konfliktu, zlepšiť kapacity vlády KDR, 

aby mohla efektívne ochrániť domáce obyvateľstvo prostredníctvom zriadenia udržateľných 

bezpečnostných zložiek, posilniť vplyv štátnej moci na celom území prostredníctvom 

systematizovania konžskej civilnej správy, najmä policajných zložiek, samosprávy a právnych 

inštitúcií (Security Council, 2010). 

 Bezpečnostná rada OSN schválila v marci 2013 vojenskú misiu v KDR, ktorej zároveň 

udelila právomoc použiť silu proti ozbrojeným rebelským skupinám, primárne proti hnutiu 

M23. Ozbrojené jednotky OSN sa v tomto období skladali z 3069 vojakov organizovaných do 

troch peších práporov, jednej delostreleckej jednotky, špeciálnej zložky a prieskumnej roty. 

Príslušníci ozbrojených síl boli poverení „zabrániť rozšíreniu všetkých ozbrojených skupín, 

neutralizovať ich a odzbrojiť" (Vogel, 2013, s. 1). Zvláštne jednotky sa začlenili do štruktúr 

MONUSCO, čím sa predĺžila funkčnosť mierovej misie do 31. marca 2014. Jednomyseľne 

schválená rezolúcia č. 2089 je v mnohých ohľadoch významná, nakoľko až do súčasnosti 

nezískala žiadna iná misia OSN mandát na použitie sily. Spomenutý rozsah právomocí by sa 

však nemal stať precedensom a slúži len na zastavenie násilia, ktoré štátne územie KDR sužuje 

už od rwandskej genocídy (ČT 24, 2013).  

 Môžeme konštatovať, že MONUSCO sa v niektorých oblastiach pomerne úspešne 

usiluje o zníženie miery porušovania ľudských práv. V auguste 2013 sa členom MONUSCO 

podarilo zachrániť 82 detských vojakov z rebelujúcej skupiny Mai Mai v juhovýchodnej  časti 

provincie Katanga. 40 detí sa po takmer šiestich mesiacoch znovu stretlo s členmi svojej rodiny, 

kým o zostávajúci počet sa zatiaľ starajú humanitárni pracovníci. OSN je však naďalej 

znepokojené vysokou mierou verbovania detských vojakov ozbrojenými skupinami. Od 

začiatku roku 2013 MONUSCO zachránilo 163 detí využívaných na vojenské aktivity (Smith 

- Spark, 2013). 

 V súčasnosti však naďalej prevládajú neúspešné aktivity nad úspešnými výsledkami 

mierovej misie OSN v KDR. Existuje viacero príčin zlyhania MONUSCO: 

- operácia v KDR je jednou z najväčších a najdrahších v histórii OSN, ktorej náklady od 

roku 1999 dosiahli výšku 8,7 miliárd USD. Misia takejto značnej veľkosti a rozsahu sa 

stretla s viacerými ťažkosťami ako zadržiavanie finančných prostriedkov, oneskorené 

nasadenie personálu na základe rezolúcii Bezpečnostnej Rady či nezhody v metódach 

tréningu; 

- problematika dosiahnutia jednotného velenia a exekúcie požadovaných návrhov i v 

dôsledku politického napätia a stretov, ktoré mali škodlivé dopady na podporu cudzích 

štáty. Účinok stratégii bol navyše obmedzovaný politickými rozpormi so zásadami 
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mierových operácií, čo viedlo i k zlyhaniu demobilizačných procesov a integrácii 

ozbrojených skupín do národnej armády;   

- nesúlad medzi dostupnými mierovými silami a ich operačným prostredím, presnejšie 

povedané neschopnosť medzinárodného spoločenstva vidieť i iné ako národné príčiny 

konfliktu; 

- členovia MONUSCO ani Bezpečnostná rada sa nepokúsili navrhnúť stratégiu 

zaoberajúcu sa miestnymi príčinami konfliktov a vznikli len krátkodobé plány zamerané 

na budovanie mieru na národnej i regionálnej úrovni, ktoré však nekládli dôraz na 

problémy lokálnej úrovne; 

- definovanie situácie v KDR za post-konfliktné prostredie viedlo k stanoveniu chybných 

záverov, nevhodných na vytvorenie stratégií pre intervenciu (Menondji, 2013).  

V súvislosti s časovým rámcom vykonávania mandátu považujeme za dôležité 

poznamenať, že splnomocnenie vykonávať činnosti mierovej misie OSN v KDR vypršalo 31. 

apríla 2014 a preto sa Bezpečnostná rada jednomyseľne uzniesla na rezolúcii č. 2147 o 

obnovení mandátu MONUSCO do 31. marca 2015. Zároveň misiu doplnil aj intervenčný 

oddiel, ktorý je vytvorený výnimočne bez uplatnenia precedensu a skladá sa z 19 tisíc 

príslušníkov vojenského personálu, 760 vojenských pozorovateľov, 391 policajtov a tisíc 

členov formujúcich policajné jednotky. Pôsobnosť MONUSCO bola zameraná počas tohto 

obdobia na snahu reflektovať vývoj situácie s upriamením pozornosti na tri hlavné priority: 

ochranu civilného obyvateľstva, stabilizáciu štátu a podporu implementácie stratégie mieru, 

bezpečnosti a kooperácie v KDR i stredoafrickom regióne (Security Council, 2014). Misia bola 

následne v roku 2015 predĺžená presne o jeden kalendárny rok jednohlasným uznesením 

Bezpečnostnej rady prostredníctvom rezolúcie 2211. Rovnaký scenár nasledoval aj v roku 

2017, kedy bola prijatá rezolúcia 2277 vyzývajúca KDR k usporiadaniu spravodlivých a 

slobodných volieb140 . Je dôležité poznamenať, že aj v súčasnosti predstavuje MONUSCO 

jednu z najrozsiahlejších i najdrahších mierových operácii OSN, ktorej mandát bol predĺžený 

do 31. marca 2018, avšak zloženie misie sa v porovnaní z rokom 2015 zníži na 16 tisíc 

príslušníkov vojenského personálu, 660 vojenských pozorovateľov, kým počet policajtov a 

členov formujúcich policajné jednotky zostáva nezmenený (MONUSCO, 2017). 

Považujeme však za nespochybniteľné, že prítomnosť mierovej misie MONUSCO 

dokázala ozbrojené konflikty aspoň z menšej miery utlmiť, pričom bez jej zásahov by konžské 

územie ovládali len milície jednotlivých ozbrojených skupín. Medzinárodné humanitárne 

organizácie i miestni obyvatelia aktivity modrých prílb kritizujú v dôsledku nízkej efektivity 

a hrozbou i naďalej ostáva i možný apel konžskej vlády na OSN, aby  členovia misie opustili 

štátne územie KDR. Môžeme súhlasiť s konštatovaním pána Lindera, že „mier v Kongu 

nenastane, pokiaľ nezačne opäť fungovať Konžský štát a jeho armáda“ (Linder, 2010) 

 

 

                                                           
140 Podľa ústavy KDR môže tá istá osoba zastávať pozíciu prezidenta maximálne dve funkčné obdobia za sebou. 

Druhé funkčné obdobie prezidenta Kabilu sa však skončilo v decembri v roku 2016 a aj napriek tomuto faktu 

prezident v snahe zachovať si svoju moc ešte stále nevyhlásil dátum konania nových volieb. Spomínané 

skutočnosti vyústili do viacerých protestov, ktoré boli poznačené aj stratami na životoch (DR Congo election.., 

2016).  
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2  Európska únia  

 

 Spolupráca KDR s Európskou úniou bola v období rokov 1992 - 2002 pozastavená 

v dôsledku absentujúceho pokroku v demokratizačnom procese, vysokej miery korupcie, zlého 

riadenia hospodárstva a rozdielov v agendách členských štátov EÚ ohľadom riešenia situácie 

v KDR. V spomínanom období však bola EÚ aktívne prítomná na konžskom území, pretože sa 

podieľala na humanitárnej pomoci financovanej Generálnym riaditeľstvom pre humanitárnu 

pomoc a civilnú ochranu - ECHO. Znovuobnovenie rozvojovej spolupráce s EÚ prebehlo na 

základe Globálnej inkluzívnej dohody podpísanej v decembri 2002 a ratifikovanej v Sun City 

v apríli 2003. (Európsky dvor audítorov, 2013). Zároveň EÚ zastáva názor, že „trvalý mier v 

Konžskej demokratickej republike je možné dosiahnuť tým, že na základe rokovaní bude 

uzatvorená mierová dohoda spravodlivá pre všetky strany, že bude zachovaná územná 

celistvosť a národná suverenita Konžskej demokratickej republiky, a že budú rešpektované 

demokratické zásady a ľudské práva vo všetkých štátoch regiónu, ako aj zásady dobrých 

susedských vzťahov a nezasahovania do vnútorných záležitostí, pričom budú zohľadnené 

bezpečnostné záujmy Konžskej demokratickej republiky a susedných krajín“ (Rada Európskej 

únie, 2003). Súčasná stratégia spolupráce v rámci 11. európskeho rozvojového fondu na 

obdobie rokov 2014 - 2020 vychádza nasledujúcich sektorov: zdravie, životné prostredie 

a udržateľné poľnohospodárstvo, posilnenie politického riadenia a právneho systému, 

modernizácia vnútroštátnej infraštruktúry (EEAS, 2016).  

 V oblasti humanitárnej pomoci poskytla EÚ prostredníctvom inštitúcie ECHO za 

posledných 5 rokov viac ako 200 miliónov eur a na základe toho je považovaná za jedného 

z najväčších poskytovateľov humanitárnej pomoci KDR. V dôsledku znovu-vypuknutia 

ozbrojených konfliktov v predtým pokojnej provincii Kasai dodatočne schválili v roku 2017 

pre pomoc obetiam násilia 5 miliónov eur. Aktivity ECHO sa zameriavajú prioritne na dôsledky 

vysídľovania obyvateľstva, pomoc a ochranu v oblastiach postihnutých konfliktom, riešenie 

okamžitých náležitostí súvisiacich s epidémiami, prírodnými katastrofami či nedostatkom 

obživy. V oblasti humanitárnej pomoci okrem ECHO aktívne participuje 36 partnerských 

organizácií, vrátane agentúr OSN, medzinárodných mimovládnych organizácií 

a Medzinárodného výboru Červeného kríža (ECHO, 2017).  

 EÚ iniciovala pomoc i v politickej a bezpečnostnej oblasti. Rada EÚ prispela 

k regionálnym stabilizačným snahám nomináciou zástupcov, ktorí získali mandát na 

stabilizáciu regiónu Veľkých jazier s prioritným dôrazom na reformu bezpečnostného sektora 

a posilnenie demokratických inštitúcií. EÚ iniciovala aj vytvorenie piatich misií spoločnej 

bezpečnostnej a obrannej politiky: 

- vojenské operácie EUFOR a Artemis; 

- civilné operácie EUPOL Kinshasa v rokoch 2005-2007, EUPOL KDR fungujúcu od 

roku 2007 a EUSEC KDR prebiehajúcou od roku 2005 (Európsky dvor audítorov, 

2013). 

 Rovnako ako MONUSCO, tak i EÚ upriamila zvýšenú pozornosť na parlamentné a 

prezidentské voľby konajúce sa v roku 2006. Pozorovateľská misia EÚ prišla na pozvanie 

konžskej vlády, avšak v štáte bola prítomná už šesť týždňov pred voľbami a disponovala 

mandátom dohľadu a prípravy priebehu volieb. Pôsobenie Európskej mierovej misie v Kongu 

- EUFOR počas volebného obdobia však podliehalo značnej kritike, pretože sily vedené 
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Nemeckom a Francúzskom sa vyhýbali nebezpečným zónam a približne 1200 vojakov bolo 

pripravených v Gabone, zatiaľ čo volebné miestnosti v Kongu mali na starosti ozbrojené zložky 

tvorené len 1000 vojakmi (Euractiv, 2006). V súvislosti s problematickými voľbami nového 

prezidenta a krvavými protestami zo septembra 2016 EÚ prijala reštriktívne opatrenia voči 

osobám a subjektom, ktoré sa podieľali na činnostiach ohrozujúcich mier, bezpečnosť alebo 

stabilitu KDR. Členské štáty zároveň prijali opatrenia, aby uvedeným osobám zabránili pri 

vstupe na ich územie (Úradný vestník EÚ, 2016). V roku 2017 Rada Európskej únie následne 

rozšírila zoznam o 9 osôb, voči ktorým boli aplikované spomínané opatrenia. Hlavným 

dôvodom je naďalej „bránenie volebnému procesu a súvisiace porušovanie ľudských práv 

v Konžskej demokratickej republike (KDR) ... hlboké znepokojenie v súvislosti s politickou 

situáciou v KDR vyvolanou zablokovaním vykonávania inkluzívnej politickej dohody z 31. 

decembra 2016, ako aj bezpečnostnou situáciou vo viacerých regiónoch tejto krajiny, v ktorých 

bolo pozorované neprimerané používanie sily“ (Úradný vestník EÚ, 2017, s. 1).  

 Rovnako ako verejnosť kritizuje neúspech a neefektívnosť pomoci poskytovanej misiou 

OSN v KDR, tak ani rozvojová pomoc EÚ nezostala v očiach verejnosti i medzinárodného 

spoločenstva bez negatívnych ohlasov. Najviac odsudzoval aktivity EÚ Európsky dvor 

audítorov, podľa ktorého je rozvojová pomoc v rámci konžského územia neúčinná a pomerne 

veľký finančný obnos sa investuje do zlých a neudržateľných projektov. Je však 

pravdepodobné, že Európska komisia ani ministerstvo zahraničných vecí EÚ nemajú v úmysle 

meniť svoje postupy, pretože si nevedia priznať vlastné zlyhanie. Hoci menej ako polovica 

programov splnila požadované ciele, predpokladá sa, že ich výsledky nebudú mať dlhotrvajúci 

charakter. Spomenutú situáciu môžeme demonštrovať na príklade výcviku približne 1000 

členov policajného zboru v roku 2005. Keď sa predstavitelia Európskeho účtovného dvoru 

vrátili v roku 2012 do oblasti, kde tréning prebiehal, nedokázali nájsť žiadnu prítomnosť polície 

ani policajných síl. Ďalším príkladom neefektívnosti rozvojovej pomoci EÚ je investícia do 

výstavby množstva budov, na udržanie ktorých však KDR nemá ďalšie financie (Sulík, 2013).  

  

Záver 

 

Hoci sa mnohé medzinárodné organizácie usilujú napomôcť konžskému ľudu v chápaní 

a dodržiavaní hodnôt, v samotnom štáte i naďalej pretrvávajú prípady porušovania ľudských 

práv ako sexuálne a rodové násilie, nezákonné popravy, mučenie, svojvoľné zasahovanie do 

súkromného života rodiny, ohrozovanie novinárov i obhajcov ľudských práv, nábor detských 

vojakov a nútené civilné práce, spoločenská diskriminácia a zneužívanie žien, detí, 

homosexuálov či obchodovanie s ľuďmi. Môžeme tvrdiť, že násilie a porušovanie ľudských 

práv v KDR neskončí, pokiaľ vláda nebude schopná uplatniť svoju zvrchovanú moc nad celým 

územím a kým neprevezme kontrolu nad ťažbou prírodných zdrojov, ktorá je v mnohých 

prípadoch nelegálna. 

V rámci KDR pôsobí veľké množstvo štátnych i neštátnych aktérov (spomenúť môžeme 

International Medical Corps, Medzinárodnú organizáciu pre migráciu, Women for Women 

International, International Rescue Committee alebo slovenská nezisková humanitárna 

organizácia People in Need), ktorí sa usilujú pomôcť pri uplatňovaní základných 

demokratických princípov, pri zlepšení životných podmienok konžského obyvateľstva 

a rovnako i ukončiť ozbrojené strety, upevniť vymožiteľnosť práva a systém dodržiavania 
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základných ľudských práv a slobôd. Situáciu zároveň negatívne ovplyvnil novo-vypuknutý 

konflikt v regióne Kasai, čo okrem zvýšenia počtu vnútorne presídlených osôb (ich počet stúpol 

na 3,7 milióna) prispelo aj k nárastu násilia páchaného na civilnom obyvateľstve. Bolo 

objavených 52 masových hrobov a dvaja experti OSN vyšetrujúci porušovanie ľudských práv 

v tejto oblasti boli nájdení mŕtvi. Okrem toho majú humanitárni pracovníci zhoršený alebo 

úplne znemožnený prístup do krízových oblastí (ECHO, 2017). Považujeme za dôležité 

vyzdvihnúť fakt, že mnohí aktéri konajú aj na základe vlastných záujmov, ich aktivity nie sú 

vzájomne ucelené a  svoju pomoc smerujú len do partikulárnych oblastí, môžeme konštatovať, 

že pre konžský štát, ktorý sa rozlieha na území veľkosti západnej Európy a je obývaný takmer 

sedemdesiatimi miliónmi obyvateľov to stále nepredstavuje dostatočný stabilizačný faktor.  
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SCHOPENHAUEROVA RECEPCIA ETIKY BUDDHIZMU 

A MOŽNOSTI JEJ PRÍNOSU V SÚČASNOSTI 

 

Lenka Meravá 

 

Abstrakt 

V rámci práce sa zameriame na Schopenhauerov pohľad na samovraždu a na jeho  úctu k 

životu. Poukážeme na utrpenie, ktoré výplyva z nepriamej demokracie a ovplyvňuje počet 

samovrážd. Cieľom je súvislosť nepriamej demokracie s prepojením na Schopenhauera a vplyv 

na samovraždy. Ako metódu sme zvolili porovnávanie štatistík samovrážd za obdobie 1995 až 

2014. Zistili sme priame a nepriame súvislosti samovrážd ovplyvnených možnými  ťažkými 

situáciami niektorých ľudí v demokracii. 

 

Abstract 

In the work, we focus on Schopenhauer's view of suicide and his respect for life. We point to 

the suffering that derives from indirect democracy and affects the number of suicides. The aim 

is to link indirect democracy with the link to Schopenhauer and the impact on suicide. As a 

method, we have chosen to compare suicide statistics for the period 1995 to 2014. We have 

identified the direct and indirect relationships of suicide affected by the possible difficult 

situations of some people in democracy. 

 

Úvod 

 

Demokracia je forma politického zriadenia, ktorá umožňuje všetkým plnoprávnym 

občanom účasť na správe a riadení štátu. V príspevku poukazujeme na prepojenie demokracie 

a jej úlohu pri počte samovrážd. Vzhľadom k tomu, že sa ich počet zvyšuje, rozhodli sme sa 

poukázať na jedno z mnohých riešení, ktorým by mohol byť aj Schopenhauerov pohľad na 

samovraždu a Buddhov prístup k nej. Pri práci sme vychádzali zo štatistík Národného centra 

zdravotníckych informácií a štatistík, ktoré spracovali autori knihy Samovražda P. Černák 

a P. Minárik. Okrem toho sme vychádzali aj z filozofických hľadísk a poznatkov A. 

Schopenhauera a Buddhu. 

 

Vzťah demokracie a samovraždy 

 

V Slovenskej republike sa najčastejšie stretávame s nepriamou formou demokracie, to 

znamená zastupiteľskou demokraciou. Občan deleguje svoju právomoc poslancom, ktorých 

volí. A tí konajú v jeho mene. Zmena sa môže udiať prostredníctvom volieb. Výhodou tejto 

demokracie je, že ľudia sa nezaoberajú všetkými problémami. Naopak nevýhodou je, že zákony 

menej vyjadrujú vôľu ľudu, a teda poslanci môžu schváliť aj niečo, čo je proti vôli ľudu, a je 

v prospech poslancov. Demokracia rieši viacero problematických oblastí medzi ne patria 

aj zdravotné záležitosti a v rámci nich sa zameriavajú aj na stúpajúci počet samovrážd. 

Samovražda je skoncovanie s vlastným životom. Ide o vedomé a úmyselné ukončenie svojho 

života, ktorého výsledkom je privodenie smrti. Jedinec si svoju smrť želá a očakáva, že si ju 

svojím činom privodí. Samovražedná aktivita predstavuje zvláštny druh agresie namierenej 
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proti sebe, pri ktorej je prítomné popretie alebo oslabenie pudu sebazáchovy (ČERNÁK, P. 

MINÁRIK, P. a kolektív. 2014, s.193). Samovražda civilizácie je ale skoncovanie s touto 

civilizáciou (SMITH, KOCH, s. 13). Preto je dôležité sa pozrieť na dôvody prečo si ľudia 

siahajú na život a aké to má dôsledky. Ľudia páchajú samovraždu kvôli náročnejším životným 

podmienkam, vysokej miere stresu, straty istôt, schudobneniu, nezamestnanosti, ale podieľajú 

sa na tom aj ďalšie faktory. V rámci vekového zloženia na Slovensku platí, že čím vyšší vek, 

tým vyššia miera samovrážd, a to najmä vo vekovej skupine 50-59 rokov. V absolútnom počte 

je viac spáchaných samovrážd u ľudí vo veku do 49 rokov (ČERNÁK, P. MINÁRIK, P. 

a kolektív, 2014, s.23). Najpočetnejšou skupinou u mužov je skupina 20-29, po ktorej nasleduje 

30-39 a 40-49 roční muži (ČERNÁK, P. MINÁRIK, P. a kolektív, 2014, s. 25). Ďalším 

faktorom ako sme spomínali je aj zamestnanie. Je však ťažko definovateľný, čo je aj následkom 

veľkého počtu neznámych údajov. Pracovný status je neznámy pri 74 % samovrážd. Zo 

známych dát tvoria významné percento starobní dôchodcovia. Nezamestnanosť predstavuje 

mohutný zásah do jednej zo základných istôt bytia. Ide o ohrozenie bazálnej funkcie role muža, 

či už vo vzťahu k sebe / alebo k povinnostiam živiteľa rodiny. U žien to nie je až také 

významné. Väčšiu rolu u nich zohráva vyprázdňovanie rodinného hniezda. To môže pôsobiť 

patoplasticky na rozvoj depresie. V rámci rozhodovania, či dokončenia samovrážd vedú muži, 

keďže ich rozhodnutie je definitívnejšie, ako u žien, ktoré sa snažia samovražednými pokusmi 

volať o pomoc. Tomu zodpovedajú aj agresívnejšie a drastickejšie spôsoby jej vykonania. 

Najčastejšie spôsoby u oboch pohlaví sú obesenie, zaškrtenie a zadusenie v pomere u mužov 

72 % u žien 49 %. Motívmi sú konflikty a rodinné problémy. U žien sú výraznejšie aj školské 

problémy (ČERNÁK, P. MINÁRIK, P. a kolektív, 2014, s. 35).  

V členských štátoch Európskej únie zodpovedá samovražda približne za 60 000 úmrtí 

ročne. Rozhodnutie človeka k samovražde často vyplýva zo zúfalstva a ťažkej neraz 

neriešiteľnej životnej situácie (ČERNÁK, P. MINÁRIK, P. a kolektív. 2014, s. 17). Slovensko 

patrí ku krajinám s mierou samovrážd mierne nad priemernou hodnotou krajín EU podľa dát 

z roku 2010. Najväčší počet samovrážd spáchali ženy v roku 2008, kedy išlo o 100 prípadov, 

muži v týchto štatistikách vedú niekoľko násobne. V tomto spomínanom roku spáchalo 

samovraždu 531 mužov. V roku 2013 podľa Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky bolo 

zaznamenaných u mužov 544 a u žien 84 prípadov. Ako si môžeme všimnúť, u žien začali 

samovraždy mierne klesať. Podľa údajov z Národného centra zdravotníckych informácií z roku 

2012 bolo na Slovensku zaznamenaných 571 samovrážd a 1018 sa o ňu pokúsilo. V porovnaní 

s rokom 2011 išlo o nárast 34 prípadov samovrážd a 12 pokusov o samovraždu. Najvyšší počet 

samovrážd bol od 1995 do 2012 tiež v roku 2008, keď sa zaznamenal aj extrémne vysoký 

medziročný nárast zo 490 v roku 2007 na 631 dokonaných samovrážd, čo vyjadruje 

percentuálne náras až o 29 %. Počet samovrážd z roku 2007 do roku 2008 sa u žien zvýšil o 59 

u mužov iba o 24 (ČERNÁK, P. MINÁRIK, P. a kolektív, 2014, s. 17). Z celkového počtu 571 

v roku 2012 bolo až 499, čo je 87 % u mužov a 72 % u žien, čo poukazuje na výrazne vyšší 

pomer dokonaných samovrážd u mužov, a to až 7 násobne vyšší, pričom v EU je priemerne 

pomer mužov k ženám na úrovni 3,9 násobku (ČERNÁK, P. MINÁRIK, P. a kolektív, 2014, s. 

18). Absolútny počet samovrážd by oproti poslednému dostupnému údaju v roku 2012 (571 

prípadov) pri zachovaní trendov mohol do roku 2020 narásť až o 132 prípadov (ČERNÁK, P. 

MINÁRIK, P. a kolektív, 2014, s. 20). Suicidita predstavuje v celosvetovej všeobecnej 

populácii zložitý a komplexný problém s prevalenciou približne 1 milión prípadov ročne. 
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Pričom sa predpokladá jej ďalší vzostup. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že 

prevalencia suicidity vzrastie do roku 2020 na 1,5 milióna. Ide teda o spoločenský závažný 

problém, ktorý je dlhodobo aktuálny a skúma sa z rôznych hľadísk. Oddávna až do súčasnosti 

sa široko diskutuje o jej filozofických aspektoch (ČERNÁK, P. MINÁRIK, P. a kolektív. 2014, 

s. 13). Filozofické koncepcie zaoberajúce sa samovraždou sa začínajú vyskytovať až 

s nástupom mysliteľov osvietenstva. Je to zároveň obdobie vzniku prvých filozofických úvah 

na tému samovražedného konania. Na čele stáli predovšetkým Francúzi (F. M. Voltaire, J.j. 

Rousseau, C. – L. Montesquieu). Z iných mysliteľov to boli T. More, D. Hume.  

Demokracia má spojitosť s počtom samovrážd, preto je dôležité koho si zvolíme ako 

zástupcov do vlády prostredníctvom zastupiteľskej demokracie. Poslanci riešia viacero 

problematických oblastí a medzi nimi je aj počet zvyšujúcich samovrážd.  

 

Vzťah samovrážd s náboženstvom a Schopenhauerom 

 

I. Kant sa na samovraždu pozerá inak a jednoznačne ju odsudzuje. Jeho záver je totožný 

s názorom judaizmu, kresťanstva islamu, ale jeho vysvetlenie je racionálnejšie. 

Z celosvetového hľadiska je pozoruhodné, ako výskyt súvisí s religiozitou a náboženským 

vierovyznaním. Ich ochranný vplyv môže vyplývať z morálneho odmietnutia samovraždy a / 

alebo podpory spoločnosti. (ČERNÁK, P. MINÁRIK, P. a kolektív, 2014, s. 51). To môžeme 

vidieť aj na obrázku č.1 o samovraždách v rámci religionizity.  

 

Obrázok. č. 1 o samovraždách v rámci religionizity (ČERNÁK, P. MINÁRIK, P. a kolektív, 

2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smrť je pre buddhistov skutočnosťou, o ktorej môžu denne bez strachu rozjímať. Tým, 

že ju analyzujeme a vžijeme sa s ňou, môžeme trochu zmierniť trápenie, ktoré je s ňou spojené. 

Smrť sa nedá prekonať a už vôbec nie tým, že ju budeme ignorovať. (GJAMICCHO, T., 1992, 

s. 70).  

 

Podľa Schopenhauera strach zo smrti prináša na svet všetko živé. Tento apriórny strach 

zo smrti je však práve len odvrátenou stranou vôle k životu. (SCHOPENHAUER, A. 1996, s.7). 

Samotná smrť nemôže byť hrozná, často prichádza ako dobro, úľava, vítame ju ako Smrť 

kmotričku. Všetkému čo narazí na neprekonateľné prekážky svojho bytia alebo svojich snáh, 
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čo trpí nevyliečiteľnými chorobami alebo bezútešným žiaľom, všetkému tomu je smrť tým 

posledným útočiskom, vyslobodením, bránou k návratu do lona prírody, z ktorého sa ako 

všetko ostatné na krátku dobu vynorilo. (SCHOPENHAUER, A. 1996, s.16). Smrť sa týka len 

poznávacieho vedomia, ale pociťujeme ju prostredníctvom vôle. Je vecou samou osebe, ktorá 

je v základe každého individuálneho javu. Okrem toho je nezávislá na všetkých časových 

určeniach, je teda nepominuteľná. Neustále manifestuje svoju existenciu, z ktorej vychádza 

svet. Lebo svet doprevádza vôľu tak, ako tieň svoje telo, pričom svet je iba javom, 

zviditeľnením jej bytia.  

Vôľa sa bojí smrti, je to vidieť na poznaní, ktoré ukazuje na jej bytie v individuálnom 

jave. Vôli sa zdá, že zanikne, keď zanikne poznanie, to je ale klamné. Vôľa sa bráni, pretože 

bez poznaia je slepá. Z toho plynie zdanlivý paradox, že to v nás, čo jediné je schopné báť sa 

smrti a tiež sa jej jedine obáva je vôľa, a tá nemôže byť smrťou zasiahnutá, je náš intelekt, 

poznávacie vedomie, to čo vo svojej podstate nie je strachu vôbec schopné, čo nie je schopné 

nijakého chcenia alebo afektu, pretože je voči bytiu a nebytiu ľahostajné. Hoci teda 

individuálne vedomie smrti neprežije, prežije ju to, čo sa ako jediné smrti vzpiera – vôľa. Vôľa, 

ktorá je základom nášho bytia osebe, je sama jednoduchej povahy. Pozná iba chcenie, nie 

poznanie (SCHOPENHAUER, S. 1996 s. 63, 64).  

Práve toto chcenie pôsobí človeku utrpenie. Schopenhauer poukazoval aj na jednu 

z možností ako sa zbaviť utrpenia, a tou je samovražda. Obhajoval autoritu človeka, ktorý 

skončí svoj život vlastnou rukou. Videl v samovražde prejav slobodnej vôle. Podľa neho, „život 

človeka nemá nijaký zmysel. Človek nikdy nemôže byť úplne spokojný, s ničím sa neuspokojí, 

lebo nejestvuje cieľ. Život je neustále striedanie túžby a nudy. Pesimistický základ je úplne 

prirodzený, veď ľudský život je utrpenie. Svet je najhorším z možných svetov, niečim, čo by 

nemalo byť. Poukazuje tu na samovraždu ako na cestu z úniku. Aj to je podľa neho riešenie, ale 

slabšie, lebo vôľa si zas vytvorí ďalšie telo na manifestáciu. Podstata našej bytosti, vôľa k životu 

zostáva vôľou nedotknutá. Z toho plynie nezmyselnosť a nemravnosť samovraždy. 

Samovraždou sa nič nedá napraviť, pretože indivíduum takto ničí iba svoju individualizáciu. 

Samovraždou nemôžeme zničiť základný omyl.“ (ČERNÁK, P. MINÁRIK, P. a kolektív, 2014, 

60-61 s.).  

Na základe toho tvrdí, že iba taký jedinec, ktorý ale naozaj chce zomrieť nie iba zdanlivo 

a nežiada ďalšieho trvania svojej osoby, zriekne sa vôle k životu, odmietne ju má výsadné právo 

tých, ktorí rezignovali. Je to spravidla smrť dobrého človeka, ktorý je ochotný zomrieť a jeho 

smrť je pokojná a mierna. Bytie aké poznáme, sa ochotne zrieka, čo bude miesto neho, nie je 

v našich očiach ničím, pretože naše bytie sa vzťahuje k onomu inému bytiu, nie je ničím, 

budhistická viera to nazýva nirvána, t. j. vyhaslý (SCHOPENHAUER, A. 1996, s.80). Ako 

môžeme vidieť samovražda sa javí ako východisko, ale v skutočnosti ním nie je, preto ju 

Schopenhauer odmieta a považuje ju za nezmysel. Dobrovoľná smrť nič nerieši (MANN,1993, 

s. 15-16). Duša sa znovu zrodí a prechádza opätovným utrpením, preto to nie je cestou 

z utrpenia. Schopenhauer poukazuje na cestu askézy, ktorú preberá z budhizmu. Okrem toho sa 

ponúka aj cesta umenia, či vnímania súcitu u druhých, ale nezaručuje trvalé vyhnutie sa 

utrpeniu. 

 

Záver 
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Demokracia môže spôsobiť zvýšenie stresu, chudoby, nezamestnanosti, a tým má vplyv 

aj na počet samovrážd. V rámci  štatistík samovrážd za obdobie 1995 až 2014, sme zistili, že sa 

jemne zvyšuje. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že pri zachovaní súčasných trendov 

môže od roku 2012 do roku 2020 narásť až o 132 prípadov. Vzhľadom k tomu, že ide 

o spoločenský závažný problém skúmali ju z rôznych hľadísk. Zaoberali sa aj filozofickými 

koncepciami a zaujímavý pohľad na túto problematiku poukazuje aj Schopenhauerovo 

stanovisko, ktoré vychádza z Buddhovo učenie. Samovražda je tiež cesta, ale nič nerieši, duša 

sa znovu zrodí a nevyhneme sa tak utrpeniu života, pred ktorým sa snažíme utiecť. Túto cestu 

vidí vo forme askézy, ktorú ponúka Buddha a prostredníctvom nej sa dostaneme do nirvány.  
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 TTIP: CREATING THE MOST CONTROVERSIAL FREE TRADE 

AGREEMENT 

 

Vladimír Müller 

 

Abstract  

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) began to be one of the core elements 

of transatlantic relations in 2013. Since then, it is a permanent object of interest for politicians, 

journalists, economists, activists and scholars. This initiative should materialize into the 

biggest and most significant free trade agreement in the world, which would help to shape the 

form of the globalization in the future. But since the start of the negotiations, the TTIP initiative 

faced a lot of different problems, which are significantly delaying and obstructing the 

negotiating process. Aim of this paper is to provide a short chronological analysis of the 

process of creation of TTIP agreement. The paper analyses most important existing factors like 

the diversity of economic studies forecasting TTIP's impact, communication issues and 

development of public opinion towards TTIP. These factors significantly influence the public 

and expert debate over the issue and have significant impact on TTIP's future existence or 

nonexistence.  

 

New trade initiative called Transatlantic Trade and Investment Partnership 

 

 In the past there were several repeated attempts to start negotiations about creation of a 

free trade area between USA and EU but none of them was successful. These attempts were 

stopped by member states of the EU or by representatives of USA. For example, in 1998, the 

British Trade Commissioner Leon Brittan made a suggestion to start free trade negotiations 

with USA, but his proposal was opposed by the Council and mostly by France, Netherlands and 

Germany. On the contrary, the next attempt to open free trade negotiations with the USA made 

by Angela Merkel in 2006 was gently rejected by USA which indicated that their overloaded 

trade and foreign affairs priorities did not allow them to negotiate such a deal. (Bollen – De 

Ville – Orbie, 2016) 

 This noticeable effort led only to the creation of Transatlantic Economic Council (TEC) 

in 2007. TEC should oversee and encourage economic policy coordination between both 

partners. Intellectual property rights, regulation, technology, innovations, trade and investments 

were the highlighted areas. However, soon it became clear that TEC format would not achieve 

significant outcomes, because arguments about chlorinated chicken, hormone-treated beef etc. 

helped only to highlight transatlantic differences and not to overcome them. (Workman – Smith, 

2013) 

 Nevertheless, after the financial and economic crisis which started in 2008 and the 

sovereign debt crisis in Europe which originated in few years afterwards, the situation changed 

significantly. The representatives on both sides acknowledged the necessity to create an 

adequate impulse, which would boost stagnant economies and help to create jobs on both sides 

of the Atlantic Ocean. Furthermore, emerging economies mainly in Asia overcame the crisis 

with relatively small negative economic impacts and if their post-crisis levels of economic 
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growth should continue in the long run, then the dominant position of the Atlantic states in the 

world economy could be weakened. 

 This development not only in the area of economy was confirmed by the document 

Global Trends 2030 issued by US National Intelligence Council in 2012. Its so-called Multi-

Component Global Power Index illustrated very clearly the continuing decline of the states from 

transatlantic region at the expense of Asian states. (National Intelligence Council, 2012) 

 Therefore, US President B. Obama on February 13th in 2013 in his State of Union 

address announced the beginning of formal trade negotiations with EU with the aim to conclude 

a modern and comprehensive free trade agreement with a new name - TTIP. This time, the 

proposal to start free trade negotiations passed without any protests from EU member states. 

Only France asked for exclusion of audiovisual services from the negotiations agenda. It was 

widely expected that the deal would be concluded in very short time. (Bollen – De Ville – Orbie, 

2016) The first round of negotiations took place in Washington and the following rounds are 

alternating the negotiating-place. The negotiating groups of both parties meet with key 

stakeholders who represent consumer, business, industrial, environmental or labour interests. 

The aim is to align the ideas of every interest group and find common stances where the consent 

could be reached. And in that way, to set the agenda of the negotiations accordingly to the 

intersection of proposals. However, this is very difficult to achieve, because the interests of 

some groups are often completely opposite. So, it is presumable that many controversial issues 

will be addressed in later stages of the process. (Workman – Smith, 2013) 

 At the beginning, there were grand expectations about future positive impacts of the 

agreement. In case of TTIP coming into force, the biggest free trade area in the world would be 

created. TTIP would comprise about 40% of world GDP, about 30% of world trade and market 

of 750 – 800 million people141. USA is the largest EU trading partner both for goods and 

services. In 2014 bilateral goods trade amounted to €517 billion and services trade to €3757 

billion. The same happens in mutual investments, in which USA is the EU's most important 

foreign direct investments destination (cca. €225 billion) as well as origin country. (cca. €421 

billion) From the EU's point of view, US enterprises created 59 million jobs within the EU 

states, what represents 19% of all jobs supported by export and 50% of all jobs supported by 

export outside the EU. In the EU there are 47 million jobs, which are connected with the 

production set to direct export to the USA. (Ecorys, 2016) 

 In case of UK's participation on the agreement, TTIP free trade area would be the largest 

in the world, overrunning all the existing FTAs and proposed FTAs. It would overrun even the 

Trans-pacific partnership initiative. Besides, TTIP can be characterized by significant political, 

economic, cultural and value similarities of both partners, which cannot be found in any 

hypothetical economic integration option of comparable economic size in the world. It is 

relatively extraordinary that in spite of a long cooperation in many various areas, USA and EU 

did not manage to conclude negotiations on a free trade agreement. 

 TTIP should not be an example of a classic FTA. In the beginning of the 21st century, it 

aims to be a modern comprehensive free trade agreement fit for the needs and particularities of 

globalized economy. As the levels of tariffs are very low (2,2% for the USA and 3,3% for the 

EU) the traditional tariff liberalisation should be complemented by unification of regulatory 

                                                           
141 These numbers may change due to the decision of the UK to leave the EU.  
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rules, norms and standards, which would create a joint framework for bilateral trade and 

investments. The agreement aims to improve the access of both partners to each other's services 

and public procurement markets and also aims to reduce behind-the-border barriers to trade and 

investment. At this stage, TTIP is understood to be an exclusive agreement, which can be 

expanded only by accession of some country to the EU. However, there is a paradoxical issue 

with Turkey. Whereas Turkey has a customs union with the EU, it is obliged to set its tariffs 

according to the EU's common external tariffs142. But Turkey is not a party to TTIP, so the USA 

is not obliged to reduce the tariffs towards Turkey according to the deal with EU. Therefore 

Turkey will not have the same access to US market and that would create a significant 

unbalance in their bilateral trade. In this case, Turkish representatives should make a significant 

effort to conclude a separate trade agreement with the USA.  (Ecorys, 2016) 

 Economic impact of an agreement such as TTIP cannot be calculated easily because the 

agreement is connected with many different areas and sectors which contain many variables. 

Therefore a reliable projection of economic impact of TTIP must be elaborated by a group of 

experts who must consider all the particularities in the long-run perspective. In the past years, 

there were created several studies which predict the future of TTIP impact in detail. The most 

commonly cited studies bring more or less similar figures about positive TTIP impact on US 

and EU economy. (Table 1) However, the positive economic impact of TTIP became an object 

of discords among many scholars who support or totally reject the agreement. There are also 

studies which argue that the economic impact of TTIP will be negligible or negative (Capaldo, 

2014)143. But these studies were object of criticism too, mainly for used models and 

methodology. (Ecorys, 2016) Besides, most projections of future economic impact of TTIP 

mostly do not take into consideration the role of investments or services, which will be probably 

some of the most important parts of the future agreement. (Brattberg, 2015) 

 Basic overview of macroeconomic impacts of TTIP according to different studies is 

shown in Table 1, which is taken from the most recent study prepared in 2016. Authors of this 

study consider the Centre for Economic Policy Research (CEPR) study from 2013 as 

methodologically the most suitable for future predictions and they update its results with new 

data available in 2016. (In Table 1, the results of CEPR study from 2013 are in the 3rd and 4th 

column and the updated results from 2016 are in the 1st and 2nd column.)  In the updated version, 

there are rather similar figures except for the figures of export and import change, which are 

slightly higher in the updated projection. (Ecorys, 2016) Both these studies use Computable 

General Equilibrium (CGE) model, which has been often used in past 30 years. But in the case 

of TTIP it is criticised for being too optimistic and not suitable for such a complex agreement. 

According to some of the critics, figures and assessments about future economic impact of TTIP 

based on CGE model should be viewed as an exercise in  

 

                                                           
142 Customs union obliges Turkey to adjust its trade rules, mainly the tariffs. It is not associated with investment 

regulations which are in the competence of the individual states. 
143 In this study author uses United Nations Global Policy Model and in general this model generated relatively 

small negative economic impacts on European states and positive economic impact on US economy. 
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Table 1 Overview of macroeconomic impacts of TTIP according to different studies
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‘managing fictional expectations’ to convince the public and particular stakeholders of the 

desirability of a transatlantic market. (De Ville - Siles-Brügge, 2015, p. 671) It is noteworthy 

that both the CEPR study from 2013 and Ecorys study from 2016 were prepared for European 

Commission. 

 Even if the figures presented by most optimistic scenario took place, the full impact 

would be noticeable around year 2030. The economic effects would have a gradual 

development and during 15-years period would be hardly noticeable for overwhelming majority 

of the population. In addition, the figures themselves are too small for a significant boost to the 

EU economy and member states cannot count that TTIP will be the main element of their 

economic growth in the future. As for the economic growth, EU needs measures and reforms, 

which would have significant economic impact within the range of months and not a dozen of 

years. 

 

TTIP: Evolution of the EU's most controversial trade agreement 

 

 TTIP was since the beginning presented, mainly by European authorities, as a very 

opportune step which would create millions of jobs within EU states. The CEPR study issued 

in 2013 confirmed that TTIP may result in a significant increase in number of jobs which are 

associated to the export. Therefore European Commission and also EU member states labelled 

'the significant increase in jobs and economic growth' as the overriding goal of the creation of 

TTIP. This idea was broken down within months, when scholars and experts pointed out some 

aspects about very slow augmentation of economic growth and almost unnoticeable increase in 

jobs. Some scholars began even to criticise the agreement and spoke about negative economic 

impacts for EU, as it was mentioned above. Besides, a significant number of NGOs turned 

against proposed agreement and began to promote ideas that TTIP agreement is an excessive 

neoliberal scheme which will help to develop the bad aspects of capitalism. These NGOs 

managed to catch on concerns of the public mainly in three issues: globalization’s impact on 

sovereignty and national identity; anti-Americanism; and scepticism of the EU in general. (Van 

Ham, 2016) 

 The leaders of anti-TTIP campaign managed to successfully use internet and social 

media to mobilize the public in major European states. They often mixed together legitimate 

concerns about the application of the agreement with populist and unconfirmed fears about 

TTIP lowering social standards, food safety and environmental rules in EU. They used seizable 

political slogans about GMOs, chlorine chickens or shady courts which can overrule states in 

favour of big American corporations. Another important issue which was significantly criticised 

by TTIP opponents was the transparency of the negotiations. Even though, almost all 

international negotiations (especially trade agreements negotiations) are confidential, the 

leaders of anti-TTIP campaign managed to create a belief that European Commission is hiding 

something from the public. In this way, they did reframe the public image of TTIP from 

European Commission's 'jobs and growth' opportunity to the label 'threat to European 

standards, sovereignty and identity'. (Van Ham, 2016) 

 It is probable that the representatives of European Commission initially did not expect 

such an opposition from the public and they were not prepared to face it. And it is true that none 

of the trade agreements negotiations in the past aroused such an interest in the general public. 
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The Directorate General for Trade by its nature was not experienced in communicating issues 

connected with TTIP because it is used to deal with problems confidentially. Vis-a-vis 

experienced communication strategist of TTIP's opponents, it lost the advantage of the initiator 

of the process. (Policy Review, 2015) 

 European Commission therefore markedly changed its communication strategy and 

began to publish EU position papers, including negotiating directives and to develop factsheets, 

websites and social media instruments. In addition, European Commission tries to spread 

information on state and local level, which requires organizing events or public discussions. 

The Commission published many papers and a lots of information, what raised questions of 

whether it could handicap the negotiating position of the EU or to uncover the negotiating 

tactics of European negotiators. These arrangements were gladly accepted by the academics 

and lobbyists who could follow the process of negotiations without delay and in greater detail 

than before. The release of the previously mentioned documents by European Commission was 

a necessary move but it did not help to strengthen the arguments of TTIP supporters. On the 

contrary, critical NGOs used the documents to verify their arguments and anti-TTIP position. 

At the end of the day, the transparency measures have weakened the European commission's 

case in many aspects. (Van Ham, 2016) 

 Until now, the latest effort to improve the situation was made by European Commission, 

when it proposed to the public to make drafts of particular changes in the agreement. Following 

this arrangement, Commission came out with the proposal to replace the classic ISDS (Investor 

State Dispute Settlement) mechanism with ICS (Investment Court System).144 ISDS issue was 

the most troublesome and controversial during first months of the negotiations. This proposal 

had certain acceptance and some critics were satisfied with such a step, but there is still a big 

amount of mainly leftist and green anti-TTIP groups, who call for even greater changes in the 

negotiating positions or total cancellation of the agreement. (Van Ham, 2016) 

 The unceasing public debate within Europe about TTIP could serve as a very good 

example for policy makers and communication specialist on how to interpret and present 

complex and complicated political and economic issues which are brought by globalization in 

the 21st century. The European Commission even after alteration of its communication strategy 

cannot convince TTIP's opponents and the general public as well, about the positive impacts of 

the agreement and even today in the public debate there are a lot of false facts and information 

that could be successfully denied by the European Commission but they are not. The 

communication of TTIP's opponents is rather successful and they do not need to update their 

plans. With current development of the situation, they can soon reach their goal – to paralyze 

the process of creating TTIP. On the contrary, the European Commission needs new simple, 

seizable and not exaggerated arguments on how to convince the general public about positive 

aspects of TTIP and to publicly disprove the false information which is nowadays present in 

the public debate.  

 Results of this duelling are visible in the development of views and opinions of the 

public about the transatlantic trade and investment agreement. A suitable and relatively accurate 

                                                           
144 ICS consist of fifteen independent judges, who would be appointed jointly by EU and USA. Also the idea is 

that the court's proceedings will be open and the related documents will be made public on the internet. On the 

contrary ISDS tribunal consists of three people and related documents are usually secret. 
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analysis of the ongoing trends can be made by simple comparison of the results of two surveys: 

Eurobarometer 82 from the autumn 2014 and Eurobarometer 85 from spring 2016. 

  According to Eurobarometer 82, 58% of Europeans are in favour of free trade and 

investment agreement between the EU and the USA, 25% are against and 17% have no opinion. 

The agreement has major support in 25 states except for Austria, Germany and Luxembourg, 

where the number of people opposing the agreement is bigger than the number of supporters. 

In the case of Germany and Luxembourg, the difference among these two groups is only 2% 

and 3% respectively, but in Austria the difference reached 14%. (Standard Eurobarometer 82, 

2014) 

 According to Eurobarometer 85, 51% of Europeans support existence of a free trade and 

investment agreement between the EU and the USA, 34% are against and 15% express no 

opinion. A majority of respondents support the agreement in 24 member states. In four countries 

the majority of the respondents oppose the agreement; these are Austria, Germany, Luxembourg 

and Slovenia. The difference between supporters and opponents of agreement grew in these 

states significantly. Austria (70% against versus 20% for), Germany (59% versus 26%), 

Slovenia (52% versus 37%) and Luxembourg (50% versus 36%). The narrowest majorities are 

present in Croatia (41% against versus 47% for), Slovakia (39% versus 47%), France (37% 

versus 50%) and Italy (31% versus 49%). If the trend of decreasing support for the agreement 

continues in the next months and years, Croatia, Slovakia, France and Italy will be the first 

candidates for joining the group of states, where the opposition against the agreement prevails. 

(Standard Eurobarometer 85, 2016) 

 Comparing these two groups of results, there is an evident trend of decreasing support 

and raising opposition to the transatlantic agreement not only on the EU level but in the 

overwhelming majority of its member states as well. The transatlantic trade and investment 

agreement is still supported by majority of the EU citizens but the majority of 51% is now not 

so convincing as a few months before. Considering the number of countries supporting and 

opposing the agreement, figure 24 versus 4 seems rather convincing, but it is not. United 

Kingdom, one of the major supporters of the agreement is on the way to cease its EU 

membership; France and Italy, another major states of EU have relatively small differences 

between the numbers of supporters and opponents of the agreement and with the continuing 

trend, they can relatively soon become opponent countries to the agreement. With the 

opposition of the public in Germany, France and Italy and with UK missing, TTIP almost surely 

cannot enter into force.  

  

Conclusion 

 

 After almost four years of negotiations, TTIP is on its way to become only a chapter in 

history books like all the other trade initiatives between USA and EU in the past. The biggest 

problem causing this development is not the new US government, as it is often presented in 

public media, but the ongoing trend of falling support for TTIP in major European states. This 

trend was not stopped even by the European Commission and its communication strategies and 

it hardly can be stopped by highlighting positive economic impact of the agreement, because 

this would be hardly noticeable in short run. It is certain that if some form of trade and 
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investment agreement between USA and EU should take place, it must have different image, 

content and form than the current TTIP initiative. 
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PRÍSLUŠNOSŤ SÚDOV NA PREJEDNANIE SPOROV V PRÍPADE 

KONCERNOVÝCH SPOLOČNOSTÍ  
 

Martin Orviský 

 

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá určením príslušnosti súdu v prípade, ak ide o spor materskej spoločnosti, 

ktorá konala prostredníctvom dcérskej spoločnosti s treťou osobou. Príspevok poukazuje na 

riešenie určenia príslušnosti súdu v prípade spoločností začlenených do koncernovej štuktúry 

podľa práva EÚ, najmä podľa judikatúry Súdenho dvora a na riešenie tejto problematiky 

v právnom poriadku SR. 

 

Abstract 

The contribution deals with the determination of the jurisdiction of the court in the case of a 

dispute by the parent company which has taken place through the subsidiary with a third party. 

The contribution points to a solution to determining whether a court has jurisdiction in the case 

of companies incorporated under EU law, in particular according to the Court's case law, and 

to address this issue in the Slovak legal order. 

 

Úvod 

 

Z hľadiska procesno-právnych predpisov, ktoré upravujú príslušnosť súdov na 

prejednanie sporu v civilných veciach, či už sa jedná o právo EÚ, teda Nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady č. 1215/2012 zo dňa 12.12.2012 o právomoci a o uznávaní a výkone 

rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej v texte aj „Brusel I Bis“ v príslušnom 

gramatickom tvare) alebo o úpravu civilného práva procesného v SR v podobe zákona č. 

160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj „CSP“), 

platí pri určovaní príslušnosti súdu na prejednanie sporu pravidlo, že príslušnosť súdu sa 

všeobecne zakladá podľa bydliska žalovaného (čo je výslovne vyjadrené v Článku 4 bod 1 

nariadenia Brusel I Bis a v § 13 CSP). Príslušnosť založená na tomto kritériu musí byť vždy 

k dispozícií, okrem určitých presne vymedzených situácií.145 Povaha všeobecnej zásady, ktorá 

charakterizuje toto pravidlo príslušnosti, ktoré je zasa prejavom starej rímskej zásady actor 

sequitur forum rei/žalobca žaluje na súde žalovaného, totiž vysvetľuje skutočnosť, že 

žalovanému v zásade umožňuje ľahšie sa obhajovať. Cieľom tejto všeobecnej zásady 

príslušnosti je chránniť procesné záujmy žalovaného, v prípade ktorého sa predpokladá, že je 

nielen fyzicky bližšie k miestu trvalého pobytu, ale tiež lepšie pozná jazyk a procesné 

a hmotnoprávne predpisy štátu kde má trvalý pobyt (v prípade, ak ide o cezhraničné spory). 

Hoci nejde o zásadu so všeobecnou pôsobnosťou, toto dlhodobo ustálené pravidlo, ktoré 

vychádza z kontinentálnych európskych prístupov, je základnou a typickou zásadou 

európskych pravidiel určenia príslušnosti súdu.146 Možno teda zhrnúť, že táto všeobecná zásada 

vo veciach príslušnosti súdov jednoznačne zvýhodňuje záujmy žalovaného pred záujmami 

                                                           
145 Návrhy Generálneho advokáta prednesené dňa 12.01.2017 vo veci C-617/15 bod 80 
146 Návrhy Generálneho advokáta prednesené dňa 12.01.2017 vo veci C-617/15 bod 81 až 83 
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žalobcu. Súdny dvor EÚ v rámci výkladu Bruselského dohovoru ako právneho nástroja, ktorý 

predchádzal nariadeniu Brusel I a Brusel I Bis, dokonca v tejto súvislosti spomenul „nepriazeň 

Dohovoru voči priznaniu právomoci súdom miesta bydliska žalobcu“147 Ako vyplýva 

z uvedeného, určenie príslušnosti súdu na prejednanie sporu (a to najmä v prípade 

cezhraničného sporu) má niekoľko zásadných dopadov na sporové strany. Prvým významným 

dopadom je určenie a nutnosť znalosti procesného práva, ktoré sa bude na spor uplatňovať (toto 

má významný dopad z hľadiska inštitútov procesného práva ako je koncentrácia konania, lehoty 

na vyjadrenie sa, náležitosti podaní na súd alebo rozsudok pre zmeškanie, keď napr. v prípade 

rozsudku pre zmeškanie v SR je možné vydať rozsudok pre zmeškanie aj v neprospech žalobcu, 

kým v ČR je možné vydať rozsudok pre zmeškanie len v neprospech žalovaného a v Rakúsku 

je možné vydať aj tzv. negatívny rozsudok pre zmeškanie, keď je možné rozhodnúť aj 

v neprospech strany, ktorá rozhodnutie sporu rozsudkom pre zmeškanie navrhla). Ďalším 

významným hľadiskom je ekonomické hľadisko, kedy v rôznych štátoch môže byť rozdielna 

výška súdneho poplatku a rovnako vzhľadom na potreby znalosti procesného práva je nutné 

vyhľadať (pokiaľ žalobca žaluje žalovaného v zahraničí) advokáta v štáte, kde bude spor 

prebiehať, čo môže značne zvýšiť náklady žalobcu na spor so žalovaným. Teda určenie 

príslušnosti súdu má reálny právny a ekonomický dopad na strany sporu a môže mať dopad aj 

na výsledok celého konania (keďže najmä v SR provstupňové súdy nemajú zjednotenú 

rozhodovaciu prax a často sa stáva, že rovnakú vec rozhodujú rozdielne). Ako sa však 

s príslušnosťou súdov a všeobecnou zásadou actor sequitur forum rei vysporiadať v prípade 

spoločností začlenených do koncernovej štruktúry. Koncern predstavuje vzťah medzi 

materskou spoločnosťou a dcérskou spoločnosťou resp. dcérskymi spoločnosťami, ktorú/é 

materská spoločnosť ovláda alebo riadi. V praxi potom môže nastať nasledujúca situácia - 

materská spoločnosť založí dcérsku spoločnosť v inom členskom štáte EÚ, kde chce rozšíriť 

svoju obchodnú činnosť. Materská spoločnosť riadi dcérsku spoločnosť a táto následne v mene 

materskej spoločnosti dojednáva a uzatvára v tomto štáte (kde bola založená) obchody s tretími 

subjektmi (hoci zmluvným partnerom je materská spoločnosť) a vystupuje navonok v mene 

materskej spoločnosti. Je však v tomto prípade, ak zmluvu s treťou osobou síce uzatvorila 

materská spoločnosť, ale v mene materskej spoločnosti zmluvu dojednala a konala dcérska 

spoločnosť (ktorú materská spoločnosť riadi), nutné uplatniť zásadu, že žalobca žaluje na súde 

žalovaného a teda v prípade žaloby vyplývajúcej z takto uzatvorenej zmluvy, žalovať materskú 

spoločnosť na jej príslušnom súde (čo bude v inom štáte) alebo je možné túto zásadu pre 

existenciu koncernovej štruktúry prelomiť a žalobu na materskú spoločnosť podať na súde 

príslušnom pre dcérsku spoločnosť?  

 

Príslušnosť súdov na prejednanie sporu v prípade spoločností začlenených do koncernu 

podľa práva EÚ 

 

Jednou z výnimiek určenia príslušnosti súdu podľa všeobecnej zásady actor sequitur 

forum rei predstavuje okrem iných dôvodov aj určenie prílušnosti súdu na prejednanie sporu 

v prípade pobočky alebo organizačnej zložky, čo výslovne upravuje aj v nariadení Brusel I Bis. 

                                                           
147 Rozsudok súdneho dvora zo dňa 11.01.1990 vo veci C-220/88 Dumez France SA proti Hessische Landesbank 

bod 16 
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Podľa Článku 7 bod 5 Nariadenia Brusel I Bis: „Osobu s bydliskom na území členského štátu 

možno žalovať v inom členskom štáte v sporoch týkajúcich sa činnosti organizačnej zložky, 

obchodného zastúpenia alebo inej pobočky na súdoch podľa bydliska organizačnej zložky, 

obchodného zastúpenia alebo inej pobočky." Základ pre zodpovedanie otázky nastolenej 

v úvode tak z hľadiska práva EÚ predstavuje odpoveď na otázku, či je možné aplikovať pojem 

pobočka alebo organizačná zložka podľa článku 7 bod 5 nariadenia Brusel I Bis aj na dcérsku 

spoločnosť koncernového zoskupenia, ktorá je podľa práva samostatnou spoločnosťou. Aby 

sme mohli odpovedať na túto otázku, potrebujeme definovať pojem „pobočka“ a „organizačná 

zložka“ podľa nariadenia Brusel I Bis, ale samotné nariadenie tieto pojmy vo svojom texte 

nijakým spôsobom nedefinuje. Výklad týchto pojmov však možno nájsť len v niekoľkých 

rozhodnutiach Súdneho dvora EÚ k predchodcom nariadenia Brusel I Bis – Dohovoru 

o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej 

v texte aj „Bruselský dohovor“ v príslušnom gramatickom tvare) a Nariadeniu Rady EU č. 

44/2001 zo dňa 22.12.2000 (ďalej v texte aj „Brusel I“ v prísluščnom gramatickom tvare)148. 

Súdny dvor po prvý krát pojmy pobočka, organizačná zložka a zastúpenie definoval v 

rozhodnutí vo veci De Bloos, keď Súdny dvor uviedol, že „jendnou z podstatných náležitostí, 

ktoré charakterizujú pojem pobočka alebo zastúpenie, je podriadenosť vedeniu a kontrole 

materskej spoločnosti“149a že pojem organizačná zložka „spočíva v kontexte dohovoru na 

rovnakých podstatných náležitostiach ako pobočka alebo zastúpenie.“150 Súdny dvor EÚ 

z hľadiska výkladu týchto pojmov potom ďalej vo svojich rozhodnutiach spresnil, že 

„vzhľadom na to, že uvedené pojmy (pobočka, organizačná zložka a zastúpenie) umožňujú 

odchýliť sa od všeobecnej zásady príslušnosti... ich výklad musí umožniť bez ťažkosti odhaliť 

osobitnú spojitosť, ktorá túto odchýlku odôvodňuje“151 a že „takáto osobitná spojitosť sa týka 

v prvom rade vecných znakov, ktoré umožňujú ľahko rozpoznať existenciu zastúpenia, pobočky 

alebo organizačnej zložky, a v druhom rade vzťahu, ktorý je medzi takto situovanou entitou 

a predmetom konania vedeného proti materskej spoločnosti.“152 Pokiaľ ide o vzťah medzi 

organizačnou zložkou a predmetom konania, Súdny dvor k tomuto uvádza, že „okrem iného je 

nevyhnutné, aby sa predmet konania týkal činnosti zastúpenia, pobočky alebo inej organizačnej 

zložky“ a „uvedený pojem činnosti zahŕňa, na jednej strane, spory týkajúce sa zmluvných alebo 

mimozmluvných práv a povinností súvisiacich so správou samotnej pobočky, zastúpenia alebo 

organizačnej zložky v pravom slova zmysle, ako napríklad spory týkajúce sa prenájmu 

nehnuteľností, v ktorých tieto entity sídlia, alebo miestneho prijímania do zamestnania 

zamestnancov, ktorí tam majú pracovať.“153 Pokiaľ potom ide o vyššie uvedené vecné znaky, 

Súdny dvor k nim uviedol, že „pojem zastúpenie, pobočka alebo iná organizačná zložka 

znamená stredisko činností, ktoré navonok dlhodobo vystupuje ako expozitúra materskej 

spoločnosti, má riaditeľstvo a je vecne vybavené tak, že môže viesť obchodné rokovania 

s tretími osobami spôsobom, že tieto osoby, hoci vedia, že prípadný právny vzťah bude založený 

                                                           
148 V súvislosti s predchodcami nariadenia Brusel I Bis je potrebné uviesť, že výnimka zo všeobecnej príslušnosti 

súdu podľa bydliska žalovaného v prípade, ak sa spor týkal pobočky, zastúpenia alebo organizačnej zložky je 

v Bruselskom dohovore, Nariadení Brusel I a Nariadení Brusel I Bis definovaná rovnako 
149 Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 06.10.1976 vo veci C 14/76 De Bloos bod 20 
150 Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 06.10.1976 vo veci C 14/76 De Bloos bod 21 
151 Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 22.11.1978 vo veci C 33/78 Somafer bod 8 
152 Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 22.11.1978 vo veci C 33/78 Somafer bod 11 
153 Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo dňa 19.07.2012 vo veci C-154/11 Mahamdia bod 48 
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s materskou spoločnosťou, ktorej sídlo je v zahraničí, sa priamo nemusia obracať na materskú 

spoločnosť a môžu uzatvárať obchodné zmluvy v stredisku činností, ktoré predstavuje jej 

expozitúru.“154 Pokiaľ teda ide o pojem pobočka a organizačná zložka, Súdny dvor uvádza jej 

dve základné charakteristické znaky, ktorými sú jednak stredisko činností a po druhé 

skutočnosť, že navonok dlhodobo vystupuje ako expozitúra (predĺženie) materskej spoločnosti. 

V prípade znaku strediska činnosti, organizačná zložka musí mať riaditeľstvo a byť vecne 

vybavená tak, že môže viesť rokovania s tretími osobami takým spôsobom, že tieto sa nemusia 

priamo obracať na materskú spoločnosť. Z tohto potom možno vyvodiť záver, že sa vyžaduje 

určitá prevádzková činnosť a je potrebná určitá skutočná a stabilná prítomnosť, o ktorej svedčí 

personálne a vecné vybavenie na danom mieste. Bezpochyby sa vyžaduje určitá minimálna 

úroveň organizácie a určitý stupeň stability, nakoľko samotná existencia tovaru a bankových 

účtov (bez existencie kancelárie s vecným a personálnym vybavením) podľa Súdneho dvora 

nestačí na to, aby išlo o „organizačnú zložku“.155 Z hľadiska dlhodobého vystupovania 

organizačnej zložky navonok ako expozitúry materskej spoločnoti sa potom vyžaduje určitý 

stupeň závislosti a podriadenosti na strane organizačnej zložky.156 Na záver pokiaľ ide 

o riadenie a kontrolu pobočky resp. organizačnej zložky materskou spoločnosťou, podľa 

Súdneho dvora nejde o skutočné riadenie a kontrolu, ale skôr o vnímanie tretích osôb v štáte, 

kde má sídlo organizačná zložka. Tieto osoby musia mať dojem, že pobočka resp. organizačná 

zložka patrí materskej spoločnosti, teda že hoci vedia, že prípadný právny vzťah bude založený 

s materskou spoločnosťou, ktorej sídlo je v zahraničí, nemusia sa priamo obracať na materskú 

spoločnosť, a môžu uzatvárať obchodné zmluvy v stredisku činností, ktoré predstavuje jej 

expozitúru. Okrem toho je však túto otázku podľa Súdneho dvora potrebné posudzovať aj v 

závislosti od spôsobu, ako sa tieto dva podniky správajú v podnikateľskom prostredí 

a prezentujú sa voči tretím osobám v ich obchodných vzťahoch.157 Aj keď čisto symbolická 

prítomnostť nie je postačujúca, rozhodujúce je, že „prispieva k rozpoznaniu a zastupovaniu“ 

príslušnej materskej spoločnosti.158 Pokiaľ vezmeme uvedené definičné znaky pobočky 

a organizačnej zložky judikované Súdnym dvorom možno zhrnúť, že pobočka je podriadená 

vedeniu a kontrole materskej spoločnosti, dlhodobo vystupuje ako predĺženie materskej 

spoločnosti a rokuje v obchodných záležitostiach v mene materskej spoločnosti s tretími 

osobami spôsobom, že tieto hoci vedia, že obchodný vzťah bude uzatvorený priamo s materkou 

spoločnosťou sa nemusia priamo obracať na materskú spoločnosť, ale môžu obchody uzatvárať 

v jej pobočke. Pokiaľ by sme túto definíciu pobočky porovnali so vzťahom ovládanej 

a ovládajúcej osoby (teda materskej a dcérskej spoločnosti) zistíme, že všetky tieto znaky môže 

spĺňať aj dcérska spoločnosť, ktorá je podľa práva samostatnou spoločnosťou, čo predstavuje 

jediný rozdiel medzi dcérskou spoločnosťou a organizačnou zložkou resp. pobočkou. Napokon 

otázkou aplikácie ustanovení o organizačnej zložke podľa nariadenia Brusel I Bis na dcérsku 

spoločnosť sa Súdny dvor zaoberal v Rozsudku zo dňa 09.12.1987 vo veci C 218/86 SAR 

SCHOTTE GMBH proti PARFUMS ROTHSCHILD SARL, v ktorom Súdny dvor rozhodol: 

                                                           
154 Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo dňa 19.07.2012 vo veci C-154/11 Mahamdia bod 48 
155 Rozsudok Súdneho dvora  EÚ zo dňa 20.10.2011 vo veci C-396/09 Interedil bod 62 
156 Návrhy Generálneho advokáta prednesené dňa 12.01.2017 vo veci C-617/15 bod 54 
157 Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 09.12.1978 vo veci C 218/86 SA SAR SCHOTTE GMBH proti PARFUMS 

ROTHSCHILD SARL bod 16 
158 Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo dňa 19.07.2012 vo veci C-154/11 Mahamdia bod 50 
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Článok 5 ods. 5 dohovoru z 27. Septembra 1968 o súdnej právomoci a výkone rozsudkov 

v občianskych a obchodných veciach musí byť vykladaný tak, že sa uplatňuje na prípad, 

v ktorom právnická osoba usadená v zmluvnom štáte nemá zriadenú žiadnu pobočku, 

zastúpenie alebo inú organizačnú zložku v inom zmluvnom štáte, ale napriek tomu vykonáva 

svoju činnosť prostredníctvom nezávislej spoločnosti s rovnakým menom a identickým 

manažmentom, ktorý rokuje a vedie obchodnú činnosť v mene materskej spoločnosti a ktorú 

materská spoločnosť využíva ako predĺženie seba samej.“ Súdny dvor v uvedenom rozhodnutí 

tak určil kritériá, ktorými sú: I./ rovnaký názov materskej a dcérskej spoločnosti, II./ rovnaký 

manažment materskej a dcérskej spoločnosti, III./ skutočnosť, že manažment dcérskej 

spoločnosti rokuje a vedie obchodnú činnosť v mene materskej spoločnosti a IV./ skutočnosť, 

že materská spoločnosť používa dcérsku spoločnosť ako predĺženie seba samej; za splnenia 

ktorých je možné materskú spoločnosť žalovať na súde príslušnom pre dcérsku spoločnosť 

(kedy dcérska samostatná spoločnosť pôsobí navonok ako organizačná zložka), a teda je možné 

na takúto situáciu vztiahnuť článok 7 bod 5 Nariadeni Brusel I Bis. Tento právny názor Súdny 

dvor v uvedenom rozhodnutí odôvodnil tým, že v prípade, ak tretie strany, ktoré obchodujú 

s dcérskou spoločnosťou, ktorá je predĺžením materskej spoločnosti, musia byť tieto tretie 

osoby oprávnené spoľahnúť sa na to, že dcérska spoločnosť sa javí len ako pobočka materskej 

spoločnosti a to aj vtedy ak z pohľadu korporátneho práva ide o dve samostatné na sebe 

nezávislé spoločnoti. Súdny dvor vo vyššie citovanom rozhodnutí na záver uviedol, že „úzka 

spojitosť medzi sporom a súdom, ktorý má vo veci rozhodnúť, sa posudzuje... aj v závislosti od 

spôsobu, akým sa tieto dva podniky správajú v spoločenskom živote a prezentujú sa voči tretím 

osobám v ich obchodných vzťahoch.“159  

Vzhľadom na uvedené je možné uzavrieť, žepodľa práva EÚ (v zmysle judikatúry 

Súdneho dvora EÚ) je možné ustanovenia nariadenia Brusel I Bis o „pobočke“ a „organizačnej 

zložke“ vzťahovať aj na právne samostatnú dcérsku spoločnosť patriacu do koncernového 

zoskupenia v prípade, ak táto spĺňa judikatúrou Súdneho dvora EÚ stanovené predpoklady, a to 

- rovnaký názov ako materská spoločnosť; rovnaký manažment; skutočnosť, že manažment 

dcérskej spoločnosti rokuje a uzatvára obchody v mene materskej spoločnosti; a že materská 

spoločnosť využíva dcérsku spoločnosť ako predĺženie seba samej. Teda odpoveď na otázku, 

či je možné založiť príslušnosť na prejednanie sporu podľa 7 bod 5 nariadenia Brusel I Bis (ak 

ide o cezraničný spor a aplikuje sa právo EÚ) v prípade spoločností začlenených do 

koncernového zoskupenia je kladná. Na rozhodnutie vo veci C 218/86 Schote c/a Parfums 

Rothschild z hľadiska koncernových spoločností Súdny dvor naviazal až v Rozhodnutí zo dňa 

18.05.2017 vo veci C-617/15  Hummel Holding A/S proti Nike Inc., Nike Retail BV, kedy 

posudzoval možnosť založenia príslušnosti súdu na prejednanie sporu aj v prípade podcérskej 

spoločnosti160, pričom aj v tomto prípade Súdny dvor rozhodol, že na základe porovnateľných 

kritérií je možné založiť príslušnosť súdu podcérskej spoločnosti na prejednanie sporu, keď 

Súdny dvor v rozhodnutí uvádza, že: „... právne samostatná a v členskom štáte usadená 

poddcérska spoločnosť materskej spoločnosti, ktorá nemá svoje sídlo v Únii, predstavuje 

„podnik“ tejto materskej spoločnosti v zmysle tohto ustanovenia, pokiaľ je táto dcérska 

                                                           
159 Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 09.12.1978 vo veci C 218/86 SA SAR SCHOTTE GMBH proti PARFUMS 

ROTHSCHILD SARL bod 16 
160 V tomto prípade sa však neaplikovalo Nariadenie Brusel I Bis ale Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

č. 207/2009 o ochrannej známke spoločenstva o ochrannej známke EÚ 
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spoločnosť strediskom činností, ktorá má v členskom štáte, kde sa nachádza, skutočnú 

a stabilnú formu prezentácie, z ktorej sa vykonáva obchodná činnosť a ktorá dlhodobo 

vystupuje navonok ako expozitúra materskej spoločnosti.“161 

 

Príslušnosť súdov na prejednanie sporu v prípade spoločností začlenených do koncernu 

podľa práva SR 

 

Je ale možné na obdobných dôvodoch ako vyplýva z práva EÚ založiť príslušnosť súdov 

na prejednanie sporu aj v prípade koncernového zoskupenia, ktoré existuje len v SR a dcérske 

spoločnosti sa nenachádzajú v zahraničí, ale v rôznych mestách SR? V takomto prípade už 

nemožno aplikovať právo EÚ, ale je potrebné aplikovať len slovenské právo, konkrétne CSP. 

Podľa § 19 písm. c) CSP: „Popri všeobecnom súde žalovaného je na konanie miestne príslušný 

aj súd, v ktorého obvode je umiestnená organizačná zložka právnickej osoby, ktorá je 

žalovaným, ak sa spor týka tejto zložky.“ Teda ide o obdobnú výnimku zo zásady, že žalobca 

žaluje na súde žalovaného, ako je zakotvená v nariadení Brusel I Bis, pričom podobne ako 

nariadenie Brusel I Bis ani CSP definíciu organizačnej zložky neobsahuje. Definícia 

organizačnej zložky sa však v právnoom poriadku SR nachádza, a keďže ide o obchodno-

právny pojem, je uvedená v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej v texte aj „OBCHZ.“), pričom aj komentár k CSP uvádza, že pojem 

„organizačná zložka“, ktorý je uvedený v § 19 písm. c) CSP odkazuje práve na definíciu 

organizačnej zložky podľa OBCHZ.,162 ktorá je zakotvená v ust. § 7 ods. 1 OBCHZ. podľa 

ktorého: „Organizačnou zložkou podniku sa rozumie odštepný závod alebo iný organizačný 

útvar podniku podľa tohto zákona alebo osobitného zákona. Odštepný závod je organizačná 

zložka podniku, ktorá je ako odštepný závod zapísaná v obchodnom registri. Pri prevádzkovaní 

odštepného závodu sa používa obchodné meno podnikateľa s dodatkom, že ide o odštepný 

závod.“ Z tohto ustanovenia možno vyvodiť, že organizačná zložka nemá právnu subjektivitu. 

Je ale možné na základe tohto zákonného vymedzenia organizačnej zložky v právnom poriadku 

SR považovať dcérsku spoločnosť za organizačnú zložku a založiť tak v prípade koncernovej 

spoločnosti, ktorá pôsobí len v SR, miestnu príslušnosť na prejednanie sporu v mieste sídla 

dcérskej spoločnosti? Pokiaľ CSP odkazuje na použitie ustanovení OBCHZ. o organizačnej 

zložke, ktorá podľa práva SR nemá právnu subjektivitu, nie je možné rozšíriť vnímenie tohto 

zákonného pojmu aj na dcérsku spoločnosť, nakoľko by to bolo v rozpore so zákonom. 

OBCHZ. naviac naproti tomu pod pojmom ovládaná osoba (teda dcérska spoločnosť) rozumie 

len „spoločnosť, v ktorej má určitá osoba väčšinový podiel na hlasovacích právach preto, že 

má podiel na spoločnosti alebo akcie spoločnosti, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích 

práv...“163, teda samostatnú spoločnosť, ktorú nie je možné zamieňať s organizačnou zložkou. 

Z tohto dôvodu ustanovenia o organizačnej zložke a teda ani založiť na prejednanie sporu 

príslušnosť súdu v mieste sídla dcérskej spoločnosti za použitia práva SR (konkrétne CSP) nie 

je možné. 

                                                           
161 Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo dňa 18.05.2017 vo veci C-617/15  Hummel Holding A/S proti Nike Inc., Nike 

Retail BV bod 41 
162 ŠTEVČEK, M. a kol. 2016. Civilný sporový poriadok, Komentár. Praha: C.H.Beck, 2016. 1540 s. ISBN 978-

80-74006-29-6 
163 § 66a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
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Záver 

 

 Aby sme zhrnuli uvedené závery a odpovedali na otázku nastolenú v úvode, podľa práva 

EÚ je možné v prípade koncernových spoločností založiť pri žalobe na materskú spoločnosť 

príslušnosť súdu na prejednanie sporu podľa súdu príslušného pre žalobu na dcérsku 

spoločnosť, ale len za splnenia kritérií stanovených Súdnym dvorom EÚ (a nie je tak potrebné 

žalovať na súde v inom štáte). Tieto kritériá však nie je možné aplikovať v SR, pokiaľ sa uplatní 

len vnútroštátne právo. Čo sa týka Súdnym dvorom judikovaných kritérií, tieto môžu okrem 

možnosti určenia príslušnosti súdu na prejednanie sporu poslúžiť v budúcnosti aj na určenie 

kritérií pre prelomenie korporátneho závoja, čo môže mať výrazný dopad na peňažné 

pohľadávky voči koncernovým zoskupeniam aj podľa právneho poriadku v SR, avšak toto do 

dnešného dňa nebolo Súdnym dvorom EÚ judikované. 
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ENVIRONMENTÁLNA POLÍCIA 
 

Peter Papáček 

 

Abstrakt  

Príspevok sa zaoberá možnosťami policajnej ochrany životného prostredia. Pod touto 

ochranou rozumieme ustanovenia rôznych zákonov, ktoré súvisia s ochranou životného 

prostredia, na základe ktorých sa umožňuje aj ochrana prostredníctvom polície. Ďalej 

analyzuje jednotlivé trestné činy proti životnému prostrediu v Slovenskej republike, ako aj 

samotnú problematiku environmentálnej kriminality. Veľmi dôležitým aspektom je aj 

zhodnotenie potreby vytvorenia špecializovaného policajného útvaru, Prírodnej polície. 

Príspevok sa taktiež venuje súčasnému fungovaniu Policajného zboru v Slovenskej republike 

na úseku environmentálnej kriminality. Pod fungovaním rozumieme hierarchické usporiadane 

Policajného zboru na tomto úseku, ako aj právne predpisy, na základe ktorých sú oprávnení 

konať v takýchto veciach. V neposlednom rade príspevok uvedie aj niektoré časté problémy, 

ktoré sa vyskytujú pri aplikácii rôznych ustanovení zákonov v praxi.  

 

Abstract 

The paper deals with the possibilities of police protection of the environment. Under this 

protection we understand the provisions of various laws that are related to the protection of the 

environment, which also allow the protection by the police. It also analyzes each crime against 

the environment in Slovak republic as well as the issue of environmental crime itself. A very 

important aspect is also the assessment of the need to create a specialized police unit, Natural 

Police. The contribution also deals with the current functioning of the Police in Slovak republic 

in the field of environmental crime. Under their operation we understand the hierarchical 

organisation of the Police in this section, as well as the legislation under which they are 

authorized to act in such matters. Last, but not least, the paper will point out some of the 

common problems that are arise when applying different legal provisions in practice. 

 

Úvod 

 

 Životné prostredie je jedným z nenahraditeľných fenoménov, ktorý sprevádza ľudstvo 

už od jej samostatnej existencie. Skúmanie vzťahov medzi životným prostredím a ľudstvom 

začína mať faktický význam až začiatkom 20. storočia. Ako dôvod môžeme uviesť veľký 

technický rozmach ľudstva a s tým súvisiace využívanie rôznych strojov a tovární, ktoré 

životné prostredie znečisťujú a aj nadmerné využívanie zdrojov, ktoré tvoria samotné životné 

prostredie. Prvé prúdy environmentalizmu sa vyformovali v 60-tych rokoch minulého storočia 

a neskôr došlo k ich rozširovaniu. Z právneho hľadiska dôležitým bodom bolo vytvorenie 

Federálneho úradu na ochranu životného prostredia v USA v 70-tych rokoch minulého storočia, 

ale aj prijatie rôznych zákonov, ktoré chránili životné prostredie. V súčasnosti ochrana 

životného prostredia je obrovským spoločenským fenoménom, ktorý musí čeliť zložitým 

výzvam globálneho charakteru. Vzhľadom aj na dôležitosť životného prostredia a na potrebu 

jeho ochrany aj právna veda musí reagovať na tieto skutočnosti a práve preto je aj právo 

životného prostredia stále dynamicky rozvíjajúcim sa odvetvím práva. Význam a široké 
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spektrum vplyvu životného prostredia sa odzrkadľuje aj v tom, že jeho ochrana je predmetom 

nie jedného odvetvia práva (správne právo, trestné právo, občianske právo, atď.). Práve 

trestnoprávna ochrana je základom pre fungovanie polície pri ochrane životného prostredia, 

nakoľko v paragrafoch 300 až 310 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších 

právnych predpisov (ďalej len ,,Trestný zákon“) sú zakotvené trestné činy proti životnému 

prostrediu. Tieto trestné činy nie sú príliš v povedomí spoločnosti a v porovnaní s niektorými 

inými trestnými činmi sa dostávajú do pozadia. Môže sa to diať z dôvodu, že tieto trestné činy 

nie sú spáchané na človeku (vražda, ťažké ublíženie na zdraví, atď.), ale na životnom prostredí 

a ľudia to až tak neprežívajú a sú tolerantnejší voči tomu. Veľmi populárne je v súčasnosti 

bojovať proti rasizmu, xenofóbii a extrémizmu, čo je samozrejme tiež dôležité, ale keď 

nebudeme mať odkiaľ čerpať zdravú a čistú potravu a nebudeme môcť dýchať ani čistý vzduch, 

potom už bude neskoro klásť potrebnú váhu aj trestným činom proti životnému prostrediu.  

 

Environmentálna kriminalita 

 

 Aby sa s takými činmi polícia vôbec mohla zaoberať, ktoré smerujú k rôznym formám 

poškodenia životného prostredia, musí byť páchaná tzv. environmentálna kriminalita. Slovo 

,,environment“ z anglického jazyka by sme vedeli preložiť ako životné prostredie, ktorým sa 

podľa § 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších právnych predpisov 

(ďalej len ,,zákon o životnom prostredí“) rozumie všetko, čo vytvára prirodzené podmienky 

existencie organizmov včítane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami 

sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy. Ďalej pod environmentálnou kriminalitou 

rozumieme takú činnosť, pri ktorej objektom útoku páchateľa je samotné životné prostredie 

alebo niektorá jeho časť, ako pôda, voda, vzduch, rastliny, živočíchy. Pod tento pojem sa 

v širšom význame tak v Slovenskej republike, ako aj v nejednom štáte Európskej únie začleňuje 

aj problematika ohrozovania zdravia závadovými potravinami a nedovolenej výroby a držby 

rádioaktívnych a jadrových materiálov a iných nebezpečných látok.164 Táto predmetná 

problematika je dosť široká a na každú jej oblasť sa vzťahujú samostatné právne predpisy. ,, 

Trestné činy proti životnému prostrediu sa vyznačujú tým, že až na niektoré výnimky sú 

blanketové. Znamená to, že odkazujú na iný všeobecne záväzný právny predpis, čo spôsobuje 

sťažené podmienky vyšetrovania týchto trestných činov. Musíme dodať, že tento blanketový 

charakter je celkom pragmatickým riešením, lebo nie je potrebné automaticky meniť aj Trestný 

zákon, keď sa menia iné právne predpisy o životnom prostredí na ktoré Trestný zákon 

odkazuje.“ (Dingelstad Franková, Papáček, Žofčák, 2017, s. 22 - 23) Trestné činy proti 

životnému prostrediu nájdeme v 2.diely VI. hlavy Osobitnej časti Trestného zákona. Konkrétne 

(Cepek, 2015, s. 173 – 175; Ivor, Polák, Záhora, 2017, s. 292 – 309; § 300 až 310 Trestného 

zákona): 

Trestný čin ohrozenia a poškodenia životného prostredia (§ 300 – 301 Trestného zákona):  

Na základe toho, že tieto trestné činy majú takpovediac všeobecný charakter, tak zvyšné 

trestné činy uvedené v tomto diele majú k nim vzťah subsidiarity alebo špeciality a ďalej 

v dôsledku toho jednočinný súbeh medzi trestnými činmi ohrozenia a poškodenia životného 

                                                           
164 Pre bližšie informácie pozri adresu: http://www.minv.sk/?urad-justicnej-a-kriminalnej-policie-prezidia-

policajneho-zboru 
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prostredia s ostatnými trestnými činmi tohto diela je vylúčený. Už spomínaný blanketový 

charakter sa prejavuje aj v týchto paragrafoch a odkazuje na všeobecne záväzné právne 

predpisy o ochrane životného prostredia, ochrane prírodných zdrojov  vrátane prírodných 

liečivých zdrojov prírodných zdrojov a hospodárení s ním.  

Keďže sú to ohrozovacie trestné činy, nie je potrebné, aby ku faktickému poškodeniu 

životného prostredia došlo, ale stačí iba ak páchateľ životné prostredie vydá do nebezpečenstva 

vzniku malej škody alebo väčšej škody pri nedbanlivostnej forme. 

Keď hovoríme o úmyselnej forme trestného činu ohrozenia a poškodenia životného 

prostredia, tak páchateľ je trestný, ak neoprávnene postaví stavbu v chránenom území. 

Chráneným územím na základe § 17 zákona o ochrane prírody a krajiny je: chránená krajinná 

oblasť, národný park, chránený areál, prírodná rezervácia, prírodná pamiatka, chránený 

krajinný prvok, chránené vtáčie územie.  

V súvislosti s páchateľom je potrebné poznamenať, že ním môže byť ktorákoľvek trestne 

zodpovedná fyzická osoba (všeobecný subjekt), ale aj právnická osoba. Čo sa týka subjektívnej 

stránky, pri § 300 Trestného zákona sa vyžaduje úmyselné zavinenie a pri § 301 Trestného 

zákona zavinenie z nedbanlivosti. Vyššia trestná sadzba sa použije v prípade spáchania činu 

v chránenom území (vrátane ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných 

zdrojov minerálnych stolových vôd). Trestnosť činu podľa § 300 Trestného zákona môže 

zaniknúť po splnení príslušných podmienok účinnou ľútosťou. Činy menej závažného 

charakteru môžu byť sankcionované ako priestupky alebo správne delikty.  

Trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi (§ 302 Trestného zákona):  

Objektom pri tomto trestnom čine je ochrana životného prostredia pred neoprávneným 

nakladaním s odpadmi. Aby mohla byť vyvodená trestná zodpovednosť, vyžaduje sa 

nakladanie s odpadmi v malom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi.  

Subjekt je všeobecný, keďže páchateľom môže byť ktorákoľvek trestne zodpovedná 

fyzická osoba, ale aj právnická osoba.  

Subjektívna stránka umožňuje aj úmyselnú, ale aj nedbanlivostnú formu zavinenia.  

Trestný čin neoprávneného vypúšťania znečisťujúcich látok (§ 302a Trestného zákona): 

Zavedenie tohto trestného činu nachádza svoje základy v smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 2009/123/ES z 21. októbra 2009, ktorá mení a dopĺňa smernicu 2005/35/ES 

o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia.  

Ochrana morského prostredia pred znečisťovaním z lodí a námorná bezpečnosť je 

objektom tohto trestného činu. 

Objektívnou stránkou rozumieme také konanie páchateľa, ktoré je v rozpore so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi  alebo aj medzinárodnou zmluvou a vypustí alebo 

nezabráni (taká povinnosť mu vyplýva zo zamestnania, funkcie, postavenia)vypusteniu ropnej 

látky alebo inej škodlivej kvapalnej látky z námornej lode alebo námorného rekreačného 

plavidla a spôsobí tým väčšiu škodu (to aj opakovane). 

Subjekt môže byť všeobecný (každá trestne zodpovedná fyzická osoba, ale aj 

právnická), ale aj špeciálny (osoba, ktorej vyplývajú povinnosti z jej povolania, zamestnania, 

funkcie – napr.: veliteľ, vlastník, prevádzkovateľ námornej lode).  

Subjektívna stránka umožňuje aj zavinenie úmyselné, ako aj zavinenie z nedbanlivosti. 

Trestný čin porušovania ochrany vôd a ovzdušia (§ 303 – 304 Trestného zákona):  
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Predmetné ustanovenia sú špeciálnymi ustanoveniami vo vzťahu k trestným činom 

v zmysle § 300 a 301 Trestného zákona. Objektom tohto trestného činu je ochrana čistoty 

povrchových vôd, pozemných vôd a ovzdušia.  

Objektívnu stránku trestného činu charakterizuje konanie v rozpore so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, ktoré sa týkajú ochrany vôd a ovzdušia a spôsobenie zhoršenia 

kvality povrchových vôd alebo podzemných vôd, alebo ovzdušia vydaním iného do 

nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti, či spôsobením nebezpečenstva vzniku 

značnej škody. Z aspektu následku tieto trestné činy zaraďujeme medzi poruchové trestné činy.  

Čo sa týka páchateľa, subjekt je všeobecný, t. j. hociktorá trestne zodpovedná fyzická 

osoba a aj právnické osoby. Ďalej pri subjektívnej stránke v § 303 Trestného zákona sa vyžaduje 

úmyselné zavinenie a v § 304 Trestného zákona zavinenie z nedbanlivosti. 

Trestný čin neoprávnenej výroby a nakladania s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu (§ 

304a Trestného zákona): 

Skutková podstata tohto ustanovenia je blanketová, ktorá odkazuje na rôzne všeobecne 

záväzné právne predpisy. Objektom predmetného trestného činu je ochrana ozónovej vrstvy 

Zeme pred trvalým poškodením a objektívnou stránkou rozumieme také konanie páchateľa, 

ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, t. j. dovezie, vyrobí alebo 

uvedie do obehu, či už neoprávnene použije látku poškodzujúcu ozónovú vrstvu.  

Subjekt je všeobecný, čo znamená, že páchateľom môže byť hociktorá trestne 

zodpovedná fyzická osoba. Čo sa týka subjektívnej stránky, spáchanie predmetného trestného 

činu je možné oboma formami zavinenia.  

Trestný čin porušovania ochrany rastlín a živočíchov (§ 305 Trestného zákona), Trestný čin 

porušovania ochrany stromov a krov (§ 306 Trestného zákona): 

Opodstatnenosť a dôležitosť týchto ustanovení spočíva v tom, že rastliny a živočíchy 

patria k nenahraditeľným zložkám prírody a krajiny a máme v rámci ochrany životného 

prostredia povinnosť ich ochrániť pre budúce generácie.  

V prípade týchto trestných činov objektom je ochrana živočíchov a rastlín pred 

narušením ekologickej rovnováhy, ktorý môže mať za následok ohrozenie rôznych druhov 

rastlín a živočíchov. 

Pri týchto ustanoveniach subjekt je všeobecný, čo znamená, že páchateľom môže byť 

ktorákoľvek trestne zodpovedná fyzická osoba, ale aj právnická osoba môže byť páchateľom 

trestného činu. Subjektívna stránka sa už javí ako komplikovanejšia, nakoľko v ustanoveniach 

§ 305 ods. 1 a 3 Trestného zákona je možne spáchať trestný čin oboma formami zavinenia 

a v ustanoveniach § 305 ods. 2 a § 306 ods. 1 Trestného zákona sa už vyžaduje úmyselné 

zavinenie. Existujú aj okolnosti, ktoré podmieňujú použitie vyššej trestnej sadzby: spáchanie 

protiprávneho činu vo väčšom alebo značnom rozsahu, recidíva (predošlý postih za obdobný 

priestupok, trest za podobný trestný čin v predchádzajúcich  24 mesiacoch).  

Trestný čin šírenia nákazlivej choroby zvierat a rastlín (§ 307 – 308 Trestného zákona):  

Objektom týchto trestných činov je ochrana domácich alebo hospodárskych zvierat 

alebo úžitkových rastlín pred nákazlivými chorobami alebo škodcami. Okrem toho existuje aj 

sekundárny objekt,  ktorým je ochrana produkcie zdravotne nezávadných potravín 

a poľnohospodárskych produktov. Pri tomto predmetnom trestnom čine rozlišujeme dve formy: 

spôsobenie nebezpečenstva zavlečenia nákazlivej choroby domácich alebo hospodársky 

dôležitých zvierat a nákazlivej choroby alebo škodcu úžitkových rastlín.  
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Z aspektu subjektívnej stránky je možné aj úmyselné zavinenie, ale aj zavinenie 

z nedbanlivosti a bezprostredne musí hroziť nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia 

nákazlivej choroby.  

Trestný čin úniku organizmov (§ 309 Trestného zákona):  

Potreba zavedenia takéhoto trestného činu spočíva v rýchlo rozvíjajúcej sa oblasti vedy 

a výroby na úseku genetického inžinierstva a moderných biotechnológií. Prostredníctvom 

týchto technológií sa už dosiahlo mnoho úspechov a vďaka nim sa podarilo dôkladnejšie 

spoznať živé organizmy.  

Vyplývajúc z toho, objektom tohto trestného činu je ochrana pred geneticky 

modifikovanými organizmami, ktoré môžu ohroziť ľudí alebo aj životné prostredie. Pod 

pojmom genetická modifikácia rozumieme vedomý zásah človeka do genetickej informácie 

živého tvora.  

Pre objektívnu stránku je charakteristické také konanie páchateľa, ktoré je v rozpore so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi o používaní genetických technológií a spôsobí únik 

geneticky modifikovaných organizmov z uzavretých priestorov do životného prostredia, čím 

môže ohroziť ľudí alebo životné prostredie. Keď hovoríme o geneticky modifikovanom 

organizme, rozumieme pod ním taký organizmus, ktorého genetický materiál bol zmenený 

takým spôsobom, ktorý sa pri pohlavnom rozmnožovaní a prirodzenej rekombinácii  

nevyskytuje. Oprávneným orgánom na vydanie súhlasu na použitie geneticky modifikovaných 

organizmov v uzavretých priestoroch a na ich zavádzanie do životného prostredia je 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Ako už bolo spomenuté, genetické 

technológie a geneticky modifikované organizmy možno používať v uzavretých priestoroch 

a tieto technológie sa použijú hlavne na mikroorganizmoch, ako pleseň, vírus, pokusné zvieratá, 

atď.  

Týkajúc sa subjektívnej stránky trestného činu, úmyselné zavinenie je vyžadujúce.  

Trestný čin pytliactva (§ 310 Trestného zákona):  

Objektom trestného činu pytliactva je ochrana pred nekontrolovateľným lovom lovnej zveri 

a rýb. Na strane druhej, objektívna stránka sa javí rozsiahlejšia, keďže ju možno naplniť 

viacerými formami: 

 Lov zveri a rýb bez povolenia 

 Lov zveri a rýb zakázaným spôsobom 

 Lov zveri a rýb v čase ich ochrany 

 Ukrytie (páchateľ ich odstráni z dosahu možného odhalenia, či zistenia), prechovávanie 

(akýkoľvek spôsob držania, či už pri sebe, v mieste bydliska, na pracovisku, atď.), či prevedenie 

(akýkoľvek prevod, či už predaj, darovanie, zámena, atď.) zveri alebo rýb na seba alebo iného, 

ktoré boli neoprávnene ulovené alebo nájdené 

Každé úmyselné konanie, ktorým zasahuje páchateľ do výkonu poľovníckeho práva alebo 

rybárskeho práva bez príslušného povolenia sa rozumie neoprávneným zásahom (či páchateľ 

ulovenú zver alebo rybu opätovne pusti už je z hľadiska trestnej zodpovednosti irelevantné). 

Bližší výklad týkajúci sa práv a povinností pri výkone poľovníctva je ustanovený v zákone č. 

274/2009 Z. z. o poľovníctve v znení neskorších právnych predpisov. Výkon rybárskeho práva 

a s ním súvisiace práva a povinnosti sú obsiahnuté v zákone č. 139/2002 Z. z. o rybárstve 

v znení neskorších právnych predpisov.  
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Dôležité je spomenúť, že trestný čin spáchaný v čase ochrany znamená lov zveri alebo rýb 

v takom čase, keď to je zakázané. Dôvody zákazu môžu byť rôzne, ako napríklad, že sa ide 

o ohrozený druh, dobu rozmnožovania, dobu vodenia mláďat. Čas ochrany platí aj pre osoby, 

ktoré disponujú s oprávnením na výkon týchto práv. Zakázané spôsoby lovu sú také, pri ktorých 

sa zver zbytočne trýzni , otrávi, usmrtí elektrinou, atď. Nie je podstatné, či danú zver páchateľ 

uloví, stačí iba lovenie bez povolenia v čase ochrany alebo zakázaným spôsobom, aby bol 

trestne zodpovedný za svoje konanie. Existujú aj okolnosti, ktoré podmieňujú použitie vyššej 

trestnej sadzby a to za predpokladu, že sa loví hromadne účinným spôsobom (výbušninou, 

elektrickým prúdom, atď.) alebo zavrhnutiahodným spôsobom (spôsobuje zbytočné utrpenie 

pre zviera). Okrem toho aj opakované spáchanie trestného činu má za účinok použitie vyššej 

trestnej sadzby (ak bol páchateľ už bol v minulosti uznaný za vinného právoplatným 

rozsudkom).  

 

Fungovanie polície pri ochrane životného prostredia 

 

 Z hľadiska hierarchickej organizácie Policajného zboru na tomto úseku najvyššie miesto 

zastáva Úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru a to konkrétne Odbor odhaľovania 

nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality.165 Čo sa týka organizačného zloženia 

Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru, tak sa skladá z trinástich policajtov, 

z čoho sú štyria vyšetrovatelia, ôsmi operatívci a jeden riaditeľ. Medzi ich úlohy patrí 

odhaľovanie trestných činov na predmetnom úseku, vyšetrovanie takýchto trestných činov, 

metodická pomoc, kontrola, medzirezortná a medzinárodná spolupráca. O stupeň nižšie 

z pohľadu hierarchického členenia nájdeme Odbory kriminálnej polície krajských riaditeľstiev 

Policajného zboru. Ich najdôležitejšou úlohou je odhaľovanie a vyšetrovanie takýchto trestných 

činov a aj príprava a realizácia preventívno-bezpečnostných opatrení. Ďalej ešte aj 

oznamovanie prípadov pre Úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru. O ďalší stupeň 

nižšie sú Odbory kriminálnej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru (máme 53 

okresov) s úlohami totožnými, ako ktoré majú Odbory kriminálnej polície krajských 

riaditeľstiev Policajného zboru. Na najnižšom stupni tohto hierarchického členenia stoja 

Obvodné oddelenia Policajného zboru, ktoré vedú na tomto úseku skrátené vyšetrovania a aj 

oznamujú prípady na tomto úseku Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru.166 

 Na návrh Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky by mohol vzniknúť nový 

špecializovaný policajný orgán, Prírodná polícia.167 Vyplývajúc zo štatistickej ročenky 

o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2016 môžeme uviesť, že pre trestné činy 

proti životnému prostrediu bolo stíhaných necelých 300 osôb, z čoho dominovali trestné činy 

porušovania ochrany rastlín a živočíchov a trestné činy pytliactva.168 Tieto čísla vôbec 

nezodpovedajú realite, lebo pri tomto druhu trestnej činnosti je veľmi vysoká miera latencie 

                                                           
165 Pre bližšie informácie pozri adresu: http://www.minv.sk/?sluzba-kriminalnej-policie-urad-kriminalnej-policie-

prezidia-policajneho-zboru 
166 Pre bližšie informácie pozri adresu: http://www.ja-

sr.sk/system/files/private/Environmentalna_kriminalita_v_SR.pdf 
167 Pre bližšie informácie pozri adresu: https://www.aktuality.sk/clanok/509423/na-slovensku-by-mala-vzniknut-

zelena-policia/ 
168 Pre bližšie informácie pozri adresu: https://www.genpro.gov.sk/statistiky/statisticka-rocenka-o-cinnosti-

prokuratury-slovenskej-republiky-za-rok-2016-3990.html 
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a aj z tohto dôvodu Generálna prokuratúra Slovenskej republiky poukazuje na potrebu vzniku 

už vyššie spomenutého špecializovaného útvaru policajného zboru.  

 

Právny základ fungovania polície pri ochrane životného prostredia 

 

 Z medzinárodného aspektu musíme vyzdvihnúť Smernicu Európskeho parlamentu 

a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom 

trestného práva, kde sú vymenované také činy proti životnému prostrediu, ktoré sa majú 

kvalifikovať ako trestné. Na vnútroštátnej úrovni okrem už spomínaného Trestného zákona, 

v ktorom sú vymedzené trestné činy proti životnému prostrediu existujú ešte ďalšie všeobecne 

záväzné právne predpisy, ktoré sa týkajú tejto problematiky. Je ním aj Nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 175/2010 o vymedzení príslušnosti útvarov Policajného zboru 

a útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri odhaľovaní trestných činov, pri 

zisťovaní ich páchateľov a o postupe v trestnom konaní (čl. 24, 25, 27) a po zavedení trestnej 

zodpovednosti právnických osôb aj zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti 

právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 3 tohto zákona). Ďalej ešte 

mnoho povinností vyplýva z Úloh Policajného zboru podľa interných právnych predpisov na 

obdobie 2017 - 2020, ktorý mi sú napr.: vypracovanie národnej koncepcie boja proti trestnej 

činnosti týkajúcej sa nebezpečných materiálov a environmentálnej trestnej činnosti, 

vypracovanie odborného vzdelávacieho a výcvikového programu pre orgány presadzujúce 

právo v oblasti trestnej činnosti týkajúcej sa nebezpečných materiálov a v oblasti 

environmentálnej trestnej činnosti, vytvorenie regionálnej štruktúry expertov v oblasti trestnej 

činnosti týkajúcej sa nebezpečných materiálov a v oblasti environmentálnej trestnej činnosti, 

vypracovanie národného akčného plánu boja proti hrozbám chemických, biologických, 

rádioaktívnych a jadrových materiálov a národný akčný plán boja proti environmentálnej 

trestnej činnosti.169 Právny rámec, na základe ktorého by fungoval už avizovaný špecializovaný 

útvar Policajného zboru, Prírodná polícia ešte nie je známy.  

 

Aplikačné problémy trestných činov proti životnému prostrediu v praxi 

 

 Ako sme už aj vyššie spomínali, veľkým problémom je vysoká úroveň latencie takýchto 

trestných činov. Jedna z príčin, čo to môže spôsobovať je nízka vedomosť o tom, že trestné činy 

proti životnému prostrediu vôbec existujú a verejnosť nemá o nich vedomie na dostatočne 

vysokej úrovni. Dovolíme si tvrdiť, že práve z tohto faktu vyplýva aj veľmi časté 

neoznamovanie takýchto trestných činov spolu aj s vyššou mierou tolerantnosti zo strany ľudí, 

čo sme v úvode už spomínali. Ďalej sa často môžeme stretávať aj s odmietaním trestných 

oznámení a to buď z dôvodu neznalosti právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného 

prostredia alebo z dôvodu neochoty (náročnosť právnej úpravy, časovo a finančne náročné 

dokazovanie, štatistiky). Samozrejme nesmieme zabudnúť ani na stále pretrvávajúci fenomén 

ľudstva, ktorým je korupcia. Spomínaná náročnosť právnej úpravy spočíva v tom, že množstvo 

právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia môže vyjadrovať v stovkách. 

                                                           
169 Pre bližšie informácie pozri adresu: http://www.ja-

sr.sk/system/files/private/Environmentalna_kriminalita_v_SR.pdf 
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Problémom je aj nedostatok odborných skúseností na tomto úseku a prípady majú nepravidelný 

a často aj ojedinelý výskyt. Ďalšou prekážkou efektivity je nedostatočná spolupráca s inými 

štátnymi orgánmi a to jednak z dôvodu nevedomosti o existencii príslušných orgánov a aj 

z dôvodu nízkej kvality odbornosti orgánov verejnej správy alebo z dôvodu prekrývania 

právomocí viacerých zainteresovaných orgánov (nekvalitná právna úprava).  

 Načrtli sme už aj náročnosť odhaľovania a vyšetrovania takýchto trestných činov, pod 

čím sa rozumie aj zložité zisťovanie a zaisťovanie dôkazov a to vzhľadom na špecifiká miesta 

činu pri predmetných trestných činoch, ale aj na potrebu prítomnosti expertov, či už znalca 

alebo odborného konzultanta. Z aspektu časovej a finančnej náročnosti myslíme hlavne na 

znalecké posudky, ktoré sú z dôvodu zložitosti danej problematiky aj finančne a aj časovo 

náročné. Ďalej neraz sa stanú aj prípady, keď príslušné orgány danú činnosť dodatočne 

legalizujú. Na problémy narazíme aj pri aplikácií všeobecných ustanovení Trestného zákona 

(napr.: nejde o prečin, keď jeho závažnosť je nepatrná, atď.). Na problémy môžeme naraziť aj 

pri aplikácii ustanovení zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších právnych 

predpisov (ďalej len ,,Trestný poriadok“) v skrátenom vyšetrovaní, ale aj vo vyšetrovaní 

trestných činov proti životnému prostrediu (§ 196 ods. 2 Trestného poriadku – vykonávanie 

dokazovania pred začatím trestného stíhania, škoda a poškodený, výsluch, atď.).170 

 

Záver 

 Vzhľadom na dôležitosť a nenahraditeľnú úlohu životného prostredia musíme 

skonštatovať, že jeho trestno-právna ochrana je opodstatnená a potrebná. Pre vyšetrovanie 

takýchto činov a pre objasnenie jednotlivých prípadov Policajný zbor zohráva tiež veľmi 

dôležitú úlohu z aspektu trestného práva. Z vyššie uvedených poznatkov vyplýva, že z hľadiska 

štrukturálneho rozdelenia Policajný zbor sa venuje aj environmentálnej kriminalite, ale aj to je 

jasné, že Odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Úradu 

kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru na to nestačí a sú potrební ďalší špecialisti na 

tomto úseku. Návrh Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sa preto javí ako veľmi 

rozumný a pragmatický, nakoľko vytvorenie špeciálneho útvaru Policajného zboru, Prírodnej 

polície, by mohla byť kľúčovým faktorom v boji proti environmentálnej kriminalite. Nakoľko 

hovoríme o veľmi citlivej a zložitej oblasti, fungovanie Prírodnej polície by potrebovalo silný 

právny základ špeciálne zameraný na túto oblasť. 
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ZÁKLADNÉ ZÁSADY ADMINISTRATÍVNOPRÁVNEJ 

ZODPOVEDNOSTI  PRÁVNICKÝCH OSÔB A ICH APLIKÁCIA 
 

Bernard Pekár 

 

Abstrakt  

Autor sa v príspevku sústredí na analýzu špecifík a úskalí vyvodzovania administratívnoprávnej 

zodpovednosti voči právnickým osobám. Venuje sa základným zásadám, ktoré sa aplikujú na 

tento poddruh správneho trestania, poukazuje na nájdené nedostatky či súčasné výzvy a hodnotí 

celkovú efektivitu ich aplikácie. Na záver poskytuje svoje odporúčania de lege ferenda. 

 

Abstract 

Within the submission, the author focuses on analysing the specifics and dangers of 

administering and applying administrative responsibility against legal persons. He refers to 

the basic principles which are applied on this subtype of administrative punishment, points to 

discovered deficiencies or current challenges and evaluates the overall effectiveness of their 

application. He concludes with his recommendations de lege ferenda. 

 

Úvod 

  

Oblasť správneho trestania je pre teóriu správneho práva veľmi často rozoberanou 

a diskutovanou témou, nielen na Slovensku, ale vo svete všeobecne. Každý štát si ju pre potreby 

svojho systému verejnej správy upravuje samostatne, aj keď jeho výkon môžu nepriamo 

ovplyvňovať dokumenty medzinárodnej povahy, najmä tým, že kladú požiadavky a stanovujú 

rámec pre riadny či „dobrý“ výkon verejnej správy171. Zároveň sa na základe judikatúry 

Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej ako „ESĽP“) a jeho autonómneho výkladu pojmu 

„trestné obvinenie“, na špecifikáciu ktorého sa používajú tzv. Engelove kritériá, zaoberá aj 

oblasťou správneho trestania, venujúc mu pozornosť v mnohých konaniach proti Slovenskej 

republike. 

 Tieto kritériá boli po prvýkrát využité v konaní Engel a ďalší c/a Holandsko, ako 

trestné obvinenie preskúmateľné ESĽP sa považujú všetky konania, ktoré dostatočne spĺňajú 

aspoň jedno z troch posudzovaných kritérií. Za trestné je podľa ESĽP teda také správanie, ktoré 

je buď za trestné priamo označené vnútroštátnym právom, alebo ak je povaha deliktu 

(napríklad aj podľa miery spoločenskej nebezpečnosti správania) dostatočne blízka deliktu 

trestnému, alebo nakoniec ak povaha a prísnosť sankcie, ktorú za takéto konanie zákon 

ukladá.  

 ESĽP a aj Európska Komisia na oblasť správneho trestania vo všeobecnosti čl. 6 

Dohovoru aplikujú a považujú ho teda za „trestné“, aj keď vždy záleží od konkrétnych 

osobitostí daného prípadu. (PIROŠÍKOVÁ, 2008, str. 315-318) 

                                                           
171 Pre podmienky Európskeho kontinentu nemožno v tomto zmysle nespomenúť také dokumenty Rady 

Európy, ktorými sú napríklad Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej ako 

„Dohovor“) či Európska charta miestnej samosprávy. 
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 Navyše, správne trestanie fyzických a právnických osôb je v mnohých ohľadoch 

diametrálne odlišné vzhľadom na špecifiká týchto osôb a procesov s nimi. Do akej miery sa 

jednotlivé zásady správneho trestania ďalej aplikujú a je možné nájsť nedostatky, ktoré by bolo 

možné odstrániť? 

 

Špecifiká právnickej osoby a jej trestania 

 

 V podmienkach Slovenskej republiky pretrváva koncepcia právnických osôb ako čisto 

právnych konštruktov, za ktoré vždy konajú určité, špecificky označené, tzv. štatutárni 

zástupcovia (Horvat, M, 2017, s. 47).  Využíva na vymedzenie právnickej osoby teóriu fikcie. 

Na rozdiel od trestného práva, kde bola len nedávno zavedený inštitút trestnej zodpovednosti 

právnických osôb, v administratívnoprávnej oblasti možnosť takéto osoby sankcionovať 

existovala už dávno, a zároveň je sankcie možné ukladať aj právnickým osobám verejného 

práva, čo je v trestnom práve vylúčené (Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, § 5 

ods. 1). 

 Správne delikty týchto osôb sú v súčasnosti roztrúsené v obrovskom počte osobitných 

právnych predpisov, s čím sú spojené najrôznejšie skutkové podstaty, ktoré majú spoločné často 

len to, že ich subjektom je právnická osoba. Zároveň ale väčšina týchto zákonov rovnako ako 

právnickú osobu postihuje aj fyzickú osobu – podnikateľa, kvôli čomu sú často označované ako 

tzv. zmiešané správne delikty (VRABKO a kol., 2012, s. 301). 

 Základnou osobitosťou tohto druhu správnych deliktov je to, že sú stavané na zásade 

objektívnej zodpovednosti. Neskúma sa pri nich teda zavinenie, ale tieto osoby sú 

sankcionované na základe existencie porušenia právnej povinnosti, nezáleží na tom, či daná 

osoba chcela spôsobiť takýto následok. Nakoľko ide o omnoho prísnejší prístup, ako je to pri 

správnom trestaní fyzických osôb, sú vo väčšine prípadov, až na také správne delikty, pri 

ktorých sa aplikuje absolútna objektívna zodpovednosť, daná týmto osobám možnosť liberácie 

splnením zákonom presne definovaných podmienok172. 

 Čo sa týka sankcií za správne delikty právnických osôb, tie sú oproti napríklad 

priestupkovému zákonu obmedzené len na uloženie pokuty právnickej osobe. Na základe 

aplikácie zásady nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege teda správny orgán nemôže 

uložiť inú sankciu, aj keď by vzhľadom na charakter takejto osoby mohla byť prípustná, 

napríklad sankciu zhabania veci, tak ako ju pozná zákon o priestupkoch. 

 Nakoniec, na konanie o správnych deliktoch právnických osôb sa subsidiárne aplikuje 

všeobecný predpis o správnom konaní, teda zákon č. 71/1961 Zb. o správnom konaní (ďalej 

ako „ správny poriadok). Často, keď osobitný predpis procesnú úpravu sám nemodifikuje, sa 

správny poriadok aplikuje vcelku. Práve tu je možné vidieť jeden zo základných nedostatkov 

správneho trestania právnických osôb, ale rovnaké problémy sú spojené aj s inými správnymi 

deliktami, ktoré nespadajú pod úpravu zákona o priestupkoch. Správny poriadok je 

všeobecným predpisom, ktorého text nereflektuje osobitosti správneho trestania a jeho 

ustanovenia nezaručujú obvineným osobám prístup k tým právam, ku ktorým by mali mať 

prístup na základe Dohovoru (článok 6 ods. 1). 

                                                           
172  Najtypickejším príkladom takéhoto liberačného dôvodu je zrejme preukázanie právnickou osobou, že 

vynaložila všetko možné úsilie na to, aby zabránila porušeniu povinnosti. 
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 Podobné problémy riešil aj český zákonodarca, čo nakoniec vyústilo do kodifikácie 

oblasti správneho trestania. Reč je o zákone č. 250/2016 Sb. o zodpovednosti za priestupky 

a konaní o nich (ďalej len ako „zákon o zodpovednosti za priestupky“) a zákone č. 251/2016 

Sb. o niektorých priestupkoch (ďalej len ako „zákon o niektorých priestupkoch“), ktoré sa 

stali účinnými dňa 01.07.2017 a priniesli drastickú, ale podľa mnohých potrebnú zmenu 

v oblasti správneho trestania. V skratke je možné konštatovať, že došlo k pojmovému 

zjednoteniu takmer všetkých druhov173 správnych deliktov pod pojem priestupok, a tým pádom 

aj k zjednoteniu procesnoprávnej úpravy týchto deliktov. Využila sa teda kvalitatívne vyššia 

a viac určitá úprava priestupkov. Podľa môjho právneho názoru by bolo vhodné, aby sa takýmto 

prístupom nechal prinajmenšom inšpirovať aj slovenský zákonodarca.  

 

Zásady trestania právnických osôb 

 

 Vo všeobecnosti je možné povedať, že pri ukladaní sankcií právnickým osobám platia 

rovnaké princípy či zásady, ako je to pri vyvodzovaní administratívnoprávnej zodpovednosti 

voči fyzickým osobám. Mohli by sme ich definovať ako zásadu zákonnosti, zásadu 

proporcionality a individualizácie sankcie, zásadu ne bis in idem, zásadu zákazu reformatio in 

peius a zásadu prezumpcie neviny. 

 Zákonnosť tvorí základ pre fungovanie verejnej správy a štátu ako takého, je 

koncipovaná ako všeobecná zásada, ktorá sa aplikuje v rovine hmotnoprávnej aj 

procesnoprávnej a vyžaduje, aby orgány verejnej moci konali výlučne na základe zákona 

a v jeho medziach. V správnom trestaní ju vidíme najmä cez princíp nullum crimen sine lege, 

nulla poena sine lege, ktorú som už spomínal vyššie. Delikt a jeho sankcia musia byť teda vždy 

jasne uvedené a vychádzať z právneho predpisu so silou zákona, a správny orgán  nemôže pri 

ukladaní sankcie vybočiť z takto ustanovených medzí. 

 Proporcionalita a individualizácia sankcie je úzko naviazaná na zásadu zákonnosti, 

keďže len na základe zákona je možné určiť mieru, do ktorej je možné sankciu prispôsobiť na 

konkrétne protiprávne konanie obvinenej osoby. Do značnej miery sa tu teda uplatňuje možnosť 

správnej úvahy konajúceho orgánu, najtypickejšie tým, že sankcii vo forme pokuty je stanovená 

maximálna, prípadne aj minimálna výška. Je už potom len na konkrétnom orgáne, ako zhodnotí 

skutkový stav daného prípadu a v akej výmere sankciu uloží. 

 Zásada ne bis in idem, teda zásada nie dvakrát v tej istej veci, tak ako ju definuje aj 

článok 4 protokolu č. 7 Dohovoru, je jednou z kľúčových zásad aplikovaných v rámci 

správneho trestania. Táto zásada má z pohľadu správneho trestania nesmierny význam, nakoľko 

v praxi je možné stretnúť sa so situáciami, kedy je osobe na jednej strane uložená 

administratívnoprávna sankcia, a na strane druhej sankcia trestnoprávna. Aj Európsky súd pre 

                                                           

173     „Správní disciplinární delikty, správní pořádkové delikty a delikty proti platební disciplíně  (platební 

delikty) se nepovažují za správní delikty v „pravém slova smyslu“. Jedná se tudíž o  „hraniční“ (tedy 

nepravé) kategorie správních deliktů.  Proto se na ně nový zákon o odpovědnosti  za přestupky a řízení o 

nich nebude vztahovat...  Výslovně se v přechodném  ustanovení zmiňují  pouze disciplinární 

delikty, a to především proto, že zákon již s pojmem disciplinární delikt  pracuje v předchozích 

ustanoveních...“ - Dôvodová správá k zákonu o  zodpovednosti za   priestupky a konaní o 

nich, str. 226 
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ľudské práva sa už takýmito prípadmi zaoberal. V súčasnosti by sa ako najdôležitejšie konania 

spojené so zásadou ne bis in idem mohli označiť prípad A a B c/a Nórsko174 a Sergey 

Zolotukhin c/a Rusko175. Kým v prípade Sergeya Zolotukhina súd rozhodol v jeho prospech, 

v prípade A a B, ktorých konanie spočívalo v neodvedení dane, za čo boli postihnutým v rámci 

administratívneho a aj kriminálneho konania, súd rozhodol, že sa nejedná o porušenie zásady 

ne bis in idem, pokiaľ sa jedná o „integrované duálne konanie“, teda špecifický postup 

správnych a trestnoprávnych orgánov, ktoré boli „dostatočne úzko materiálne a časovo 

spojené“. Spojenie v podstate súd definoval tým, že tieto orgány sa zaoberajú a sankcionujú 

odlišné časti konania obvineného, a zároveň, že chronologicky druhá sankcia berie do úvahy tú 

uloženú ako prvú. Spojenie v čase bolo zo strany ESĽP definované pomerne abstraktnejšie, a 

to tak, že takéto spojenie nevytvára u obvineného neistotu ani nespôsobuje prieťahy v konaní. 

 A a B c/a Nórsko bolo prelomovým rozhodnutím ESĽP, ktoré presnejšie definovalo 

aplikáciu zásady ne bis in idem a výnimky z nej. Slovenský zákonodarca naň ale dodnes 

nereflektoval tak, ako by to bolo podľa mňa vhodné. Podľa môjho právneho názoru by bolo 

vhodné v rámci potenciálnej kodifikácie oblasti správneho trestania myslieť aj na toto 

rozhodnutie. Zákonodarca by mal konkrétnejšie ustanoviť podmienky takéhoto integrovaného 

duálneho konania, aby sa vyhol pochybnostiam o aplikácií tohto rozhodnutia v relevantných 

konaniach. 

 V súvislosti so zásadou ne bis in idem je pri administratívnoprávnej zodpovednosti 

vhodné spomenúť aj otázky, ktoré sa vyskytujú v prípadoch, kedy sa súčasne vyvodzuje 

zodpovednosť voči právnickej osobe a fyzickej osobe, ktorá v mene právnickej osoby konala 

a porušila svoje povinnosti. Je ale nutné poznamenať, že zásada ne bis in idem má chrániť jednu 

osobu pred tým, aby bola sankcionovaná viackrát za jeden a ten istý skutok. Právnická osoba 

predstavuje osobitný subjekt, ktorý možno za porušenie povinnosti sankcionovať. Nezáleží na 

tom, či sa jedná 

 Pri aplikácií zásady zákazu reformatio in peius, teda zmeny rozhodnutia k horšiemu 

vtedy, keď obvinený podal voči rozhodnutiu opravný prostriedok. Pri jej aplikácií voči 

právnickým osobám sa v slovenskom právnom poriadku stretávame s problémami, ktoré 

vystávajú práve z roztrieštenosti právnej úpravy v tejto oblasti. Na jednej strane máme zákon 

o priestupkoch, ktorý jasne, expressis verbis určuje zákaz reformatio in peius, s tým, že 

správnemu orgánu dovoľuje rozhodnúť v neprospech obvineného v prípade, ak počas 

odvolacieho konania zistí nové podstatné skutkové okolnosti (§ 82 zákona o priestupkoch). 

 Na druhej strane pri iných správnych deliktoch takúto úpravu správny poriadok 

neobsahuje, a teda dochádza k rozdielnej aplikácií základných zásad správneho trestania len na 

základe toho, ktorý zákon sa na daný prípad aplikuje, čo považujem za zbytočne mätúce 

a nezmyselné. Poukazujem znovu na novú českú úpravu oblasti správneho trestania, kde sa 

vďaka zjednoteniu väčšiny správnych deliktov pod pojem priestupok zjednotila aj úprava 

ohľadom tohto prvku. Zároveň je ale nutné podotknúť, že táto úprava nedáva možnosť 

správnemu orgánu pri splnení konkrétnych podmienok túto zásadu prelomiť. Či je takáto 

prísnejšia úprava zákazu reformatio in peius žiaduca je otázka, ktorú by musel zodpovedať 

                                                           
174 Konanie o návrhoch č. 24130/11 a 29758/11 pred ESĽP, rozsudok vydaný dňa 15.11.2016 

175 Konanie o návrhu č. 14939/03 pred ESĽP, rozsudok vydaný dňa 10.02.2009 
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zákonodarca samotný. Na jednej strane sa tým posilňuje procesné postavenie osôb obvinených 

zo spáchania správneho deliktu, na strane druhej je oslabené postavenie správnych orgánov. 

 Pri zásade prezumpcie neviny, ktorej zmysel spočíva najmä v tom, aby štátne orgány 

do zistenia viny zákonným spôsobom nepostupovali voči osobe ako k obvinenej. Pre 

podmienky zodpovednosti právnických osôb, ktorá je postavená na princípe objektívnej 

zodpovednosti bez skúmania viny, ju je napriek tomu možné aplikovať. V tomto zmysle treba 

dbať najmä na to, aby rozhodnutia príslušných orgánov nadobudli právoplatnosť pred tým, než 

sa s právnickou osobou môže jednať ako s osobou, ktorá si porušila správnu povinnosť. V praxi 

nedochádza k problémom s aplikáciou tejto zásady často, ale prípadom ako bol Nešťák c/a 

Slovensko176 je určite potrebné sa do budúcnosti vyvarovať.  

 Aplikáciou zásady prezumpcie neviny nie sú ale samozrejme dotknuté tie situácie, kedy 

správny orgán vychádza z a využíva inštitút právnych domnienok, či už vyvrátiteľnej alebo 

nevyvrátiteľnej povahy, ako podklad pre svoje rozhodnutie. 

 

Záver 

 

 Oblasť správneho trestania vo všeobecnosti v súčasnosti trpí niekoľkými nedostatkami, 

ktoré sa premietajú ďalej aj do oblasti administratívnoprávnej zodpovednosti právnických osôb. 

Nejednotnosť právnej úpravy správneho trestania nespôsobuje len neprehľadnosť a zmätočnosť 

čo sa týka poznania práva a právnej istoty, zároveň má takýto chaotický prístup dopad aj na 

konkrétne práva a povinnosti subjektov v týchto konaniach. Kvalitatívne lepšie ustanovenia 

zákona o priestupkoch nie je možné priamo aplikovať na konania o iných správnych deliktoch, 

ktorých konanie upravuje na to nie úplne vhodný správny poriadok. 

 Takýto stav nie je žiaduci vzhľadom na to, že v týchto konaniach sa výrazne zasahuje 

do práv a povinností právnických osôb. Na niekoľkých miestach som spomenul novú právnu 

úpravu správneho trestania v Českej republike, ktorá sa s týmito problémami vo väčšej miere 

vysporiadala pojmovým a procesnoprávnym zjednotením väčšiny správnych deliktov pod 

pojem priestupok a takýmto postupom by sa podľa môjho názoru mal nechať inšpirovať aj 

slovenský zákonodarca. 

 Zároveň by ale počas takejto kodifikácie oblasti správneho trestania, ktorá by bola na 

jeho strane masívnym podujatím, nemal zabudnúť na niektoré otázky a nedostatky, ktoré ani 

pojmové zjednotenie správnych deliktov samo o sebe nevyrieši. Mám na mysli najmä tie otázky 

a problémy spojené s aplikáciou zásady ne bis in idem a zásady zákazu reformatio in peius. Pri 

zásade ne bis in idem by „stačilo“ do istej miery zohľadniť a konkretizovať inštitút 

„integrovaného duálneho konania“, tak ako ho definuje judikatúra ESĽP. Pri zásade zákazu 

reformatio in peius by ostávalo na zváženie, či by chcel výraznejšie presadiť procesná práva 

obvinených osôb, alebo či by chcel ponechať súčasnú úpravu, ktorá umožňuje správnym 

orgánom flexibilnejšie reagovať na špecifiká konkrétneho konania a nové zistenia v rámci 

konania o opravnom prostriedku.  

 

                                                           
176 Konanie o návrhu č. 65559/01 pred ESĽP, rozsudok vydaný dňa 27.02.2007,  v ktorom slovenské súdne 

orgány jednali s obvineným Nešťákom ako keby bol býval odsúdený, napriek tomu, že takýto výrok nikdy nebol 

konajúcim súdom vyslovený. Konali iba na základe toho, že bolo dostatočne preukázané, že trestný čin spáchal, 

čo bolo v rozpore s princípom prezumpcie neviny. 
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OBCHODNÉ TAJOMSTVO V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH 
 

Lukáš Peško 

 

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá stále viac frekventovanou problematikou ochrany obchodného tajomstva 

súvisiaceho s výkonom pracovných činností zamestnancov. Autor  analyzuje možné právne 

následky porušenia povinností zamestnancov počas, ako aj po skončení pracovného pomeru. 

V tejto súvislosti je pozornosť upriamená na inštitúty mlčanlivosti a konkurenčnej doložky. 

V ďalšej časti príspevku je v stručnosti načrtnutá právna úprava zodpovednosti za porušenie 

povinností v oblasti ochrany obchodného tajomstva v zmysle Zákonníka práce a Obchodného 

zákonníka. 

 

Abstract 

The article deals with the increasingly busy issues of trade secrets protection related to the 

performance of employees' work activities. Author analyzes possible legal consequences of 

breaching the duties of employees during and after termination of employment. In this regard, 

attention is drawn to the institutions of confidentiality and the competition clause. Next part of 

the article briefly describes the liability law for breach of duties in the area of business secrets 

protection in accordance with the Labour Code and the Commercial Code. 

 

Úvod 

 

V minulosti dochádzalo často k snahám a pokusom obmedziť zamestnancov po 

skončení ich pracovného pomeru u zamestnávateľa, aby sa zdržali činností a prác, ktoré by mali 

konkurenčný charakter a rukopis. Dialo sa to rôznymi písomnými úpravami, doložkami 

v pracovných zmluvách, zakotveniami ustanovení o zmluvných pokutách či inými formami 

sankcií. V minulosti všetky tieto snahy a pokusy zamestnávateľa však neboli v zmysle platného 

právneho poriadku platné, účinné a takisto, a to je podstatné, neboli žiadnym spôsobom 

vynútiteľné. 

Ich účelom však bol zámer zamestnávateľa zabrániť po určitý čas zamestnancovi úniku 

dôležitých informácií, využitiu či zneužitiu týchto informácií v neprospech zamestnávateľa a 

v prospech iných tretích subjektov (či už samotného zamestnanca, alebo firmy, teda 

zamestnávateľa, do ktorej nastúpil po odchode od predchádzajúceho zamestnávateľa, ktorému 

patrilo dané know-how), takisto zabrániť výkonu činností, ktoré majú konkurenčný charakter, 

to znamená výkonu prác v rovnakom či obdobnom odvetví. 

Uvedené je pochopiteľné a logické, vychádzajúc z podstaty hospodárskej súťaže a jej 

ochrany. I na Slovensku je hospodárska súťaž chránená a zachováva si podporu i zo strany 

najvyššej právnej normy, ktorou je Ústava Slovenskej republiky. Na druhej strane, 

i zamestnanec a jeho základné ľudské práva spočívajúce v práve na prácu a slobodnú voľbu 

zamestnania, povolania požívajú ochranu a podporu v základnom zákone štátu. 

S účinnosťou od 1. 9. 2011 vstúpila do platnosti novela Zákonníka práce (zákona 

č. 311/2001 Z. z.), a to zákon č. 257/2011 Z. z., ktorým sa zlegalizovala možnosť obmedzenia 

výkonu zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru. V pracovnoprávnych vzťahoch 

http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1019535&f=2
http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1026265&f=2
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sa upravil inštitút ochrany hospodárskej súťaže tým, že sa novelizovalo 

ustanovenie § 83 Zákonníka práce zakazujúce výkon inej zárobkovej činnosti, teda 

konkurenčnej činnosti počas trvania pracovného pomeru, na ochranu zamestnávateľa aj po 

skončení pracovného pomeru. Uvedená právna ochrana zamestnávateľa je po novom upravená 

v ustanoveniach § 83a Zákonníka práce. 

 

Konkurenčná doložka 

 

Jedná sa o zavedenie nového inštitútu v pracovnoprávnych vzťahoch na území 

Slovenskej republiky, ktorý doposiaľ nemal právnu oporu v zákone, avšak často sa využíval 

a vyskytoval. Tento inštitút si môžu zmluvné strany upraviť a zapracovať v pracovnej 

zmluve. Hovoríme o inštitúte tzv. konkurenčnej doložky. Tento pojem nie je nikde 

v Zákonníku práce definovaný a charakterizovaný. Nikde v Zákonníku práce sa ani neuvádza 

a nespomína. V podstate ide o dohodu upravenú medzi zamestnávateľom a zamestnancom 

napr. v pracovnej zmluve. 

Doložky sú charakterizované ako doplnkové ustanovenia v zmluvách upresňujúce 

obsah zmluvy, ktoré sú používané v ustálenej alebo typizovanej forme. Najčastejšie sú 

využívané v obchodnoprávnych vzťahoch. Podľa právnej teórie obchodných záväzkových 

vzťahov ide o nepriame zmluvné dojednania, ktoré majú zásadný vplyv a význam pre obsah 

obchodných záväzkových vzťahov. Nepriame zmluvné dojednania sú pravidlá, ktoré nie sú 

formulované v zmluve, ale ktoré určujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, pretože 

zmluvné strany prejavili vôľu sa nimi riadiť. 

Podľa Zákonníka práce, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu iná zárobková činnosť, ide 

o akúkoľvek zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa 

vykonávanej na rôznom právnom základe. Zárobková činnosť zamestnanca by mala byť 

spojená s aktívnou činnosťou, preto len vlastníctvo akcií alebo majetkový vklad v obchodnej 

spoločnosti s ručením obmedzeným, pokiaľ nie je spojený s výkonom práce, nie je zárobkovou 

činnosťou. Podstatným je však i fakt, že iná zárobková činnosť je spôsobilá mať k predmetu 

zárobkovej činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter. 

O výkon zárobkovej činnosti v zmysle § 83 ZP ide v prípade, ak zamestnanec vykonáva 

okrem svojho zamestnania na základe právneho vzťahu činnosť, ktorá je pojmovo zárobková 

(s ktorou je obvykle spojené poskytovanie odmeny). Okolnosť, či pri výkone tejto činnosti 

zamestnanec zárobok skutočne dosiahol, nie je sama osebe významná. Rozhodujúca je vôľa 

zamestnanca (Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky č.k. 21 Cdo 1714/2001 ).  

Za zárobkovú činnosť treba považovať tiež činnosť spočívajúcu v tom, že zamestnanec 

je členom dozornej rady v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá má predmet podnikania 

zhodný s predmetom činnosti jeho zamestnávateľa, aj keď spoločnosť nevyvíja dočasne alebo 

trvale akúkoľvek činnosť (Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky č.k. 21 Cdo 

3077/2000).  

Pri vymedzení pojmu výkonu inej zárobkovej činnosti, ktorá je vykonávaná 

zamestnancom pre zamestnávateľa na rôznom právnom základe, sa má na mysli, že 

zamestnanci túto činnosť pre zamestnávateľa môžu vykonávať na základe uzatvorených 

pracovných pomerov. Môže pritom ísť o pracovný pomer na plný úväzok, na čiastočný úväzok, 

avšak nie na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ako sú dohoda 

http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2652068-2652082&f=2
http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2652086-2652096&f=2
http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2652068-2652082&f=2
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o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti či dohoda o brigádnickej práci študentov. 

V týchto prípadoch je uzatvorenie tzv. konkurenčnej doložky vylúčené.  

Podľa Zákonníka práce však nemôže zamestnávateľ využiť svoje oprávnenie na 

obmedzovanie možností podnikania či vykonávania inej zárobkovej činnosti zamestnanca pri 

činnostiach vedeckých, publicistických, pedagogických, lektorských, prednášateľských, 

literárnych a umeleckých. 

 

Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru 

 

Zamestnávateľ a zamestnanec sa podľa súčasnej právnej úpravy Zákonníka práce môžu 

dohodnúť v pracovnej zmluve, že zamestnanec nebude vykonávať konkurenčnú zárobkovú 

činnosť, a to po dobu určitú, najviac na obdobie jedného roka. 

Výška peňažnej náhrady je upravená ako primeraná peňažná náhrada najmenej v sume 

50 % priemerného mesačného zárobku za každý mesiac plnenia záväzku zákazu výkonu inej 

zárobkovej konkurenčnej činnosti. Táto je splatná vo výplatnom termíne zamestnávateľa 

určenom na výplatu mzdy, a to za predchádzajúce obdobie, ak sa nedohodlo inak. To znamená, 

že podľa právnej úpravy je vecou dohody oboch zúčastnených, ako a kedy sa bude táto peňažná 

náhrada za nekonkurenčnú činnosť vyplácať. 

 

Sankcia za nedodržanie záväzku zamestnanca 

 

Ak by zamestnanec porušil svoj záväzok nevykonávať konkurenčnú činnosť, Zákonník 

práce umožňuje, aby sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodli v pracovnej zmluve na 

primeranej peňažnej náhrade, ktorú je zamestnanec povinný zamestnávateľovi zaplatiť. Výška 

tejto náhrady nesmie prekročiť celkovú výšku dojednanej peňažnej náhrady za nevykonávanie 

konkurenčnej činnosti po dohodnutú dobu, najviac však po dobu jedného roka. Suma sa 

primerane zníži, ak zamestnanec splnil svoj záväzok sčasti. Zaplatením celej peňažnej náhrady 

záväzok zamestnanca zdržať sa po určitú dobu konkurenčnej činnosti zaniká. 

 

Zánik konkurenčnej doložky 

 

Konkurenčná doložka môže v zmysle ustanovení Zákonníka práce zaniknúť viacerými 

spôsobmi: 

a) uplynutím doby- Konkurenčnú doložku je možné dohodnúť maximálne na dobu 

jedného roka. Po uplynutí tejto doby, teda doby, na ktorú bola dohodnutá, konkurenčná 

doložka zaniká; 

b) odstúpením - ak zamestnávateľ viac nepožaduje od svojho zamestnanca, aby dodržal 

konkurenčnú doložku po ukončení pracovného pomeru, môže od tejto dohody jednostranne 

odstúpiť. Zamestnávateľ môže od konkurenčnej doložky odstúpiť iba počas trvania 

pracovného pomeru zamestnanca. Odstúpenie musí byť písomné, inak je neplatné a musí 

byť druhej strane doručené. Súčasná právna úprava nestanovuje podmienky, za ktorých je 

možné od dohody odstúpiť. To znamená, že sa naň neviaže žiaden právny dôvod. Takisto 

nie je stanovená lehota, dokedy je možné od dohody odstúpiť. Predmetné je však možné 

vyvodiť z nasledujúceho znenia tohto ustanovenia Zákonníka práce, ktoré hovorí, 
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že záväzok zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

bolo odstúpenie druhej strane doručené, najneskôr však posledným dňom trvania 

pracovného pomeru. 

c) výpoveďou - Zamestnanec môže záväzok o obmedzení konkurenčnej činnosti vypovedať, 

iba ak mu zamestnávateľ nevyplatil peňažnú náhradu do 15 dní od uplynutia jej splatnosti. 

Záväzok zaniká dňom, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane, teda 

zamestnávateľovi. Výpoveď musí byť písomná, inak je neplatná a musí byť druhej strane 

doručená. To znamená, že zamestnanec nebude akýmsi rukojemníkom v tomto vzťahu 

v prípade, ak by zamestnávateľ neplnil to, na čo sa zaviazal a v prípade neplatenia peňažnej 

náhrady sa môže zamestnať u konkurencie alebo vykonávať sám konkurenčnú činnosť, 

keďže záväzok vyplývajúci mu z konkurenčnej doložky týmto zaniká. 

d) dohodou - Dohoda o ukončení konkurenčnej doložky nie je síce priamo upravená 

v Zákonníku práce, ale takéto ukončenie vyplýva zo samotnej povahy dohody. Tak ako sa 

zmluvné strany dohodli na jej uzatvorení, môžu sa dohodnúť i na jej ukončení. Samozrejme, 

musí sa to udiať formou úpravy, čiže zmeny pracovnej zmluvy, napr. jej dodatkovaním. 

Na tomto mieste vzniká nepomer medzi oprávneniami a povinnosťami zamestnávateľa 

a zamestnanca. Kým zamestnávateľ v prípade porušenia záväzku nevykonávať konkurenčnú 

činnosť zamestnancom má nárok na sankciu, zmluvnú pokutu, teda na primeranú peňažnú 

náhradu pri porušení povinnosti zamestnávateľa uhrádzať dohodnutú peňažnú náhradu 

zamestnancovi, tomuto nehrozí žiadna sankcia, žiadna zmluvná pokuta. 

Ďalšou nedokonalosťou je i možné zneužívanie tzv. konkurenčnej doložky, čo ukazujú 

príklady zo súčasnej praxe, čo sa týka trhu práce. Často totiž môže dôjsť k uzatvoreniu 

pracovného pomeru so skúšobnou dobou a zároveň s uzatvorenou konkurenčnou doložkou. 

Zamestnávateľ následne po skončení skúšobnej doby zamestnanca rozviaže pracovný pomer so 

zamestnancom, pričom ten na základe uzatvorenej konkurenčnej doložky nie je oprávnený po 

dobu maximálne jedného roka vykonávať konkurenčné činnosti. 

Vzhľadom na to, že ustanovenie Zákonníka práce neviaže dĺžku obmedzenia výkonu 

konkurenčnej činnosti na dĺžku trvania pracovného pomeru a odpracovaného času zamestnanca 

pre zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo uplatniť si záväzok vyplývajúci zamestnancovi 

z uzatvorenej konkurenčnej doložky aj po skončení pracovného pomeru v skúšobnej lehote, čo 

predstavuje veľký nepomer takéhoto záväzku zo strany zamestnanca. 

Uvedené takisto platí i v prípade skončenia pracovného pomeru zamestnávateľom 

z dôvodov na strane zamestnávateľa, napr. z organizačných dôvodov či z dôvodu zrušenia 

prevádzky, to znamená z dôvodov, na ktoré zamestnanec nemá žiaden vplyv ani dosah, ani 

podiel či zavinenie. V tejto pozícii je takisto zamestnanec v nevýhode, pretože nie z vlastnej 

viny prišiel o zamestnanie u zamestnávateľa, pričom z konkurenčnej doložky mu vyplýva 

záväzok obmedzujúci ho v jeho základných právach, ktorým je i právo na prácu a slobodný 

výber povolania. 

Čo sa týka konkurenčnej doložky, túto je možné uzatvoriť a aplikovať iba na 

pracovnoprávne vzťahy, ktoré upravuje Zákonník práce, nie napríklad na pracovnoprávne 

vzťahy so zamestnancami štátnej či verejnej správy. 
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Zachovávanie mlčanlivosti 

 

Zamestnanec je podľa § 81 písm. f) zákona a § 240 ods. 6 Zákonníka práce povinný 

zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania a 

ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám. 

 

Skutočnosti, ktoré sa zamestnanec dozvedel pri výkone zamestnania 

 

Zákonník práce v § 81 písm. f) len stručne uvádza, že ide o skutočnosti (nešpecifikuje 

aké), o ktorých sa osoba ako zamestnanec dozvedela pri výkone zamestnania (nemusí ísť len o 

skutočnosti o zamestnávateľovi, ale aj o skutočnosti, ktoré sa týkajú napr. obchodných 

partnerov zamestnávateľa – napr. zamestnávateľ je subdodávateľom pre inú spoločnosť, ako aj 

o zamestnancoch zamestnávateľa – zamestnanec je napr. mzdový účtovník u zamestnávateľa). 

Zamestnanec sa v rámci výkonu práce dozvie celý rad skutočností, avšak len časť z nich bude 

podliehať ochrane (resp. zákazu) podľa § 81 písm. f) Zákonníka práce. 

Pojem „skutočnosti“ v zmysle § 81 písm. f) Zákonníka práce je relatívne široký. Možno sem 

podradiť napr. obchodné tajomstvo, výrobné tajomstvo (rôzne druhy právne chránených 

tajomstiev, pozri napr. trestný čin – ohrozenie obchodného, bankového, poštového, 

telekomunikačného a daňového tajomstva), patenty, údaje o klientoch, údaje o iných 

zamestnancoch, údaje o ekonomickej situácií zamestnávateľa a pod. 

V princípe zamestnávateľ by si mal napr. vo vnútornom predpise (prípadne v kolektívnej 

zmluve alebo pracovnej zmluve) špecifikovať okruh informácií, ktoré považuje za informácie, 

ktoré nemožno oznamovať iným osobám (nevylučuje to, že v prípade sporu o rozsah 

mlčanlivosti zamestnanca a jeho porušení súd rozhodne inak). 

 

Záujem zamestnávateľa 

 

Nie všetky informácie, ktoré sa zamestnanec dozvedel pri výkone zamestnania, 

podliehajú povinnosti zachovať mlčanlivosť. Zamestnanec je povinný ...zachovávať 

mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania a ktoré v záujme 

zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám... To znamená, že ide o prepojenie medzi 

skutočnosťou, ktorú sa zamestnanec dozvedel pri výkone zamestnania, a záujmom 

zamestnávateľa na tom, aby sa o tejto skutočnosti nedozvedeli iné osoby, pretože 

zamestnávateľovi by tým mohla byť spôsobená škoda, ujma a pod. (napr. prezradenie 

výrobného postupu konkurenčnej spoločnosti). 

To, že v rámci pracovného pomeru získal zamestnanec zručnosti, schopnosti, oboznámil 

sa s pracovnými postupmi a pod., neznamená, že by ich zamestnanec do budúcna nemohol 

využiť pre vlastné podnikanie, t. j. prípadne aj konkurovať zamestnávateľovi [podmienky 

obmedzenia inej zárobkovej činnosti počas trvania pracovného pomeru upravuje § 81 písm. 

e) a § 83 Zákonníka práce a po skončení pracovného pomeru § 83a Zákonníka práce]. Nemohol 

by však využiť tie poznatky, ktoré by napríklad tvorili obchodné tajomstvo v zmysle § 17 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník alebo ktoré by boli chránené, ako napr. 

priemyselné dizajny, vzory, alebo na ktoré získal zamestnávateľ právo cez tzv. zamestnanecké 

dielo (hoci ich vytvoril zamestnanec). 
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Iné osoby 

 

Zamestnanec je povinný ...zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvedel pri výkone zamestnania a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným 

osobám... 

Zákonník práce len veľmi všeobecne uvádza, že ide o „iné osoby“. Inými osobami sú iné 

fyzické alebo právnické osoby (napr. aj iní zamestnanci zamestnávateľa, iný zamestnávateľ, 

rodinní príslušníci a pod.). 

 

Sankcie za porušenie povinnosti podľa § 81 písm. f) Zákonníka práce 

 

a) pracovnoprávna sankcia 

 

porušenie pracovnej disciplíny 

 

Keďže v zmysle § 81 písm. f) Zákonníka práce ide o základnú povinnosť zamestnanca, 

môže byť konanie zamestnanca, ktorým zamestnanec porušil základnú povinnosť uvedenú v § 

81 písm. f) Zákonníka práce, kvalifikované ako porušenie pracovnej disciplíny. Podľa rozsahu 

závažnosti (intenzity) zamestnávateľ posúdi, či ide o závažné porušenie pracovnej disciplíny [s 

možnosťou okamžite skončiť pracovný pomer podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka 

práce alebo výpoveďou podľa § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce] alebo menej závažné 

porušenie pracovnej disciplíny [s možnosťou skončiť pracovný pomer výpoveďou podľa § 63 

ods. 1 písm. e) Zákonníka práce]. 

Prezradenie týchto skutočností zamestnancom by mohlo byť kvalifikované v závislosti od 

okolností konkrétneho prípadu ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. Na tomto mieste je 

poukázať na judikatúru Najvyššieho súdu českej republiky. Ten v Rozsudku Najvyššieho súdu 

Českej republiky č.k. 21 Cdo 2633/2008 dospel k záveru, že pre uplatnenie závažného 

porušenia pracovnej disciplíny musí konanie dosahovať určitý stupeň intenzity. Do úvahy tu 

súd zobral aj skutočnosť, že dôležité aj je, komu sa tieto údaje poskytujú. Súd „dospěl k závěru, 

že samotný charakter tohoto porušení pracovní kázně spočívající v poskytnutí údajů 

kontrolnímu orgánu nemůže vést k závěru o porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem, 

které by odůvodňovalo postup zaměstnavatele“ (v zmysle okamžitého skončenia pracovného 

pomeru). 

 

zodpovednosť za škodu 

 

Zamestnanec zároveň v zmysle § 179 ods. 1 Zákonníka práce zodpovedá 

zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení 

pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať 

zamestnancovo zavinenie okrem prípadov uvedených v § 182 a § 185 a podľa § 179 ods. 2 

Zákonníka práce zamestnanec zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti 

dobrým mravom. Do ochrany spadá aj škoda spôsobená porušením povinnosti mlčanlivosti 

podľa § 81 písm. f) ZP. Zamestnávateľ, samozrejme, musí kvantifikovať škodu (ujmu), ktorá 

mu konaním zamestnanca vznikla a v prípade sporu ju aj na súde preukázať. 
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Okrem ochrany v pracovnoprávnych vzťahov môže ísť aj o ochranu cez iné právne predpisy. 

 

b) ochrana obchodného tajomstva 

 

Podľa § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „ObZ“) predmetom 

práv patriacich k podniku je aj obchodné tajomstvo. Obchodné tajomstvo tvoria všetky 

skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú 

skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných 

obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ 

zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje. 

Podľa § 18 ObZ podnikateľ prevádzkujúci podnik, na ktorý sa vzťahuje obchodné tajomstvo, 

má výlučné právo, ak osobitný zákon neustanovuje niečo iné, s týmto tajomstvom nakladať, 

najmä udeliť dovolenie na jeho využitie a určiť podmienky takého využitia. Podľa § 20 

ObZproti porušeniu alebo ohrozeniu práva na obchodné tajomstvo prislúcha 

podnikateľovi právna ochrana ako pri nekalej súťaži. 

V nadväznosti na to § 51 ObZ stanovuje, kedy ide o porušenie obchodného tajomstva. Podľa § 

51 ObZ porušovaním obchodného tajomstva je konanie, ktorým konajúci inej osobe 

neoprávnene oznámi, sprístupní, pre seba alebo pre iného využije obchodné tajomstvo (§ 17), 

ktoré sa môže využiť v súťaži a o ktorom sa dozvedel: 

a) tým, že sa mu tajomstvo zverilo alebo inak stalo prístupným (napr. z technických predlôh, 

návodov, výkresov, modelov, vzorov) na základe jeho pracovného vzťahu k súťažiteľovi alebo 

na základe iného vzťahu k nemu, prípadne v rámci výkonu funkcie, na ktorú ho súd alebo iný 

orgán povolal, 

b) vlastným alebo cudzím konaním priečiacim sa zákonu. 

 

Trestnoprávne následky porušenia obchodného tajomstva 

 

V § 264 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (Ohrozenie obchodného, bankového, 

poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva) sa stanovuje skutková podstata tohto 

trestného činu. V základnej skutkovej podstate sa stanovuje: „Kto vyzvedá obchodné tajomstvo, 

bankové tajomstvo, poštové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo alebo daňové tajomstvo v 

úmysle vyzradiť ho nepovolanej osobe alebo kto také tajomstvo nepovolanej osobe úmyselne 

vyzradí, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“ 
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CHARAKTER RUSKEJ MÄKKEJ MOCI 
 

Mária Petriková 

 

Abstrakt 

Moc je síce rozhodujúcim atribútom v medzinárodných vzťahoch, no významnou sa v horizonte 

niekoľkých rokov stáva mäkká moc. Štát uvedomujúc si svoju pozíciu v medzinárodnej politike 

chce stále napredovať a upevňovať svoje mocenské postavenie, na čo využíva dostupné 

prostriedky moci. Príspevok sa venuje mäkkej moci, ktorú ako nástroj zahraničnej politiky 

začala využívať aj Ruská federácia. V dôsledku anexie Krymu sa však štátu nedarí zlepšiť si 

svoj imidž a propagovať sa v zahraničí v pozitívnom svetle, pričom aj samotný pojem mäkká 

moc naberá rôzne konotácie. Príspevok identifikuje charakter ruskej mäkkej moci 

s prihliadnutím na súčasný medzinárodný vývoj a načrtáva možné limity jej uplatňovania 

v praxi. 

 

Abstract 

The power is a decisive attribute in international relations, and its soft side has become more 

and more important in the modern world. The state, realizing its position in international 

system, want to keep and strenghten its power position is using all available means of power. 

This article deals with soft power, which has also been used by the Russian Federation as a tool 

for foreign policy. As a result of the annexation of the Crimea, however, the Russia cannot 

improve its image abroad and promote itself in the positive light, while the term soft power 

acquires various connotations. The article identifies the nature of Russian soft power within 

the context of the current international development and outlines the possible limits of its 

application in practice.  

 

Úvod 

 

Svet okolo nás sa zmenil. Niečo však ostalo rovnaké. A to boj o moc. Ukazuje sa, že vo 

svete bez vojen je verzia mäkkej moci prijateľnejšou, a jej charakter ako nenásilnej formy moci 

čoraz viac preniká do všetkých sfér politického života. Moc je, a stále bude zložitým pojmom 

politických vied, z ktorého pramení aj rôzny výklad pri jeho následnom pochopení.  

Moc ako pojem medzinárodných vzťahov vychádza väčšinou z primárnej 

charakteristiky moci ako ju chápe Robert A. Dahl. V jeho chápaní ,,aktér A má moc nad 

aktérom B, pokiaľ môže dosiahnuť, že aktér B urobí niečo, čo by inak neurobil.“ (Dahl, 1957, 

s. 201-215) Ak aktér A dokáže urobiť niečo, čo by aktér B zvyčajne neurobil, aktér A dokáže 

odolať vplyvu B a ovplyvňuje ho len jednostranne. Táto definícia tvrdí, že aktér je mocný vtedy, 

keď dokáže ovplyvniť konanie iného aktéra a zároveň odolať jeho opačnému vplyvu. (Pšeja – 

Suchý – Krpec – Kříž, 2015, s. 34) Samotný pojem mäkká moc prvýkrát použil Joseph Nye. 

Mäkká moc je ,,schopnosť dosiahnuť to, čo chceme, prostredníctvom príťažlivosti a nie 

prinútením alebo odmenou.“ (Nye, 2004, s. X) 

  Moc je schopnosť politických aktérov slobodne konať a kontrolovať či ovplyvňovať 

správanie iných aktérov, aby urobili niečo, čo nechceli či nechcú robiť, pričom mäkká moc je 

časťou mocenského potenciálu bez silových zložiek. (Krejčí, 2014, s. 717-719) Táto moc má 
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schopnosť získať to, čo chceme príťažlivosťou a presviedčaním ostatných, aby prijali naše ciele 

za svoje a príťažlivosť je  oveľa lacnejšia. (Nye, 2003) 

Nye rozlišuje tri spôsoby, akými môže aktér dosiahnuť svoj cieľ. Prvým spôsobom je 

prinútenie, kedy sa implikuje fyzické nastolenie požadovaného stavu. Presvedčenie ako druhý 

spôsob je podporenie alebo podplatenie aktéra k požadovanej (ne)aktivite. Tretím spôsobom je 

príťažlivosť, ktorú môžeme definovať ako stav, kedy druhý aktér začne chcieť to isté, čo aktér 

prvý. Koncept mäkkej moci je totožný s príťažlivosťou ako typom mocenského vzťahu, pričom 

prvé dva spôsoby sú považované za nástroje tvrdej moci. (Pšeja – Suchý – Krpec – Kříž, 2015, 

s. 34) Klasické nástroje tvrdej moci sú v súčasnom globalizovanom svete nahrádzané mäkkou 

mocou.  

Medzi hlavné zdroje mäkkej moci Nye zaradil kultúru, politické inštitúcie a hodnoty, 

ktoré sa následne prejavujú domácou a zahraničnou politikou. Kultúra je odrazom spoločnosti 

a môže byť zdrojom obdivu či atraktivity pre iné štáty. V oblasti zahraničnej politiky sa štát 

snaží budovať svoju pozitívnu reputáciu za pomoci príťažlivosti v oblasti hodnôt, ktoré môžu 

byť v medzinárodných vzťahoch prijímané pozitívne pre iných aktérov medzinárodnej politiky. 

Ide napríklad o rešpektovanie medzinárodného práva. V domácej politike ide predovšetkým 

o pozitívny obraz politických inštitúcií, ktoré sa opierajú o legitimitu vlády založenej na 

dodržiavaní princípov liberálnej demokracie a právneho štátu. (Vuving, 2009) 

 

Ruská mäkká moc a jej charakter 

 

Ruské chápanie mäkkej moci nájdeme vyjadrené v Koncepcii zahraničnej 

politiky Ruskej federácie z roku 2013. Konkrétne ide o druhú časť koncepcie s názvom 

Zahraničná politika Ruskej federácie a moderný svet. Mäkká moc je chápaná ako komplexný 

súbor nástrojov na dosiahnutie cieľov zahraničnej politiky na základe potenciálu občianskej 

spoločnosti, informácií, kultúrnych a iných metód a technológií alternatívnych k tradičnej 

diplomacii a sa stáva neoddeliteľnou súčasťou moderných medzinárodných vzťahov. 

Znepokojujúce je pokračovanie,  ktoré sa odvoláva na možné zneužitie mäkkej moci a konceptu 

ľudských práv za účelom vyvíjania politického tlaku na suverénne štáty, zasahovania do ich 

vnútorných záležitostí, destabilizovania ich politickej situácie, manipulácie verejnej mienky, a 

to aj pod zámienkou financovania projektov v oblasti kultúry a ľudských práv v zahraničí. 

(Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation, 2013) 

 Toto zvláštne interpretovanie mäkkej moci prekvapilo aj samotného Josepha Nyea, 

ktorý tento koncept rozvinul a spopularizoval. Na margo toho uviedol, že Moskva, podobne 

ako Peking, nerozumie mäkkej moci, ktorej schopnosť je v atraktivite, nie v prinútení, aby 

ostatní robili to, čo chceme. Obzvlášť spochybnil politické hodnoty Ruska. Za problematickú 

uviedol aj legitímnosť zahraničnej politiky a zdôraznil, že práve spoločnosť, a nie vláda, je 

hlavným nástrojom mäkkej moci krajiny. (Lankina - Niemczyk, 2014) 

 Nye tvrdí, že Čína a Rusko robia chybu, keď si myslia, že vláda je hlavným nástrojom 

mäkkej moci. V dnešnom svete je to pozornosť, ktorá závisí od dôveryhodnosti. Vládna 

propaganda je zriedka dôveryhodná, preto uvádza, že najlepšou propagandou nie je propaganda. 

Mäkká moc pramení u jednotlivcov, podobne ju možno nájsť v súkromnom sektore a v 

občianskej spoločnosti. Všetky štáty môžu profitovať z hľadania toho, čo je atraktívne. Nye 

podčiarkol, že nato, aby v Číne a Rusku uspeli, budú musieť vo svojej politike spájať slová a 
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činy, byť sebakritickí a rozvinúť plné talenty svojej občianskej spoločnosti. V závere ale 

dodáva, že to sa bohužiaľ tak skoro nestane. (Nye, 2013) 

Rusko má podľa Andreya Kortunova tri rôzne typy problémov, ktoré súvisia s mäkkou 

mocou. Prvý problém tkvie v tom, že je potrebné mať objektívny základ pre používanie mäkkej 

moci. Inými slovami, ak vláda nie je príťažlivá, potom je veľmi ťažké použiť akékoľvek 

nástroje mäkkej moci. Po druhé, je potrebné, aby si vláda uvedomila hodnotu mäkkej sily v 

medzinárodnej politike. V tejto súvislosti Kortunov poznamenáva, že v Rusku má tradičný 

termín mäkká moc viac zlých konotácií ako dobrých. Mnohí vnímajú mäkkú moc ako pokusy 

Západu oslabiť ruské záujmy v rôznych oblastiach sveta organizovaním ,,farebných revolúcií“. 

Treťou úrovňou je úloha koordinácie práce a vytváranie ciest pre partnerstvo medzi súkromným 

a verejným sektorom, a hľadanie špecifických nástrojov na následnú implementáciu mäkkej 

moci. Každý štát hľadá vlastný model a to je aj výzvou, ktorá pred Ruskom stojí. (Koshkin – 

Smertina, 2014) 

Kritici termínu naznačujú, že práve mäkká moc závisí od existencie ochotných  

prijímateľov prirodzene viac ako tvrdá moc. Mäkká moc je schopnosť získať to, čo chceme 

príťažlivosťou. Ako však ostatných prinútiť, aby prijali naše ciele a celé to zastrešiť atraktívnou 

formou? Problematické sa navyše ukazuje aj špecifikovať podmienky, za ktorých atraktívnosť 

povedie k požadovaným výsledkom, pričom príťažlivosť má často rozptýlený účinok 

vytvárania všeobecného vplyvu. Zdroje mäkkej moci sa ťažko kontrolujú. Mnohé zo zdrojov 

sú mimo kontroly vlád a ich účinky závisia vo veľkej miere od prijatia publika. Zdroje mäkkej 

moci zároveň nepriamo vytvárajú prostredie pre politiku a niekedy trvá roky vyprodukovať 

želané výsledky. (Nye, 2004) 

Naďalej dôležitou pri ruskej mäkkej moci ostáva kultúra. Tá však ako nástroj 

zahraničnej politiky nemusí vyvolať stále len pozitívny účinok. Ako uvádza Tomáš Koziak ,,v 

súčasnom svete možno iba veľmi ťažko zabrániť jej cezhraničnému prenikaniu a kultúra sa na 

jednej strane môže stať tým, čo môže štátu pomôcť šíriť jeho pozitívny obraz, ale rovnako môže 

jeho vnímanie v rámci medzinárodných vzťahov aj poškodiť.“(Koziak, 2014, s. 82-83) 

Ruská koncepcia mäkkej moci presahuje rámec ,,príťažlivého faktora“. Rusko anexiou 

Krymu porušilo medzinárodné právo a narazilo na limity mäkkej moci, pričom sa mu nedarí 

zlepšiť si imidž v zahraničí. Nezodpovedanou otázkou ostáva, či sa Rusko vôbec snaží vyzerať 

príťažlivo. Rusko pomocou podpory ruskej kultúry, a rétoriky ruského sveta a krajanov, 

využíva nástroje svojej mäkkej moci. Cieľom nemusí byť ale atraktivita štátu. Rusko 

jednoducho hovorí slovníkom, ktorému chce, aby každý rozumel, pričom však naráža na svoje 

limity. Koziak v tejto súvislosti dodal, že ,,a zrejme aj toto je príčinou toho, že neliberálne 

režimy (najmä Rusko a Čína) majú, aj napriek vysokým sumám, ktoré dnes investujú do rozvoja 

svojich zdrojov mäkkej moci, obrovský problém s úspešnosťou ich premeny na reálny 

zahraničnopolitický úžitok.“ (Koziak, 2014, s. 82-83) 

Od roku 2016 sa Rusko stalo súčasťou hodnotenia rebríčka ,,Soft Power 30“, ktorý 

zostavuje Portland Communications. Pomocou tohto hodnotenia sa ukazuje vplyv, akým štát 

uplatňuje mäkkú moc inými prostriedkami ako vojenskou silou. Rebríček využíva objektívne 

aj subjektívne kritériá, ako napríklad prieskumy verejnej mienky. V nedávnej správe sa zistilo, 

že po anexii Krymu a pretrvávajúcich nepriateľských útokoch na východnej Ukrajine, je Rusko 

stále závislé od ,,tvrdej moci“. Tento fakt potvrdil aj Joseph Nye, nakoľko sa domnieva, že 
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Rusko sa muselo uchýliť k tvrdej moci, vrátane použitia vojenskej sily, čiastočne kvôli slabosti 

svojej mäkkej moci. (Lankina - Niemczyk, 2014) 

 

Záver 

 

Autori Nikolaj Starikov a Dmitrij Beljajev v najnovšej knihe Rusko-Krym-História 

uvádzajú svoj pozitívny postoj k agresii Ruska. Anexiu Krymu už v samotnom predslove 

označili za „znovuzjednotenie“ a vytýčili niekoľko dôležitých aspektov. ,,Nie je to len 

znovunastolenie historickej spravodlivosti. Nie je to len zväčšenie územia a zvýšenie počtu 

obyvateľov štátu. Nie je to len zachovanie geopoliticky dôležitej základne ruskej flotily.“ 

(Starikov - Beljajev, 2017, s. 6) Projekcia aktu proti zvrchovanosti a celistvosti Ukrajiny je 

obhajovaná veľkým návratom do svetovej politiky nie len slovami, ale aj skutkami. ktorých 

dôsledky však budeme môcť pozorovať v nasledujúcich desaťročiach.177  

Rusko začalo projektovať svoju vlastnú víziu budúcnosti so svojím výsostným 

postavením na politickej mape sveta, kde chce zastávať jednoznačne silné miesto. Nový 

charakter svetovej politiky a ruskej mäkkej moci sa začal písať 16. marca 2014.  V roku 2017  

Rusko oslavovalo už tretie výročie pripojenia Krymu a mesta Sevastopoľ k Ruskej federácii. 

Pre Kremeľ je kontrola Krymu výrazne vojenským projektom. Krymské mesto Sevastopoľ už 

dlho slúžilo ako domovský prístav pre ruskú flotilu a región samotný je nevyhnutný pre 

schopnosť Ruska projektovať námornú silu. Po pripojení územia nasledovalo rozsiahle a 

systematické rozšírenie ruskej vojenskej prítomnosti, čo umožnilo prezidentovi Putinovi jednak 

zachrániť svoje čiernomorské námorníctvo, ale na druhej strane ho premeniť na hrozbu pre celý 

región. (Berman, 2017) 

Ruský jazyk a kultúra zostávajú významným zdrojom pozície Ruska vo svete. Staré 

a nové, nedávno pridané sankcie nemajú požadovaný dosah na vytvorenie zásadnej politickej 

zmeny v rétorike Ruska. Mäkká moc prispôsobená vlastnej optike a odrážajúca vlastný výklad 

príťažlivosti sa nezhoduje s pôvodne zamýšľaným konceptom. O charaktere ruskej mäkkej 

moci je v tejto súvislosti významné a žiaduce diskutovať.  
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KRIZE VE VENEZUELE 

 

Vít Rouč 
 

Abstrakt 

The presented summary of „Present cirisis in Venezuela“ describes reasons, development and  

the actual situation in this Latinoamerican country in the connection with the development of 

the last years. The summary describes  the present situation and its interior and exterior 

political influence and describes the development of these problems too.  The situation and 

Venezuela´s interior development and its problems are the typical example of unsolved matters 

in the past which were formed by the new influences. In this case the crucial role of  the USA 

will be described as the world power and one of the main commercial partner of Venezuela. A 

part of the summary will present a difficult living situation of the most part of the inhabitants  

in the  mentioned state, in the context of these problems too.     

 

Úvod 

 

Události spojené s vývojem ve Venezuele se čím dál tím více objevují ve zpravodajství 

světových a domácích médií. Země, ze které pocházel jeden z klíčových bojovníků za svobodu 

v 19. století – Simon Bolívar, se čím dál více stává zemí s velkými politickými, ekonomickými, 

sociálními i mezinárodněpolitickými problémy. Cesta nastoupená v 90. letech 20. století, která 

se pro velkou část venezuelské populace zdála cestou novým směrem, ke spravedlivějšímu a 

sociálně a zdravotně zajištěnějšímu životu, se ukazuje jako cesta slepá. Přes veliké nadšení a 

prvotní úspěchy se současná situace začíná blížit katastrofě ve všech rovinách tamnějšího 

života.  

Níže uvedená stať si klade za cíl přiblížit toto komplikované období, poukázat na 

klíčové mezníky - příčiny, vývoj, souvislosti a zejména poslední události spojené s řadou 

masových demonstrací. Nelze rovněž opominout dopady a postoj širokých vrstev venezuelské 

společnosti.  

  

Historický vývoj 

 

Vývoj Venezuely ve druhé polovině 20. století byl poznamenán vnitropolitickými 

problémy i zahraničněpolitickým vývojem. Obdobně jako v dalších latinskoamerických státech 

se i Venezuela potýkala s neuskutečněnou pozemkovou reformou, která byla příčinou 

politického, ekonomického i sociálního napětí ve společnosti. Na druhé straně má Venezuela 

rozsáhlá naleziště ropy a zemního plynu, které se mohly stát nástrojem ekonomického vzestupu 

tohoto státu. Vůbec ropa ovlivňuje politiku a postavení Venezuely více, než by si řada tamních 

obyvatel přála. Za jeden z klíčových momentů ve vývoji státu lze považovat lednové povstání 

v roce 1958 proti diktatuře generála Marcose Péreze Jimenéze, které bylo vedeno tzv. 

Vlasteneckou frontou. V té byly zastoupeny nejdůležitější opoziční strany. S pádem diktatury 

došlo k demokratickému vývoji, který se snažil řešit nejdůležitější socioekonomické problémy, 

spojené právě s pozemkovou reformou. Ve stejném období, kdy probíhal tento vývoj ve 

Venezuele, se k moci na Kubě dostávali revolucionáři Fidela Castra. Nebylo by možné, aby se 
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tento vývoj na Kubě nějakým způsobem neodrazil i ve vnitropolitické situaci Venezuely. V roce 

1960 bylo vytvořeno Hnutí revoluční levice (MIR)178, které se právě inspirovalo myšlenkami 

kubánské revoluce a hodlalo je aplikovat za podpory komunistické strany i ve Venezuele. Po 

neúspěšném puči v roce 1962 došlo k zákazu MIR i komunistické strany. Výsledkem však bylo, 

podobně jako v sousední Kolumbii o pár let později, vytvoření revoluční guerilly FALN179, 

která rozpoutala partizánskou válku ve venkovských i městských oblastech. Opět na rozdíl od 

sousední Kolumbie, byla armáda úspěšnější  a podařilo se jí zastavit prorůstání guerilly do 

dalších oblastí Venezuely. Tento úspěch byl následně podpořen politikou prezidenta Rafaela 

Caldery Rodrígueze, který prosazoval „…politiku ideologického pluralismu a pluralistické 

solidarity, jíž se pokoušel zapojit do politického života všechny strany a proudy s výjimkou 

extrémistických sil.“ (Opatrný, 1998, s. 677) V praktické rovině došlo k řadě sociálních a 

ekonomických reforem. Došlo ke znárodnění těžby zemního plynu a v oblasti těžby ropy byly 

přijaty zákony o reinvesticích do těžebních zařízení. Venezuela pokračovala v nastaveném 

proudu i dále, v lednu roku 1976 byl znárodněn za náhradu ropný průmysl. Venezuela byla 

aktivní i v mezinárodněpolitické oblasti – zejména v hnutí OPEC, dále se angažovala při řešení 

středoamerických krizí. Výše uvedené aktivity však nemohly příliš ovlivnit hospodářský vývoj 

Venezuely, který byl především závislý na vývozu ropy. Kritická situace kulminovala v první 

polovině 90. let. 20. století během prezidentského období Carlose Andrése Peréze, kdy došlo 

k masivnímu propadu cen ropy. Tato skutečnost, spolu s velice zranitelnou venezuelskou 

ekonomikou znamenala především podstatné zvýšení cen.  Odpovědí byly rozsáhlé 

demonstrace, známé jako Caracazo.180 Armáda a policie protestní demonstrace sice potlačila, 

avšak v roce 1992 vláda čelila  pokusu o puč vojenské jednotky plukovníka Huga Cháveze. Puč 

byl sice potlačen a plukovník internován, avšak krizi to nevyřešilo. Naopak – v komunálních 

volbách koncem roku 1992 prohrála vládnoucí strana Demokratické akce. Následně byl zbaven 

prezidentské funkce Andrés Peréz, který čelil podezření z korupce a zneužívání státních 

prostředků. (Srov. Opatrný, 1998, s. 677) 

 

Hugo Chávez a jeho politika 

 

Přestože byl Chávezův puč neúspěšný, již v té době získal podporu a obdiv části 

venezuelské společnosti. Hugo Chávez si nemohl nevšimnout narůstajících sociálních rozdílů 

ve venezuelské společnosti, kdy na jedné straně z peněz z ropy vznikaly monumentální 

mrakodrapy a na druhé straně se kolem hlavního města Caracasu čím dál tím více rozšiřovaly 

slamy (ranchitos), kde jejich obyvatelé živořili v nedůstojných podmínkách. Nemohl 

nezaznamenat ani politickou praxi ve Venezuele (která však byla dohledatelná i v jiných 

latinskoamerických státech), označovanou jako Punto Fijo – tichá dohoda – která vycházela 

z rozdělení moci mezi dvěma nejsilnějšími politickými stranami. (Srov. Livingstoneova, 2011, 

s. 180) Následovaly čtyři roky tvrdé politické práce, které byly následně korunovány volebním 

vítězstvím v roce 1998 a nástupem do prezidentského úřadu.  

 Jeho politicko-ekonomická přestavba Venezuely začala v prosinci 1999, kdy byla 

referendem schválena ústava, která měnila název státu na Bolívarskou republiku Venezuela. 

                                                           
178 Movimiento de la Izquierda Revolucinonaria 
179 FALN – Fuerzas Armadas de Liberación Nacional – Ozbrojené síly národního osvobození 
180 Caracazo bylo vyvoláno v roce 1989 zvýšením cen jízdného v autobusech. (Srov. Livingstoneová, 2011. s. 181) 
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S nástupem nového milénia a potvrzením prezidentského mandátu v roce 2000 došlo k celé 

řadě klíčových socioekonomických změn. Byl přijat zákon o pozemkové reformě, který 

umožňoval vyvlastnit nedostatečně používanou půdu nebo půdu ležící ladem; byla zakázána 

privatizace sociálních služeb a došlo k aktivaci řady sociálních programů: „…Mission Robinson 

(alfabetizační akce, v níž se více než milion dospělých naučilo základům čtení a psaní, Barrio 

Adentro („Uvnitř Slamů“), která zajistila pro obyvatele chudinských čtvrtí  více než 13 tisíc 

lékařů, poskytnutých Kubou, Mission Ribas, jež dovedla  600 tisíc mladých lidí do večerních 

škol…Mission Sucre poskytující chudým studentům zvláštní podporu pro vstup na univerzitu.“ 

(Livingstoneová, 2011, s. 192) Dalším prospěšným činem bylo zřízení vládou kontrolovaných 

obchodů, které prodávají dotované základní potraviny a prostředky denní potřeby.  Na základě 

výše uvedeného lze konstatovat, že se Chávez nesporně zasloužil o zlepšení životní a 

sociozdravotní situace velké části – zejména té nejchudší, venezuelské společnosti. Díky tomu 

hnutí jeho stoupenců „chavistas“ mnohokrát zásadním způsobem zasáhlo do politického vývoje 

země i do osudu jeho samého. Na straně druhé je však nutné říci, že tyto úspěchy a podpora 

byly získány zejména z finančních prostředků za prodej ropy. 

 

Ropa jako vnitro a zahraničněpolitický faktor venezuelské politiky 

 

Černé zlato – ropa – je významnou venezuelskou komoditou, která nemá vliv jenom na 

ekonomiku země, ale má i významné vnitro a zahraničněpolitické dopady. Zásadním údajem je 

z tohoto hlediska skutečnost, že Venezuela je se svými 13% čtvrtým největším dodavatelem  

ropy do USA. (Srov. Livingstoneová, 2011, s. 196) Dalším neoddiskutovatelnou skutečností je, 

že vývoz  ropy představoval koncem 80. let 20. století téměř 80% příjmů státu. V současné 

době se tento údaj pohybuje na neuvěřitelných  96%. (Srov. Opatrný) Tato skutečnost má dvojí 

rozměr. První je fatální závislost venezuelské ekonomiky a chodu státu na často kolísajících 

cenách ropy. Druhý rozměr spočívá ve strategickém významu venezuelských ropných rezerv 

pro politiku USA. Jinými slovy, USA mají zájem na prosperující Venezuele, která bude bez 

větších problémů dodávat ropu. Dalším faktorem a závažným specifikem je skutečnost, že 

Venezuela není schopna svoji ropu zpracovávat, a proto ji v surové podobě vyváží ke 

zpracování do USA. Je logické, že tato závislost na USA může mít i své stinné stránky. 

Z historického pohledu byla venezuelská ropná naleziště většinou v rukou zahraničních 

společností, které  měly rozhodující postavení ve státní ropné společnosti PDVSA (Petróleos 

de Venezuela, S.A.). Tyto společnosti příliš neoplývaly ochotou se o zisky dělit s venezuelským 

státem. Z toho důvodu přistoupil prezident Chávez  v listopadu 2001 k vydání dekretu, ve 

kterém stanovil 51% podíl ve všech aktivitách se soukromými subjekty a popřel privatizační 

aktivity spojené se zájmem amerických a španělských firem. (Srov. Livingstoneová, 2011, s. 

182) Zde lze nalézt jeden z faktorů venezuelských potíží na mezinárodní i vnitřní scéně. Tyto 

kroky musely nutně popudit domácí i zahraniční podnikatele spojené s ropným průmyslem. 

V průběhu roku 2002 došlo k vyhlášení národní stávky, která přinesla zastavení práce na 

ropných vrtech. Pro Venezuelu znamenalo zastavení práce prohloubení hospodářských potíží, 

které se negativně projevily v cenách potravin a posléze v jejich nedostatku i nedostatku 

benzínu. Rozhodujícím rokem byl v lednu 2003 zásah armády, která obsadila ropná zařízení a 

s pomocí zaměstnanců obnovila těžbu ropy.  
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Vnitrostátní opozice ve Venezuele 

 

Již v době prezidentského mandátu Huga Cháveze nebyly všechny vrstvy společnosti 

ochotny se smířit s cestou politiky „socialismu 21. století“. Opozice se formovala většinou 

kolem tradičních konzervativních společenských kruhů – jako byli podnikatelé, velcí vlastníci 

půdy, management nadnárodních korporací, případně vyšší klérus. Čím radikálnější byla 

rétorika a činy prezidenta Cháveze, tím v těchto kruzích sílil odpor. Když ještě navíc se Chávez 

dostal i do problematické zahraničněpolitické situace – např. levicovými aktivitami s Kubou, 

Ekvádorem a Bolívií. Dále byly silně kritizovány jeho aktivity a návštěvy v Iráku,  Iránu, Sýrii, 

Severní Koreji atd. Rovněž jeho odmítavé stanovisko k násilnému řešení narkoguerillové 

problematiky v sousední Kolumbii, stejně jako jeho odmítnutí poskytnout USA venezuelský 

vzdušný prostor pro údery v Kolumbii, vedly postupně k hluboké roztrpčenosti v USA a 

orientaci na subjekty, které byly bližší americkému pojetí zahraniční politiky.  

 Nejvážnější pokus o puč proběhl v dubnu 2002, kdy došlo ke stávce organizované 

obchodní komorou Fedecámaras181 a odborovou organizací CTV.182 Demonstranti se dostali do 

konfliktu s příznivci prezidenta „chavistas“ a s Národní gardou. Jak situace dále eskalovala, 

došlo k převratu i v ozbrojených složkách, které prezidenta Cháveze zadržely a internovaly. Do 

čela země se postavil představitel opozice Pedro Carmona a okamžitě zrušil klíčová rozhodnutí 

předchozího prezidenta včetně ústavy, rozpustil Národní shromáždění, Nejvyšší soud a 

propustil klíčové představitele státní správy a samosprávy. (Srov. Livingstoneová, 2011, s. 186) 

Tyto kroky však byly doslova „živou vodou“ na příznivce Huga Cháveze, kteří se začali 

seskupovat. Za této situace došlo i ke změně ve smýšlení v ozbrojených složkách, která 

vyvrcholila osvobozením Cháveze a jeho opětovným  uvedením do prezidentského paláce.  

 Ani další pokus v roce 2004, tentokrát legitimní, vycházející z ústavy a umožňující 

odvolání prezidenta, nevyšel. Referenda se zúčastnilo 70% voličů a Chávez získal podporu 

59%. Tím dokonce v počtu hlasů překonal svůj volební triumf z roku 2000. (Srov. 

Livingstoneová, 2011, s. 191) 

 Lze konstatovat, že až do svého předčasného úmrtí v březnu  2013, utrpěl Chávez ve 

vnitřní politice dva výrazné neúspěchy. První souvisel s referendem o rozsáhlých ústavních 

změnách v prosinci 2007, ve kterých se uvažovalo o zrušení omezení prezidentského mandátu. 

V tomto referendu Chávez těsně neuspěl se ziskem 49% hlasů. Dalším neúspěchem byla ztráta 

2/3 většiny v Národním shromáždění po volbách v září 2010. Sjednocená socialistická strana 

Venezuely (Pardido Socialista Unido de Venezuela – PSUV) sice získala největší počet křesel, 

ale i s koaliční stranou Vlast pro všechny (Patria para Todos – PPT) to nestačilo. (Srov. 

Livingstoneová, 2011, s. 184) Na závěr je však nutné dodat, že v době života Cháveze 

Venezuela stále fungovala na demokratických principech – systému dělení moci, existence 

opozičních stran a médií atd.  

                                                           
181Federación de Cámaras y Asociaciónes de Comercio y Producción de Venezuela 
182La Confederación de Trabajadores de Venezuela 
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Nicolás Maduro a venezuelská krize 

 

Bývalý ministr zahraničí Nicolás Maduro byl Hugo Chávezem vybrán za svého 

následovníka a pokračoval ve všech programech, které zahájil jeho předchůdce. Od roku 2013 

se však zásadně změnilo několik okolností. Jednak samotná osobnost prezidenta Nicoláse 

Madura – Maduro je odlišnou osobností od Cháveze, postrádá jeho charisma, řečnické 

schopnosti i popularitu. Dalším posunem byl pokles cen ropy a nárůst cen a posléze i nedostatek 

základních potravin, které znamenaly nárůst nespokojenosti. S tímto faktorem následně 

souvisel vznik černého trhu a zvýšení kriminality ve všech oblastech. Caracas se stal 

nejnebezpečnějším místem na světě – co se týká počtu vražd na 100 tisíc obyvatel. (Srov. 

Freisler, 2017, s. 18/II) Venezuelská společnost již v této době byla částečně rozdělená, ale 

nadcházející události znamenaly ještě větší rozkol. Během voleb do Národního shromáždění 

koncem roku 2015 zcela zvítězil blok opozičních stran, „…který získal takzvanou supervětšinu, 

což  jí (opozici) dávalo mimo jiné pravomoc odvolat prezidenta prostřednictvím lidového 

referenda.“ (Srov. Freisler, 2017, s. 18/II) Maduro však reagoval na výsledky voleb pružněji, 

než se očekávalo. Nástrojem se stal Ústavní soud, který byl rychle doplněn o další Madurovy 

příznivce a začal systematicky blokovat a vetovat rozhodnutí Národního shromáždění. Protiakcí 

opozice, kromě pouličních protestů, bylo jmenování vlastních soudců, kteří však se většinou 

skrývají, případně byli uvězněni nebo odešli do exilu.  

 Protimadůrovské demonstrace jsou systematicky potlačovány zejména příslušníky 

Národní gardy a tzv. colectivos, což jsou sympatizanti prezidenta Madura, kteří se podílejí na 

rozhánění demonstrací a perzekuci opozice.  

 Dalším krokem prezidenta Madura bylo uspořádání červencových voleb (2017) do 

Ústavodárného shromáždění. Zvoleni však mohli být pouze lidé spojení s režimem, opozice 

volby zcela bojkotovala. Hlavním cílem tohoto kroku je zajištění nezpochybnitelnosti 

vydávaných zákonů a hlavně ukončení krize a přepsání ústavy z roku 1999. Tyto záměry však 

vyvolávají velký odpor, neboť ústava z roku 1999 je „nedotknutelná“ a touto snahou je na 

stranu opozice tlačena i část chavistas, kteří záměr odmítají. (Srov. Opatrný,Studio 6) Veškeré 

výše uvedené  snahy mají společného jmenovatele – upevnění moci prezidenta a režimu, který 

představuje.  

 V polovině října 2017 proběhly další volby, tentokrát regionální, které se týkaly 

obsazení funkcí guvernérů jednotlivých provincií. Dle prezidenta volební komise Tibisaye 

Lucena „vládnoucí socialistická strana získala 17 guvernérských úřadů, zatímco Demokratická 

Unie získala pět úřadů, výsledky jsou tímto nezvratné ve všech 23 státech.“ (The Guardian, 

Reuters 16) Šéf volební kampaně Demokratické strany  výsledky odmítl a požadoval  jejich 

kompletní audit, dále vyzval kandidáty k vedení protestů proti výsledkům.(Tamtéž.) 

Za předpokladu, že by volby byly demokratické a bez použití zastrašování, výsledek by 

dopadl spíše opačně – Demokratická Unie by zvítězila v 18-21 provinciích se ziskem 62% hlasů 

proti 21%. (Brodzinsky, 2017, s. 2) Skutečností je, že vládnoucí režim se snažil připravit takové 

prostředí, aby byl výsledek zaručen. Zcela nepopiratelným faktem zůstává, že 273 volebních 

místností bylo z bezpečnostních důvodů přemístěno z proopozičních oblastí do provládních 

okrsků. Stejně tak řada představitelů opozice byla z různých důvodů zadržena a obviněna 

z různých přestupků a zločinů. (Srov. The guardian Reuters 16) Tento vývoj venezuelskou 
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společnost čím dál tím více rozděluje. Jen v tomto roce si střety vyžádaly zatím 125 životů a 

tisíce uvězněných (tamtéž).  

 Již předchozí volby nebyly uznány většinou zahraničních států, včetně USA. Právě USA 

v polovině roku uvalilo sankce na 13 předních činitelů režimu a říjnové volby jsou úředními 

místy někdy interpretovány jako hlasování proti USA a Donaldu Trampovi za uvalené sankce. 

 

Socioekonomické a mezinárodněpolitické dopady venezuelské krize 

 

Socioekonomické dopady venezuelské krize jsou velmi tíživé nejenom svým rozsahem 

a dopadem, ale rovněž délkou svého trvání. Mezinárodní měnový fond popsal  situaci jako 

„…plnohodnotná ekonomika, s nekončící humanitární a politickou krizí.“ (Brodzinsky, 2017, 

s. 2) Jak již bylo výše uvedeno, venezuelská ekonomika je především založena na vývozu ropy.  

Hugo Chávez si musel být této reality vědom, ale ani on více nediverzifikoval venezuelskou 

ekonomiku. Jistě, využití prostředků pro sociální a zdravotní účely je  chválihodné a potřebné, 

ovšem z dlouhodobé perspektivy bylo nutné zajistit i další zdroje financování, což se 

neuskutečnilo. Dokonce žádná venezuelská vláda nedorovnala velice nízké ceny benzínu, který, 

ač pochází z domácích zdrojů, je zpracováván a dovážen z USA.   

Inflace ve Venezuele činila 720% (Srov. Barochová, 2017, s.1) a bude se dále zvyšovat. 

Chybí základní potraviny, hroutí se zdravotní a sociální systém. Potraviny jsou na příděl, chybí 

elektřina a nejsou naplňovány základní životní potřeby. Vše uvedené vede k hluboké 

nespokojenosti, vzniku černého trhu a rozsáhlé kriminální činnosti, která se vymyká běžné 

kontrole. Socioekonomická krize má ještě další dopady, tentokrát mezinárodněpolitické a 

humanitární, neboť ze země prchá veliké množství imigrantů do okolních států Latinské 

Ameriky- udává se kolem 0,5 milionů uprchlíků. Nejvíce je touto vlnou zasažena sousední 

Kolumbie, kam většina z nich zamířila. (Srov. Opatrný Studio 6) Kolumbie v současné době 

prochází zásadním obdobím, kdy se pokouší vyrovnat s dopady několik desetiletí trvající 

občanské a guerillové války. Potýká se s obtížemi rovněž se socioekonomickými problémy a 

zařazováním bývalých guerillových bojovníků do běžného života. Za této situace může být 

takové množství imigrantů zásadní problém, který by mohl nastolenou cestu zvrátit.  

 Z hlediska zahraničněpolitických dopadů se od Venezuely začaly odvracet dřívější 

partneři jako bylo například Mexiko, Panama a zvláště Peru. Madurův režim nachází ještě 

pochopení v Bolívii, na Kubě, v Nicaragui a v Rusku.  Pro režim jsou to však spojenci buďto 

velmi geopoliticky vzdálení (Rusko) nebo samy se potýkající s mnoha problémy.  

Specifickou pozici hrají USA. USA jsou největším odběratelem Venezuelské ropy – 

nakupují okolo poloviny venezuelské produkce. (Srov. Kirby, 2017, s. 4) Za tuto transakci 

Venezuela inkasuje miliardu USD měsíčně, která je použita zejména pro potřeby policie a 

armády. (Srov. Opatrný studio 6) Na straně druhé, v diplomatické rovině ale obě strany nešetří 

vzájemnými výpady a kritikou. Což se vyskytovalo i ve vztazích mezi Chávezem a americkou 

administrativou. Po uvalení sankcí z americké strany na čelné představitele režimu, byl Donald 

Trump ministrem zahraničí Jorge Arreazou  na půdě OSN označen za  „vládce světa“… 

„…který propaguje válku a úplné zničení mnoha států…“. (Srov. The Guardian AP) Při jiné 

přiležitosti, kdy Trump označil venezuelský režim za „…zkorumpovaný a zničující prosperující 

národ falešnou ideologií“, vysloužil si odvetu v podobě „nového Hitlera mezinárodní politiky“. 

(Tamtéž.) 
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 Ať se již obě strany jakkoli označují, faktem stále zůstává, že USA nadále odebírají 

strategickou venezuelskou ropu, ze které jsou vypláceny pilíře venezuelského režimu – tedy 

ozbrojené síly. Pokud bychom hypoteticky uvažovali o možném zásahu USA ve prospěch 

demokratických sil – otevřená akce nepřipadá příliš v úvahu, vzhledem k reminiscenci na 

americkou intervenční politiku v minulosti v latinskoamerickém prostoru a odezvě, kterou by 

tato intervence v Latinské Americe vyvolala.   

 

Závěr 

 

Je nepochybné, že Venezuela stojí na jednom ze svých historických rozcestí. Bohatá 

země, která má velký význam z hlediska energetické politiky, není v současné době schopna 

zajistit základní životní potřeby pro své obyvatelstvo. Do tohoto socioekonomického dilematu 

potom vstupují aspekty geopolitické, ideologické a mocenské. Rozdělená společnost, statisíce 

lidí odcházejících do okolních států, nezvladatelná kriminalita, to se vše může projevit na 

celkové destabilizaci již tak křehkého regionu. Bylo by proto moudré, aby se Venezuela poučila 

z vývoje v sousední Kolumbii, která po desetiletích občanské války dospěla k míru a 

kompromisu. Venezuela má snad ještě šanci se fatálnímu vývoji vyhnout, ale prostoru již 

mnoho nezbývá. Jak Maduro a jeho stoupenci, tak opozice vedená Demokratickou akcí (která 

má zkušenosti několika desetiletí v politice a je vedena rovněž zkušeným politikem) by měli 

urychleně dojít k dohodě, aby se moc nepřesouvala čím dál více do rukou radikálů, kteří 

z možné prosperující země udělají jedno velké bitevní pole.   

Určitý díl odpovědnosti leží i na významných regionálních aktérech jako  jsou USA a 

sousední latinskoamerické země. Je i v jejich zájmu, aby je venezuelský vývoj neohrožoval  a 

nevytvářel podhoubí pro nárůst nových obtíží a destabilizaci celé oblasti.  

Východiskem by se měla stát zodpovědná politika, která nalezne rovnováhu mezi realitou 

obchodu  a garancí základních sociálních a zdravotních potřeb pro obyvatelstvo. Jedině taková 

politika, dle mého názoru, je schopna Venezuelu znovu sjednotit.  
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KONCEPCIA ŠTÁTU V POLITICKEJ FILOZOFII CARLA SCHMITTA 
 

Andrea Rusnáková 

 

Abstrakt 

Predmetom predkladaného článku je interpretácia koncepcie štátu a suverenity v diele Politická 

teológia nemeckého právnika Carla Schmitta, v ktorej dominuje decizionistický motív. Teóriou 

výnimky a decízie nadviazal Schmitt na filozofiu politického realizmu a zároveň sa vyhranil voči 

právnemu pozitivizmu. Kľúčovou metodologickou otázkou v Schmittovej filozofii štátu je 

výnimočný stav, ktorý spojil s požiadavkou na prítomnosť subjektívnej entity s rozhodovacou 

právomocou. Podľa Schmitta je nositeľom moci a zvrchovanosti štátu autorita, ktorej vo 

výnimočnej situácii prislúcha oprávnenosť suspendovať základný právny dokument a právny 

rád. 

 

Abstract 

The subject of the translated article is the interpretation of the conception of state and 

sovereignty in Political Theology by Carl Schmitt, a German jurist, in which a decisionistic 

notion is dominant. With the theory of exception and decision, Schmitt follows on the philosophy 

of political realism, and at the same time provides  a critique of legal positivism. The key 

methodological issue in Schmitt’s philosophy of state is the exceptional state, which he 

combines with the requirement of the presence of subjective entity with the decision-making 

power. According to Schmitt, a bearer of power and sovereignty of the state is the authority, 

which in exceptional circumstances, is legitimately entitled to suspend the basic legal document 

and legal order.  

 

Úvod 

 

 Už niekoľko desaťročí sa v politickej filozofii vedie diskusia o postupnej premene či 

dokonca úpadku a konci moderného štátu a suverenity. V súčasnom filozofickom, právnom a 

historickom diskurze prevláda názor, že moderná idea štátu, ako jedna z typov politickej 

organizácie spoločnosti, stráca v ére rozmachu globalizácie na dôležitosti. (Kysela, 2017, s. 41) 

Postetatistické myšlienkové prúdy183 považujú práve v dôsledku zmeny paradigmy 

medzinárodných vzťahov a práva moderný koncept mocenského monopolu štátu za prekonaný. 

I keď Carl Schmitt už v prvej polovici 20. storočia predpovedal epoche štátnosti blízky pád, je  

dodnes považovaný za jedného z posledných obhajcov štátu a suverenity: „Som posledný 

vedomý reprezentant ius publicum Europaeum“. (Kervégan, 2015, s. 95) V predslove 

polemického spisu Der Begriff des Politischen (Pojem politična) z roku 1967 konštatuje: 

„Európska časť ľudstva žila až donedávna v epoche, v ktorej právne pojmy boli plne formované 

štátom a štát tak predpokladali ako model politickej jednoty. Teraz sa epocha štátnosti chýli ku 

koncu. Štát ako model politickej jednoty, štát ako nositeľ najpodivuhodnejšieho zo všetkých 

monopolov, totiž monopolu politického rozhodovania, tento skvelý výtvor európskej formy a 

                                                           
183V publikácii Vojtěcha Bellinga „Zrození suveréna“ nájdeme niekoľko aktuálnych a vplyvných myšlienkových 

línií, ktoré predstavujú alternatívu voči klasickému uvažovaniu o štáte a suverenite. Ide predovšetkým o koncepcie 

kozmopolitizmu, postštrukturalizmu a globálneho právneho pluralizmu. 
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západného racionalizmu je zbavovaný trónu“. (Schmitt, 2013, s. 10) Uvedené riadky 

predznamenali nielen myšlienkový posun Schmitta vo vzťahu k modernej teórii štátu, ale 

signalizujú zároveň odklon od decizionistického motívu184, ktorý zdôrazňoval subjektívny 

moment rozhodovacieho procesu v stave výnimočného diania. I keď decízia čiže rozhodovacia 

kompetencia legitímneho nositeľa moci v štáte boli charakteristickým znakom prvej fázy 

Schmittovho uvažovania o štátnej suverenite, ostáva etatizmus ústredným leitmotívom celej 

jeho tvorby. 

V nasledujúcom príspevku budeme pristupovať k Schmittovej reflexii štátu a suverenity 

systematicky a pomocou metódy interpretácie sa zameriame na jeho koncepciu štátu, v základe 

ktorej stojí decizionizmus a personalistický prvok.  Avšak ešte predtým sa pokúsime vysvetliť 

inšpiračné zdroje tejto teórie. 

 

Inšpiračné zdroje Schmittovej koncepcie štátu 

 

 Ostáva nespochybniteľným faktom, že Schmittove štátoprávne úvahy výrazne 

ovplyvnili dva filozofické myšlienkové prúdy: je legitímnym dedičom tradície politického 

realizmu Machiavelliho, Hobbesa a Clausewitza ktorá praktikovala kult štátu, pretože spolu s 

touto tradíciou a spolu s Hegelom Schmitt veril, že i najhoršie štáty sú lepšie ako žiadny štát. 

(Kervégan, 2015, 19) 

V symbióze s názormi filozofie politického realizmu vníma Schmitt štát ako umelé teleso, 

vytvorené za účelom garancie bezpečnosti, poriadku a ochrany a s úmyslom eliminovať bellum 

omnium contra omnes. Za druhý zdroj inšpirácie, explicitne prítomný v Schmittovej tvorbe, sa 

považujú hlavní protagonisti protirevolučnej filozofie štátu Donoso Cortes, Joseph de Maistre 

a Louis de Bonald. (Kulašik, 2016, 70) 

Spoločným metodologickým východiskom a základnou axiómou obidvoch línii je pesimistický 

pohľad na ľudskú prirodzenosť. Človeka vnímajú nielen ako bytosť racionálne uvažujúcu, ale 

zdôrazňujú tiež prítomnosť emocionálnych zložiek. Tieto iracionálne elementy ľudskej 

podstaty spolu s dogmou o dedičnej hriešnosti človeka považujú realisti a tradicionalisti za 

zdroj sporov, konfliktov a vojnových stavov. S pesimistickým univerzálnym rysom ľudskej 

povahy sa stotožnil aj Schmitt, keď poznamenáva: „Ostáva teda pozoruhodné a pre mnoho ľudí 

isto znepokojujúce konštatovanie, že všetky skutočné politické teórie predpokladajú, že človek 

je „zlý“, tj. v žiadnom prípade ho nepokladajú za bytosť neproblematickú, ale naopak za bytosť 

„nebezpečnú“ a dynamickú“. (Schmitt, 2013, 61) 

Druhým spoločným prvkom realistickej a protirevolučnej línie je dôraz na moment rozhodnutia, 

decíziu ako fundamentálny prínos pre filozofiu štátu a kľúčový pojem pre Schmittovu teóriu 

štátu a práva. (Šajda, 2016, 70) Decizionistickým stanoviskom sa Schmitt stal pokračovateľom 

štátoprávnej tradície, ktorá zdôvodňovala podriadenie sa osobnému príkazu legitímnej autorite 

moci, čo Hobbes sformuloval nasledovne: „podstatou štátu je jedna osoba, ktorú veľké 

množstvo ľudí urobilo vzájomnými dohodami autorom činov, zameraných na ich mier a 

spoločnú obranu s povolením použiť silu a prostriedky všetkých podľa toho, ako to považuje za 

vhodné“. (Hobbes, 2011, s. 209) 

                                                           
184V druhej fáze uvažovania o štáte v diele Nomos der Erde (1958) už dominuje teória veľkopriestoru  a veľmocí. 
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Okrem už uvedených autorov je potrebné tiež zdôrazniť vplyv Sørena Kierkegaarda na 

Schmittove úvahy o výnimke a rozhodovaní. Ťažiskom Kierkegaardovej tvorby bola dôkladná 

analýza subjektu a jeho existencie vo svete, predovšetkým určitá hraničná a výnimočná situácia. 

Kierkegaardovské motívy výnimky a rozhodovania sa podarilo Schmittovi zaujímavo 

aplikovať na štátoprávnu teóriu, v ktorej kľúčové pojmy dánskeho mysliteľa zohrávajú dôležitú 

úlohu. 

 

Osobná suverenita - najvyššia moc štátoprávneho telesa 

 

 Schmitt považoval za základný znak štátu suverenitu a pri skúmaní tohto pojmu sa 

vracia k Bodinovi, ktorý sformuloval prvú ucelenú novovekú teóriu suverenity ako najvyššej 

absolútnej a nedeliteľnej moci. (Belling, 2014, s. 39)  Pre právne zdôvodnenie suverenity je 

podľa Schmitta Bodinova definícia nepresvedčivá, nepodáva totiž žiadny dôkaz o tom, čo je jej 

podstatou, v čom táto najvyššia moc spočíva: „Spojenie fakticky i právne najvyššej moci je 

základným problémom pojmu suverenity“. (Schmitt, 2012, 18) Na tomto mieste sa Schmitt 

dostáva do konfrontačnej pozície s novokantovcami185 Hansom Kelsenom a Hugom Krabbem, 

ktorí zastávali názor, že najvyššiu moc reprezentuje právo, konkrétne existencia objektívnej 

právnej normy. Právnu definíciu suverenity vysvetľujú ako systém, jednotu a poriadok 

hierarchického právneho rádu a pri akejkoľvek pochybnosti sa postupným pripočítaním vieme 

odvolať na základný právny princíp (v štátnom útvare je primárnym právnym dokumentom 

ústava, v systéme medzinárodného práva plní túto funkciu katalóg ľudských práv obsiahnutý v 

Charte). Normatívny a objektívne platný právny poriadok umožňuje na jednej strane eliminovať 

princíp svojvôle, na druhej strane predstavuje účinný kontrolný mechanizmus a ochranu pred 

štátnou mocou. Pre novokantovcov je pojem štátu totožný s jeho jednotnou sústavou právnych 

noriem a ako uvádza Krabbe: základ, zdroj právneho rádu „je možné nájsť jedine v právnom 

cite a v právnom vedomí príslušníkov národa“. (Schmitt, 2012, 21)   

Univerzálnu a objektívnu vládu práva Schmitt spochybňuje, pretože za jej hlavný zámer 

považuje negáciu suverenity a štátnej jednoty. Pre Schmitta je kľúčovým bodom primát 

štátnych záujmov nad hodnotou a záujmom objektívneho práva, fungujúceho na normatívnych 

základoch. K novokantovskej koncepcii právneho štátu sa stavia odmietavo a kriticky vníma 

fakt, že z definície suverenity vytesňuje otázku subjektu, čo vyjadril nasledovne: „objektivita 

sa vyčerpáva tým, že sa vyhýba všetkému personalistickému a právny rád redukuje na neosobnú 

platnosť neosobnej normy“. (Schmitt, 2012, 26) Na miesto abstraktnej právnej idey Schmitt 

dosadzuje personalistický prvok. Ako vysvetľuje nevyhnutnú prítomnosť subjektívnej autority? 

 

Súčasťou právnej normy je decízia 

 

 Za hlavný argument voči právnym normativistom považuje Schmitt to, že právo 

nepozostáva iba z komplexu noriem, ale musí obsahovať aj právnické rozhodovanie. Odmieta 

prijať tézu, že právo je normatívna veda, postavená na abstraktnej právnej idey bez konkrétneho 

                                                           
185Ide o nasledovníkov učenia Locka, Kanta a osvietenskej tradície, že najvyššou autoritou štátu nie je osobná moc 

vládcu ale autorita objektívnych právnych pravidiel. Táto teória zdôrazňuje univerzálne platný právny rád s cieľom 

zbaviť štátov vlastného egoizmu a sledovať spoločný vyšší princíp, ktorým je mier a nekonfliktné spolunažívanie 

národov. V protiklade k pesimistickej línii nazerania na ľudský subjekt ju charakterizuje optimizmus. 
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momentu rozhodnutia. Schmitt píše: „každá právna myšlienka totiž prevádza právnu ideu, ktorá 

sa nikdy neuskutoční vo svojej čistote, do iného agregátového stavu a pripojuje k nemu nejaký 

moment, ktorý sa nedá prevziať ani z obsahu právnej idey a pri aplikácii nejakej všeobecnej 

pozitívnej právnej normy ani z obsahu tejto normy“. (Schmitt, 2012, 26) Inými slovami, právo 

nefunguje iba na základe objektívnych normatívnych viet, ale jeho súčasťou je prítomnosť 

subjektívneho faktora, ktorý disponuje rozhodovacou právomocou a s definitívnou platnosťou 

rozhodne. Z uvedeného implikuje, že štátna jednota spočíva buď na normatívnej sile pravidiel 

a poriadku, alebo ju charakterizuje konštitutívny akt rozhodovania osobnej autority. 

Zostáva nám zodpovedať ešte poslednú dôležitú otázku: prečo Schmitt trvá na rozhodovacej 

kompetencii konkrétnej osoby a odmieta uznať pre naše demokratické myslenie 

nespochybniteľnú pravdu o objektívnej platnosti ústavy či ľudských práv? Jeho odpoveďou je 

definícia suverenity, ktorej kľúčovou premisou je výnimočná situácia: „Suverén je ten, kto 

rozhoduje o výnimočnom stave“. (Schmitt, 2012, 9) 

 

Podstatou suverenity je rozhodnutie vo výnimočnej situácii 

  

 Pojem výnimky je Schmittovou reakciou na vývoj moderného štátoprávneho 

uvažovania, ktoré sa podľa neho zaoberá iba tým, čo je štandardné a normálne a nevenuje 

pozornosť stavu krajnému, hraničnému čiže výnimočnému. Schmitt si všíma výnimočné ako 

východisko pre vysvetlenie všeobecného, normálneho, opakovaného (Šajda, 2016, 71): 

„Výnimka je zaujímavejšia ako normálny prípad. To, čo je normálne, nedokazuje nič, výnimka 

dokazuje všetko; výnimka nielen potvrdzuje pravidlo, ale pravidlo vôbec žije len z výnimky“. 

(Schmitt, 2012, 16) To znamená, že ak dokážeme objasniť výnimku, vieme pochopiť správnosť 

fungovania existujúceho právneho rádu a poriadku. Výnimku považuje za súčasť pojmovej 

výbavy náuky o štáte a právneho myslenia a v „eminentnom záujme vhodný pojem pre právnu 

definíciu suverenity“, lebo mu poskytuje  prepojenie s prvkom decízie: „rozhodnutie o výnimke 

je rozhodnutím v eminentnom zmysle“. (Schmitt, 2012, 9) 

Čo chápe Schmitt pod výnimočnou situáciou? Jej skutkovú podstatu nevie vymedziť žiadna 

všeobecná norma ani relevantný právny dokument. Po obsahovej stránke je teda problematické 

podať korektnú právnu formuláciu, alebo určiť jej charakteristické znaky. Ani základný zákon 

štátu neposkytuje kvalifikovaný a exaktný výklad o výnimke, právna interpretácia je 

redukovaná na výrok, že ide o „ohrozenie existencie štátu“. (Schmitt, 2012, 10) Ak extremus 

necessitas casus nastane, Schmitt je presvedčený, že najdôležitejším ustanovením nie je 

normatívna viazanosť (Schmitt, 2012, 14), ale rozhodovací príkaz subjektívnej autority. To, že 

suverénovi legitímne prináleží právomoc rozhodnúť, kedy sa štátny útvar nachádza v stave 

ohrozenia, a že disponuje neohraničenou mocou, ktorá mu umožňuje obnoviť stav poriadku a 

bezpečnosti, je podstatným jadrom Schmittovej koncepcie štátu a suverenity. V konkrétnej 

situácii výnimočného stavu nie je Schmittov pozemský Boh186 limitovaný kontrolným 

systémom deľby a rovnováhy moci, naopak jeho moc je zvrchovaná. Nositeľ moci stojí mimo 

normálne platný právny rád, a predsa k nemu patrí, lebo mu prislúcha rozhodnutie, či môže byť 

ústava in toto suspendovaná. (Schmitt, 2012, 10) Tézou, že moc suveréna počas trvania 

                                                           
186V súlade s teologickým učením protirevolučnej filozofie štátu spojuje Schmitt pojem suverenity s teológiou. 

(Belling, 2014, 351) 
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výnimočného stavu nie je limitovaná žiadnymi obmedzeniami sa  Schmitt  priklonil k 

autoritatívnemu postoju v otázkach štátu a štátnej moci. 

 

Záver 

 

V nasledujúcich riadkoch sa pokúsime rezumovať najdôležitejšie znaky Schmittovej 

decizionistickej koncepcie štátu a suverenity: 

1. Schmittov koncept štátu ovplyvnila filozofia politického realizmu a tradicionalizmu, ktorá 

zdôrazňovala relevantnosť štátneho telesa na základe pesimistického momentu v otázkach 

ľudskej podstaty a fundamentálnu črtu existencie štátu, ktorou je garancia bezpečnosti a 

poriadku. 

2. Schmitt spochybnil teóriu právneho pozitivizmu, ktorá odmieta subjektívny prvok a preferuje 

právny rád s objektívnou platnosťou.   

3. Schmittov koncept štátu predpokladá výnimočnú situáciu a potrebu prítomnosti konkrétneho 

subjektu. 

4. Suverén disponuje vo výnimočnom prípade rozhodovacou kompetenciou – to znamená, že 

môže suspendovať právny poriadok štátu a rozhodnúť o ďalšom postupe bez akýchkoľvek 

obmedzení. 
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THE INTERNATIONAL BILL OF HUMAN RIGHTS – THE WESTERN 

HERITAGE? 
 

Ľubica Saktorová 
 

Abstrakt 

Medzinárodná listina ľudských práv a slobôd je tvorená Všeobecnou deklaráciou ľudských 

práv z roku 1948 a Medzinárodnými dohovormi a protokolmi. Hoci nie je pochýb o tom, že tieto 

dokumenty boli iniciované a prijaté v mene západných štátov, ich hlavnou myšlienkou bolo 

kodifikovať princípy ľudskej existencie týkajúce sa ľudskej dôstojnosti, integrity a právnej 

ochrany práv jednotlivca. Čo sa budeme snažiť v príspevku argumentovať je, že táto 

Medzinárodná listina práv a slobôd nezahŕňa a nezohľadňuje len západné koncepty a náhľady. 

Napriek tomu, že diskusie o téme kodifikácie ľudských práv a počiatočné kroky k realizácii tohto 

plánu boli urobené na strane západných predstaviteľov, rámcový koncept, názory a myšlienky 

zakotvené v medzinárodnej listine práv vyplývajú ekvivalentne zo všetkých národných tradícií. 

 

Abstract 

The International Bill of Human Rights consists of Universal Declaration of Human Rights 

1948 and the International Conventions. While there is no doubt, that these documents were 

initiated and adopted on behalf of Western states, their core idea was to codify the principles 

of human existence related to human dignity, integrity and the legal protection of individual’ s 

rights. What will be argued in this paper is, the International Bill of Rights does not incorporate 

merely the western concepts and view. Although the trigger of the debates about this subject 

and the initial steps were made on side of western representatives, the mere concept, views and 

the idea incorporated in the International Bill of Rights derive from all the national traditions. 

 

 The International Bill of Human Rights consists of Universal Declaration of Human 

Rights 1948, the International Conventions and their optional protocols. While there is no 

doubt, that these documents were initiated and adopted on behalf of Western states, their core 

idea was to codify the principles of human existence related to human dignity, integrity and the 

legal protection of individual’ s rights. The concept of codification of human rights has 

developed gradually in different parts of the world and the scope of rights has been expanded 

firstly as a response to the atrocities of the World Wars, and second as a response to the further 

social, political, economical, and technological changes in the modern society. 

 What we would like to argue in this paper is, the International Bill of Rights does not 

merely incorporate the western concepts and view. Although the trigger of the debates about 

this subject and the initial steps were made on side of western representatives, the mere concept, 

views and the idea incorporated in the International Bill of Rights derive from all the national 

traditions. Firstly, we would like to present some of the critical opinions and concept. Then, it 

will be argued, why the International Bill of Rights does not incorporate merely the western 

concept and view by giving short historical outline. The second argument will be built on 

different philosophical and religious ideas. Thirdly, the geographical distribution of the 

members of Committee working on the draft of this Bill will be presented. Fourth argument 

will be based on the notion and understanding of the core idea of human rights. 
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 While the language and the terminology of the International Bill of Rights indisputably 

reflects the western culture, the main concern, and its criticism included the thesis, that it also 

mirrors essentially the western culture. The arguments were presented on the side of Asian, 

Islamic, or African society which perception of rights slightly differs from the European and 

American tradition. For instance, the governmental spokesmen and representatives of several 

Asian countries have not only disputed the relevance and cogency of universal human rights, 

they have frequently done this disputing in the name of Asian values, as a contrast with Western 

values. The Singapore long time prime minister Lee Kuan Yew asserted the concept of Asian 

Values to justify the denial of the civil and political human rights in spite of the idea, that the 

comunity is more important than the individual. Whereas the West tries to protect individuals, 

the East wants to protect the state from the misbehaving individuals. The claim is also that in 

the system of so- called Asian values, for example in the Confucian system, there is greater 

emphasis on order and discipline, and less on rights and freedoms. Special questions are often 

raised about the Islamic tradition. Because of the experience of contemporary political disputes, 

the Islamic civilization is often portrayed as being fundamentally intolerant and hostile to 

individual freedom. (Sen, 1997) 

The culture and traditions of various nations differ in terms of their perception of what 

is worth protection, worth legal codification, what is important, and what is simply not. But the 

International Bill of Human Rights is not about the culture, tradition, nation, politics or other 

element that can stress the diversities between the people. It is about the opposite: it is about 

the idea connecting every human being in order to promote and protect those values we have in 

common despite the well known and obvious differences.  

 Firstly, from a historical point of view, western values of freedom and liberty , 

sometimes seen as an ancient Western inheritance, are not particularly ancient, nor exclusively 

Western in their antecedence. (Sen, 1998) No society, civilization, or culture prior to the 

seventeenth century, however, had a widely endorsed practice, or even vision, of equal and 

inalienable individual human rights. 

Many of these values have taken their full form only over the last few centuries, mainly the 

european political changes during the 19th century. It is precisely the idea of equal and 

inalienable rights that one has simply because one is a human being and that was missing not 

only in traditional Asian, African, Islamic, but accordingly in traditional Western societies. The 

very good example of that are the world wars- happening not so long ago, arising from western 

culture and causing the biggest human catastrophe in history. While we do find some 

anticipatory components in parts of the ancient Western traditions, there are other such 

anticipatory components in parts of non-Western ancient traditions as well. (Sen, 1998) 

 Secondly, philosophical and religious concepts from all over the world similarly include 

the advocates of human rights as well as their opponents. The view of Islam based on the Coran 

promote the racial equality, religious freedom, nonexpoitation, self-determination, equality and 

many other human rights. The principal messages of hinduism are nonviolence, legal equality, 

self-determination; Budhism moreover promote the free speech and religious freedom. Judaism 

adds the proportional punishment, right to food, shelter, freedom from captivity and right to 

non-poverty. Nevertheless, the Confucianism, the religion dominating in Asian countries 

emphasis the right to humane governance, right to rebel, right to education etc. International 

Bill of Right incorporates all these elements, present in the different religions and different 
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philosophies. The concepts and views are though not based solely on the western tradition, but 

contains the multicultural and multitraditional ideas. 

 Thirdly, the formal committee of the draft of International Bill of Rights consisted of 

members of the Commission from eight States, selected with due regard for geographical 

distribution. The Universal Declaration and the subsequent international human rights treaties 

have been issued as responses to violations and constructed through negotiations by state 

representatives, who had different cultural background and philosophical dispositions.  

Although, already mention vocabulary of human rights has more easily detectable references 

in western philosophical writings, this does not mean that it factually incorporates the western 

view. The Bill was co-authored by delegated from China, Lebanon, Europe and United States 

with a primary strategy to seek an agreement on norms (rules) without seeking agreement on 

fundamental beliefs and values. (Haas, 2013) 

 Fourthly, another cluster of arguments centers on the critics of excessive individualism 

in the Western practice of human rights. The non western critics argue „the western human 

rights practice reflect a corrosive, hedonistic individualism that gives inadequate attention to 

social duties and is incompatible not only with a traditional values, but with any plausible 

conception of human dignity and decency.“ (Donnelly, 2003, s. 112)  It is not a perception of 

West, but the universally accepted notion that the rights of the community whatever priority is 

given to them are not human rights. The interest of state and society standing above the 

individual is roughly equivalent to having no rights at all. If the society is the source of all 

individual rights, such an individual has no human rights. A society in which ´self´ is most 

always categorically subordinate to other simply cannot be considered “civilised“ in the 21st 

century. (Donnelly, 2003) 

 I would dare to use a very simple example representing the deepest concept of the 

common perception of human rights in the world. The specific rules of intercommon are 

different in all parts of the world. The culture mirrors the table manners of people by eating, the 

type of food, the tools that are used: for instance, the west uses cutlery, the east uses stisks. No 

matter particular differences in culture, race, religion or mechanism and technique of eating. 

There is a unique notion related to manners of every one individual sitting behind the table: it 

is decency, politness, enjoyment and certain grace. The very parallel can be used in terms of 

concepts and view of international bill of human rights. No matter all the obvious differences 

standing behind it, the human existence as such is protected and perceived with decency, 

politness, enjoyment and grace.  

 Finally, whether it is an overview of history, philosophy or religion of various nations, 

there is only one conclusion and that is the views and concepts incorporated in International 

Bill of Rights are not merely based on Western tradition. Another discussion could be the 

version, fashion and the terminology of International Bill of Human Rights, but while the matter 

is restricted to the ideological content of human rights, this is truly and evidently international, 

additionally acknowledged by the 1993 Vienna declaration and the 2005 World Summit on 

Human Rights.187 

                                                           
187 1993 Vienna Declaration and Programme of Action 

       - Art 1 “…The universal nature of these rights and freedoms is beyond question.” 

       -  Art 5 “All human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated...” 
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USER-GENERATED CONTENT AND SOCIAL MOVEMENTS: FROM 

CONNECTIVE ACTION BACK TO COLLECTIVE IDENTITY 
 

Camila Schiffl 

 

Abstract 

With the advent of social media and the explosion of online user-generated content, as well as 

of cyber-activism, ‘resource mobilization’ model of analysis regained its place as the ‘apple of 

the eye’ of social movements’ scholarship (since it had lost its predominance after the second 

half of the 20th century, when environmental, peace, feminist movements and others of the kind 

were better explained by a ‘collective identity’ logic). In this paper, I join the voices of scholars 

who have recently argued for the return of collective identity to social movements’ studies. I 

also propose a notion of online collective identity construction that – because of the very nature 

of social media – can be itself understood as collective action. It means that the act of building 

identities online can alone have structural impact (without the need for more traditional 

collective action as street demonstration or sit-in protests). 

 

Introduction 

 

Occupy Wall Street in the USA, the Arab Spring, the Brazilian vinegar protests, 

Indignados in Spain, the Aganaktismenoi in Greece. It is impossible to talk about any of these 

movements without talking at the same time about the colossal changes brought by social media 

platforms to people’s everyday lives. Social media have changed the ways in which people 

perceive time and space, have blurred the limit-lines between the public and the private and 

divided the ‘self’ into a real and a virtual one (Milan, 2015).  It may not come as a surprise that 

the recent wave of digital social movement studies has brought major changes to the field. One 

of such changes has been the marginalization of ‘collective identity’, which had for long 

constituted one of the key aspects in the analysis of social movements. Now, scholars call for 

it to be put back under the spotlight. The intention of this paper is to join efforts with these 

scholars, by offering a thought provoking theoretic contribution that can serve as spring-board 

to future – most needed – empirical assessments. 

To do so, I have divided the paper in three parts. The first one examines the 

circumstances and the implications of an earlier shift in social movements’ scholarship which 

brought the concept of collective identity to light. In the second section, I dive into the definition 

of the collective identity, in an attempt to highlight elements of it that are useful to the study of 

the nexus between social media and social movements. And finally, on the third and last section, 

I criticize the recent turn in the field and argue that groups can use social media to publicly 

develop their sense of collectivity while simultaneously challenging social norms and power 

relations.  

 

‘New social movements’: a turn toward collective identity 

 

The wave of anti-nuclear, environmental, peace, feminist and civil rights movements 

which emerged on the second half of the twentieth century in advanced Western societies, 
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introduced a shift in social movements’ scholarship. Classical Marxism and resource 

mobilization perspectives - which had been the main tools to analyze social movements to that 

date – suddenly seemed insufficient as none of these mobilizations derived from a pure 

economic or class-struggle logic (at least not in their core). As pointed out by one of the most 

relevant scholars to acknowledge the shift, Jürgen Habermas (1981), the conflicts which 

triggered mobilization did not reside in areas of material reproduction, movements no longer 

channeled their interests through political parties and organizations, nor could they be eased by 

compensations that conformed to the system. These new movements were built upon cultural 

conflicts – related to ecology, ethnicity, gender and sexuality – which happened in a everyday-

life symbolic terrain, and entailed problems of equality, individual self-realization, participation 

and human right, what Habermas described as “new politics”, as opposed to the more 

traditional, ‘old politics’ – focused on issues of economic, social and military security 

(Habermas, 1981, p.33). 

The key aspect around which these mobilizations revolved was identity. The conflicts 

which triggered them involved the norms and codes of the social structure and how they favored 

or endangered the life and the self-expression of different social groups. Hence, the term “new 

social movements” was coined to refer to collective actions that shifted the spotlight from 

proletarian revolution to symbolic actions with the cultural sphere as their major arena 

(Buechler, 1995). 

Precisely because they arise amidst the cultural sphere, one of the main debates around 

new social movements was whether they would or not have any political, structural outcomes. 

Although their motivating conflicts are, to some extent, detached from the conventional, 

institutionalized political sphere of established political parties and organizations, it does not 

necessarily mean that they are “apolitical” or that they do not have structural effects. Theorists 

of new social movements reject the apolitical label by arguing that “movements fighting on 

symbolic terrain can do more to expose contemporary forms of power than the more 

conventionally political movements” (Buechler, 1995, p.458). Though these movements 

usually lack strategies to altering institutionalized power, what they do is to adopt and 

emphasize expressions of identity that challenge and repudiate the instrumental logic of 

systemic domination, rendering power relations visible (Melucci, 1989 in Buechler, 1995). To 

Brant (1986, in Buechler, 1995, p.451) new social movements bring about political 

transformation, even if discrete, “in terms of consciousness raising, political socialization and 

the politicization of decision making”.  

These structural transformations are seen as possible under the assumption that the 

world has a socially constructed nature, in which power relations, identities, social grievances 

and interests are not structurally determined and, therefore, are able to be rearranged (Buechler, 

1995). When social movements render unbalanced power relations visible, people may stop 

reproducing the norms which allowed the existence of such imbalance; new generations will be 

socialized under new, defying notions; and with the passage of time, the entire set of power 

relations will have been resignified. In this sense, centralized or institutionalized organizational 

forms are not prerequisites for successfully transformative mobilization. 
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Collective identity 

 

 Before ‘new social movements’ came to scene, resource mobilization was the 

predominant model for analyzing social movements. This model concentrated on the structural 

and material shifts that gave actors the resources to act collectively while pursuing their 

interests. It presumed an already-exiting collective actor, with already-given grievances and 

interests, able to recognize opportunities for action (Polleta & Jasper, 2001, p.286). This 

approach did not answer how individuals came to form a collectivity in the first place – and 

recognize themselves as part of it – nor did it answer how their shared interests came to be 

(Melucci, 1995; Polleta & Jasper, 2001). Researchers turned to collective identity to fill these 

gaps. 

 Collective identity is an interactive, relational, open-ended process (Melucci, 1995), by 

which groups develop a shared sense of “we-ness” and “collective agency”. (Snow, 2001 in 

Hunt & Benford, 2004). According to Alberto Melucci (1995), one of the most relevant 

proponents of the concept, collective identity is interactive because it is produced by a network 

of several individuals who communicate, exchange different orientations, influence each other, 

negotiate and make decisions (p.45), and it is also relational because a collective actor exists on 

the basis not only of what it is, but also of what it is not, meaning that self-identification “rests 

on the ability of a movement to locate itself within a system of relations” (p.47). A collective 

actor is in constant self-evaluation. As new elements come to surround it over time, redefining 

itself continuously is a necessary ability – that is why collective identity should be understood 

as an open-ended process instead of as a product (p.49-51).  

To Taylor and Whittier (1992, in Hunt & Benford, 2004), the construction of collective 

identity involves boundaries, consciousness and negotiation. Boundaries refer to the lines 

drawn by the collectivity to demark the differences between the challenging group and the 

dominant groups, between insiders and outsiders, between ‘us’ and ‘them’. Consciousness is 

what gives meaning to the boundaries; it refers to the awareness of the implications of belonging 

to a minority group (the struggle, the grievance) which will guide the realization of the group’s 

interests. Finally, negotiation entails “the symbols and everyday actions subordinate groups use 

to resist and restructure existing systems of domination” (p.442). 

Combining the definitions offered by Melucci, as well as Taylor and Whittier, Ayers 

(2003) summarizes collective identity as “an interactive and shared definition system that 

incorporates boundary markers, consciousness and complex levels of negotiation to situate the 

individuals and the group in the larger arena of a dominant-subordinate belief system” (p.152). 

It is a process that also involves emotional investments translated in a strong sense of solidarity 

and commitment (Hunt & Benford, 2004) in such a way that, to the members of the collectivity, 

“an injury to one is an injury to all” (Fantasia, 2001 in Hunt & Benford, 2004, p.439). 

According to Melucci (1988, in Hunt & Benford, 2004) “the propensity of an individual 

to become involved in collective action is [...] tied to the differential capacity to define an 

identity, that is, to the differential access to resources that enable him to participate in the 

process of identity building” (p.437). That means that the more a person engages in negotiating 

a collective identity, more likely they are to take action on behalf of such collectivity. Because 

social media has the potential to ‘democratize’ the access to the resources mentioned by 

Melucci, studying the nexus between social media and social movements would seem like a 
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natural next step in the scholarship. Yet, this has not been the path chosen by the majority of 

scholars. This is examined in the next section. 

 

Social media and user-generated content: turning away from collective identity? 

 

Due to the popularization and widespread reach of the internet as well as to the mobility 

and interconnectedness of online social network platforms, there has been an explosion of user-

generated content and the transition from media consumption to media ‘prosumption’ (Meek, 

2012, p.1429). That means that a large share of the world’s population no longer is a mere 

consumer of media-content, but also a producer of it. Although the agency of social media users 

in this prosumption is not absolute – since platforms measure and manipulate the ways in which 

user-generated content is conveyed and reproduced by means of algorithmic power, 

significantly interfering in the structure of interactions without user awareness or control 

(Milan, 2015) – to Milan (2015), “it is hard to deny that social media have multiplied the 

opportunities and venues for self-expression” (p.889).  

Social media are interactive media and, as the process of collective identity construction 

is one of interactiveness, it is only natural to expect that social groups would make use of 

platforms such as Twitter, Facebook, YouTube and others of the kind in order to negotiate their 

identities. Keeping in mind Melucci’s arguments, it is also reasonable to expect that the 

popularization of interactional resources brought by such platforms would allow more people 

to engage in symbolic production and, consequently, in collective action. Taking into 

consideration these assumptions, as well as the specificities of the online platforms (mainly 

their algorithmic power), it would be crucial to understand how the new software-mediated 

interactions have redefined the construction of collective identity (Milan, 2015). 

However, and quite surprisingly, the initial literature investigating the nexus between 

social media and social movements has largely marginalized collective identity. As noticed by 

Gerbaudo and Treré (2015), this literature has adopted a “narrowly instrumental view” (p.867), 

focused only on the material, organizational and strategic consequences of social media use for 

protest purposes – such as how social media facilitate communication flows and coordination 

– while completely ignoring the content of the user-generated messages and the symbolic nature 

of these communicative processes. Resource mobilization was put back under the spotlight.  

A great share of this literature has operated on the assumption that collective identity is 

no longer a central or necessary element to mobilization (Treré, 2015, reviews this literature). 

Relying heavily on ‘big data’ quantitative analysis, scholars have followed a trend systematized 

by Bennett and Segerberg’s theory of ‘connective action’, which claims that “the traditional 

logic of collective action is being progressively overtaken by the logic of connective action, in 

which participation and engagement become highly flexible and personalized. While the logic 

of collective action relied on the presence of collective identity, this new logic does not require 

[…] the symbolic construction of a ‘we’” (2012, in Gerbaudo & Treré, 2015, p.867). 

Critics to this research tendency (Gerbaudo & Treré, 2015; Kavada, 2015; Treré, 2015) 

point out that, if on the one hand it has brought relevant insights on the decline of formal 

organization and the rise of individualized forms of engagement, on the other hand it incurred 

in an overstatement when deeming collective identity as irrelevant. Even in the 90s – prior to 

any social media – scholars already pointed out that collective identity did not necessarily 
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precede mobilization. According to Jasper (1997, in Polleta and Jasper 2001, p.291) a “moral 

shock” created by a photograph of a tortured animal, for example, could mobilize people to 

action without the need for a shared identity. That does not automatically entail that collective 

identity is removed from digital social movements, especially from ones based on more long-

lasting grievances. Acknowledging that, a more recent wave of works (Kavada, 2015; Milan, 

2015; Treré, 2015; Gal et al., 2015) have called for the return of collective identity to the field.  

While Bennett and Segerberg argue that movements born in the digital era (such as 

Occupy Wall Street and Indignados) follow a logic based on “far more individualized and 

technologically organized sets of processes that result in action without the requirement of 

collective identity framing” (2012, in Gerbaudo and Treré, 2015, p.867), I argue it is reasonable 

to contend that, in the digital era, collectivities are negotiating their identity, through 

individualized and technologically organized sets of processes, resulting in some degree of 

structural change, even when they do not produce collective action in its more traditional sense 

(such as street marches, sit-in protests, flash mobs, etc.). This argument comprises two major 

aspects: 

First, it is true that, through digital technology, social movements are articulated in a 

much more decentralized and individualized manner, but that does not inhibit the creation of 

shared definitions. While examining part of a wave of more than 50,000 videos posted on 

YouTube by the LGBTQ community under the hashtag “it gets better”, Gal et al. (2015), 

noticed that although the content of each video was extremely personal (focused on life 

experiences of each user), the recurrence (and occasional subversion) of themes, symbols and 

narrative styles served as ‘boundary work’ of the meanings around being LGBTQ. In the videos, 

as well as in the interactions they spawned in the form of comments, likes, dislikes and shares, 

there was an identity narrative being developed. With this example, it is easy to see that, 

although decentralized and loosely organized, the LGBTQ community used the interactive 

nature of the social media platforms to draw and negotiate boundaries, acknowledging their 

unfavorable place within a dominant-subordinate belief system and developing mechanisms of 

resistance. As argued by Milan (2015) “with individuals contributing to symbolic production 

in the first person, movement organizations have lost their regulatory role in defining […] 

narratives” (p.895); they are no longer necessary as the individuals select, highlight and share 

the content in a manner that ends up filtering it and determining what fits to the collective 

narrative and what does not. The established logic of membership has also been challenged as 

people can join a cause (and consider themselves as part of a collectivity) with just one click 

(Kavada, 2015).  

Second, because user-generated content is public and long-lasting, the physical 

embodiments of protest – such as encampments, street demonstration, and flash mobs – may 

cease to be essential. These physical embodiments - outcomes of the interactive process of 

meaning-construction and material incarnations of the activists’ grievances, beliefs and 

emotions (Gamson, 1992, in Milan, 2015, p.890) - used to be necessary to render the movement 

visible in a world prior to the internet. If it didn’t take the streets, a movement would never 

became known by the general public, would not gain attention of the traditional media and 

would cease to exist. On social media, the content generated by users is public: it can be 

accessed by anyone, anywhere in the world, at anytime (even years after it was originally 

posted). In addition to that, “social media enable users to appeal to other people by means of 



371 
 

tags, citations and mentions, spreading content to bystanders” (Milan, 2015, p.896). It is social 

media’s very nature to exponentially boost visibility. When social groups, such as the LGBTQ 

movement assessed by Gal et al. (2015), negotiate their collective identity online via videos, 

video-responses, tweets, Facebook posts and comments, not only movement members have 

access to the meanings, identities and narratives being conveyed through such content: also 

bystanders and even opponents have access to it. Though it may contribute in rendering social 

movements more “fragile, contradictory and unstable” (Milan, 2015, p.895), it also makes them 

extremely visible, with reduced costs.  

If we recall that the transformative power of movements operating in the cultural sphere 

is to render power relations visible, then the visibility social movements have on the internet 

may be itself enough, diminishing the need to take the streets. By negotiating their identities 

‘out in the open’ social movements reveal their grievances and interests (as fluid as they may 

be) to the general public, without even having to come up with an strategy or acting collectively 

outside the virtual realm. Bystanders may internalize the message; stop reproducing the norms 

which allowed imbalanced power relations; and start socializing new generations under 

completely resignified social norms. In this sense, not only institutionalized forms of 

movements are not a prerequisite for transformation, organized collective action is also not. 

 

Conclusion 

 

 The arguments gathered throughout this paper have shown that collective identity is still 

a relevant concept, able to bring interesting insights to the scholarship of social movements 

even in the digital era. Contrary to the new tendency in research that embraces the belief that 

the digital decentralization and individualization of social movements have rendered collective 

identity irrelevant, the analysis done here leads to believe that not only user-generated content 

(as decentralized and individualized it may be) has been used to negotiate identities, it may also 

have served the purpose of collective action while doing so. To gain significance, and leave the 

terrain of ‘guesswork’, these theoretical inputs need, of course, to be better contoured by a 

substantial corpus of empirical assessments which still has not been developed. In this sense, 

this paper has intended to serve both as a springboard and an invitation for future research. 
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HAAGSKA KONFERENCIA MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA 

SÚKROMNÉHO: HISTÓRIA, PRÍTOMNOSŤ A SÚČASNÉ VÝZVY 

 

Natália Schneiderová 

 

Abstrakt 

Haagska konferencia medzinárodného práva súkromného je medzivládnou organizáciou, ktorá 

pôsobí od roku 1893 a zaoberá sa unifikáciou pravidiel týkajúcich sa medzinárodného práva 

súkromného, pričom svoju činnosť sústredí predovšetkým na tri hlavné oblasti- medzinárodná 

právna spolupráca a civilné konanie, medzinárodné obchodné a finančné právo a 

medzinárodné rodinné právo a nehnuteľnosti. Od prijatia svojho Štatútu v roku 1951, na 

základe ktorého sa stala permanentnou organizáciou, vypracovala 38 medzinárodných 

dohovorov a v súčasnosti má 83 členov a ich počet rastie. Konferencia reaguje na neustále sa 

meniaci charakter medzinárodného práva súkromného a prostredníctvom svojej legislatívnej 

činnosti má vplyv na právny poriadok 150 štátov sveta.  

 

Abstract 

The Hague Conference on Private International Law is the intergovernmental organisation, 

which was established in 1893. Its main goal is to work for the progressive unification of the 

rules of private international law, mainly in the areas of international legal co-operation and 

litigation, international commercial and finance law and international family and property 

relations. Since it adopted its Statute in 1951, it has become the permanent organisation, which 

has developed 38 international conventions. At present, The Hague Conference counts 83 

members and continues to rise. It develops and shapes private international law and as a result 

of its legislative work, the Conference encompasses 150 countries around the world.  

 

Úvod  

  

 Haagska konferencia medzinárodného práva súkromného, alebo len „Konferencia“, je 

medzivládnou organizáciou, ktorej účelom je v súlade s článkom 1 jej Štatútu „pracovať na 

pokrokovej unifikácii pravidiel medzinárodného práva súkromného“. V súčasnosti ju tvorí 83 

členov (82 štátov a Európska únia) a svoj „legislatívny cieľ“ realizuje predovšetkým 

prostredníctvom mnohostranných dohovorov zameraných na zjednocovanie kolíznych noriem, 

pričom pozornosť venuje najmä oblastiam rodinného, dedičského, obchodného a finančného 

práva a oblasti medzinárodnej justičnej spolupráce. Konferencia sa v priebehu desaťročí stala 

centrom justičnej, ale aj administratívnej kooperácie v oblasti medzinárodného práva 

súkromného, a aj keď jej členskú základňu tvoria štáty (a Európska únia), zaujímavosťou je, že 

jej cieľom je práca v prospech fyzických, ako aj právnických osôb a snaha o uľahčenie ich  

existencie a fungovania v medzinárodnom prostredí. Konferencia vyvíja aktivity smerujúce 

k tomu, aby tieto osoby mali vo vzťahoch s cudzím prvkom právnu istotu, a aby vedeli, akými 

pravidlami sa riadiť v prípade kolízie viacerých právnych poriadkov a ich noriem. (Hague 

Conference on…, 2017). Dôležitosť jej existencie podčiarkuje aj fakt, že podľa štatistík 

Organizácie Spojených národov približne 230 miliónov osôb nežije na  území štátu, ktorého 

majú štátne občianstvo.  
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Stručná história Konferencie  

 

 Prvé stretnutie Konferencie188 sa uskutočnilo 12. septembra 1893 na základe iniciatívy 

popredného právneho teoretika Tobiasa Assera a holandskej vlády, ich víziou bolo odstránenie 

právnych prekážok v súkromných vzťahoch s medzinárodným prvkom prostredníctvom 

negociačných procesov vedúcich k schváleniu dohovorov založených na jasných právnych 

princípoch, ktoré sú akceptovateľné pre väčšinu štátov. Konferencia bola vo svojich začiatkoch 

mimoriadne aktívna a do roku 1905 vypracovala nasledujúcich sedem dohovorov: 

- Dohovor o civilnom konaní z roku 1896 (nahradený v roku 1905) 

- Dohovor o rozhodnom práve týkajúceho sa  manželstva z roku 1902 (nahradený v roku 

1978) 

- Dohovor o rozhodnom práve a jurisdikcii v prípade rozvodu a odlúčenia z roku 1902 

(nahradený v roku 1970 Dohovorom o uznávaní rozvodov a zrušení manželského 

spolužitia) 

- Dohovor o poručenstve neplnoletých z roku 1902 (nahradený v roku 1961 Dohovorom 

o právomoci orgánov a rozhodnom práve vo veciach ochrany detí a neskôr v roku 1996 

Dohovorom o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu detí) 

- Dohovor o kolíznych normách týkajúcich sa účinkov manželstva na práva a povinnosti 

manželov v ich osobnom vzťahu a vo vzťahu k ich majetku z roku 1905 (nahradený 

Dohovorom o rozhodnom práve pre majetkové pomery v manželstve z roku 1978) 

- Dohovor o zbavení spôsobilosti k právnym úkonom a obdobných ochranných 

opatreniach z roku 1905 (nahradený Dohovorom o ochrane dospelých z roku 2000) 

- Dohovor týkajúci sa civilného konania z roku 1905 (nahradený Dohovorom o civilnom 

konaní z  roku 1954, Dohovorom 

o   doručovaní  súdnych  a   mimosúdnych  písomností  v 

cudzine  v  občianskych  a  obchodných  veciach  z roku 1965, 

Dohovorom  o   vykonávaní  dôkazov  v   cudzine  v  občianskych   a 

obchodných  veciach   z roku  1970 a  Dohovorom o uľahčení prístupu k justičným 

orgánom z roku 1980) (Van Loon, 2007). 

 

 Prvá generácia Haagskych dohovorov bola postupne nahradená modernejšími právnymi 

inštrumentmi (viď nasledujúca kapitola), a to aj v súvislosti s rozvojom obchodných vzťahov 

po druhej svetovej vojne a začatím novej éry existencie Konferencie, ktorá sa datuje od roku 

1951. V tomto roku sa uskutočnilo jej siedme zasadnutie, počas ktorého bol 16 štátmi189 prijatý 

Štatút- ten nadobudol účinnosťo 15. júla 1955 a Konferencia sa na základe tohto dokumentu 

stala permanentnou medzivládnou organizáciou. Hoci vo svojich začiatkoch išlo o „európske 

zoskupenie“, jej rozširovanie za hranice starého kontinentu sa začalo na sklonku 50. rokov 

minulého storočia pristúpením Japonska, ďalej pristúpením Spojených štátov 

                                                           
188 Prvej Konferencie sa zúčastnilo 13 štátov, konkrétne išlo o Rakúsko-Uhorsko, Belgicko, Dánsko, Francúzsko, 

Nemecko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Španielsko a Švajčiarsko. 
189 Konkrétne išlo o tieto štáty: Spolková republika Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Španielsko, Fínsko, 

Francúzsko, Taliansko, Japonsko, Luxembursko, Nórsko, Holandsko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo Veľkej 

Británie a Severného Írska, Švédsko, Švajčiarsko.   
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amerických, Kanady a Austrálie v 60. a 70. rokoch, ktoré boli nasledované krajinami Južnej 

Ameriky (Venezuela, Uruguaj, Mexiko) a východnej Európy (Poľsko, Maďarsko). 

S pristúpením zatiaľ posledného štátu- Saudskej Arábie v roku 2016- sa Konferencia rozšírila 

na 83 členov a zastúpenie si tak našli všetky kontinenty a právne systémy (Van Loon, 2007). 

 

Hraničné ukazovatele: domicil, štátna príslušnosť a obvyklý pobyt 

 

S postupným rozširovaním Konferencie o nové členské štáty bolo potrebné vyriešiť aj 

otázku hraničného ukazovateľa medzi krajinami „common law“, ktoré sa opierali o princíp 

domicilu („domicile“) a krajinami patriacimi ku kontinentálnej Európe, ktoré najmä spočiatku 

presadzovali princíp štátnej príslušnosti („nationality“), čo v praxi znamenalo, že napríklad na 

španielskeho občana sa bude aplikovať španielsky právny poriadok aj v prípade, ak sa nachádza 

na cudzom štátnom území (Van Loon, 2007). 

Pod pojmom štátna príslušnosť sa rozumie určitý kvalifikovaný právny pomer alebo 

zväzok medzi fyzickou osobou a štátom, ktorého predpokladom je občianstvo. V prvých 

desaťročiach existencie Konferencie aplikácia princípu štátnej príslušnosti nezaznamenala 

výrazné komplikácie, jeho presadzovanie v medzinárodných vzťahoch sa však postupne 

ukázalo ako neudržateľné. Európou sa prehnala vlna nacionalizmu, vypukli dve svetové vojny, 

ktoré so sebou priniesli aj nový fenomén apolitov, ako aj osôb, ktoré boli štátnymi príslušníkmi 

dvoch a viacerých štátov. Politcký vývoj smeroval k postupnému oslabovaniu zväzku medzi 

občanom a štátom a štátne hranice už nepredstavovali značnú prekážku. Štáty sa tak postupne 

prestali riadiť prvou generáciou dohovorov, ktorej dominoval práve princíp štátnej príslušnosti. 

Čo sa týka princípu domicilu, v roku 1955 sa novým členom Konferencie stalo Spojené 

kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, v roku 1957 Švajčiarsko a v roku 1964 aj Spojené 

štáty americké nasledované Kanadou a Austráliou. Išlo o krajiny tzv. „common law“, teda 

zvykového práva, v právnych poriadkoch ktorých dominoval princíp domicilu. Pod pojmom 

domicil sa rozumie miesto, kde je osoba fyzicky prítomná a súčasne ho považuje za svoj domov, 

zároveň však ide o miesto, ktoré táto osoba považuje za skutočný, pevný, hlavný a stály domov, 

do ktorého sa zamýšľa vrátiť, aj keď sa momentálne nachádza mimo neho. Z hľadiska práva je 

potom osoba s týmto miestom neustále spojená (Pfeiffer, 2013).  Tento pojem však nebol 

jednotne vnímaný a definovaný ani v právnych systémoch krajín „common law“, čo prinášalo 

komplikácie v rámci rámci aplikácie medzinárodných dohovorov. 

 Haagska konferencia v roku 1955 vypracovala dohovor, ktorý zakotvil pravidlá v 

prípade kolízie princípu štátnej príslušnosti a pincípu domicilu, ktorý však nikdy nevstúpil do 

platnosti. Zaujímavosťou je, že v článku 5 tohto dohovoru bol domicil definovaný ako miesto, 

kde má osoba trvalý pobyt.190 Keďže uvedený dohovor  nezaznamenal medzi štátmi úspech, 

naďalej sa vyskytovali spory ohľadom hraničného ukazovateľa a bolo potrebné rozhodnúť, 

akým smerom sa unifikácia kolíznych pravidiel bude uberať v prípade stretu týchto dvoch 

princípov.                  Ako kompromis sa ukázalo presadzovanie princípu obvyklého pobytu 

(„habitual residence“), ktorý sa stal hraničným ukazovateľom v prípade ak nastal spor o voľbe 

aplikovateľného práva či súdu, ktorý mal právomoc v danej veci rozhodovať. Pojem obvyklý 

                                                           
190 „Le domicile, au sens de la présente Convention, est le lieu où une personne réside habituellement, à moins 

qu'il ne dépende de celui d'une autre personne ou du siège d'une autorité.“  
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pobyt nebol úplne nový a obsahovali ho už dva dohovory z prvej generácie- Dohovor o 

poručenstve neplnoletých z roku 1902 a Dohovor o zbavení spôsobilosti k právnym úkonom a 

obdobných ochranných opatreniach z roku 1905, v oboch prípadoch však dominoval princíp 

štátnej príslušnosti a princíp obvyklého pobytu v nich nehral významnú úlohu.  

Princíp obvyklého pobytu začal čoraz intenzívnejšie presadzovať od 60.rokov, pričom 

medzi jeho základné obsahové zložky patrí fyzická prítomnosť v určitom štáte, ako aj doba, 

ktorú osoba strávi na území konkrétneho štátu. Faktický vzťah osoby k miestu pobytu však nie 

je dostačujúci. Toto spojenie musí vykazovať určitú kvalitu, ktorá spočíva v integračnom 

aspekte, musí ísť o akúsi formu asimilácie ku krajine, nejde len o obyčajnú prítomnosť osoby 

v určitom štáte (Pfeiffer, 2013). Aj keď stále nejde o bezchybné kritérium, ktoré by so sebou 

neprinášalo problémy, dospelo však aspoň z časti k zjednoteniu medzinárodnej úpravy a k 

spojeniu myšlienok štátov „common law“ a štátov kontinentálnej Európy. 

 

Súčasné trendy v práci Konferencie 

 

 Konferencia je najstaršou z medzinárodných organizácií sídliacich v holandskom 

Haagu a jej víziou je pracovať v prospech jednotlivcov, rodín ako aj právnických osôb, ktorých 

životy a aktivity presahujú hranice jedného štátu a jedného právneho systému. Jej cieľom je 

presadzovať účinné urovnávanie sporov, efektívnu správu a vládu práva pri rešpektovaní 

rôznorodosti právnych poriadkov. Zároveň ide o fórum, v rámci ktorého členské krajiny 

rozvíjajú spoločné pavidlá medzinárodného práva súkromného za účelom koordinácie a úpravy 

vzťahov medzi rôznymi právnymi systémami v situáciách s cudzím prvkom. Konferencia 

zároveň propaguje justičnú a administratívnu spoluprácu v oblastiach ochrany rodiny a detí, 

civilného konania a obchodného práva, zároveň poskytuje vysoký štandard právnych služieb, 

technickú pomoc a informácie pre členské aj nečlenské krajiny, ich zástupcov ako aj ďalšie 

relevantné subjekty.        V súčasnosti Konferencia vyvíja snahu v predovšetkým v oblastiach 

úpravy spolužitia mimo manželstva, rodičovstva a surogačného rodičovstva a v oblasti ochrany 

turistov.            Konferencia od prijatia Štatútu vypracovala 38 medzinárodných dohovorov, 

ktoré sú zamerané predovšetkým na tri oblasti- medzinárodná právna spoluprácu a civilné 

konanie, medzinárodné obchodné a finančné právo a medzinárodné rodinné právo a 

nehnuteľnosti. Tieto dohovory sú predmetom pravidelnej revízie zo strany špeciálnej komisie 

a sú otvorené na prijatie alebo ratifikáciu aj nečlenskými štátmi Konferencie. Aj keď nie všetky 

dohovory sa stali súčasťou právnych poriadkov štátov, Konferencia má aj týmto spôsobom  

vplyv na právne systémy členských aj nečlenských štátov (Hague Conference on…, 2017). 

Činnosť Konferencie sa taktiež stala zdrojom inšpirácie pre unifikáciu medzinárodného 

súkromného práva na regionálnej úrovni, ako sa to stalo napríklad v prípade Organizácie 

amerických štátov.  

Konferencia taktiež predstavuje platformu pre posilnenie spolupráce a komunikácie 

medzi súdmi a orgánmi jednotlivých štátov, taktiež udržiava úzke vzťahy s Organizáciou 

Spojených národov, a to najmä s jej Komisiou pre obchodné právo a Vysokým komisárom pre 

utečencov, ďalej s Radou Európy, Európskou úniou, Organizáciou amerických štátov, 

Medzinárodným inštitútom pre unifikáciu súkromného práva a ďalšími medzinárodnými 

organizáciami (Van Loon, 2007). Konferencia sa snaží komunikovať s verejnosťou aj 

prostredníctvom svojej internetovej stránky dostupnej v anglickej a francúzskej verzii, na 
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ktorej- samozrejme okrem Štatútu, dohovorov a protokolov- publikuje rôzne iné dokumenty. 

Primárne ide o tzv. „actes et documents”, ktoré sú zbierkou prepisov z diskusií, rokovaní a 

prípravných prác na plenárnych zasadnutiach, ktoré vedú k tvorbe a prijatiu dohovorov. 

Konferencia ďalej publikuje aj vysvetľujúce správy, ktorých cieľom je objasniť verejnosti širší 

zmysel a cieľ jednotlivých dokumentov. Na stránke možno nájsť aj rôzne brožúry, príručky a 

sprievodcov, ktoré slúžia najmä relevantným orgánom jednotlivých štátov pri aplikácii 

dohovorov. Obežník pre sudcov týkajúci sa medzinárodnej ochrany detí, ktorý bol prvýkrát 

publikovaný v roku 1999, slúži ako nástroj na prehĺbenie medzinárodnej súdnej spolupráce v 

tejto oblasti. Výročné správy Konferencie informujú o jej aktivitách a progrese vzhľadom k 

vytýčeným cieľom a Stále byro taktiež štvrťročne publikuje krátke správy o aktivitách 

Konferencie v oblasti rodinného práva. Aj týmto spôsobom sa Konferencia snaží priblížiť svoju 

činnosť nie len subjektom, ktoré sa o túto oblasť práva zaujímajú, ale aj bežnej verejnosti 

(Hague Conference on…, 2017). 

 

Slovenská republika a Konferencia 

 

 Slovenská republika sa stala členom Konferencie 26. apríla 1993 ako nástupnícky štát 

po bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republike. Gestorom jej členstva a národným 

orgánom pre styk s Konferenciou je Ministerstvo spravodlivosti SR. Výkon týchto funkcií 

v rámci ministerstva zabezpečuje odbor medzinárodného práva súkromného a procesného. 

Slovenská republika je zmluvnou stranou nasledujúcich dohovorov vypracovaných 

Konferenciou: 

- Dohovor o civilnom konaní z roku 1954 

- Dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti k deťom z roku 1958 

- Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z roku 

1961 

- Dohovor o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych 

a obchodných veciach z roku 1965 

- Dohovor o uznávaní rozvodov a zrušení manželského spolužitia z roku 1970 

- Dohovor o práve použiteľnom na dopravné nehody z roku 1971 

- Dohovor o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach z roku 

1970 

- Dohovor o medzinárodnej správe majetku zosnulých z roku 1973 

- Dohovor u uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti z roku 1973 

- Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí z roku 1980 

- Dohovor o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine z roku 1980 

- Dohovor o chrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach z roku z roku 1993 

- Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti 

rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z roku 1996 

- Dohovor o dohodách o voľbe súdu z roku 2005 

- Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny z roku 

2007 

- Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť 
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Čo sa týka vyššieuvedeného pojmu obvyklého pobytu, ten  sa premietol aj do 

slovenského zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení 

neskorších predpisov, ktorého účelom je ustanoviť, ktorým právnym poriadkom sa spravujú 

občianskoprávne, rodinné, pracovné a iné podobné vzťahy s medzinárodným prvkom 

(Ministerstvo spravodlivosti SR, 2017). 

 

Záver 

 

Konferencia je prominentnou organizáciou na poli medzinárodného práva súkromného, 

z pera ktorej pochádzajú významné právne akty. Dôležitým faktorom vzhľadom na činnosť 

Konefencie je, že jej 83 členov reprezentuje všetky kontinenty a hlavné právne systémy sveta, 

a keďže ďalších 68 štátov je zmluvnou stranou aspoň jedného z jej dohovorov, táto organizácia 

má vplyv na právny poriadok 150 štátov sveta. Konefencia reaguje aj na výzvy súvisiace s 

globalizáciou a neustále sa meniacim charakterom medzinárodného práva súkromného, 

aplikuje už existujúce právne princípy na novovzniknuté situácie. Právnu terminológiu 

obohatila prostredníctvom svojich dohovorov o pojem obvyklý pobyt, ktorý sa spočiatku 

používal len v oblasti medzinárodného práva súkromného, neskôr sa začal používať aj v oblasti 

medzinárodného práva procesného ako kritérium pre založenie medzinárodnej súdnej 

právomoci. Konferencia prostredníctvom svojej činnosti buduje mosty medzi rôznymi 

právnymi poriadkami a ich normami a zasahuje tak do každodenných životov fyzických a 

právnických osôb. V tejto oblasti by však mohla efektívnejšie propagovať svoju činnosť, aby 

sa dostala do povedomia širšej verejnosti. Treba však skonštatovať, že jej existencia má zmysel 

aj takmer 125 rokov od jej vzniku a je stále významným činiteľom v oblasti medzinárodného 

práva súkromného.  
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NAHRADENIE VÄZBY ELEKTRONICKÝM NÁRAMKOM  
 

Eva Sihelniková 

 

Abstrakt 

V príspevku na tému Nahradenie väzby elektronickým náramkom je rozobratý návrh na 

zavedenie elektronického náramku ako samostatného inštitútu nahradzujúceho väzbu, teda nie 

len ako jedného z povinností a obmedzení. V článku je poukázané aj na výhodu spočívajúcu v 

hospodárnosti pri ich využívaní.  Sú v ňom rozobraté aj dôvody väzby, nakoľko aktuálna právna 

úprava nahradenia väzby diferencuje možnosť jej nahradenia aj s ohľadom na dôvody väzby.  

 

Abstract 

The article named Replacement of the custody by the electronic bracelet analyzes the proposal 

of the establishment the electronic bracelet as the sole institute which can replace the custody, 

not just as obligation and limitation. It also deals with advantage of such institute which lies in 

its economic benefit when applying. There are also analysed reasons of custody in the article 

as the actual legal regulation of such replacement differs possibilities of its application just in 

regards to reasons for custody. 

 

Osobná sloboda je jedným z najzákladnejších ľudských práv garantovaných  priamo 

najvyšším zákonom štátu č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Ústava SR“). V zmysle čl. 17 ods. 1 Ústavy SR sa osobná sloboda 

zaručuje, pričom podľa ods. 5 tohto článku  do väzby možno vziať iba z dôvodov a na čas 

ustanovený zákonom a na základe rozhodnutia súdu. Väzba je inštitútom trestného práva 

procesného, na základe ktorého dochádza k obmedzeniu osobnej slobody jednotlivca, ako aj 

niektorých jeho ďalších práv, voči ktorému sa vedie trestné konanie – osoby obvineného. 

Keďže nikoho nemožno pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví 

zákon, je nevyhnutné, aby v právnom štáte bolo v zákone obsiahnuté striktné vymedzenie 

inštitútu umožňujúceho obmedzenie osobnej slobody jednotlivca.  

Väzba, je upravená v zákone č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších 

predpisov. (ďalej len ako „Trestný poriadok“ alebo „TP“). Definícia uvedeného pojmu nie je 

priamou súčasťou Trestného poriadku a v tomto prípade je preto potrebné vychádzať najmä 

z komentárov k tomuto právnemu predpisu. „Väzba je dočasným obmedzením niektorých 

občianskych práv a slobôd zaručených Ústavou SR a EDĽP a súčasne predstavuje 

najzávažnejší zásah do výkonu týchto práv vrátane práva na osobnú slobodu, okrem výkonu 

trestu odňatia slobodu.“ (Čentéš, 2017, s. 226)  Väzba tak predstavuje zaisťovací inštitút 

slúžiaci k dosiahnutiu účelu trestného konania. Rozhodovanie o väzbe nemožno chápať ako 

rozhodovanie o vine, či nevine obvineného a je teda prirodzené, že konanie o väzbe je vedené 

vždy len v rovine pravdepodobnosti a nie istoty ohľadne dôsledkov, ktoré môžu nastať, ak 

nebude obvinený držaný vo väzbe. (Sihelniková – Orviský, 2016 s. 240) Z vyššie uvedeného je 

zrejmé, že väzba nemá sankčnú povahu. Väzbou sa teda rozumie dočasné – po zákonom presne 

stanovený čas – obmedzenie osobnej slobody jednotlivca – osoby, voči ktorej sa vedie trestné 

konanie – teda obvineného, ak je daný aspoň jeden z dôvodov väzby tak, ako ich upravuje 
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Trestný poriadok v ust. § 71 ods. 1 písm. a), b) a c).  Základnými predpokladmi pre vzatie 

obvineného do väzby teda sú:  

- existencia skutku, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, objektivizovaná skutočnosťami 

zistenými v trestnom konaní,  

- existencia zákonných znakov konkrétneho trestného činu v skutkových okolnostiach,  

- existencia dôvodov na podozrenie, že skutok spáchal obvinený a  

- existencia konania obvineného alebo iných konkrétnych skutočností, z ktorých vyplýva 

dôvodná (reálna) obava z následku alebo viac následkov uvedených pod písmenami a), 

b), c). (www.epi.sk) 

V závislosti od okolností, ktoré v danom prípade skutkovo odôvodňujú vzatie 

obvineného do väzby rozlišujeme väzbu útekovú, kolúznu a preventívnu. Dôvody útekovej 

väzby charakterizuje Trestný poriadok v ust. § 71 ods. 1 písm. a) tak, že obvinený ujde, alebo 

sa bude skrývať za tým účelom, aby sa vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu. K problematike 

útekovej väzby sa Najvyšší súd SR vyjadril nasledovne: „Z ustanovenia § 71 ods. 1 písm. a) 

TP jednoznačne vyplýva, že osobná sloboda obvineného môže byť obmedzená len vtedy, ak sú 

dané konkrétne skutočnosti odôvodňujúce útek obvineného, prípadne jeho skrývanie sa, aby sa 

tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestnému postihu za spáchaný skutok.“ (Uznesenie NS SR 

zo dňa 03.06.2009, sp. zn. III ÚS 155/09-12). V rozhodnutí v prípadoch Becciev proti 

Moldavsku, rozsudok zo dňa 4.10.2005, č. 9190/03, bod 58 a Shenoyev proti Rusku, rozsudok 

zo dňa 10.6.2010, č. 2563/06, bod 59 vyplýva, že: „Nebezpečenstvo úteku by malo byť 

posudzované s ohľadom na rôzne faktory, zvlášť tie týkajúce sa povahy dotyčnej osoby, jej 

spôsoby, domov, zamestnanie, majetok, rodinné vzťahy a všetky druhy väzieb k štátu, v ktorom 

je proti nej vedené trestné stíhanie. Judikatúra rieši v súvislosti s útekovou väzbou aj ďalší 

zaujímavý aspekt a to odôvodňovanie útekovej väzby výškou trestu. Európsky súd pre ľudské 

práva v rozhodnutí llijkov proti Bulharsku, rozsudok zo dňa 26.7.2001, č. 33977/96, bod 80 ̶81 

pripustil, že závažnosť trestu, ktorému obvinený čelí, je aspektom pri hodnotení rizika, že 

obvinený ujde, alebo že sa trestného činu dopustí znova. Zároveň však opakovane upozorňuje, 

že závažnosť vznesených obvinení (a z toho plynúca závažnosť hroziaceho trestu) nemôže 

sama o sebe slúžiť ako ospravedlnenie dlhotrvajúcej väzby. (aj Nález Ústavného súdu I. ÚS 

237/2015-52 zo dňa 03.02.2016) S uvedenými rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské 

práva korešponduje aj názor Ústavného súdu Českej republiky vyjadrený v náleze zo dňa 

28.04.2014, sp. zn. I. ÚS 1694/2014: Ústavný súd rovnako vo svojich nálezoch príkladmo 

uviedol, ktoré ďalšie faktory vedľa dĺžky hroziaceho trestu, sú pre odôvodnenie útekovej väzby 

relevantné a súdy by na ne mali prihliadať.  

Ďalším druhom väzby je kolúzna väzba. Ku kolúznej väzbe sa vo svojom uznesení zo 

dňa 17.06.2014, sp. zn. 3Tost 23/2014, vyjadril aj Najvyšší súd Slovenskej republiky 

nasledovne: Ustanovenie § 71 ods. 1 písm. b/ Trestného poriadku nevymedzuje dôvody kolúznej 

väzby taxatívnym spôsobom. Citované ustanovenie Trestného poriadku vyžaduje na naplnenie 

dôvodov väzby buď pôsobenie na svedkov, znalcov alebo spoluobvinených, alebo iné marenie 

objasňovania skutočností závažných pre trestné stíhanie. Dôvodom kolúznej väzby nemusia byť 

len tie skutočnosti, že obvinení pôsobili na konkrétnych svedkov, ale môžu nimi byť aj iné 

skutočnosti a iné marenia skutočností závažných pre trestné stíhanie Trestný poriadok teda 

podmieňuje možnosť vzatia obvineného do väzby existenciou dôvodnej obavy vyplývajúcej buď 

z konania obvineného alebo z ďalších konkrétnych skutočností. Pod pojmom pôsobenie na 
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svedkov, znalcov alebo spoluobvinených sa v zmysle komentára k Trestnému poriadku 

rozumie také konanie obvineného, ktoré spočíva v jeho snahe ovplyvniť vyššie uvedené 

subjekty trestného konania tak, aby ich výpovede alebo podaný znalecký posudok 

nekorešpondovali so skutočnosťou, čo by smerovalo k nesprávnemu zisteniu skutkového stavu. 

Trestný poriadok pritom nediferencuje, či sa jedná o svedkov, znalcov a spoluobvinených, ktorí 

už v konaní podali výpoveď alebo ešte nie. (Čentéš, 2017, s. 227) Z rozhodnutia Najvyššieho 

súdu SR sp. zn. 2To 8/2005 vyplýva, že na zánik dôvodov kolúznej väzby nemá vplyv 

skončenie prípravného konania a podanie obžaloby. 

 Najvyšší súd vo vzťahu ku kolúznej väzbe konštatoval, že: Samotná tzv. kolúzna väzba 

v zmysle § 71 ods. 1 písm. b/ Tr. por. v porovnaní s inými väzobnými dôvodmi znamená 

citeľnejší zásah do osobnej slobody jedinca a existencia dôvodnosti takejto väzby je spravidla 

spojená s určitým stavom a nielen s konaním osoby, ktorej je z dôvodu tzv. kolúzneho správania 

obmedzená osobná sloboda. (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 

16.07.2014, sp. zn. 1 Tost 26/2014). K trvaniu kolúznej väzby po vyhlásení rozsudku Najvyšší 

súd uviedol nasledovné: Je potrebné k skutočnostiam uvedeným v sťažnosti prokurátora Úradu 

špeciálnej prokuratúry Slovenskej republiky a vyjadreniam obvinených prostredníctvom 

obhajcov v sťažnostiach uviesť, že kolúzne dôvody väzby tým, že bol vyhlásený rozsudok, 

pominuli. K argumentom prokurátora, že do právoplatnosti skončenia veci ešte môžu byť 

vykonané dôkazy, Najvyšší súd Slovenskej republiky uvádza, že tieto skutočnosti sami osebe 

neznamenajú, že obvinený bude na niekoho pôsobiť pri vykonávaní dôkazov, resp. inak mariť 

objasňovanie skutočností závažných pre trestné konanie. Pri tzv. kolúznej väzbe Trestný 

poriadok podmieňuje možnosť vzatia obvineného do väzby alebo jej trvanie existenciou 

dôvodnej obavy z pôsobenia obvinených na svedkov, znalcov, spoluobvinených, alebo iného 

marenia objasňovania skutočností závažných pre trestné stíhanie alebo iných ďalších 

konkrétnych skutočností. Výklad pojmu konkrétnych skutočností musí vychádzať zo skutkových 

okolností a dôkaznej situácie v konkrétnej trestnej veci. (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky, zo dňa 10.12.2014, sp. zn. 6Tost 40/2014) 

Posledným druhom väzby je tzv. preventívna väzba. V zmysle uznesenia Najvyššieho 

súdu Slovenskej republiky zo dňa 08.03.2012, sp. zn. 5 Tost 7/2012 je zmyslom preventívnej 

väzby zaistiť osobu obvineného, u ktorej existuje dôvodná obava vyplývajúca z konkrétnych 

skutočností, že bude opakovať trestný čin, pre ktorý je stíhaný, dokoná trestný čin, o ktorý sa 

pokúsil, alebo vykoná trestný čin, ktorý pripravoval, alebo ktorým hrozil. Uvedený väzobný 

dôvod sa v určitej miere odlišuje od zvyšných dvoch väzobných dôvodov a je založený na 

predpoklade, že účelom trestného stíhania je i predchádzanie trestnej činnosti. K preventívnej 

väzbe sa vyjadril aj Ústavný súd. Podľa názoru Ústavného súdu vysloveného v náleze II. ÚS 

597/2012 zo dňa 22.05.2013 sa v ustanovení § 71 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku 

nachádzajú tri samostatné dôvody preventívnej väzby, pričom prvý dôvod, teda že  „páchateľ 

bude pokračovať v trestnej činnosti“ si vyžaduje nie len zhodnotenie povahy ale aj závažnosti 

trestnej činnosti, ktorá bola doteraz obvineným páchaná, ale aj prihliadanie na okolnosti, ktoré 

vzhľadom na osobu obvineného, jeho rodinné pomery, sociálne pomery a prostredie v ktorom 

sa pohybuje, spolu vytvárajú alebo zintenzívňujú riziko ďalšieho páchania trestnej činnosti. 

K zohľadňovaniu predchádzajúcej trestnej činnosti obvineného pri posudzovaní dôvodnosti 

preventívnej väzby uvádzam, že súdmi akceptovateľnou skutočnosťou, ak ide o posúdenie 

nebezpečenstva, že sa obvinený dopustí konania, ktorému má väzba zabrániť, je aj 
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predchádzajúca trestná činnosť obvineného. Pokiaľ ide o preventívnu väzbu v judikatúre 

Európskeho súdu pre ľudské práva, v zmysle rozsudku Ječiuš vs. Litva z 31. júla 2000, nie je 

preventívna väzba Dohovorom dovolená. Podľa názoru Európskeho súdu pre ľudské práva je 

tento dôvod obmedzený len na to, aby bolo členským štátom umožnené prekaziť určitý 

konkrétny trestný čin, teda len na prekazenie trestného činu v štádiu pokusu, pre ktorý sa 

zároveň vedie trestné konanie. V súvislosti s predmetným judikátom Najvyšší súd Slovenskej 

republiky uviedol, že: Nebezpečenstvo opakovania trestného činu ako dôvod väzby neopiera 

ESĽP o slová Dohovoru „je nutné zabrániť spáchaniu trestného činu“, ale o oprávnenie, ktoré 

ESĽP priznáva zmluvným štátom stanoviť vedľa dôvodov uvedených v čl. 5 ods. 1 písm. c/ 

Dohovoru ďalšie dôvody zatknutia, ktoré pristúpia naviac k dôvodnému podozreniu. Z toho 

vyplýva, že dôvod väzby, tak ako je upravený v ustanovení § 71 ods. 1 písm. c/ Tr. por. a jeho 

aplikácia v judikatúre všeobecných súdov, nie je v rozpore s čl. 5 ods. 1 písm. c/ Dohovoru. 

(uznesenie NS SR 3 Tost 8/2016, sp. zn. 24.02.2016). 

Trestný poriadok v prípadoch existencie materiálnych dôvodov väzby ráta s jej 

nahradením. Nahradenie väzby je upravené v ust. § 80 a nasl Trestného poriadku. Z úvodu ust. 

§ 80 ods. 1 Trestného poriadku vyplýva, že zákon priamo zakotvuje nemožnosť nahradenia tzv. 

kolúznej väzby. V súvislosti s predmetným ustanovením je nevyhnutné poukázať na Nález 

Ústavného súdu sp. zn. I. ÚS 100/04-126 zo dňa 08.10.2014, v ktorom Ústavný súd vyslovil 

názor, že ust. článku 5 ods. Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd vylučuje, 

aby bolo zákonom obmedzené právo byť prepustený počas konania na záruku. V tomto smere 

je ustanovenie § 73 ods. 1 a 3 Trestného poriadku v nesúlade s čl. 5 ods. 3 Dohovoru. Z 

judikatúry k čl. 5 ods. 3 Dohovoru vyplýva, že je porušením tohto ustanovenia, ak je možnosť 

prepustenia na záruku vylúčená zákonom v prípadoch, keď je väzba založená na 

nebezpečenstve recidívy alebo ovplyvňovania svedkov alebo pre taxatívne stanovené trestné 

činy. Vzhľadom na ustanovenie čl. 154c ods. 1 Ústavy SR mali všeobecné súdy prednostne 

aplikovať čl. 5 ods. 3 Dohovoru, a nie Trestný poriadok. Z citovaného nálezu je zrejmé, že 

inštitúty nahradenia väzby je možné aplikovať aj v prípade, ak sú dané dôvody kolúznej väzby. 

Väzbu je možné nahradiť jednak zárukou záujmového združenia občanov alebo dôveryhodnej 

osoby, písomným sľubom obvineného, dohľadom probačného a mediačného úradníka 

a peňažnou zárukou. (Čentéš, 2012, s. 249)  

V prípade nahradenia väzby možno obvinenému uložiť jedno alebo viac primeraných 

obmedzení alebo povinností uvedených v ust § 82 ods. 1 Trestného poriadku, ktoré spočívajú 

najmä v zákaze vycestovania do zahraničia, zákaze vykonávať činnosť, pri ktorej došlo 

k spáchaniu trestného činu, zákaze návštev určitých miest, povinnosti odovzdať legálne držanú 

zbraň, zákaze vzďaľovať sa z miesta pobytu alebo z obydlia okrem vymedzených podmienok, 

povinnosti pravidelne alebo v určenom čase sa dostaviť na štátny orgán určený súdom, zákaze 

vedenia motorového vozidla a odovzdaní vodičského preukazu, zákaze styku s určitými 

osobami alebo zákaz úmyselne sa priblížiť k určitej osobe na vzdialenosť menšiu ako päť 

metrov, povinnosť zložiť peňažné prostriedky na účely zabezpečenia nároku poškodeného na 

náhradu škody, zákaz alebo obmedzenie kontaktu s určenou osobou v akejkoľvek forme vrátane 

kontaktovania prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby alebo inými obdobnými 

prostriedkami, alebo zákaze zdržiavať sa v blízkosti obydlia určenej osoby alebo v určenom 

mieste, kde sa takáto osoba zdržuje alebo ktoré navštevuje. Na účel kontroly dodržiavania 

uložených povinností alebo obmedzení môže súd nariadiť použitie technických zariadení podľa 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/301/#paragraf-73
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zákona č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon 

o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami“).  

Vychádzajúc aj z názoru Európskeho súdu pre ľudské práva vyjadreného v rozsudkoch 

Rokhlina v. Rusko č. 54071/00, zo dňa 12.10.2005, a Ilijkov v. Bulharsko č. 33977/96, zo dňa 

26.07.2001, v ktorom Európsky súd vyslovil názor, že využitie inštitútu väzby je prostriedkom 

ultima ratio, uvádzam ako návrh de lege ferenda využitie tzv. elektronických náramkov, teda 

technických zariadení podľa zákona o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými 

prostriedkami ako samostatného inštitútu nahradzujúceho väzbu. Teda nie len ako jedného 

z obmedzení, ktoré súd môže uložiť pri využití iného inštitútu nahrádzajúceho väzbu. Uvedené 

korešponduje aj s názorom Ústavného súdu vyjadreným z náleze I. ÚS 35/2014-53 zo dňa 

04.06.2013, v zmysle ktorého: Ústavný súd v úvode pripomína, že väzba predstavuje 

najzávažnejší zásah do osobnej slobody obvineného, ktorý je prípustný podľa čl. 17 ústavy a čl. 

5 Dohovoru. Väzba nie je trestom, ale je výlučne procesným opatrením, ktorého účelom je 

dočasne zaistiť osobu obvinenú z trestného činu pre potreby prebiehajúceho trestného konania 

obmedzením jej osobnej slobody. Väzba nemá sankčný charakter ani výchovné poslanie. Pri 

väzbe sa má podávať reštriktívna interpretácia jej dôvodov, pretože väzba ma závažné 

negatívne, sociálne a psychologické dôsledky. Väzba izoluje obvineného od jeho rodinného a 

sociálneho prostredia a môže slúžiť ako prostriedok nátlaku na obvineného. Z toho plynie tiež 

požiadavka prísnej proporcionality vo vzťahu ku sledovanému cieľu.“ Keby teda bolo možné 

nahrádzať väzbu využitím tzv. elektronického náramku podľa zákona o kontrole výkonu 

niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami, eliminovali by sa takéto negatívne sociálne 

a psychologické dôsledky nie len na obvineného, ale aj na jeho rodinu a v neposlednom rade 

by sa obmedzil negatívny dopad na jeho zamestnanie alebo podnikanie. Takáto osoba by teda 

vykonávala väzbu obdobným spôsobom ako keby jej bol uložený trest domáceho väzenia, 

avšak s tým rozdielom, že tu by sa možnosť aplikácie tohto inštitútu samozrejme neviazala na 

druh trestného činu ani výšku samotnej trestnej sadzby trestu odňatia, ktorý v prípade odsúdenia 

za daný skutok možno uložiť. V ďalšom náleze Ústavný súd uviedol, že: Väzba musí byť 

chápaná ako výnimočný prostriedok zaistenia obvineného na účely trestného konania v prípade 

zistenia skutočností ustanovených zákonom, ktoré odôvodňujú nevyhnutnosť jeho použitia v 

záujme včasného a náležitého objasnenia trestných činov a spravodlivého postihu ich 

páchateľov. Výnimočnosti tohto prostriedku musí zodpovedať aj jeho čas použitia tak, aby 

väzba nepresiahla v konkrétnom prípade s ohľadom na jeho okolnosti nevyhnutnú dobu. (II. ÚS 

55/98) Nahradenie väzby využitím tzv. elektronického náramku by umožňovalo monitorovať 

obvineného a zaručovalo by každodennú kontrolu jeho pobytu a pohybu a to možno dokonca 

lepšie, ako v prípadoch, kedy sa väzba nahrádzala „len“ dohľadom probačného a mediačného 

úradníka.  

Jeden deň výkonu pobytu osoby v ústave na výkon väzby a trestu predstavuje pre štát 

náklady približne v sume 39 EUR, mesačne sú tieto náklady približne vo výške 1170 EUR 

a ročne sa vyšplhajú na cca 14.000 EUR. Projekt tzv. elektronických náramkov bol realizovaný 

v čase, keď bol ministrom spravodlivosti JUDr. Tomáš Borec a prostriedky na tento projekt 

boli čerpané aj z eurofondov (OPIS). Na náramky sa použilo 27.000.000 EUR, a preto 

považujem rozšírenie ich používania aj v rámci samostatného inštitútu nahradzujúceho väzbu 

za hospodárny krok, nakoľko by sa ním mohla zrýchliť návratnosť tejto investície. Aktuálne je 
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možné s využitím náramkov monitorovať až 2.000 osôb, a preto sa domnievam, že zabezpečiť 

nahradenie väzby ich použitím by z kapacitného hľadiska nemalo predstavovať problém. 

 V zmysle vyššie uvedeného mám za to, že vzhľadom na dôvody väzby tak, ako ich 

poníma aktuálna právna úprava, no najmä v zmysle judikatúry považujem možnosť nahradenia 

väzby využitím tzv. elektronického náramku za postup, ktorý by bol jednoznačne v súlade 

s názorom Európskeho súdu pre ľudské práva, s názorom Ústavného súdu vyjadreným 

v citovaných nálezoch, zároveň by umožňoval dosiahnutie účelu trestného konania tak, aby sa 

eliminovali negatívne dopady väzby na osobu obvineného, na jeho rodinu, prácu alebo 

podnikanie a v neposlednom rade ako výhodu takéhoto postupu uvádzam aj ekonomické 

hľadisko.  
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OBMEDZENIA VOĽNÉHO POHYBU A POBYTU OSÔB V 

EURÓPSKEJ ÚNII191 
 

Michael Siman 
 

Abstrakt 

Právo na voľný pohyb a pobyt osôb v Európskej únii majú občania Únie a ich rodinní 

príslušníci za podmienok stanovených v zakladajúcich zmluvách a sekundárnom práve, ktorých 

výklad podáva v jednotlivých prípadoch Súdny dvor Európskej únie. Toto právo možno 

obmedziť iba na základe dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného 

zdravia. Vyhostenie občania Únie z iného členského štátu je prípustné iba za výnimočných 

okolností.  

 

Abstract 

EU citizens and their family members have the right to move and reside freely in the European 

Union under the conditions laid down in the founding treaties and secondary law, as interpreted 

in individual cases by the Court of Justice of the European Union. This right may be restricted 

only on grounds of public policy, public security or public health. Expulsion of a citizen of the 

Union from another Member State is possible only in exceptional circumstances. 

 

Úvod 

 

Voľný pohyb osôb predstavuje jednu z najzákladnejších slobôd vnútorného trhu, bez 

ktorých by ostatné slobody vnútorného trhu strácali svoj význam. 

 Podľa čl. 21 Zmluvy o fungovaní Európskej únie majú občania Únie právo slobodne sa 

pohybovať a zdržiavať na území členských štátov, pričom to právo môže byť obmedzené na 

základe zakladajúcich zmlúv alebo na základe sekundárnych aktov Únie (k právam občanov 

EÚ vrátane voľného pohybu osôb pozri bližšie Mokrá, 2011, s. 361). Právo občanov Únie a ich 

rodinných príslušníkov na pobyt v Únii teda nie je nepodmienečné, ale môže podliehať 

obmedzeniam a podmienkam stanoveným v zakladajúcich zmluvách, ako aj v predpisoch, 

ktoré boli prijaté na jej vykonanie.192 

 Podrobnú úpravu práva na voľný pohyb a pobyt občanov Únie na území členských 

štátov obsahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve 

občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia 

členských štátov (ďalej len „smernica č. 2004/38“)193, ktorá bola prijatá na vykonanie článku 

21 ZFEÚ. Táto smernica z historického hľadiska zjednotila sektorovú a roztrieštenú právnu 

úpravu voľného pohybu a pobytu občanov Únie, ktorá bola predtým obsiahnutá v deviatich 

rôznych smerniciach vzťahujúcich sa na rôzne kategórie občanov Únie: pracovníci, samostatne 

zárobkovo činné osoby, študenti, dôchodcovia, ekonomicky neaktívne osoby (pozri bližšie 

Karpat, 2011, s. 85-86). 

                                                           
191 Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-14-0893. 
192 Pozri najmä rozsudky Súdneho dvora z 10. júla 2008, Jipa, C-33/07, EU:C:2008:396, bod 21, a z 13. septembra 

2016, Rendón Marín, C-165/14, EU:C:2016:675, bod 55. 
193 Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77. 
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Osobná a vecná pôsobnosť práva na voľný pohyb a pobyt 

 

 Právo slobodne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov majú občania Únie 

a automaticky spolu s nimi aj ich rodinní príslušníci, ktorí ich sprevádzajú, a to bez ohľadu na 

ich štátnu príslušnosť. Vyplýva to z práva na rodinný život a súvisiaceho zachovania jednoty 

rodiny občana Únie. 

 Za občana Únie sa samozrejme považuje ktokoľvek, kto má štátnu príslušnosť 

členského štátu (pozri bližšie Mokrá, 2011, s. 394). Za rodinného príslušníka sa na účely tohto 

práva považuje: (i) manželský partner, (ii) registrovaný partner (v prípade, že legislatíva 

hostiteľského členského štátu uznáva registrované partnerstvá za rovnocenné s manželstvom), 

(iii) priami potomkovia mladší ako 21 rokov alebo nezaopatrení (vrátane potomkov partnera), 

(iv) závislí priami príbuzní po vzostupnej línii (vrátane príbuzných partnera). Toto právo môžu 

mať ďalej v obmedzenom rozsahu podľa legislatívy členského štátu aj ďalší rodinní príslušníci, 

ak sú nezaopatrenými osobami, členmi domácnosti občana Únie, alebo sú inak finančne alebo 

zdravotne odkázaní na občana Únie, alebo sú právne osvedčenými partnermi občana Únie. 

 Smernica č. 2004/38 upravuje maximálne podmienky, za ktorých majú občania Únie 

ich rodinní príslušníci právo na (i) voľný pohyb, (ii) pobyt a (iii) trvalý pobyt 

v hostiteľskom členskom štáte, ako aj dovolené obmedzenia týchto práv, predovšetkým 

z dôvodov ochrany verejného poriadku, verejnej bezpečnosti a verejného zdravia.  

 

Obsah práva na voľný pohyb a pobyt 

 

 Právo na voľný pohyb zahŕňa právo opustiť územie jedného členského štátu na účely 

cestovania do iného členského štátu (právo výstupu), ako aj právo vstúpiť na územie iného 

členského štátu (právo vstupu). Občania Únie vykonávajú tieto práva bez akýchkoľvek víz, iba 

na základe platného dokladu totožnosti, ktorým je občiansky preukaz alebo pas. Ich rodinní 

príslušníci, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu, musia mať platný pas a v prípade 

vstupu na územie členského štátu pobytový preukaz alebo vstupné víza vydávané bezplatne 

a zrýchleným postupom. 

 Občania Únie a bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť aj ich rodinní príslušníci majú na 

území iného členského štátu právo pobytu počas obdobia do troch mesiacov iba na základe 

platného dokladu totožnosti, pokiaľ sa nestávajú neprimeranou záťažou pre systém sociálnej 

pomoci tohto štátu. 

 Pokiaľ pobyt občana Únie v inom členskom štáte presiahne tri mesiace, môže ho členský 

štát podmieniť splnením určitých podmienok, ktorých cieľom je zabrániť tomu, aby sa nestal 

neprimeranou záťažou pre systém sociálnej pomoci tohto štátu. 

 Právo na pobyt presahujúci tri mesiace majú preto bez ďalších podmienok iba 

pracovníci alebo samostatne zárobkovo činné osoby, keďže prispievajú alebo prispievali do 

systému sociálneho a zdravotného poistenia tohto štátu, a to aj v prípade, že sa neskôr stanú 

dočasne práceneschopnými, nedobrovoľne nezamestnanými alebo absolvujú odborné 

vzdelávanie. Ostatné osoby (študenti zapísaní na súkromnej alebo verejnej inštitúcii 

akreditovanej alebo financovanej týmto štátom, ostatné ekonomicky neaktívne osoby) musia 

preukázať, že majú dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa počas 

obdobia pobytu nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci tohto štátu a že majú komplexné 
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krytie zdravotného poistenia.  Opäť platí pravidlo, že spolu s občanom Únie majú právo na 

pobyt presahujúci tri mesiace aj jeho rodinní príslušníci, ktorí ho sprevádzajú, bez ohľadu na 

ich štátnu príslušnosť. 

 Okrem toho môže hostiteľský členský štát (aj pod hrozbou primeranej 

a nediskriminačnej sankcie) vyžadovať, aby sa občan Únie pri takom pobyte zaregistroval 

v mieste bydliska na jeho úradoch, ktoré mu bezodkladne vydajú registračné potvrdenie. Na 

účely získania registračného potvrdenia môže tento štát od týchto osôb okrem platného dokladu 

totožnosti vyžadovať iba tieto dokumenty: (i) od pracovníkov alebo samostatne zárobkovo 

činných osôb dôkaz o ich postavení (napr. potvrdenie o zamestnaní, výpis z registra), (ii) od 

študentov dôkazy o ich postavení (napr. potvrdenie o štúdiu) a o tom, že sú zdravotne poistení 

a že majú dostatočné zdroje a (iii) od ostatných ekonomicky neaktívnych osôb dôkazy o tom, 

že sú zdravotne poistení a že majú dostatočné zdroje. 

 Dôkaz o dostatočných zdrojoch sa poskytuje formou vyhlásenia bez potreby uvádzania 

konkrétnej čiastky zdrojov. Členský štát musí podmienku dostatočných zdrojov posudzovať 

individuálne, takže suma dostatočných zdrojov nesmie byť pevne stanovená a ďalej nesmie byť 

vyššia ako suma sociálneho minima alebo minimálneho dôchodku v tomto štáte. 

 Od rodinných príslušníkov občana Únie môže hostiteľský štát vyžadovať iba platný 

doklad totožnosti, dôkaz o rodinnom vzťahu (napr. sobášny list, rodný list) a registračné 

potvrdenie občana Únie, ktorého sprevádzajú. Pokiaľ sú rodinní príslušníci sami občanmi Únie, 

vydá im štát registračné potvrdenie, a ak nie sú občanmi Únie, musia požiadať o pobytový 

preukaz. 

 Pri pobyte presahujúcom tri mesiace môže členský štát v prípade pochybností 

nesystematicky overovať spĺňanie vyššie uvedených podmienok. Napríklad poskytovanie 

sociálnej dávky občanom Únie, ktorí nevykonávajú hospodársku činnosť, možno podmieniť 

požiadavkou, že títo občania spĺňajú podmienky na priznanie práva na pobyt v hostiteľskom 

členskom štáte.194 

 V prípade úmrtia, rozvodu, zrušenia manželstva alebo registrovaného partnerstva 

občana Únie si jeho rodinní príslušníci zachovávajú svoje právo na pobyt, pričom ak nie sú 

sami občanmi Únie, podlieha zachovanie tohto práva prísnejším podmienkam. Študujúce deti 

takého občana Únie (spolu s rodičom, ktorý sa o ne stará) si bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť 

bez ďalšieho zachovávajú právo na pobyt na účely dokončenia prebiehajúceho štúdia v tomto 

štáte. 

 Ak existujú obzvlášť výnimočné situácie, v ktorých napriek skutočnosti, že sa neuplatní 

sekundárne právo týkajúce sa práva štátnych príslušníkov tretích štátov na pobyt a dotknutý 

občan Únie nevyužil svoju slobodu pohybu, štátnemu príslušníkovi tretieho štátu, ktorý je 

rodinným príslušníkom uvedeného občana, musí byť priznané právo na pobyt, aby nedošlo k 

narušeniu potrebného účinku občianstva Únie, ak by ako dôsledok odopretia daného práva bol 

tento občan nútený opustiť územie Únie ako celku, čo by ho zbavilo možnosti účinne využívať 

podstatnú časť práv, ktoré mu z tohto postavenia vyplývajú.195 

                                                           
194 Pozri rozsudok Súdneho dvora z 19. septembra 2013, Brey, C-140/12, EU:C:2013:965, bod 44. 
195 Pozri rozsudky Súdneho dvora z 8. marca 2011, Ruiz Zambrano, C-34/09, EU:C:2011:124, body 43 a 44; 

z 15. novembra 2011, Dereci a i., C-256/11, EU:C:2011:734, body 66 a 67; z 8. novembra 2012, Iida, C-40/11, 

EU:C:2012:691, bod 71; z 8. mája 2013, Ymeraga a i., C-87/12, EU:C:2013:291, bod 36, ako aj z 10. októbra 

2013, Alokpa a Moudoulou, C-86/12, EU:C:2013:645, bod 32. 
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 Právo na trvalý pobyt majú vo všeobecnosti občania Únie a ich rodinní príslušníci, ak 

sa na území hostiteľského štátu legálne zdržiavali nepretržite päť rokov bez toho, aby boli 

vyhostení. Nepretržitým pobytom sa rozumie pobyt viac ako šesť mesiacov v roku v tomto 

štáte, okrem prípadov povinnej vojenskej služby, tehotenstva, vážnej choroby, štúdia a i. Právo 

trvalého pobytu môže štát odobrať iba v prípade aspoň dvojročnej neprítomnosti v tomto štáte. 

 Právo na trvalý pobyt v prípade, že už raz bolo priznané, nemôže podliehať žiadnej 

ďalšej podmienke, a to preto, aby sa stalo skutočným prostriedkom integrácie do spoločnosti 

tohto štátu.196 

 

Obmedzenia z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia 

a vyhostenie 

 

 Obmedzenie práva voľného pohybu a pobytu je možné iba na základe dôvodov 

verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia, ktoré sú v podstate 

základnými dôvodmi všeobecného záujmu pri ukladaní akýchkoľvek opatrení obmedzujúcich 

vnútorný trh. Pri ukladaní opatrení obmedzujúcich tieto práva je však potrebné dodržať zásady 

subsidiarity a proporcionality a nemožno nimi zakrývať ekonomické účely. Podľa Súdneho 

dvora opatrenia obmedzujúce základnú slobodu môžu byť totiž odôvodnené dôvodmi verejného 

poriadku len vtedy, ak súvisia so zabezpečením dosiahnutia cieľa, ktorý sledujú, a sú 

nevyhnutné na ochranu záujmov, ktoré majú zaistiť, a len v rozsahu, v akom tieto ciele nemôžu 

byť dosiahnuté menej obmedzujúcimi opatreniami.197 

 Z ustálenej judikatúry vyplýva, že výhrada verejného poriadku predstavuje výnimku 

z práva občanov Únie alebo ich rodinných príslušníkov na pobyt, ktorú treba vykladať 

reštriktívne a ktorej rozsah členské štáty nemôžu určovať jednostranne.198 Platí však, že 

osobitné okolnosti, ktoré môžu odôvodniť odvolanie sa na pojem verejný poriadok, sa môžu 

líšiť podľa členského štátu a doby. V tejto súvislosti je teda potrebné priznať príslušným 

vnútroštátnym orgánom určitú voľnú úvahu v rozmedzí stanovenom zakladajúcimi 

zmluvami.199 Nie je preto nevyhnutné, aby sa obmedzujúce opatrenie orgánov jedného 

členského štátu zhodovalo s poňatím, ktoré v súvislosti so spôsobom ochrany dotknutého 

základného práva alebo dotknutého legitímneho záujmu zdieľajú všetky členské štáty, a že 

naopak, nevyhnutnosť a primeranosť prijatých ustanovení nie sú vylúčené len z toho dôvodu, 

že jeden členský štát zvolil odlišný systém ochrany ako iný členský štát.200 

                                                           
196 Pozri rozsudok Súdneho dvora z 21. decembra 2011, Ziolkowski a Szeja, C-424/10 a C-425/10, 

EU:C:2011:866, bod 41. 
197 Pozri rozsudky Súdneho dvora zo 14. októbra 2004, Omega, C-36/02, EU:C:2004:614, bod 36; z 10. júla 2008, 

Jipa, C-33/07, EU:C:2008:396, bod 29, a z 22. decembra 2010, Sayn Wittgenstein, C-208/09, EU:C:2010:806, bod 

90. 
198 Pozri rozsudky Súdneho dvora zo 4. decembra 1974, van Duyn, 41/74, EU:C:1974:133, bod 18; z 27. októbra 

1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, bod 33; z 29. apríla 2004, Orfanopoulos a Oliveri, C-482/01 

a C-493/01, EU:C:2004:262, bod 65, ako aj z 13. septembra 2016, Rendón Marín, C-165/14, EU:C:2016:675, bod 

58. 
199 Pozri rozsudky Súdneho dvora zo 14. októbra 2004, Omega, C-36/02, EU:C:2004:614, bod 31, 

a z 22. decembra 2010, Sayn-Wittgenstein, C-208/09, EU:C:2010:806, bod 87. 
200 Pozri rozsudky Súdneho dvora zo 14. októbra 2004, Omega, C-36/02, EU:C:2004:614, body 37 a 38, 

a z 22. decembra 2010, Sayn Wittgenstein, C-208/09, EU:C:2010:806, bod 91. 
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 Pokiaľ ide o dôvody verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, je potrebné vždy 

zohľadniť individuálnu situáciu jednotlivca, a obmedziť ho na týchto právach možno iba vtedy, 

ak skutočne a dostatočne vážne ohrozuje základný záujem spoločnosti. Spáchanie trestného 

činu nemôže byť samé osebe automatickým dôvodom obmedzenia týchto práv, avšak 

hostiteľský môže za určitých podmienok prijať rozhodnutie o vyhostení v prípade uloženia 

trestu odňatia slobody. Súdny dvor už rozhodoval o prejudiciálnych otázkach položených vo 

veciach týkajúcich sa osoby odsúdenej na trest odňatia slobody a vyžadujúcich si preskúmanie 

podmienok, za akých bolo možné správanie takej osoby považovať za také správanie, ktoré 

odôvodňuje prijatie rozhodnutia o jej vyhostení.201 

 Pred uložením sankcie vyhostenia z dôvodov ochrany verejného poriadku alebo 

verejnej bezpečnosti treba zohľadniť individuálnu situáciu jednotlivca, najmä dĺžku jeho 

pobytu, vek, zdravotný stav, rodinnú a ekonomickú situáciu, sociálnu a kultúrnu integráciu 

v hostiteľskom štáte a rozsah väzieb s vlastným štátom. Čím je vyšší stupeň integrácie občanov 

Únie a ich rodinných príslušníkov v hostiteľskom štáte, tým vyšší musí byť stupeň ich ochrany 

proti vyhosteniu. Vyšší stupeň ochrany proti vyhosteniu preto požívajú občania Únie a ich 

rodinní príslušníci, ktorí sa v hostiteľskom štáte zdržiavali viac ako desať rokov (najmä, ak sa 

tam narodili a žili tam celý život) alebo tam majú trvalý pobyt, a maloleté osoby, ktoré možno 

vyhostiť len z vážnych dôvodov verejnej bezpečnosti. Pokiaľ dôjde k vyhosteniu občana Únie, 

v súlade so zásadou medzinárodného práva mu jeho vlastný členský štát nemôže z nijakých 

dôvodov odoprieť právo vstupu alebo pobytu. 

 V prípade, že občan Únie alebo jeho rodinní príslušníci využívajú systém sociálnej 

pomoci hostiteľského štátu, nemôžu byť z tohto dôvodu vyhostení automaticky, ale je potrebné 

posúdiť primeranosť takej pomoci na základe dĺžky trvania ťažkostí, dĺžky pobytu a ďalších 

individuálnych okolností. Dôvodom pre vyhostenie nemôže byť uplynutie platnosti dokladu 

totožnosti počas pobytu v inom štáte. 

 Z dôvodu ochrany verejného zdravia možno právo voľného pohybu a pobytu obmedziť 

v prípade nákazlivej epidemickej alebo infekčnej choroby podľa definícií Svetovej 

zdravotníckej organizácie. Hostiteľský štát môže do troch mesiacov od vstupu na jeho územie 

v individuálnych prípadoch požadovať podrobenie sa bezplatnému lekárskemu vyšetreniu. 

Vyhostenie z dôvodu ochrany verejného zdravia je možné len do troch mesiacov od vstupu 

dotknutého občana Únie na územie hostiteľského štátu.  

 Rozhodnutie o zákaze pobytu vrátane vyhostenia nemôže byť doživotné a po uplynutí 

primeranej doby alebo najneskôr po uplynutí troch rokov od jeho právoplatnosti možno 

požiadať o jeho zrušenie. 

 Členský štát musí prijať potrebné opatrenia, ktoré občanom Únie a ich rodinným 

príslušníkom zaručia prístup k súdnym a prípadne administratívnym konaniam o opravnom 

prostriedku na účely preskúmania rozhodnutí obmedzujúcich ich právo voľne sa pohybovať 

a zdržiavať sa v členských štátoch prijatých z dôvodov verejného poriadku, verejnej 

bezpečnosti a verejného zdravia.202 

 

                                                           
201 Pozri rozsudky Súdneho dvora z 23. novembra 2010, Tsakouridis, C-145/09, EU:C:2010:708, a z 22. mája 

2012, I, C-348/09, EU:C:2012:300. 
202 Pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora zo 4. októbra 2012, Biankov, C-249/11, EU:C:2012:608, 

bod 53. 
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Záver 

 

 Členský štát môže odmietnuť priznať práva na voľný pohyb a pobyt v prípade ich 

zneužívania alebo v prípade podvodu, napríklad v prípade manželstva z rozumu. Konkrétne 

v prípade zmeny mena z vlastnej vôle, ktorá spočíva v snahe zabrániť využívaniu slobody 

pohybu a práv, ktoré z nej vyplývajú, len na obchádzanie vnútroštátneho práva v oblasti 

osobného stavu, je potrebné pripomenúť, že Súdny dvor už rozhodol, že členský štát má právo 

prijať jednak opatrenia, aby zabránil tomu, že pri využití možností daných zakladajúcimi 

zmluvami sa budú niektorí jeho štátni príslušníci snažiť vyhnúť sa uplatneniu ich 

vnútroštátneho práva, a jednak opatrenia, aby jednotlivci nemohli zneužívať alebo podvodne sa 

odvolávať na ustanovenia práva Únie.203 

 Smernica č. 2004/38, ktorá je najdôležitejším sekundárnym predpisom v oblasti 

voľného pohybu a pobytu občanov Únie, stanovuje teda maximálne možné obmedzenia 

voľného pohybu a pobytu občanov Únie a ich rodinných príslušníkov, ktoré môže členský štát 

pri transpozícii tejto smernice zaviesť vo svojej vnútroštátnej právnej úprave. V dôsledku tejto 

voľnej úvahy členských štátov budú ich právne úpravy odlišné v tom, že môžu obsahovať aj 

menej prísne obmedzenia voľného pohybu a pobytu občanov Únie. 

 Z pohľadu členských štátov je najdôležitejším cieľom tejto smernice možnosť stanoviť 

také smernicou dovolené obmedzenia voľného pohybu a pobytu občanov Únie, ktorých cieľom 

je zabrániť tomu, aby sa nestali neprimeranou záťažou pre systém sociálnej pomoci dotknutého 

štátu. Dôsledky situácie, keď sa občanov Únie stane neprimeranou záťažou pre systém sociálnej 

pomoci dotknutého štátu, však smernica podrobne neupravuje. 

 Pokiaľ ide o sankciu vyhostenia, smernica spolu s výkladom Súdneho dvora síce 

uvádzajú skutočnosti, ktoré by mal vnútroštátny orgán hostiteľského členského štátu zohľadniť 

pri ukladaní tejto sankcie, avšak stále ponechávajú orgánom členských štátov pomerne širokú 

mieru voľnej úvahy. 
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VADY SOFTVÉRU V KONTEXTE ZMLUVY O DIELO 
 

Stanislav Stehura 

 

Abstrakt  

Tvorba počítačového programu je snáď najčastejším zmluvným vzťahom v oblasti 

informačných technológií. Či už je predmetom zmluvy vytvorenie počítačového programu na 

objednávku, alebo implementácia už hotového systémového či aplikačného softvéru, použije sa 

na tento vzťah zmluvný typ zmluvy o dielo. Jednou z kľúčových a rozhodujúcich otázok zmluvy 

o dielo je zodpovednosť za vady diela.  Ak to platí pri vyhotovení relatívne jednoduchých diel, 

v oblasti informačných technológií to platí dvojnásobne. Nasledujúci príspevok preto rozoberá 

otázku vád softvéru, členenia vád softvéru, moment vzniku zodpovednosť za vady softvéru a 

možných nárokov zo zodpovednosti za vady softvéru práve v kontexte zmluvy o dielo podľa 

obchodnoprávnej úpravy. 

 

Abstract  

Creation of a computer program and its implementation is perhaps the most common 

contractual relations in the field of information technology. Whether the subject of the contract 

is the creation of computer program to order or the implementation of a finished system or 

application software shall be used for this relationship contract for work. Liability for defects 

in the work is a key and decisive issue of contract for work. If this is true for relatively simple 

works, this is twice as effective in the field of information technology. The next article therefore 

discusses the question defects of the software, division software defects, moment of liability for 

software defects and potential claims from liability for software defects in the in the context of 

a contract for a work. 

 

Úvod 

 

V súčasnej dobe sa počítačový program stal neodmysliteľnou súčasťou nášho života. 

S tým úzko súvisí rozmach podnikateľských subjektov, ktorých činnosťou je tvorba a 

implementácia počítačových programov. Tvorba počítačového programu je snáď najčastejším 

zmluvným vzťahom v oblasti informačných technológií. I keď právo informačných technológií 

je jednou z najviac sa rozvíjajúcou oblasťou práva, je stále zložité nájsť celkom jasné odpovede 

na niektoré otázky dotýkajúce sa tejto oblasti. To vyplýva predovšetkým zo skutočnosti, že 

neexistuje ucelená právna úprava tejto oblasti. Väčšie projekty v oblasti informačných 

technológií, ako napr. vyhotovenie a implementácia systémových riešení alebo kompatibilných 

aplikácii sú uskutočňované na základe rozsiahlych zmlúv. Pretože ide o zložité a vzájomne 

previazané vzťahy nie je možné pri uzatváraní týchto zmlúv jednoducho aplikovať zmluvu o 

dielo podľa Obchodného zákonníka. Takéto zmluvy majú spravidla povahu tzv. inominátnych 

zmlúv. V prípade zhotovenia a implementácie softvéru však ide o typickú zmluvu o dielo. 

Rozpor medzi dohodnutým predmetom plnenia a výsledkom práce zhotoviteľa diela 

predstavuje obzvlášť zaujímavú právnu skutočnosť, na základe ktorej sa mení obsah pôvodného 

záväzku zhotoviteľa, ktorý spočíva v riadnom vykonaní diela a jeho odovzdaní 

objednávateľovi. Nasledujúci príspevok preto rozoberá problematiku vád diela podľa 
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obchodnoprávnej úpravy a jej použitia na dielo, ktorým je vytvorenie a implementácia softvéru. 

Vychádzam z toho, že ide o vzťah medzi podnikateľmi, na ktorý je možné aplikovať 

ustanovenia upravujúce zmluvu o dielo podľa Obchodného zákonníka.  

 

Softvér, počítačový program, informačný systém a implementácia softvéru 

 

V praxi sa stretávame s pojmami softvér, počítačový program či informačný systém. V 

teórii sa však rozlišuje medzi počítačovým programom a softvérom ako programovým 

vybavením počítačov, ktoré je zložené z niekoľkých rôznych prvkov. (Telec, Tuma, 2007, str. 

40). Pojem počítačový program je v prevažnej miere používaný právnou teóriou, nakoľko 

zákonná úprava používa práve tento pojem. Definíciu pojmu počítačový program obsahuje 

zákon č. 185/2015 Z.z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský 

zákon“), ktorý je pre ochranu a dispozíciu s počítačovým programom kľúčovým predpisom. 

Pojem softvér alebo informačný systém je naopak používaný prevažnou väčšinou osôb 

pohybujúcich sa v praktickej oblasti informačných technológií. V tomto príspevku sú však 

chápané a používané pojmy počítačový program, softvér a informačný systém ako synonyma. 

Zákonnú definíciu pojmu softvér obsahuje Autorský zákon, ktorý definuje počítačový 

program ako „súbor príkazov a inštrukcií vyjadrených v akejkoľvek forme použitých priamo 

alebo nepriamo v počítači alebo v podobnom technickom zariadení, je chránený podľa tohto 

zákona, ak je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora. Príkazy a inštrukcie môžu byť 

napísané alebo vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. Súčasťou počítačového 

programu je aj podkladový materiál použitý na jeho vytvorenie. Myšlienky a princípy, na 

ktorých je založený prvok počítačového programu, vrátane tých, ktoré sú podkladom jeho 

rozhrania, nie sú chránené podľa tohto zákona.“.204Softvér však môžeme jednoducho 

definovať ako všetko, čo nie je hardvér, ale je v ňom obsiahnuté.  

Na rozdiel od pojmu softvér, pojem implementácia softvéru nie je v našom právnom 

poriadku nikde uvádzaný a teda nie je definovaný. Preto ak chceme definovať pojem 

implementácia softvéru musíme vychádzať z právnej teórie, ktorá implementáciu softvéru 

vymedzuje ako „súbor činností spočívajúcich v inštalácií softwaru na servery či iné technické 

zariadenia, uskutočnenie nastavenia a integrácie do IT infraštruktúry objednávateľa. To všetko 

sa deje za účelom dosiahnutia v zmluve špecifikovaného účelu implementácie, ktorýmje 

uvedenie určitého funkčného celku do prevádzky“ (Jansa, Otevřel, 2011, str. 164). V tejto 

súvislosti treba dodať, že pri implementácií softvéru môže dochádzať k celej rade ďalších 

činností ako sú analytická činnosť, tvorba návrhu riešenia, vykonanie individuálnych úprav 

softvéru podľa pokynov objednávateľa, dodanie hardvéru, vypracovanie manuálov či školenia 

pre užívateľov a pod.. 

 

Pojem vada, vada softvéru 

 

Odpoveď na otázku čo je vadou diela závisí vždy od konkrétnych ustanovení určitej 

zmluvy o dielo, nakoľko vadným sa stáva dielo v tom momente, keď nezodpovedá výsledku, 

ktorý je určený v zmluve o dielo, konkrétne v jej ustanoveniach o predmete plnenia. Ide teda 

                                                           
204 §87 ods. 1 zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon v znení neskorších predpisov. 
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skôr o kombináciu faktickej a zmluvnej komparácie. Porovnávame výsledok činnosti 

zhotoviteľa so zmluvnými ustanoveniami, teda s tým na čom sa zmluvné strany pri jej 

uzavieraní dohodli. Rôznorodosť plnenia viedla zákonodarcu k všeobecnému vymedzeniu vád 

diela v § 560 ods. 1 Obchodného zákonníka a to, že „Dielo má vady, ak vykonanie diela 

nezodpovedá výsledku určenému v zmluve“. Zákonná úprava vadného plnenia pri zmluve o 

dielo má teda skôr podporný a všeobecný charakter, avšak vzhľadom k rôznorodosti predmetu 

plnenia pri zmluvách o dielo, je postup zákonodarcu logický. Toto je teda kľúčová definícia pre 

vady diela, ktorá však kladie veľké nároky na zmluvnú úpravu. 

Vadou softvéru je teda stav, keď softvér nezodpovedá výsledku dohodnutému v zmluve. 

Avšak vadou softvéru nie je iba skutočnosť, že softvér nefunguje vôbec, pripadne sú nefunkčné 

niektoré jeho zásadné časti či funkcie (jednotlivé moduly systému sami o sebe pracujú, avšak 

navzájom nekomunikujú, napr. modul skladové zásoby s modulom účtovníctvo). Softvér je 

vadný tiež v prípade, keď jeho vlastnosti nezodpovedajú vlastnostiam výslovne dohodnutým, 

alebo obvyklým (napr. všetky funkcie systému fungujú avšak doby odozvy sú neobvykle dlhé 

a významne spomaľujú výkon práce zamestnancov) (Jansa, Otevřel, 2011, str. 200). 

Z vyššie uvedeného je teda zrejmé, kedy má dielo vady. Z teoretického hľadiska 

rozdeľujeme vady do viacerých skupín. Samotné určenie toho o akú vadu v konkrétnom prípade 

ide, nemá praktický význam z pohľadu toho, aby sme hovorili o vadnom plnení, avšak význam 

tohto delenia spočíva v následnom postupe pri uplatňovaní nárokov. Ide teda o význam z 

hľadiska právnych následkov, pokiaľ už teda dôjde k vadnému plneniu. Základným delením je 

delenie na vady faktické a vady právne. Medzi faktické vady môžeme zaradiť vady množstva, 

vady akosti a prevedenia, vady obalu a iných opatrení potrebných k preprave diela, vady 

dokladov, ktoré sú potrebné k riadnemu užívaniu diela (Štenglová, 2010, str. 99). 

Medzi typické okruhy faktických vád softvéru sa zaraďujú: (1)vady spočívajúce 

v chybnej funkcionalite softvéru, (2) absencia dohodnutej alebo nutnej funkcionality, (3) 

nedostatok kompatibility softvéru, (3) prílišné požiadavky na kapacitu hardvéru, (4) nízka 

rýchlosť alebo doba odozvy softvéru, (5) ťažké ovládanie softvéru užívateľom (Jansa, Otevřel, 

2011, str. 206). 

Pokiaľ softvér z hľadiska funkcionality zodpovedá výsledku dohodnutému v zmluve, 

nie je podstatné, že určité jeho časti mohli byť vytvorené zrozumiteľnejšie alebo jednoduchšie. 

Taktiež softvér, ktorý je z pohľadu funkčnosti sám o sebe bezchybný, bude sa považovať za 

vadný, pokiaľ nebude zodpovedať výsledku dohodnutému v zmluve. V tomto smere sa dá 

poukázať aj na rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR205,  ktorý prejednával spor medzi 

objednávateľom softvéru a poskytovateľom softvéru, ktorý na základe vzájomne uzatvorenej 

zmluvy o spolupráci dodal objednávateľovi konkrétny systém. Objednávateľ následne od 

zmluvy odstúpil z dôvodu neodstránenia vytýkaných vád softvéru. Poskytovateľ tvrdil, že na 

prípad vád softvéru by sa mal použiť autorský zákon, ktorý nepozná pojem riadneho plnenia 

(plnenia bez vád), ale požaduje iba také dodanie, aby softvér mohol byť užívaný dohodnutým 

spôsobom. Podľa poskytovateľa autorský zákon neustanovuje žiadnu zodpovednosť za vady 

počítačového programu a nie je možné použiť všeobecnú zodpovednosť za vady, keď táto sa 

vzťahuje iba na vady veci, a nie na vady užívacieho práva. Najvyšší súd ČR však uviedol, že 

samotná skutočnosť, že predmet zmluvy je autorským dielom, nemá vplyv na možnosť 

                                                           
205 uznesenie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 23. marca 2004, sp. zn. 29 Odo 1020/2003. 
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aplikácie všeobecných ustanovení obchodného zákonníka, upravujúcich o.i. odstúpenie od 

zmluvy. 

Dielo môže okrem faktických vád vykazovať aj vady právne. Ide o také vady diela, ktoré 

spočívajú v právach tretej osoby (t.j. osoby, ktorá stoji mimo záväzkového vzťahu medzi 

objednávateľom a zhotoviteľom) k dielu, napríklad vlastnícke právo, záložné právo, nájom ale 

aj priemyselné alebo iné práva duševného vlastníctva. Mimoriadny význam z pohľadu právnej 

úpravy zmluvy o dielo má ochrana práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva 

(napr. softvér), keď zákonné ustanovenie priamo zakladá zodpovednosť zhotoviteľa za právnu 

nezávadnosť diela. O zodpovednosti zhotoviteľa však môžeme hovoriť iba v tom prípade, ak v 

čase uzavretia zmluvy vedel o práve tretej osoby, vzťahujúcom sa na priemyselné alebo iné 

duševné vlastníctvo. Zo samotného znenia ustanovenia § 559 Obchodného zákonníka sa nedá 

jednoznačne určiť subjekty, medzi ktorými vzniká zodpovednostný vzťah, avšak jeho 

výkladom, je možné dospieť k záveru, že zodpovednosť zhotoviteľa je smerodajná vo vzťahu 

k objednávateľovi. Tretia osoba sa totižto môže domáhať ochrany svojich práv na základe iného 

právneho dôvodu, a to najmä na základe osobitných právnych predpisov alebo zo samotných 

zmluvných ustanovení, obsiahnutých v zmluve, ktorá zakladá jej práva k predmetu plnenia 

(Patakyová, 2010, s. 840). 

 

Zodpovednosť za vady 

 

Tak ako som už vyššie uviedol, pre určenie toho či má dielo vady alebo nie, sú 

smerodajné zmluvné ustanovenia, teda to, na čom sa účastníci zmluvy dohodli a čo si pod 

vadným resp. bezvadným plnením predstavujú. Predpokladom splnenia záväzku zo zmluvy o 

dielo je jeho riadne vykonanie a odovzdanie zo strany zhotoviteľa, resp. riadne prevzatie diela 

a zaplatenie zmluvne dohodnutej ceny objednávateľom. Iná situácia nastáva v prípade, ak k 

splneniu uvedených zmluvných povinností nedôjde, keďže obsah záväzkového vzťahu sa v 

takomto prípade mení. O prípadnom uplatnení nárokov zo zodpovednosti za vady diela, 

môžeme uvažovať len v tom prípade, keď dôjde k odovzdaniu diela. V prípade, že k odovzdaniu 

diela nedôjde, nemôže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatňovať právo zo zodpovednosti za 

vady. Uvedené podporuje aj rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, podľa ktorého: „Podľa 

ustanovenia § 560 ods. 2 ObZ totiž zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v dobe jeho 

odovzdania. Pokiaľ k odovzdaniu predmetu diela nedôjde, nemôže objednávateľ voči 

zhotoviteľovi uplatňovať práva z zodpovednosti za vady. Od zmluvy o dielo môže v takom 

prípade odstúpiť z iných zákonných dôvodov, resp. z dôvodov dohodnutých v zmluve. Ide hlavne 

o možnosť odstúpenia od zmluvy v dôsledku omeškania zhotoviteľa s dokončením diela“.206 

Rovnaký záver možno vyvodiť aj z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, ktorý konštatoval, že: „ 

Za vykonané dielo možno považovať riadne dokončenie a odovzdanie predmetu diela 

zhotoviteľom objednávateľovi na dohodnutom mieste. Len vykonaním diela, t.j. riadnym 

dokončením a odovzdaním predmetu diela, zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo a 

záväzok zhotoviteľa zo zmluvy o dielo zaniká.“207 

                                                           
206 rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 16.októbra 2007, sp. zn. 32 Odo 998/2005. 
207 uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 31.mája 2012, sp.zn. 5M Obdo 3/2012 
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 Vznik zodpovednosti za vady diela sa teda viaže na okamih jeho odovzdania 

objednávateľovi. Uvedené potvrdzuje aj rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, v ktorom súd 

konštatoval: ,,Pre vznik zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela je rozhodujúci predovšetkým 

okamih odovzdania diela objednávateľovi(§554OBZ), až potom ako došlo k odovzdaniu diela, 

je možné hovoriť o prípadných nárokoch zo zodpovednosti za vadu. Odovzdanie diela je však 

nutné odlišovať od splnenia povinnosti vykonať dielo, ku ktorej dochádza jeho riadnym 

dokončením a odovzdaním objednávateľovi v dohodnutom mieste, inak v mieste určenom 

Obchodným zákonníkom... . Z uvedeného je zrejmé, že ust. § 564 OBZ nemožno aplikovať pred 

odovzdaním diela.“208 Pokiaľ však na základe dohody zmluvných strán prechádza 

nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci na objednávateľa neskôr ako odovzdaním diela, 

na účely posudzovania zodpovednosti za vady je rozhodujúci čas tohto prechodu. 

Pre vznik zodpovednosti za vady diela je teda dôležitý časový aspekt tejto právnej 

skutočnosti. Tak ako bolo uvedené, vznik zodpovednosti na strane zhotoviteľa sa spravidla 

viaže na moment odovzdania diela objednávateľovi. Nie vždy sa však vady diela prejavia v 

momente, keď zhotoviteľ odovzdáva vykonané dielo objednávateľovi. V takom prípade 

hovoríme o skrytých vadách diela, čo je v súčasnej zmluvnej praxi bohužiaľ pomerne častým 

javom. Podstatou skrytých vád je to, že dielo malo vady už v spomenutom momente, avšak 

tieto vady sa prejavili až po určitom časovom úseku, v rámci ktorého už ale vykonané dielo 

objednávateľ buď použil alebo užíval. Danú skutočnosť je pomerne zložité dokázať, a preto je 

takýto dôkaz vo väčšine prípadov predmetom znaleckého dokazovania. Dôkazné bremeno je 

na objednávateľovi, pokiaľ tvrdí, že dielo malo vady už v momente jeho prevzatia od 

zhotoviteľa. 

V prípade tvorby a implementácie rozsiahlych softvérových riešení je takmer nemožné 

vytvoriť softvér, alebo uskutočniť implementáciu bez toho, aby sa objavili akékoľvek vady, 

aspoň vo forme chybných hlásení. Z tohto dôvodu je obsahom zmluvy presný postup 

odovzdania softvéru, vrátania zistenia jeho eventuálnych vád uskutočnením  skúšok a to tzv. 

testovacou fázou. Testovacia fáza v praxi predstavuje vyskúšanie softvéru pri reálnom zaťažení. 

Vady, ktoré sa prejavia v tejto testovacej fáze treba považovať za vady zjavné. 

V niektorých zmluvách o vývoji resp. implementácií softvéru je dohodnutá skúšobná 

prevádzka, za účelom odhalenia a následného odstránenia chýb zhotoveného či 

implementovaného softvéru. Otázkou je, aký režim budú mať vady, ktoré sa vyskytnú 

v priebehu skúšobnej prevádzky. Zodpovedanie tejto otázky závisí od podmienok dohodnutých 

v zmluve ako aj od doby uskutočňovania takejto skúšobnej prevádzky. V zásade však vady 

zistené v priebehu skúšobnej prevádzky, treba považovať za vady zjavné, ktoré vyšli najavo pri 

bežnom používaní softvéru. Pokiaľ by bola dohodnutá  skúšobná prevádzka po odovzdaní 

softvéru, bolo by nutné ju považovať ako záruku za akosť. 

V súhrne tak možno dôjsť k záveru, že zodpovednosť zhotoviteľa za vady, ktoré má 

dielo v čase jeho odovzdania (v čase prechodu nebezpečenstva škody) je objektívnou 

zodpovednosťou. Zhotoviteľ totiž zodpovedá za vady, ktorých existencia je preukázaná. V 

súvislosti so zodpovednosťou za vady, ktoré vznikli po tejto dobe hovoríme o subjektívnej 

zodpovednosti zhotoviteľa. Objednávateľ v tomto prípade musí preukázať, že vady boli 

                                                           
208 rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 23.júna 2004, sp. zn. 29 Odo 1067/2003 



398 
 

dôsledkom porušenia právnych povinností zhotoviteľa. Nestačí teda iba  samotné zistenie vád 

ako pri objektívnej zodpovednosti.   

Výnimku z objektívnej zodpovednosti zhotoviteľa za vady predstavuje ustanovenie § 

561 ObZ, ktoré upravuje liberačné dôvody v prípade nevhodností vecí resp. nevhodností 

pokynov použitých pri zhotovovaní diela. Toto ustanovenie súvisí s ustanovením § 551 

Obchodného zákonníka, ktoré kladie zhotoviteľovi povinnosť posúdiť veci a pokyny dané mu 

objednávateľom a upozorniť ho na ich nevhodnosť, ak je možné zistiť ju pri vynaložení 

odbornej starostlivosti. V prípade, že zhotoviteľ uvedeným spôsobom konal, nenesie 

zodpovednosť za vady, ktoré vznikli použitím nevhodných vecí alebo pokynov. Podmienkou 

liberácie zhotoviteľa je, že:  

o objednávateľ mu oznámi, že trvá na použití veci, ktoré odovzdal alebo pokynov, ktoré 

uložil, 

o zhotoviteľ nemohol zistiť nevhodnosť vecí alebo pokynov ani pri vynaložení odbornej 

starostlivosti. 

Za splnenia vyššie uvedených podmienok sa zhotoviteľ zbavuje zodpovednosti za vady v 

takom rozsahu, v akom ich spoluspôsobili vady veci, odovzdaných mu objednávateľom alebo 

nedostatky jeho pokynov (Štenglová, Plíva, Tomsa, 2005, str. 1274).  

 

Záruka za akosť 

 

Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela je možné rozšíriť na určitý čas po jeho 

odovzdaní, a to poskytnutím záruky. Rozšírenie spočíva v tom, že dielo bude dohodnuté 

vlastnosti vykazovať počas celej záručnej doby, a pokiaľ sa vady v tejto dobe vyskytnú, 

zhotoviteľ za ne bude zodpovedať. Obchodný zákonník na rozdiel od Občianskeho zákonníka 

neupravuje zákonnú záruku za dielo, avšak oprávňuje zhotoviteľa, aby takúto záruku 

objednávateľovi poskytol, a to buď osobitným dojednaním v zmluve alebo jednostranným 

právnym úkonom (najčastejšie vo forme záručného listu).Poskytnutie záruky je teda závislé 

predovšetkým od vôle zhotoviteľa alebo jeho dohody s objednávateľom. Pre platnosť záruky 

sa však vyžaduje písomná forma. Význam záruky spočíva v prevzatí záväzku zhotoviteľa, že 

zhotovená vec bude istý čas spôsobilá na použitie na účel dohodnutý v zmluve alebo si zachová 

vlastnosti dohodnuté v zmluve. Obchodný zákonník nepredpisuje dĺžku tohto času, t.j. dĺžku 

záručnej doby. Musí byť preto určená v záručnom liste alebo dohodnutá v zmluve. Obchodným 

zákonníkom nie je stanovený ani rozsah záruky, a teda či sa bude vzťahovať iba na účel použitia 

zhotovenej veci alebo jej vlastnosti. Dôležité je preto pozitívne, resp. negatívne vymedzenie jej 

rozsahu zmluvnými stranami. Pokiaľ takéto vymedzenie absentuje, má sa za to, že záruka sa 

vzťahuje na obvyklé vlastnosti zhotovenej veci, resp. na jej obvyklý účel. 

Aj keď sa v mnohých zmluvách o vývoji a implementácií softvéru záruka za akosť 

objavuje, sama o sebe nemá vzhľadom na špecifiká fungovania softvéru taký význam ako 

v iných odvetviach. Každý softvér totiž pre svoj bezproblémový chod vyžaduje okamžitý 

servis, v prípade že dôjde k akejkoľvek chybe. Je preto naivné si myslieť, že vady softvéru budú 

riešené v termínoch (v primeranej dobe) podľa obchodného zákonníka v rámci zodpovednosti 

za vady a záruky. Hlavne u rozsiahlych systémových riešení je zákonná úprava zodpovednosti 

za vady podľa zmluvy o dielo celkom nedostatočná. Z týchto dôvodov preto dochádza 

k uzatváraniu samostatných servisných zmlúv, ktorých účelom je zabezpečenie bezvadnej 
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prevádzky softvéru používaného objednávateľom, vrátane lokalizácie a vyriešení prípadných 

chýb. 

 

Záver 

 

Zodpovednosť za vady patrí k jedným z najzložitejších oblastí práva. Keď toto 

konštatovanie platí pri zhotovovaní relatívne jednoduchých diel, v oblasti informačných 

technológii to platí dvojnásobne. 

 Pre určenie toho či má dielo vady alebo nie, sú smerodajné zmluvné dojednania, 

nakoľko dielo ako výsledok činnosti zhotoviteľa sa stáva vadným ak jeho vykonanie 

nezodpovedá výsledku určenému v zmluve. Pokiaľ softvér z hľadiska funkcionality zodpovedá 

výsledku dohodnutému v zmluve, nie je podstatné, že určité jeho časti mohli byť vytvorené 

zrozumiteľnejšie alebo jednoduchšie. Taktiež softvér, ktorý je z pohľadu funkčnosti sám o sebe 

bezchybný, bude sa považovať za vadný, pokiaľ nebude zodpovedať výsledku dohodnutému v 

zmluve. 

V prípade, že zo strany zhotoviteľa došlo k vadnému plneniu vzniká objednávateľovi 

nárok na uplatnenie zodpovednosti za vady diela. Pre vznik zodpovednosti zhotoviteľa za vady 

diela je však rozhodujúci okamih odovzdania diela objednávateľovi, pretože uplatniť nároky zo 

zodpovednosti za vady možno až potom ako došlo k odovzdaniu diela. Ak má dielo vady, a 

objednávateľ si u zhotoviteľa uplatnil právo zo zodpovednosti za vady, dochádza k zmene 

záväzku a teda k vzniku nových práv a povinností na oboch stranách zmluvného vzťahu. 
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PÔSOBENIE RUSKEJ FEDERÁCIE V ARKTICKEJ OBLASTI 

 

Ivana Šostaková 

 

Abstrakt  

Článok sa zameriava na Arktickú oblasť, v ktorej má Ruská federácia svoje národné záujmy. 

Pôsobením globálneho otepľovania dochádza k sprístupneniu nových strategických možností.  

V úvodnej časti článok pojednáva o kľúčových udalostiach spojených s vývojom medzinárodno-

právnej úpravy danej oblasti. Bližšou analýzou sa článok ďalej zaoberá nárokmi Ruskej 

federácie. Dohodou z 20-rokoch 20.st. došlo k rozdeleniu Arktídy na polárne sektory. Aj na 

základe tejto dohody si Ruská federácia nárokuje rozšírenie svojho kontinentálneho šelfu. Ak 

by došlo k schváleniu Komisiou pre vymedzenie kontinentálneho šelfu, dostala by Ruská 

federácia právo na exploatáciu bohatej surovinovej základne, ktorá sa nachádzajú v oblasti 

Arktídy. Ďalšie body záujmu Ruskej federácie v tejto oblasti sú vojenské a obchodné. 

Z vojenského hľadiska sú tu geopoliticky významné základne. Z obchodného hľadiska je 

dôležité postupné rozmŕzanie Severnej trasy, ktorá je najkratšou spojnicou Európy s Áziou.    

 

Abstract 

The article focuses on the Arctic, where the Russian Federation takes its national interests. Due 

to the effect of the global warming, new strategic opportunities are getting available. 

The introductory part of the article deals with key events related to the development of 

international-law adjustment in the region. Further analysis focuses on claims of the Russian 

Federation. According to the agreement from the 20s of the 20th century, the Arctic has been 

divided into Arctic polar sectors. Based on this agreement, the Russian Federation claims the 

expansion of its continental shelf. If these claims would be ratified by the Commission on the 

Limits of the Continental Shelf (CLCS), the Russian Federation would be authorized for the 

exploitation of rich resource base located in the Arctic. The Russian Federation takes other 

interests in the area as well, particularly in military and trade. From the military perspective, 

the focus is on geopolitically significant bases. From the perspective of trade, continuous thaw 

of the Northern Sea Route, the shortest route from Europe to Asia, is important. 

 

Arktída je najsevernejšou oblasťou planéty. K jej vodným teritóriám patri Severný ľadový 

oceán spolu s okrajovými morami – Grónske, Barentsovo, Karské, Laptevovcov, 

Východosibírske, Čukotské a Beaufortovo. Arktída predstavuje obrovskú plochu okolo 300 

miliónov km2, napriek ploche sa jedná len o ľadom pokrytý oceán. Niekedy býva označovaná 

ako severné rameno Atlantického oceánu. Klíma v danej oblasti je ovplyvnená prúdmi 

Severného ľadového oceánu, ale aj svojou polohou pri póle209. Význam tejto oblasti z dôvodu 

globálnych klimatických zmien210, ako aj technického pokroku narastá. Napriek tomu, že sa v 

tejto oblasti skrýva silný ekonomický potenciál a teda postupne postavenie Arktídy ako 

komerčného regiónu, je nevyhnutné zobrať do úvahy obmedzenia. Prvá skupina obmedzení 

vyplýva z prírodných podmienok, ktoré sú typické pre oblasť – polárna noc, plávajúce kusy 

                                                           
209 Striedanie polárnej noci a dňa. Trvanie polárnej noci môže byť od 50 do 150 dní.  
210 Topenie ľadovcov, ohrozenie fauny a flóry, znečisťovanie ovzdušia  
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ľadovcov plávajúce, miestami obmedzená hĺbka oceánu. Druhou skupinou je technicko – 

finančná stránka, hlbokomorská ťažba predstavuje vysoké náklady. Okrem toho v súčasnosti 

neexistuje taká technika, ktorá by dokázala vyťažiť suroviny z hĺbky nad 2450 metrov (8000 

stôp).211 Tretia skupina je ľudský faktor, v tejto oblasti neexistuje trvalá infraštrúktura (obydlia, 

zásoby, doprava), alebo sociálne zabezpečenie pre ľudí. Jednou z prvých fáz by malo byť 

vybudovanie zázemia pre výskumníkov, ktorí by potrebne zmapovali jednotlivé časti Arktídy, 

keďže v súčasnosti neexistujú žiadne podrobné mapy. Vzhľadom na náročnosť realizácie 

projektov budú prvé z nich zamerané na tie najrentabilnejšie časti územia. (Ištok, 2012) 

K tomuto vývoju bude prispievať aj súčasný vývojový trend, podľa ktorého už počas leta v roku 

2040 nebude Arktída celá zamrznutá (The Arctic as it is..., 2017).  

Zdroj: National Snow & Ice Data Center  

 

 

Pre pochopenie súčasného statusu Arktídy je nevyhnutné uviesť niekoľko historických 

míľnikov. So vznikom Spolku pre polárne výpravy v roku 1874 v Brémach, môžeme datovať 

aj vedecký záujem o túto oblasť. (Ultima Thule..., 2008) Strategický význam začala Arktída 

získavať počas a najmä po druhej svetovej vojne. Beringovo more predstavovalo najkratšie 

spojenie medzi USA a Sovietskym zväzom. V roku 1987 Michail Gorbačov predniesol tzv. 

                                                           
211 Rekord v hlbokomorskej ťažbe drží spoločnosť Shell.  
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„Murmanský prejav“. V prejave označil Arktídu za „zónu mieru“, ktorá ma byť oblasťou 

kooperácie arktických národov a vzájomnej spolupráce pri využívaní zdrojov. (Prejav, 1987)    

V roku 1991 bola prijatá Stratégia ochrany arktického životného prostredia, ktorá stojí na 

myšlienkach z Murmanského prejavu. Základná idea pozostávala na rozšírenia spolupráce 

medzi arktickými štátmi a to hneď vo viacerých otázkach – veda a výskum, prírodné zdroje, 

životné prostredie, sociálne a ekonomické práva pôvodných obyvateľov. (Sale, 2010) 

 Arktická rada bola vytvorená v roku 1996 a stala sa kľúčovým orgánom na koordináciu 

aktivít regionálnych krajín pre trvalo udržateľný rozvoj Arktídy. Arktická rada sa nezaoberá 

vojenskými a bezpečnostnými otázkami v regióne. Ide o medzivládne fórum na vysokej úrovni, 

ktorého cieľom je spolupráca v regióne, najmä v oblasti ochrany životného prostredia. Pri 

Arktíde nebola vytvorená jednotná úprava. Antarktída212 disponuje štatútom medzinárodného 

priestoru, Arktída nemá jasne vymedzený status, čo z nej robí posledné miesto na Zemi bez 

vymedzeného medzinárodno – právneho postavenia. Arktická rada je medzivládne fórum, 

ktorého hlavným cieľom je spolupráca v oblasti udržateľného rozvoja a ochrany životného 

prostredia. Členovia rady213 sú kvalifikovaní na základe svojej polohy. Okrem toho v rámci 

fóra pôsobí šesť organizácii zastupujúcich pôvodne obyvateľstvo arktického regiónu. A hoci sa 

fórum nezaoberá politickým rozdelením územia, je v tejto oblasti silnou autoritou. Stály 

pozorovateľský status má Čínska ľudová republika, Francúzsko, India, Taliansko, Japonsko, 

Južná Kórea, Nemecko, Holandsko, Poľsko, Singapur, Spojené kráľovstvo a Španielsko.   

 

  

Ruská federácia, ako jeden z arktických štátov, je veľmi aktívna v danej oblasti. Ruskej 

federácii patria ostrov Kolguev, Severná Zem, Nová Zem, Zem Franca Jozefa, Wrangelov 

ostrov, Novosibirske ostrovy a ďalšie. V roku 2007 dve ruské miniponorky v rámci misie 

Arktika 2007 umiestnili pod severný pól vlajku Ruskej federácie214. Delegáciu viedol ruský 

podpredseda parlamentu A. Čilingarov. Nároky na arktické územie vznieslo 5 štátov - Rusko, 

Kanada, USA, Dánsko (Grónsko) a Nórsko, tieto štáty sa označujú aj ako A5. Väčšina z týchto 

aktérov sa dohodla na rozdelení Arktídy na polárne sektory v 1920-tých rokoch (USA teóriu 

neuznalo).  

 

                                                           
212 Za medzinárodný priestor sa totiž považuje taká  oblasť  zemského  povrchu  (ale  aj  mimo  neho), ktorá  

nepodlieha  jurisdikcii  žiadneho štátu, je považovaná za tzv. „spoločné dedičstvo ľudstva“ a teda žiadny štát si ju 

nemôže  privlastniť, všetky majú právo na jej využívanie. 
213 A8 zakladajúci členovia - USA, Kanady, Dánska,  Nórska,  Švédska,  Fínska,  Islandu  a Ruska 
214 Keďže týmto bolo vyvolaných množstvo otázok ohľadom rozdelenia územia a nárokov na túto oblasť. 

Zareagoval minister zahraničných veci Sergej Lavrov: "Malo by to byť v zásade vnímané rovnakým spôsobom, 

ako bola v minulosti umiestnená americká vlajka na Mesiaci," povedal Lavrov novinárom. Hovoril o amerických 

astronautov Neila Armstronga a Buzza Aldrina, ktorí v roku 1969 pristáli na Mesiaci a vztýčili americkú zástavu. 

(Lavrov zaščitil..., 2007) 
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Zdroj: Sonar, 2017  

 

Nároky na arktické územie vznieslo 5 štátov – „Tie  sú  chápané  ako  sférické 

trojuholníky, ktorých vrcholom je severný pól a základňou časť pevninského pobrežia štátu, 

priliehajúca k Severnému ľadovému oceánu. Strany sektora predstavujú poludníky, 

prebiehajúce krajnými bodmi priebehu severnej časti štátnej hranice krajiny na jej západnej a 

východnej strane. Tak vzniklo  v Arktíde päť polárnych sektorov, pričom ostrovy a súostrovia 

ležiace v Severnom ľadovom oceáne sú ich súčasťou.“ (Ištok, 2012, s. 9.) 

Výnimku tvorí súostrovie Špicbergov, ktoré Parížskou dohodou v roku 1920 získalo 

Nórsko. Sovietsky zväz si robil neskôr teritoriálny nárok na súostrovie. V roku 1935 došlo 

k dohode a ZSSR uznal suverenitu Nórska, vymohol si ale koncesiu na ťažbu uhlia. 

(Tráníčková, 2010) 

Keďže Arktída je de facto oceán začali sa na ňu uplatňovať zásady Konvencie OSN 

o morskom práve (prijaté 1982, platnosť až v roku 1994). Zaujímavosťou, je že hoci USA 

konvenciu v roku 1982 podpísali, doteraz ju Senát neschválil. Táto norma medzinárodného 
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práva sa zaoberá medzinárodným režimom vôd a morského dna. Ďalej tiež určuje aj tzv. 

výlučnú ekonomickú zónu, ktorá je do vzdialenosti 200 morských míľ od pobrežnej čiary, 

v tomto pásme ma štát okrem iného nárok na exploatáciu živých a neživých zdrojov. Konvencia 

určuje, že za určitých podmienok môže byť morské dno využité aj za hranicu výlučnej 

ekonomickej zóny, maximálne však do vzdialenosti 350 námorných mil. (Dohovor OSN..., 

1982).  

O tomto predĺžení šelfu rozhoduje Komisia pre vymedzenie kontinentálneho šelfu215, 

ktorá bola ustanovená po podpise Konvencie. Proces predkladania žiadosti je náročný zahŕňa 

vedeckú argumentáciu v podobe analýz z geológie, geomorfológie a barymetrie. S využitím 

tohto práva sa Ruská federácia už dva krát obrátila na Komisiu pre vymedzenie kontinentálneho 

šelfu. (Dohovor OSN..., 1982).  

 

Ruská federácia si robí nárok na priestor celkového ruského polárneho sektora vrátane 

zóny Severného póla a južného okraja podmorského chrbtu Gakkela.216 Týmto spôsobom by 

došlo k rozšíreniu kontinentálneho šelfu o teritórium 1,2 milióna kilometrov2. Už v roku 2001 

bola predložená žiadosť Komisii zo strany Ruskej federácie na uznanie rozšíreného 

kontinentálneho šelfa ako územia Ruskej federácie. Keďže žiadosť kombinovala dve územia – 

Ochotské more a Arktickú oblasť, v roku 2004 Komisia vyzvala na rozdelenie žiadosti na dve 

časti. Následne v roku 2014 Komisia žiadosť v súvislosti s Ochotským morom schválila 

(teritórium o rozlohe 52 tisíc kilometrov2), avšak druhú žiadosť požiadali doplniť. Žiadosť bola 

doplnená vo februári roku 2016. K dnešnému dňu Komisia ešte nevydala svoje rozhodnutie, ale 

na základe vyjadrenia ministra prírodných zdrojov a ekológie Sergeja Donského komisia prešla 

42 geografických bodov z celkového počtu 44, ktoré obsahuje žiadosť. (V Komisii pre hranice 

kontinentálneho šelfa..,2016) V dňoch 13. – 17. novembra 2017 sa uskutočnilo 45-zasadnutie 

Komisie v New Yorku, na ktorom sa zúčastnil aj minister Donský. Diskusia sa zaoberá 

poslednými dvoma bodmi a podľa slov ministra by k rozhodnutiu mohlo dôjsť v priebehu roka 

2018. (Petrova, 2017) Podľa niektorých zdrojov vedci budú skúmať podklady k posledným 

bodom 6. - 8. decembra 2017 v Ottawe. (Tillerson konstatiroval..., 2017) 

 

Dôvody Ruskej federácie na nárokovanie, čo najväčšieho uzemia: 

 

1. VOJENSKÉ/STRATEGICKÉ 

 Strategické územie, ktoré sa spomína v dielach klasických geopolitikov ako súčasť 

súboju medzi morskou a pozemnou mocou (A.T.Mahan, H.J. Mackinder, 

N.J.Spykman). Snaha morských mocnosti (USA, GB) zabrániť získať prístup 

k nezamŕzajúcemu moru Heartlandu (Rusko, pozemná mocnosť) a tým aj jeho 

dominancii. To sa, ale v súčasnosti mení.  

 

                                                           
215 Kontinentálny šelf je pokračovaním pevniny, resp. predlžením pevninskej hmoty pobrežného štátu.  
216 Chrbát bol objavený polárnikom J. J. Gakkelom. Ten sa tiahne cez Arktídu od Novosibirských ostrovov až 

k ostrovu Ellesmere v kanadskom Arktickom súostroví.  Vo vedeckých kruhoch vyvolalo záujem, že sa chrbát 

nachádza v Severnom ľadovom oceáne, ktorý bol do tej doby považovaný za hlboké more. Horský chrbát s zdvíha 

z Arktickej panvy miestami až do výšky 4 kilometrov. Ďalšou zaujímavosťou je, že je predpoklad, že sa daný 

chrbát mohol nachádzať nad hladinou oceánu. Naznačujú to terasy široké až 26 metrov, ktoré vznikli pôsobením 

vĺn. Ploche stolové hory (tzv. guyoty) tiež boli ovplyvnene vlnobitím. (Hain, 2010)  
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 Severná trasa je najkratšia trasa medzi Európou a Áziou. Bola splavná aj doteraz, ale 

je to finančne veľmi náročne, na splavenie všetkých siedmich zón Severnej morskej 

cesty a za doprovod dvoma ľadoborcami si tanker so špeciálne opraveným povrchom 

(zabezpečený proti ľadu) zaplatí 600 tisíc eur Rosatomflotu. (Prechod cez Suezsky 

prieplav pre rovnaký tanker vyjde na 20 tisíc eur). Plavba bez sprievodu je povolená 

len v istých častiach trasy a aj to len určitému typu lodí a len počas letných mesiacov. 

(Nejedly, 2016)  

 

ZDROJ: Financial Times, Graf SME 

 

 Paralelne tu vstupuje aj vojenská oblasť na mnohých ostrovoch si Ruská federácia 

začala obnovovať strategické základne, a preto mnohé oblasti sú označené za 

uzatvorené zóny. Inými sa zase pochválilo, v apríli 2017 zverejnilo ministerstvo 3D 

exkurziu svojej základne ARKTICKY TROJLÍSTOK, ktorý sa nachádza na ostrove 

Alexandrina zem (najzápadnejší ostrov súostrovia Zem Františka Jozefa). Základňa má 

rozlohu 12 tisíc metrov štvorcových. (Min obrany, 2017) 

 

 S tým súvisí aj rozvoj zbraní zameraných do arktickej oblasti. Ruská federácia ma 40 

ľadoborcov, 6 z nich je jadrového pohonu, 3 ďalšie jadrové sú vo výrobe. Spustený na 

more bude v roku 2019 173 m dlhy ľadoborec Arktika (ЛК-60Я), a v roku 2020 a 2021 

budú na vodu spustené ďalšie dva ľadoborce Ural a Sibír. Ďalším ambiciozným 

projektom je ľadoborec, ktorý bude mať dĺžku 200 m/šírku 40 m a dokáže preraziť aj 

4 m hrubý ľad a tým uvoľniť trasu širokú 50 m, a to znamená, že by to postačovalo aj 

pre tanker. (Nilsen, 2017) Za predpokladu schválenia financovania, z jeho výstavbou 
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začnú v roku 2023. A keďže sa jedna o principiálny záujem ministra obrany Ruskej 

federácie Sergeja Šojgu, financie s najväčšou pravdepodobnosťou budú potvrdené.  

 

 

2. EKONOMICKÉ  

 Bohaté zásoby nerastných surovín. Okrem bohatých zásob ropy a plynu, je to aj 

meď, zlato, urán, wolfram, nikel, diamanty a ďalšie. (The Arcitc, 2017) 

 

3. VEDECKÉ 

 Nepreskúmaná fauna a flóra.  

 

4. TURIZMUS 

 Ruku v ruku s nárastom infraštruktúry sa rozvíja aj turizmus. „Najkrajšie na Arktíde 

je tá neustále sa meniaca obloha. To je tisíckrát krajšie predstavenie, ako vám 

ponúkne akákoľvek televízia. A je tam tiež dokonalé ticho a pokoj, nikde inde si tak 

dobre neodpočiniete“  Dimitrij Jurevič Pourim (Nejedlý, 2016) 

 

5. SOCIÁLNE 

 Budovanie novej alebo obnovovanie starej infraštruktúry vyžaduje ľudské zdroje – 

znižovanie nezamestnanosti v týchto oblastiach. Zároveň sa tým zase rozvíja život 

v severnej časti Ruskej federácie. Mladá populácia sa sťahuje za prácou.  

 

6. PSYCHOLOGICKÝ 

 Veľkosť Ruskej federácie, boli prví vo vesmíre a teraz budú prví v Arktíde. 

Postupné dobývanie severu, nadväzuje na stalinskú éru a je obyvateľstvom široko 

podporovaný. Ustanovenie ruskej vlajky pod Arktídou vyvolalo oslavy 

obyvateľstva po celej krajine.   

 

V závere tejto časti by som chcela podotknúť aj negatívny vplyv na ekológiu. Arktída dlhé 

desaťročia slúžila pre Ruskú federáciu ako odpadová skládka a teraz sa pokúša tieto oblasti 

vyčistiť. Nie je však celkom jasné, kam sa daný odpad vyváža. Niektorí ekológovia uvádzajú, 

že odpad je vysypávaný do mora, čo spôsobuje len ďalšie škody na životnom prostredí a môže 

narušiť biodiverzitu.  

 

Napriek evidentne silne konkurenčnému prostrediu v Arktíde, funguje v tejto oblasti akýsi 

balans síl a to aj vďaka vymedzeniu cez sférické trojuholníky. Otázne je, ako by sa menil vývoj 

kebyže získa niektorý štát prevahu. Zároveň by sa malo brať do úvahy pôsobenie tretích hráčov. 

V Arktíde totiž majú záujmy aj štáty, ktoré nie sú ani blízko arktického regiónu, a preto je 

v Arktickej rade tak veľký záujem o štatút pozorovateľa. V súvislosti s Ruskou federáciou do 

hry vstupuje Čínska ľudová republika. Tá bude totiž hrať prím v ruských arktických projektoch, 

pretože dokáže poskytnúť vysoké investície. Čína plánuje dlhodobo, a Arktída poskytuje 

priestor na projekty, ktoré v dlhšom časovom horizonte môžu byť veľmi ziskové. Vzhľadom 

na sankcie Európskej únie a USA voči Ruskej federácii západné spoločnosti zostanú z týchto 

projektov vyčlenené.  
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MEZI DEMOKRACIÍ A AUTORITARISMEM: SMĚR VĚDECKÉHO 

BÁDÁNÍ O POLITICKÝCH REŽIMECH V POSTSOVIETSKÉM 

PROSTORU  
 

Stanislav Štěpáník 

 

Abstrakt 

The aim of the paper is to present the direction and development of the scholar 

discussion on political regimes in the perspective of scholar from post-Soviet countries. The 

paper research the development of the discussion about political regimes after the collapse of 

the USSR in the 1990s, when transitological approaches prevailed. After the turn of the 

millennium, a new approach to research emerged, consisting of the concept of political regimes 

with adjectives, such as a model of facade democracy by Dmitry Furman. Finally, the current 

trend in research, in the framework of the neopatrimonial political regime, which was 

introduced in the post-Soviet area by Oleksander Fisun is analyzed. Trough the review of the 

post-Soviet debate, you can follow the development of political regimes. This work has allowed 

us to reflect on the general periodical trend of political regimes, which derives from the organic 

and cyclical origins of the whole structure. The main contribution of this paper is the clear 

framing of the development of scholar approaches to political regimes in post-Soviet countries. 

 

Úvod  

 

Cílem příspěvku je představit směr a vývoj vědecké debaty o politických režimech 

v perspektivě badatelů z postsovětského prostoru.  

Práce zkoumá vývoj diskuse o politických režimech po rozpadu SSSR v 90. letech 

20. století, kdy převládaly přístupy využívající tranzitologický pohled. Po přelomu tisíciletí se 

objevuje nový přístup v bádání, tvořen konceptem politických režimů s adjektivy, například 

model imitační demokracie od Dmitrije Furmana. V poslední řadě je v práci analyzován 

současný trend v bádání, v rámci schématu neopatrimoniálního politického režimu, který 

představil v postsovětské oblasti Oleksander Fisun. Neopatrimonialismus představuje koncept 

politického režimu, založeného na úzké interakci v mezích patrimonialismu v kombinaci 

s právně racionálně byrokratickou nadvládou.  

Díky vytvoření přehledu diskuse v postsovětském prostoru lze sledovat vývoj 

politických režimů. Tato práce nám umožňuje uvažovat o obecném periodickém vývojovém 

trendu politických režimů, který se odvíjí od organického a cyklického původu celé struktury. 

Hlavním přínosem tohoto pojednání je přehledné zarámování vývoje vědeckých přístupů o 

politických režimech v postsovětském prostoru. 

 

Tranzitologická perspektiva 

 

Dle ruského politologa Vladimira Gel‘mana autoři zkoumající režimy v tranzici, 

respektive i autoři zabývající se demokratickou konsolidací málo akcentují fakt, že Rusko a 

další postsovětské státy se nacházejí mimo obecně přijímaný geografický rámec přechodu 



410 
 

k demokracii (Gel’man, 2001, s. 55).   Stěžejním tématem tohoto ruského badatele je koncept 

změn politických režimů v závislosti na rozvoji konceptu demokratizace.  

Koncepce propojující demokratický politický režim se sociálně ekonomickým rozvojem 

společnosti dle něj selhává v postsovětském prostoru, což souvisí s problémem chování elit 

v závislosti na demokratické politické soutěži. Ruský badatel na tomto základě identifikoval 

dvě překážky demokratizace. První je vzájemný konflikt mezi elitami (oligarchy) a 

nepřekonatelné překážky jejich sblížení, což je důsledek překotné modernizace SSSR a vzniku 

rozdílných zájmů. Tento konflikt elit se pak přenáší na prostorový a společenský konflikt mezi 

centrem a periferií, a vede tak v konečném důsledku k rozdělení společnosti. Druhou překážkou 

jsou nerovné podmínky elit v politické soutěži, což je důsledek nerovnoměrného rozložení 

zdrojů (Gel’man, 2003, s. 96). Dominance centra či periferie pak vede k upevnění moci jedné 

či druhé strany, takovým způsobem, že nelze hovořit o konkurenci či opozici. Gel‘man proto 

vylučuje pólové rozlišení politických režimů, autoritarismů a demokracií, jako vhodného 

modelu pro postsovětský prostor. Dle Gel‘mana vznikají režimy, který jsou určitou odrůdou 

hybridního režimu. Nicméně je potřeba v rámci daného státu bádat na regionální úrovni, kde 

fungují nezávislé politické struktury, které formují celkový politický režim daného státu 

(Gel’man, 1999, s. 952). 

 Gel‘man identifikoval tři historicko-geografické determinanty, které hrají důležitou roli 

pro nastolení politického režimu v postsovětském prostoru: (Gel’man, 2001, s. 62) 

1) Dědictví politického režimu SSSR vytvořilo stabilní převahu neformálních institucí na 

úrovni politického zřízení a společenské mentality. 

2) Mezinárodní vliv na zřízení formálních institucí v postsovětském prostoru byl 

protichůdný a Západ nikdy neplánoval cíleně ve všech postsovětských zemích pomáhat 

etablovat právní stát. 

3) Vládnoucí skupina, která triumfovala v nuceném přechodu, nevytvářela formální 

instituce, jelikož by tím podlomila svou moc. 

Gel‘man na základě toho vidí jako jednu z možných cest konsolidace režimu, či 

nastolení procesu demokratizace v konsensu elit (Gel’man, 2003, s. 948). Uvádí příklad Anglie 

17. století a Slavné revoluce, kdy dohoda mezi tory a whigy se stala základem spravedlivé 

politické soutěže. Tato politická dohoda byla umožněna pronásledováním obou politických 

stran za vlády lord protektora O. Cromwella. Tory a whigové se tak spojili proti společnému 

nepříteli. Obdoba tohoto spojenectví byla například Bělorusko v roce 1996, kdy se koalice 

liberálů, nacionalistů a komunistů spojila proti Lukašenkovi, nicméně tento pokus dopadl 

nezdarem. Dohoda elit tedy vždy neznamená jasný úspěch opozice (Gel’man, 2003, s. 97-98). 

Není totiž jasné, jaké jsou představy, respektive vize stran v koalici po uzavření paktu a svržení 

suveréna. Rizikem je totiž protichůdnost zájmů a touha po uchvácení moci, což může vést 

k novému konfliktu.  

  Z našeho bádání je tedy zřejmé, že šance na přechod k demokracii v postsovětských 

zemích závisí na tom, jak a kdy může být dosaženo reálné převahy formálních institucí, skrze 

vzájemný konsensus elit (Gel’man, 2001, s. 64). Gel‘man uzavírá bádání nad tranzicí 

z autoritarismu k demokracii v postsovětském prostoru s tím, že se konal rámcově v 

„hollywoodském paradigmatu.“ Příznivci demokracie byli ti dobří, co se postavili těm zlým, 

což byli odpůrci demokracie, nicméně publikum očekává „happy end“ (Gel’man, 2003,         s. 

100). Dnes, téměř třicet let po rozpadu SSSR, vidíme, že onen šťastný konec nenastal a je 
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vysoce nepravděpodobný. Gel’man proto apeluje na zkoumání příčin a důsledků dynamiky 

změn, které by nás měly přivést k identifikaci politického režimu. Díky zbavení se onoho 

demokratického paradigmatu, které vyvrcholilo během první dekády nového tisíciletí, lze 

docílit odpovědí na následující otázky: Co Rusko stojí demokratizace? Proč selhala ruská 

demokratizace v 90. letech 20. století? Jedině na základě toho lze pak pochopit současný 

politický režim Ruska, které mimoděk či cíleně ovlivňuje politické struktury celého 

postsovětského prostoru (Gel’man, 2015, s. 188-189). 

 

Demokracie s adjektivy 

 

Významný ruský historik, geograf a sociolog Dmitri Furman z Moskevské státní 

univerzity, v několika svých článcích a dílech o postsovětských politických systémech odmítl 

Gel’manův pohled zkoumat politické režimy z perspektivy tranzice. Postsovětská oblast dle něj 

nemůže být zkoumána z hlediska přechodu od komunismu k demokracii. Model tranzice je dle 

něj nedostatečný pro pochopení procesů v postsovětském prostoru. Hlavním rozdílem oproti 

evropským zemím je, že v postsovětských zemích nedochází v postkomunistickém období 

téměř vůbec k rotaci moci. Logika tohoto systému neodpovídá tranzici, ale spíše postupnému 

vymýcení rysů zděděné komunistické minulosti a pokusu o přebrání a orientace na modely 

západních společností (Furman, 2003, s. 1). 

Dmitri Furman představuje své vlastní modely politických režimů, které identifikoval 

v moderním světě na dva dominantní typy: skutečné a imitační demokracie. Skutečná 

demokracie se na ose kontinua blíží demokratickému ideálu, zatímco imitační demokracie je 

principálně model demokracie s adjektivy, a směřuje na ose kontinua k autoritarismům. 

Skutečná demokracie je rozšířena nejvíce v rozvinutých státech světa, a je charakterizována 

existencí stranicko-politického pluralismu, a oddělením moci zákonodárné od výkonné a moci 

soudní, a dochází zde k pravidelné rotaci moci. Naproti tomu imitační demokracie je systém, 

kdy veškerá moc je soustředěna v rukou prezidenta, který zemi řídí za fasádou demokracie a 

právního státu. Systémy tohoto typu jsou zavedeny v Rusku a většině zemí Společenství 

nezávislých států (Furman, 2008, s. 39). 

Imitační demokracie se liší od ostatních nedemokratických systémů následovně. 

Konstituční monarchie vychází ze své podpory prostřednictvím tradice, nikoliv skrze 

demokratickou legitimitu. V diktaturách je moc založena na ovládnutí represivních složek, 

armády a policie, demokratická fasáda není tím pádem nutná. V totalitních systémech, přestože 

se tváří demokraticky, je demokracie omezena na minimum, jelikož je zde příslušná ideologická 

alternativa (Furman, 2007, s. 2).  

Jak se etablovala imitační demokracie po rozpadu SSSR? Při přechodu postsovětských 

republik od komunistické k postkomunistické společnosti, v podstatě nebyly k dispozici žádné 

alternativy k demokratickým konceptům. Některé demokratické myšlenky a zásady se již díky 

komunistické ideologii v těchto společnostech silně zakořenily. Stejně jako byla přijata 

samozřejmost existence ústavy a voleb, lidé v SSSR stejně samozřejmě předpokládali, že moc 

musí být od lidu, a být určována lidem a sloužit ku prospěchu lidu. Po pádu SSSR došlo 

k pokusu o přechod k pravé demokracii tak, že se formálním sovětským institucím dala nová 

demokratická a skutečně institucionální podstata. Jediné ideologické ospravedlnění 

autoritarismu v rámci imitační demokracie, je odkaz na myšlenku, že naše země nejsou 
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připraveny na plnohodnotnou demokracii. Nicméně žádný vládce v zemích SNS, se zcela 

nezbavil demokratické legitimizace své moci. Volby zde jsou sice redukovány na pouhý rituál, 

ale jedná se o rituál, který je nezbytný pro každý režim. Legitimizace moci zde pochází od lidu. 

Ústava slouží jako bederní rouška, která kryje režim, ale bez bederní roušky se není možné 

ukázat na veřejnosti (Furman, 2007, s. 4). Důsledné vyvolávání demokratických hodnot, jde 

ruku v ruce s trvalým nedemokratickým vývojem. Demokratické zásady jsou uznávány, byť 

nejsou dodržovány a slouží jako legitimizační nástroj různých mocenských skupin či 

jednotlivých aktérů k silné koncentraci vládni moci.  

Nedostatek připravenosti na demokracii v postkomunistických zemích SNS má 

spojitost s dědictvím starého sovětského režimu, rovněž ale i se zakořeněnými kulturními a 

historickými faktory. Na rozdíl od zemí střední Evropy se žádná země SNS nemůže vrátit 

k historické zkušenosti s demokracií při budování post-sovětského demokratického systému. 

Demokratizace roku 1917 byla krátká a neúspěšná. Naopak země, jako Rusko a Uzbekistán, 

mají silnou autoritářskou tradici, která je pevně zakořeněna ve vědomí obyvatel. V historickém 

pohledu nelze velikost Ruska oddělit od osob jako je Ivan Hrozný, Petr Veliký, Kateřina II. 

Veliká, nebo Lenin a Stalin. Národní hrdost Uzbeků je pak úzce spojena s postavou Tamerlána 

(Furman, 2003, s. 3).  Pokud tedy žádná ze zemí SNS nedokáže identifikovat jasný model 

demokracie ve své vlastní historii, neexistují ani modely, které by mohly být nalezeny a 

převzaty od zemí, s nimiž sdílejí kulturně-politické vazby (Furman, 2007, s. 4). Samozřejmě, 

evropský a americký model vyvíjel obrovský tlak a nadále tak činí, tudíž nejvhodnější 

alternativou k demokracii bylo skloubení současných tendencí demokracie a zohlednění 

kulturně-historického a společenského tradičního základu států SNS, což vedlo k vzniku 

modelu imitačních demokracií.  

Rozlišujícím znakem tohoto modelu je kombinace demokratických ústavních forem 

s realitou autoritarismu. Takové systémy vznikají, když podmínky v dané společnosti nejsou 

zralé pro demokracii, a přesto neexistuje žádná ideologická alternativa (Furman, 2003, s. 2). 

Imitační demokracie, není přechodná forma politického režimu, je to odlišný systém rozvíjející 

se dle vlastní logiky. Systém je založen na manipulaci s veřejností a na falšování projevů 

veřejné vůle. Logika vývoje prezidentů je pak další faktor. Režim, jednoho muže, který je 

padělkem demokracie nelze zavést zákonnou cestou. Může být zaveden pouze za použití 

nezákonných prostředků. Přesto se další prezidenti dostávají k moci tímto způsobem, upevňují 

svou moc a zhoršují tak důsledky kolapsu takového režimu. 

Jedním z průvodních rysů imitační demokracie je snaha o jeho zachování, pomocí 

snižování rizika a pocitu destabilizace politické moci ze strany opozičních sil. Nejdůležitější 

metody a opatření k omezení rizika jsou následující: (Furman, 2007, s. 9). 

a) Kontrola médií 

b) Zákony na míru (volby a politické strany) 

c) Kontrola volebního procesu a manipulace s volbami 

d) Založení pro-prezidentské strany 

Kontrola médií, respektive televize a tisku je v tomto ohledu nejdůležitější, jelikož se 

jedná o masová média s širokým obsahem. Zákony na míru, jsou zákony přijaté vládou, které 

ztěžují či znemožňují existenci politických stran. Mohou být stanoveny vysoké procentuální 

vstupní klauzule pro vstup do parlamentu, či vydány předpisy diskvalifikující určité kandidáty 

z voleb. Kontrola volebního procesu a manipulace s volbami je běžná praxe pro všechny režimy 
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států SNS. Založení pro-prezidentské strany, má za cíl podpořit ideologii prezidenta, a 

podporovat jeho režim. Zpočátku se sice prezidenti snaží být vzdáleni od politických stran, a 

na místo toho vystupují jako prezidenti celého národa, nicméně s rostoucí potřebou upevnění 

režimu dochází k založení pro-prezidentských stran (Furman, 2007, s. 10). 

Největší slabinou imitačních demokracií je období přenesení moci. Všichni prezidenti 

se musí vyrovnat se skutečností svého vlastního stárnutí a zajistit si tak vlastní bezpečnost, 

stejně jako bezpečnost kamarádů a loajálních následovníků, tím že přenesou moc na osobu, 

které bezmezně věří. Pokaždé, když dochází k tomu procesu, vzniká politická krize. Dochází 

ke konfliktu mezi různými mocenskými frakcemi, které podporují různé nástupce. Prezidenti 

samozřejmě mají tendenci přenášet moc na ty, komu zcela věří, což je blízká rodina. Režimy 

jednoho muže, tak mají tendenci se měnit na kvazi monarchie, čímž se ale režim zbavuje své 

demokratické legitimity před lidem (Furman, 2003, s. 19). V okamžiku vyřešení nástupnické 

krize a následné konsolidaci režimu nástupce, dochází k upevnění imitační demokracie. 

Autoritarismus prezidenta se prohlubuje a jeho moc se stává více absolutistickou. Každá krize 

je ale zároveň momentem, kdy může dojít k zániku daného režimu (Furman, 2007, s. 15). 

 

Neopatrimoniální přístup 

 

 Současnou etapou a novým směrem v bádání o politických režimech postsovětského 

prostoru je neopatrimoniální perspektiva. O nutnosti přehodnocení modelů s adjektivy ale i 

dalších přístupů jako je například soutěživý autoritarismus a mnoha dalších modelů, začal 

přemýšlet mimo jiné ve svých dílech ukrajinský politolog Oleksander Fisun.   

Neopatrimonialismus představuje výrazně odlišný nástroj od předešlých, jelikož se 

využívá více k identifikaci a interpretaci řady jevů. Jeho klíčovým prvkem je přirozený pohled 

na sdílení dědičného panství či odkazu. Zdánlivě nesouvisející model neopatrimonialismu by 

se z určitého pohledu mohlo zdát pouze jako koncepční natahování (Ilyin, 2015, 27). Pokud ale 

budeme hlouběji studovat koncept imitačních demokracií, které představil Dmitri Furman, 

dospějeme k závěru, že samotná imitační demokracie s určitými výhradami směřuje svojí 

trajektorií k modelu neopatrimoniálního politického režimu.  

Bádání ohledně postsovětských demokracií by šlo porovnat se studiem ledovce, který 

má dvě části: nad vodou, která se skládá z moderních politických institucí s volbami, politickou 

soutěží, ústavními pravidly a normami; a druhou částí pod vodou, což je výrazně větší a 

důležitější část ledovce než ta nad vodou (Fisun, 2003, s. 2). Dle Oleksandra Fisuna, 

postsovětské politické trajektorie po pádu SSSR ve většině případů vedly k obnově, modifikaci 

a racionalizaci patrimoniálních typů nadvlády, v žádném případě ovšem nevedly k založení 

právního státu se soutěživou demokracií západního stylu.  

Přechody k demokracii tak vedly k založení některých neo-tradičních politických 

institucí. Proč tomu tak bylo? Klíčovým prvkem postsovětského vývoje je (byla) nedokončená 

moderní národně státní výstavba a právně-byrokratická transformace, která by předurčila a 

nahradila vyvažovací roli neopatrimoniálních režimů, jejich vlády a vztahů společnosti a státu. 

Vývoj nových teoretických rámců, pro interpretaci post-sovětských politických režimů může a 

musí být spojen se srovnávacími makro-historickými studiemi budování národa a budování 

státu, která byla zpracována z teoretického odkazu Maxe Webera širokým okruhem badatelů 

z odlišných akademických prostředí. Hlavním rysem patrimonialismu je soukromé přivlastnění 
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vládní sféry těmi, kteří nesou politickou moc, a také nedělitelnost veřejné a soukromé sféry 

společnosti (Fisun, 2012, s. 90). V neopatrimoniálním systému vládnoucí skupina považuje 

společnost za svou soukromou doménu a obsazení veřejných funkci za legitimní prostředek 

k jejich osobnímu obohacení. Charakteristickým rysem neopatrimonialismu je symbióza 

patrimonialistické a moderní racionálně-byrokratické vlády, ve které formální instituce 

politické demokracie (např. parlament, stranický systém, volební soutěž) se přizpůsobují 

neopatrimoniální logice fungování politického systému jako celku.  

Základem neopatrimoniálního režimu dle Fisuna je vztah mezi patronem a klientem. 

V neopatrimoniálním systému řídí hlavní aktér národ pomocí kontroly politického a 

ekonomického života země a prostřednictvím sítě osobních a klientelistických vztahů 

s vůdcem, což hraje klíčovou roli při pokusu o osobní vzestup a případný úpadek členů 

politických elit (Fisun, 2012, s. 91). Ukrajinský badatel poznamenává, že výsledek kolapsu 

komunistického systému na konci 80. let je stěží přechod k demokracii v postsovětském 

prostoru, ale je to naopak formování a institucionalizace nové, modernizované formy semi-

tradiční nadvlády, ve které patrimoniální vztahy hrají klíčovou a strukturální úlohu, jak při 

určování pravidel politické hry, tak ve fungování politického systému jako celku. 

Postsovětská demokratizace 90. let, obnažila a transformovala patrimoniální nadvládu, 

která existovala v sovětském systému, na novu formu modernizovaného neopatrimonialismu, 

který se objevuje na základě soukromého přivlastnění veřejné sféry a volebních benefitů. 

Postsovětské politické režimy jsou charakterizovány koncentrací moci v rukou jednoho vládce, 

hlavního aktéra, který drží moc prostřednictvím rozdělování patronátu do sítě klientů. 

Neopatrimoniální elity, respektive vládcové mají tendenci monopolizovat materiální zdroje, 

které z politické hry činí to, že „vítěz bere vše“ a to vede k cíli ovládnout hospodářství a 

mocenskou složku státu (Fisun, 2003, s. 7). V rámci strany moci, patří ústřední postavení 

prezidentskému klanu, který zaujímá centrální pozici ve státě a kontroluje nejvýnosnější 

průmyslově těžební odvětví národního hospodářství. Základním prvkem tohoto klanového 

uskupení je systém osobních vazeb, který se soustředí na prezidenta a je založen především na 

regionální či etnické jednotě, stejně jako na současných zájmových 

hlediscích (Fisun, 2012, s. 90).  

V závislosti na struktuře neopatrimoniálních elit lze vymezit několik základních forem 

neopatrimoniálních post-sovětských režimů: (Fisun, 2012, s. 93-94; Fisun, 2003, s. 5-6) 

I. Byrokratický neopatrimonialismus  

II. Oligarchický neopatrimonialismus 

III. Sultanistický neopatrimonialismus 

IV. Neopatrimoniální demokracie 

Pro byrokratický neopatrimonialismu je charakteristickým rysem tvorby politiky státní 

byrokratické monopolizace a polo-donucovací centralizace neopatrimoniální nadvlády, která 

funguje prostřednictvím tajných policejních struktur, populistických výstupů a plebiscitních 

voleb. Oligarchický neopatrimonialismus se opírá o vytvoření široké vrstvy oligarchie a 

regionální skupiny, které se snaží politicky ochránit své ekonomické monopolizační zájmy, 

vrstva oligarchů jedná společně s vládou skrze klientské sítě patronů a společně se účastní 

„porcování medvěda.“ Sultanistický neopatrimonialismus pak představuje extrémní 

koncentraci moci, je to čistá osobní vláda, kde jsou fasádní volby a vyskytují se zde klanové 

modely hlasování. Fisun později přidal ke své typologizaci poslední typ, neopatrimoniální 
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demokracii, ve které politické subjekty soutěží prostřednictvím formálních volebních 

mechanismů o různé složky státní moc a vlády v rozděleném ústavním uspořádání, ale jejich 

cíle jsou stejně zaměřeny na podrobení státní moci jako celku (Fisun, 2012, s. 93-94). 

 

Závěr 

 

Už Vladimir Gel’man ve svých pracích konstatoval, že post-sovětské elity spolu 

uzavřely pakt, a namísto založení demokratické společnosti tyto pakty stabilizovaly a 

konsolidovaly různé varianty nedemokratických a polo-demokratických režimů. Postupem času 

se ukázalo, že rozkrýt strukturu a systém těchto paktů v rámci studia politických režimů 

prostřednictvím tranzitologie je nemožný úkol.  

Postsovětské pakty neumožnily demokratizaci, ale namísto toho vedly k neformálním 

dohodám o dělení kořisti ve státě a monopolnímu přivlastňování veřejných, politických a 

ekonomických funkcí. Po přelomu tisíciletí přichází klíčový středobod celého nedorozumění 

studia sovětských politických režimů, a to tím, že se vytvořila významná koncepční překážka 

rozvoje srozumitelnosti tím, že převládla tendence studovat tuto politiku z hlediska tradiční 

dichotomie demokracie versus autoritarismus, což přivedlo vědce k teoretickému natahování 

konceptu, jak se v této perspektivě jeví model imitační demokracie Dmitrije Furmana, ale také 

mnoha dalších autorů různých definic demokracií a autoritarismů s adjektivy.  

Scholastická bitva mezi demokracií a autoritarismem v postsovětské oblasti tak 

vytvořila konflikt mezi dobrem a zlem, nebo také mezi demokraty a nedemokraty, což ale není 

vhodné pro postsovětské společnosti. Je paradoxní, že před tímto rozlišováním již varoval právě 

Gel’man, při zkoumání povahy ruského politického systému. Poukazoval na to, že je tak 

ignorována dynamika sporu elit a jejich důsledku pro politický vývoj režimu. Jak ukázal ve 

svých dílech Fisun, model demokratického elitního paktu, který byl zvláštní pro střední a 

východní Evropu, se ukázal nepodstatný pro postsovětský prostor.  

V tomto okamžiku pozorný čtenář musí narazit na určitý rozpor celého předkládaného 

textu, který je obsažen v názvu práce: Mezi demokracií a autoritarismem: směr vědeckého 

bádání o politických režimech v postsovětském prostoru. Vzhledem k výše zmíněnému by tak 

dichotomie demokracie a autoritarismu měla být, pokud bychom přistoupili na model 

Oleksandra Fisuna, nahrazena modelem neopatrimonialismu. Nicméně cílem tohoto článku 

bylo představit vývoj a přehledně zarámovat vývoje vědeckých přístupů o politických režimech 

v postsovětském prostoru s důrazem na nástin současných trendů ve zkoumání politických 

režimů. Bádání o politických režimech v pracích postsovětských badatelů kopíruje víceméně 

trend badatelů ze Západu, kteří se rovněž dostali přes tranzitologické modely, politické režimy 

s adjektivy až k neopatrimonialismu. Faktem tak je, že se badatelé vracejí cyklicky 

k patrimoniálnímu modelu, vypracovaném již na počátku 20. století Maxem Weberem. 

Prohloubení konceptu patrimonialismu, respektive neopatrimonialismu tak dává určitý smysl, 

při zkoumání politických režimů v postsovětském svazu. Závěrem tedy lze vyloučit model 

neopatrimonialismu jako pouhé koncepční natahování. 
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VÝZNAM ŠPORTU V PRI FORMOVANÍ A ROZVÍJANÍ NEMECKO-

IZRAELSKÝCH VZŤAHOV 
 

Matúš Štulajter, Ivan Štulajter 

 

Abstrakt 

Témou nášho článku je objasnenie významu športu pri formovaní a rozvíjaní vzťahov Nemecka 

a Izraela. Jeho cieľom je poukázať na dôležitosť športu a jeho prínos k nadviazaniu 

diplomatických stykov medzi Nemeckom a Izraelom a tiež na význam športu ako faktora 

ďalšieho rozvoja vzťahov. Je zaujímavé skúmať fakt, že aj napriek spoločnej minulosti a napriek 

zločinom nacistického režimu počas druhej svetovej vojny sú dnes vzťahy Nemecka a Izraela aj 

vďaka športu, organizácii mnohých spoločných športových podujatí a podieľaní sa na rôznych 

športových projektoch na nadštandardnej úrovni. 

 

Abstract 

The subject of our article is to clarify the importance of sport in the formation and development 

of relations between Germany and Israel. Its aim is to point out on the importance of sport and 

its contribution to the establishment of diplomatic relations between Germany and Israel, as 

well as the importance of sport as a factor in the further development of relations. It is 

interesting to examine the fact that, despite the common past and despite the crimes of the Nazi 

regime during the Second World War, relations between Germany and Israel are today also 

thanks to the sport and the organization of many common sports events and participation in 

various sports projects very stable. 

 

Úvod 

 

 Medzinárodné vzťahy sú veľmi komplikovaným systémom, na ktorý majú vplyv rôzne 

prvky. Popri klasických oblastiach ako ekonomika, politika alebo kultúra má významný vplyv 

na medzinárodné vzťahy aj šport. Hoci na prvý pohľad sa zdá, že šport sa týka len činnosti 

jednotlivcov, nie je to tak. Šport má dôležitý význam aj v medzinárodných vzťahoch. Športové 

podujatia upevňujú vzťahy medzi štátmi, prispievajú k priateľskosti a porozumeniu medzi 

národmi, slúžia ako fóra pre riešenie medzinárodných problémov, ako nástroj pre vyjadrenie 

politických názorov alebo vytvárajú príležitosť pre upozornenie na nedodržiavanie základných 

ľudských práv a slobôd. Šport okrem iného umožňuje aj neformálne stretnutia politikov a 

štátnikov alebo nadväzovanie osobných kontaktov.  

 Témou tohto článku je objasnenie významu športu pri formovaní a rozvíjaní vzťahov 

Nemecka a Izraela. Jeho cieľom je poukázať na dôležitosť športu a jeho prínos k nadviazaniu 

diplomatických stykov medzi Nemeckom a Izraelom a tiež na význam športu ako faktora 

ďalšieho rozvoja vzťahov medzi týmito štátmi. Je zaujímavé, že napriek negatívnej spoločnej 

minulosti a zločinom nacistického režimu počas druhej svetovej vojny sú dnes vzťahy Nemecka 

a Izraela aj vďaka športu na veľmi dobrej úrovni. 
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Nadviazanie a rozvoj nemecko-izraelských vzťahov 

 

 Druhá svetová vojna a holokaust bezpochyby veľmi významnou mierou ovplyvnili 

izraelsko-nemecké vzťahy. Nemecko si je stále vedomé zločinov nacistického režimu a svojej 

zodpovednosti voči židovskej komunite a voči štátu Izrael. Po vzniku Izraela v roku 1948 sa 

museli lídri rozhodnúť, či a aké vzťahy s Nemeckom majú nadviazať. Izraelskí politici 

Nemecku nedôverovali a politické rokovania sa na oboch stranách, ale predovšetkým na 

izraelskej strane, stretali s nesúhlasom. (Moment Magazine, 2015) Kontakty Nemecka a Izraela 

sú aj dnes stále ovplyvnené holokaustom. „Ani v súčasnosti sa žiadna vzájomná návšteva 

nezaobíde bez pripomienky 6 miliónov obetí.“ (Fingerland, 2015, s. 1) Napriek spoločnej 

minulosti a negatívnej historickej skúsenosti sú však dnes vzťahy Nemecka a Izraela na veľmi 

dobrej úrovni a oba štáty veľmi aktívne spolupracujú v mnohých oblastiach. 

 Spolková republika Nemecko  a Izrael nadviazali diplomatické styky 12. mája 1965. 

(Ray, 2015) Veľmi významnú úlohu pri konsolidácii nemecko-izraelských vzťahov zohral 

nemecký spolkový kancelár Konrad Adenauer. Zlepšenie, resp. nadviazanie vzájomných 

vzťahov považoval za morálnu povinnosť nového demokratického Nemecka. (Moment 

Magazine, 2015) Ešte v toku 1951 Nemecko oficiálne uznalo zločiny spáchané na Židoch. 

(Fingerland, 2015) V roku 1952 bola medzi Izraelom a Nemeckom podpísaná zmluva o 

reparáciách. Všeobecne však nebolo očakávané, že by Nemecko a Izrael mohli nadviazať a 

udržiavať diplomatické styky. (Šmídová, 2015) „Aj preto sa rozhodnutie urobené pred 

polstoročím dnes javí ako politický zázrak. Vzťahy oboch krajín sú stále tesnejšie.“ (Šmídová, 

2015, s. 1) 

 Za prvého nemeckého veľvyslanca v Izraeli bol vymenovaný Rolf Friedmann Pauls. 

Izraelskí obyvatelia však s takýmto aktom nesúhlasili a protestovali. Medzi protestujúcimi bol 

aj súčasný izraelský prezident Reuven Rivlin, ktorý nebol podporovateľom normalizácie 

nemecko-izraelských vzťahov. (TASR, 2015) V roku 1969 izraelskí členovia parlamentu po 

prvýkrát navštívili nemecký Spolkový snem. V roku 1971 nemeckí poslanci navštívili izraelský 

parlament. Prvý izraelský premiér, ktorý pracovne navštívil Nemecko, bol Jicchak Rabin v roku 

1975. V roku 1985 navštívil Richard von Weizsäcker, ako prvý nemecký prezident, Izrael. V 

roku 1987 izraelský prezident Chaim Herzog navštívil Nemecko. (Botschaft des Staates Israel 

in Berlin, 2016b) 

 Vzťahy Nemecka a Izraela sa nerozvíjali iba na politickej úrovni. Kooperácia sa 

rozvíjala v rôznych oblastiach a na rôznych úrovniach. Bolo založených mnoho partnerských 

organizácií a podpísaných mnoho zmlúv týkajúcich sa rozmanitých oblastí života. (Botschaft 

des Staates Israel in Berlin, 2016b) Nemecko a Izrael spolupracovali a dodnes spolupracujú v 

oblasti kultúry, umenia, vedy, obchodu, politiky, obrany a v mnohých iných. (TASR, 2015) V 

súčasnosti sú aj osobné kontakty obyvateľov veľmi pozitívne. Občania oboch krajín vnímajú 

svoje štáty pozitívne. Mnoho mladých obyvateľov Izraela navštevuje Nemecko, trávi v 

Nemecku dovolenky, študuje na nemeckých školách alebo sa do Nemecka dokonca 

sťahuje.(Šmídová, 2015) „Nemecko, vlasť holokaustu, je v židovskom štáte po Spojených 

štátoch amerických najpopulárnejšou krajinou.“ (Šmídová, 2015, s. 1)  

 V roku 1960 bolo veľmi významným míľnikom, nakoľko došlo k stretnutiu dvoch 

významných štátnikov. Nemecký spolkový kancelár a izraelský premiér diskutovali o 

holokauste a K. Andenauer súhlasil s finančnou podporou Izraela. Osobné vzťahy K. Adenauera 
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a D. Ben-Guriona zostali pozitívne aj v období, kedy už neboli lídrami krajín. Udržiavali 

písomnú komunikáciu a navštevovali svoje krajiny navzájom. (Moment Magazine, 2015) V 

roku 1961 Adolf Eichmann, ktorý koordinoval deportáciu Židov z Nemecka počas druhej 

svetovej vojny, vyzval preživších, aby sa podieľali na výmene názorov o tom, ako vnímali 

holokaust. (Moment Magazine, 2015) Zatiaľ čo z Francúzska dnes mnoho Židov odchádza, 

pretože sa tam necítia bezpečne, z Nemecka dnes Židia masovo neodchádzajú. Práve naopak, 

na trvalo sa tam sťahujú. Za posledných 20 rokov sa počet Židov v Nemecku zdvojnásobil. 

(Šmídová, 2015) Od roku 2006 vzrástol počet izraelských občanov žijúcich v Nemecku o 40%. 

 K ťažiskovým prvkom nemecko-izraelskej spolupráce patria kontakty v oblasti 

vzdelávania. Každoročne sa na výmenných programoch zúčastňujú tisíce obyvateľov oboch 

krajín. Nemeckí dobrovoľníci pracujú a získavajú skúsenosti v izraelských nemocniciach a 

izraelskí študenti a učitelia majú možnosť vzdelávať sa v nemeckých školách a univerzitách. 

(Moment Magazine, 2015) Napriek druhej svetovej vojne a udalostiam spojeným s 

holokaustom sa už krátko po roku 1945 začali rozvíjať kontakty medzi Nemeckom a Izraelom. 

Mnoho z prvých kontaktov bolo nadviazaných súkromne, z osobnej iniciatívy obyvateľov. V 

spoločnosti zohral dôležitú úlohu aj šport a predovšetkým futbal. (Chatzoudis, 2015) Dnes sú 

už vzťahy oboch krajín inštitucionalizované a podpora vzťahov Nemecka a Izraela nie je len 

úlohou verejnosti, ale predovšetkým štátnych orgánov a športových inštitúcii. 

 V súčasnosti je výkonom športovej politiky a diplomacie poverené Spolkové 

ministerstvo vnútra, ktoré sa snaží konať aj na medzinárodnej úrovni. Jeho cieľom je posilňovať 

medzištátne vzťahy v rámci rôznych organizácii (Rada Európy, Európska únia, UNESCO) a 

bilaterálnu spoluprácu s krajinami, medzi ktoré okrem Číny, Španielska a Ruska, patrí aj Izrael. 

(Bundesministerium des Innern, 2016a) „Pokiaľ ide o priateľské vzťahy medzi Izraelom a 

Nemeckom, šport si zaslúži čestné miesto.“ (Botschaft des Staates Israel in Berlin, 2016e, s. 1) 

Hoci sú priateľské vzťahy medzi Nemeckom a Izraelom postavené predovšetkým na 

ekonomickej, bezpečnostno-politickej a vedeckej spolupráci, aj šport je jedným z dôležitých 

faktorov ich rozvoja. (Botschaft des Staates Israel in Berlin, 2016e) 

 

Dejiny nemecko-izraelskej športovej spolupráce 

 

 Tak ako v politike alebo ekonomike, tak ani v športe si spočiatku Nemci ani Židia 

nevedeli predstaviť, že by medzi nimi niekedy mohli existovať pozitívne vzťahy. Ešte v roku 

1952 na Letných olympijských hrách v Helsinkách zakázala izraelská vláda svojim športovcom 

súťažiť s nemeckými športovcami bez zvláštneho povolenia Ministerstva zahraničných vecí. 

(Lämmer, 2016a) Napriek tomu sa športové vzťahy a interakcie postupne rozvíjali a šport sa 

stal hnacou silou zblíženia medzi Nemeckom a Izraelom. V roku 1957 navštívili Izrael predseda 

Nemeckej športovej federácie Willi Daume a neskorší predseda Židovskej centrály Werner 

Nachmann a nadviazali kontakty s dôležitými osobnosťami izraelského športu. (Lämmer, 

2016a) V roku 1962 navštívila Izrael päťčlenná delegácia športovej federácie spolkovej krajiny 

Nordrhein-Westfalen. Tieto dve udalosti boli impulzmi pre rozvoj nemecko-izraelských 

športových kontaktov. (Botschaft des Staates Israel in Berlin, 2016e) Štrukturálne rozšírenie 

športových vzťahov Nemecka a Izraela nastalo po tzv. šesťdňovej vojne v roku 1967. Vplyv na 

to mala predovšetkým harmonizácia izraelskej politiky voči Nemecku a Európe vo 
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všeobecnosti, ale aj Letné olympijské hry v Mníchove v roku 1972, ktoré boli v tom období v 

štádiu príprav a na ktoré sa športovci oboch krajín pripravovali spoločne. (Baddack, 2015). 

 Udalosť na Olympijských hrách v Mníchove v roku 1972 zasiahla rozvoj vzťahov 

Nemecka a Izraela. Pre chyby nemeckej polície bolo pri teroristickom útoku zabitých 11 

izraelských športovcov. (Česká televize, 2015) Napriek tejto udalosti nebola vzájomná 

spolupráca a vzťahy Nemecka a Izraela prerušené. (Botschaft des Staates Israel in Berlin., 

2016b) V súvislosti s atentátom, ktorý sa na olympijských hrách udial, Izrael nasledujúci rok 

pozval 150 nemeckých športovcov na športové podujatie. (Botschaft des Staates Israel in 

Berlin, 2016e) Atentát na Olympijských hrách v Mníchove vzťahy v oblasti športu nie len 

nenarušil, ale práve naopak, po atentáte sa spolupráca v oblasti športu zintenzívnila. (Baddack, 

2015) 

 V januári 1974 začal výmenný program, ktorý prebieha dodnes a do ktorého sa doposiaľ 

zapojilo niekoľko desať tisícov športovcov. Na rozvoji programov sa podieľali Nemecká 

športová federácia, Národný olympijský výbor (dnes Nemecká olympijská športová federácia), 

obchodné združenia, spolkové športové federácie a jednotlivé športové tímy. (Botschaft des 

Staates Israel in Berlin, 2016e) V roku 2016 podpísali Nemecko a Izrael zmluvu, na základe 

ktorej sa zintenzívnila a posilnila ich spolupráca v oblasti športu. Zmluvu podpísali nemecký 

spolkový minister vnútra Thomas de Maiziere a izraelský minister pre imigráciu Ze´ev Elkin. 

(Bundesministerium des Innern, 2016b) 

 

Futbal ako významný faktor rozvoja nemecko-izraelských vzťahov 

 

 Ako sme už vyššie niekoľkokrát spomenuli, nemecko-izraelské vzťahy sa vyvíjali 

postupne a izraelská otvorenosť a dôvera voči Nemecku vznikala postupne niekoľko rokov. Čo 

však platí pre politické, ekonomické a diplomatické vzťahy, neplatí pre nemecký futbal. Vzťahy 

v tejto oblasti sa rozvíjali rýchlo a takmer bezproblémovo. 

 Dejiny nemecko-izraelských vzťahov v oblasti futbalu môžeme charakterizovať ako 

dlhé a intenzívne. Od založenia Nemeckého futbalového zväzu v roku 1900 zohrávali Židia 

dôležitú úlohu pri rozvoji futbalu v Nemecku. Pred a počas druhej svetovej vojny muselo 

mnoho futbalistov židovského pôvodu nútených z Nemecka emigrovať. Títo migranti však 

prispeli k rozvoju futbalu v Ereze na území dnešného Izraela a neskôr po vzniku samotného 

štátu k rozvoju izraelského futbalu. (Deutscher Fussball-Bund, 2016) 

 Mnoho izraelských trénerov študovalo na športovej vysokej škole v Kolíne v rámci 

programu pod vedením Hennesa Weisweilera. (Deutscher Fussball-Bund, 2016) V období od 

roku 1957 do roku 1965 poslala izraelská futbalová federácia do Kolína 10 najlepších 

izraelských trénerov, aby získali medzinárodne uznávaný diplom Nemeckého futbalového 

zväzu. (Lämmer, 2016a) Jedným z prvých absolventov školy bol Emanuel Schaffer („Eddy“), 

ktorý sa programu zúčastnil v rokoch 1958-1959 a ktorému sa ako jedinému podarilo 

kvalifikovať izraelský futbalový tím na svetový pohár, a to v roku 1970 v Mexiku. (Botschaft 

des Staates Israel in Berlin, 2016e) 

 V roku 1963 navštívila delegácia nemeckých študentov, ktorí študovali trénerstvo na 

univerzite v Kolíne, Wingate inštitút v Izraeli. (Botschaft des Staates Israel in Berlin, 2016e) 

Športové podujatia medzi Nemeckom a Izraelom sa odohrávali nie len na profesionálnej úrovni. 

V roku 1967 odohrali futbalový zápas v Bonne športovci z Hapoel asociácie proti poslancom 
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nemeckého Spolkového snemu. (Botschaft des Staates Israel in Berlin, 2016e) Úloha Izraela sa 

postupne vyvíjala a stal sa krajinou, ktorá mladým nemeckým talentovaným futbalistom 

poslúžila ako priestor pre rozvoj a napredovanie (Deutscher Fussball-Bund, 2016) V rokoch 

1968-1969 vycestoval do Izraela nemecký mládežnícky tím s cieľom tréningového pobytu a 

získania skúseností. Športovci odohrali dva zápasy, ktoré sa však z bezpečnostných dôvodov 

odohrali bez účasti divákov. Súčasťou tímu boli napríklad Uli Hoeness, Paul Breitner alebo 

Rolf Rüssman. (Lämmer, 2016a) 

 V roku 1969 odohral nemecký tím FC Bayern Hof (dnes SpVgg Bayern Hof) futbalový 

zápas v Izraeli. Tím viedol známy športový reportér Sammy Drechsel. (Lämmer, 2016a) 

Postupne nasledovali aj iné futbalové tímy nemeckých spolkových krajín. V tom istom roku 

strávil izraelský národný futbalový tím 3 týždne v Nemecku, aby sa pripravil na svetový pohár 

v roku 1970 v Mexiku. Pri tejto príležitosti sa odohral 2. septembra 1969 prvý zápas medzi 

národnými futbalovými tímami Nemecka a Izraela vo Frechene pri Kolíne. (Botschaft des 

Staates Israel in Berlin, 2016e) Na zápase sa zúčastnilo mnoho politikov a diplomatov z oboch 

krajín a samotný zápas je považovaný za udalosť, ktorá oficiálne začala nemecko-izraelské 

športovo-diplomatické vzťahy. (Lämmer, 2016a) 

 H. Weisweiler bol od roku 1968 trénerom národného mládežníckeho tímu a spolu s 

tímom Borussia Mönchengladbach sa zúčastnil na zápase medzi Nemeckom a Izraelom. Išlo o 

zápas, ktorý sa konal 25. februára 1970 v Tel Avive, kedy tím Borussia Mönchengladbach 

porazil izraelský národný tím 6:0. (Deutscher Fussball-Bund, 2016) V nasledujúcich rokoch sa 

odohralo niekoľko zápasov medzi tímami nemeckej Bundesligy a izraelskými tímami. 

(Botschaft des Staates Israel in Berlin, 2016f) Prvý priateľský zápas medzi národnými 

futbalovými tímami Nemecka a Izraela sa odohral v roku 1987 v Tel Avive. (Botschaft des 

Staates Israel in Berlin, 2016e) V roku 1970 sa stal prvým Nemcom, ktorý trénoval izraelský 

tím Uwe Klimaschefski. Prvý izraelský zástupca v nemeckej Bundeslige bol Schmuel 

Rosenthal. V rokoch 2008 a 2009 pôsobil bývalý člen nemeckého národného futbalového tímu 

Lothar Matthäus ako tréner izraelského tímu Maccabi Netanya. (Botschaft des Staates Israel in 

Berlin, 2016f) 

  V medzinárodných orgánoch pôsobí Nemecký futbalový zväz, predovšetkým jeho 

predseda Herrmann Neuberger, ako partner, ktorý sa snaží zabrániť izolácii Izraela arabskými 

štátmi. Po vylúčení Izraela z Ázijského regionálneho združenia, Nemecko prispelo k prijatiu 

Izraela do UEFA. (Deutscher Fussball-Bund, 2016) Práve nemecké bundesligové kluby 

pomohli izraelskému futbalu v 70. a 80. rokoch riešiť bojkot arabských štátov a vylúčenie 

Izraela u Ázijského regionálneho združenia. (Lämmer, 2016a) Medzi rokmi 1969-2008 odohral 

tím Borussia Mönchengladbach proti izraelským tímom 27 priateľských zápasov. V období od 

roku 1970 do roku 1997 nemecký futbalový tím FC Kolín odohral proti rôznym izraelským 

tímom 13 priateľských zápasov. (Botschaft des Staates Israel in Berlin, 2016e) Od roku 1994, 

kedy sa Izrael stal členov UEFA, sa nemecko-izraelské vzťahy ešte zintenzívnili. 

 Dňa 25. marca 2015 sa pri príležitosti päťdesiateho výročia nadviazania diplomatických 

stykov medzi Izraelom a Nemeckom odohral futbalový zápas. Zápas sa odohral v Izraeli. 

Uskutočneniu predchádzali rokovania izraelského ministra kultúry a športu Limora Livnata a 

nemeckého ministra vnútra Thomasa de Maizièrea. Zápas znamenal signifikantný dôkaz 

výborných vzťahov medzi futbalovými asociáciami oboch krajín a aj medzi štátmi samotnými. 

(Sinai, 2014) Dnes sú vzťahy Nemecka a Izraela v oblasti futbalu predovšetkým na úrovni 
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mládežníckych klubov. Nemecký futbalový zväz vysiela do Izraela pravidelne mládežnícke 

futbalové kluby na tréningové pobyty. Cieľom pobytov nie je len športová príprava, ale aj 

zvýšenie povedomia o spoločnej histórii oboch štátov. Spoločne odohrali mládežnícke kluby 

viac ako 50 zápasov. (Lämmer, 2016a) V súčasnosti státisíce obyvateľov Izraela sledujú v 

televízii Bundesligu a v Izraeli existujú fankluby nemeckých futbalových tímov. (Deutscher 

Fussball-Bund, 2016) „Futbal rozhodne prispel k zmene predstavy izraelskej verejnosti o tzv. 

inom Nemecku.“ (Lämmer, 2016a, s. 1) 

 

Makabejské hry 2015 

 

 Každé štyri roky sa v Európe konajú Európske Makabejské hry. Toto podujatie sa 

odohráva dva roky po Svetových Makabejských hrách. Na hrách sa zúčastňujú židovskí 

športovci z celého sveta. Pri príležitosti päťdesiateho výročia nemecko-izraelských vzťahov sa 

v roku 2015 konali hry po prvýkrát v Nemecku. (Moment Magazine, 2015) Nemecko bolo nie 

len dejiskom posledných hier, ale zohralo úlohu aj pri formovaní Makabejského hnutia. Berlín 

bol dejiskom vzniku hnutia, ktoré viedlo k založeniu Makabejskej svetovej únie v roku 1921. 

(Botschaft des Staates Israel in Berlin, 2016f) Berlín zohral pri vzniku židovských športových 

klubov a pri vzniku Makabejského hnutia dôležitú úlohu. Druhý židovský klub, po Turecku, 

bol založený v roku 1898 v Berlíne. Prvým prezidentom Makabejskej svetovej únie bol Nemec 

Dr. Heinrich Kuhn. Od roku 1929 sa Berlín stal sídlom Makabejskej svetovej únie. (Makkabi 

Deutschland, 2015a) Po skončení druhej svetovej vojny bola tradícia hier obnovená v roku 

1953.  Dnes sa Nemecko pravidelne zúčastňuje na hrách ako aj na celosvetovom hnutí. 

(Makkabi Deutschland, 2015a)  Stretli sa na mieste, ktoré sa stalo útočiskom nacistickej 

propagandy a kde v roku 1936 židovskí športovci nemohli súťažiť, pretože boli z olympijských 

hier vylúčení. (Lämmer, 2016b) „Historická a socio-politická dôležitosť EMG 2015 je obrovská 

pre Nemecko, Berlín a židovskú komunitu.“ (Makkabi Deutschland, 2015b, s. 1) 

 

Záver 

 

 Vzťahy Nemecka a Izraela sú dnes na vysokej diplomatickej spolupráci.  Hoci si po 

vzniku štátu Izrael v roku 1948 asi málokto myslel, že by to tak niekedy mohlo byť. Nemecko 

bolo vnímané ako agresor druhej svetovej vojny a ako vinník za smrť miliónov Židov. Oba 

štáty však prekonali spoločnú minulosť a vybudovali si obojstranne výhodný vzťah. Nemecko 

vnímalo normalizáciu vzťahov so židovskou komunitou a s Izraelom ako jednu zo základných 

podmienok pre nové demokratické Nemecko. Izrael zasa využíva podporu Nemecka vo 

vzťahoch s ostatnými štátmi sveta, ale najmä vo vzťahu so štátmi v rámci regiónu. Kooperačné 

aspekty oboch krajín sa vyvíjali postupne. Nemecko a Izrael spolupracovali a dodnes 

spolupracujú v rôznych oblastiach,  ekonomiky,  politiky, vedy, výskumu, kultúry, vzdelávania 

a športu.. Nemecko a Izrael sú si navzájom významnými obchodnými partnermi. Nemecko 

podporuje existenciu štátu Izrael a podieľa sa na jeho obrane a bezpečnosti. Zástupcovia oboch 

štátov sa pravidelne stretávajú na politických konzultáciách. Spolupracujú pri výskume v 

rôznych vedných disciplínach a podporujú rozvoj kultúry a vzdelávanie. Jedným z významných 

faktorov rozvoja vzťahov týchto krajín v minulosti bol šport, ktorý zohral veľmi dôležitú úlohu. 

Šport predchádzal a podporil nadviazanie diplomatických stykov. Osobné a pracovné vzťahy 
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športovcov, trénerov a funkcionárov existovali už pred rokom 1965, kde bol šport  tiež jedným 

z prostriedkov, ktoré pomohli prekonať krízu po útoku na izraelských športovcov v roku 1972. 

Zvlášť významné postavenie v nemecko-izraelských športovo-diplomatických vzťahoch má 

futbal. Nezaostávajú však ani iné druhy športov, napr. basketbal a atletika. Obidve krajiny 

dodnes podporujú vzájomné športové vzťahy, kde sa športovci  zúčastňujú na rôznych 

programoch, výmenných pobytoch alebo kurzoch, vzájomne umožňujú svojim športovcom 

tréning a prípravu na športové podujatia, organizujú priateľské zápasy. Veľmi významnú úlohu 

pri rozvoji dnešných športovo-diplomatických vzťahoch Nemecka a Izraela zohrali Makabejské 

hry v roku 2015. Hry sa symbolicky konali v Nemecku po prvýkrát pri príležitosti päťdesiateho 

výročia nadviazania diplomatických stykov a sedemdesiateho výročia ukončenia holokaustu. 

Šport zohral pri formovaní vzťahu Nemecka a Izraela nezastupiteľnú úlohu. a  dokázal vytvoriť 

impulz pre zmierenie a vybudovanie dôvery medzi židovskou komunitou a Nemeckom, pre 

rozvoj spolupráce v iných oblastiach a aj pre rozvoj oficiálnych diplomatických vzťahov. 
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MODELY V TEORETICKOM SKÚMANÍ POLITICKEJ FILOZOFIE 

MULTIKULTURALIZMU (ASIMILAČNÝ A SEGREGAČNÝ MODEL) 
 

Veronika Ticháňová 

 

Abstrakt 

Cieľom nasledovného príspevku je sledovať a vnímať široký významový obsah konceptu 

multikulturalizmu. Chceme načrtnúť jednotlivé modely a dimenzie v jeho vlastnom teoretickom 

skúmaní. Venujeme sa aj teóriám multikulturalizmu a ich modelom podľa autorov ako sú 

Taylor, Sartori, Hirt, Heywood, Barša a Baršová. Svetové názory jednotlivých vlád ku 

vzniknutej multikultúrnej situácii sa rôznia a častokrát vidíme obidva protipóly názorov na 

multikulturalizmus. Záleží na prístupe štátu k integrácii imigrantov a preto môžeme 

k nasledovnej téme zaujať kritický postoj alebo naopak súhlasné stanovisko. Cieľom 

multikulturalizmu je bezpodmienečne predchádzať konfliktom a tak by sme chceli demonštrovať 

prípad Nemecka v segregačnom integračnom modeli a jeho protipól viditeľný vo Francúzsku 

a jeho asimilačnom modeli, kde sa obidva národné štáty snažia svojím spôsobom tolerovať 

minoritné skupiny prisťahovalcov. Politickí predstavitelia štátov rokujú a hľadajú riešenia pre 

koexistenciu kultúr v priestore rešpektu, uznania, tolerancie, vytvárania dialógov, či eliminácie 

extrémistických útokov v globalizovanom svete.  

 

Abstract  

The aim of this article is to observe and perceive the broad meaningful content of the concept 

of multiculturalism. We want to outline individual models and dimensions in its own theoretical 

investigation. We also deal with the theories of multiculturalism and their modeling by authors 

such as Taylor, Sartori, Hirt, Heywood, Barša and Baršová. Worldviews of individual 

governments about the multicultural situation that has arisen vary and we often see both 

counterparts of views on multiculturalism. It depends on the state's approach to immigrant 

integration and we can therefore take a critical stance on the subject or, conversely, to agree. 

The goal of multiculturalism is unconditionally to prevent conflict, so we would like to 

demonstrate the case of Germany in the segregation integration model and its counterpart in 

France and its assimilation model, where both national states try to tolerate minority groups 

of immigrants in their own way. Political leaders are negotiating and seeking solutions for the 

coexistence of cultures in the area of respect, recognition, tolerance, dialogue, or the 

elimination of extremist attacks in a globalized world. 

 

Úvod 

 

Posledné udalosti v Európe a nielen v nej, otvárajú živú diskusiu o nevhodnosti 

multikulturalizmu. Mnohé kritické názory hovoria dokonca o jej zlých účinkoch na stabilitu 

politického systému. Názornými príkladmi sú štáty ako Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, 

kde sa otvárajú otázky s nezvládnutím integrácie imigrantov a vytváraním samostatných 

spoločností, či uzatváraním imigrantov do seba.  

Kritické argumenty na tému multikulturalizmu sú početné. Ako hovorí Hlinčíková vo 

svojom príspevku, multikulturalizmus vedie k segregácii, závislosti od sociálneho systému a 
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zabraňuje imigrantom úspešne sa integrovať do kultúry majoritnej spoločnosti. Imigranti tak 

nenesú sami dostatočnú zodpovednosť za ich vlastnú integráciu (Hlinčíková, 2014). To je však 

len jeden z mnoho kritických  názorov.   

Podľa môjho názoru je nevyhnutné pochopiť kompletný kontext multikulturalizmu 

a jeho historické korene v každej jednej špecifickej krajine, od jeho vzniku až po súčasnosť, za 

akých okolností existuje, čo samozrejme nie je možné obsiahnuť v nasledovnom predkladanom 

článku. Chcem na základe teoretických modelov podľa Taylora a Heywooda, či Baršovej a 

Baršu analyzovať problematiku multikulturalizmu ako ideológie v krajinách ako sú Francúzsko 

a Nemecko. Parciálnym cieľom je tiež vedecky argumentovať tézu, či „multikulturalizmus 

zlyhal“ alebo sa neustále vyvíja do ďalšej formy. 

  

Dimenzie multikulturalizmu a terminológia  

 

Medzinárodná organizácia pre migráciu uvádza a definuje pojem multikulturalizmu ako 

stav, proces, teóriu alebo cieľ. Môžeme preto pozorovať širokú dimenziu multikulturalizmu 

v terminológii (IOM,2017) : 

1.) multikulturalizmus ako stav je koexistencia rôznych sociokultúrnych skupín so  

špecifickými systémami inštitúcií, tradícií, významov, postojov a hodnôt, 

2.) multikulturalizmus ako proces znamená dynamickú výmenu rôznych prejavov  

kultúry, vzájomné ovplyvňovanie rôznorodých kultúrnych systémov, prípadne aj vznik  

nových, 

3.) multikulturalizmus ako teória predstavuje multidisciplinárnu oblasť výskumu 

rôznych  

aspektov kultúrnej rozmanitosti a odlišných kultúrnych systémov, 

4.) multikulturalizmus ako cieľ charakterizuje súbor ideí alebo spoločenský, či politický  

program usilujúci sa o vytvorenie pluralitnej spoločnosti, ktorá je založená na 

princípoch  

tolerancie, rešpektu, dialógu a spolupráce a zahŕňa viacero odlišných socio - kultúrnych  

skupín. 

Hlavný predstaviteľ teórie multikulturalizmu Charles Taylor hovorí vo svojom diele 

Multikulturalismus: Zkoumání politiky uznání (Taylor,2001) o požiadavke rovnakého uznania 

všetkých odlišností kultúr. Multikulturalizmus je podľa neho viac ako tolerancia odlišnosti. Je 

to forma uznania tejto odlišnosti ako hodnoty, ktorá si zasluhuje úctu. Toto Taylorovo tvrdenie 

sa stalo terčom kritiky Giovanna Sartoriho, podľa ktorého priznanie rovnakej hodnoty všetkým 

kultúram znamená „neprijateľný kotrmelec“. Prisudzovať všetkým kultúram rovnakú hodnotu 

znamená deštrukciu samotného pojmu hodnota. „Ak je všetko hodnotné, potom nie je nič 

skutočne hodnotné; hodnota sama stráca akúkoľvek hodnotu“ (Sartori, 2011, s.51-52). 

Podľa Heywooda (Heywood, 2008, s.336-344) existujú tri hlavné modely 

multikulturalizmu liberálny, pluralistický a kozmopolitný multikulturalizmus.  

V liberálnom multikulturalizme majú práva jednotlivca prednosť pred kultúrnymi 

právami. Napríklad liberálni multikulturalisti nebudú podporovať také veci, akými sú ženská 

obriezka, nútené manželstvá a predpisy týkajúce sa ženského odevu, aj keď niektoré skupiny 

kultúr môžu argumentovať, že práve tieto spomínané veci majú zásadný význam pre zachovanie 

ich kultúrnej identity. Aj občianstvo je oddelené od kultúrnej identity a tak sa občianstvo stáva 
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súkromnou záležitosťou. Posledný aspekt liberálneho multikulturalizmu spočíva v tom, že 

liberálnu demokraciu chápe ako jediný legitímny politický systém. Ak by politické hnutia 

a skupiny chceli vytvoriť islamský štát založený na prijatí práva šária, liberálny 

multikulturalizmus by to nedovolil.  

Kozmopolitný multikultualizmus sa pozitívne stavia k hybridite, teda k situácii, v ktorej 

dochádza k sociálnemu a kultúrnemu miešaniu a ľudia si vytvárajú niekoľkonásobnú identitu. 

Dnes môžeme pozorovať kozmopolitný multikulturalizmus v takých činnostiach, keď môžu 

ľudia napríklad jesť talianske špeciality, cvičiť jógu, počúvať africkú hudbu a zaujímať sa 

o svetové náboženstvá. Výsledkom je takzvaný „mišmaš-multikulturalizmus“, v ktorom sa cení 

a silno podporuje kultúrna výmena a miešanie kultúr. Následne môžeme sledovať tekutý stav 

kultúry, ktorá pružne reaguje na meniacu sa sociálnu situáciu a osobné potreby; nie je teda – 

ako by tvrdili pluralistický alebo partikularistický multikulturalisti – že je pevná a zakorenená 

v dejinách. Multikultúrna spoločnosť sa tak stáva akousi „kultúrnou mozaikou“ etnických 

a náboženských skupín.  

Východiská multikulturalizmu podľa A.Heywooda (Heywood, 2008 s.345) sú 

nasledovné:  

1.) zlyhanie multikulturalizmu povedie k nacionalizmu alebo  

2.) multikulturalizmus bude nahradený nejakým skutočným kozmopolitizmom, kedy by 

sa všetci ľudia na Zemi začali chápať ako globálni občania spojení spoločným záujmom, aby 

sa vysporiadali so sociálnymi, ekologickými, ekonomickými a ďalšími problémami, ktoré sú 

vo svojej podstate stále globálnejšími.  

 

Asimilačný model (republikánsky) 

 

Francúzsko považujeme za prototyp takého národného štátu, kde sú prisťahovalci 

prijímaní ako rovnoprávni členovia spoločnosti za podmienok, že sa asimilujú do 

dominantných kultúrnych vzorcov z príslušnosti k občianskemu národu, ktorý je une et 

indivisible (jediný a nedeliteľný). Odpoveď na francúzsky asimilačný prístup vyvrcholila ako 

časovaná bomba v roku 1989 tzv. šatkovou aférou, ktorá bola uzavretá prijatím zákona 15. 

marca 2004 podpísaného Jacquesom Chiracom. Ako uvádza Baršová a Barša, zákon zakazuje 

nosenie nápadných náboženských symbolov či odevov na druhom stupni francúzskych 

základných škôl a na štátnych gymnáziách (Baršová, Barša, 2005,s.36,185). 

Francúzsko sa začleňuje do „republikánskeho“ multikulturalizmu, kde sa zdôrazňuje 

laïcité, čiže sekularizmus: ako sme už vyššie spomínali, vo verejnom živote to vyústilo do 

zákazu nosiť vo francúzskych školách na hlave moslimskú šatku (hidžáb) a začiatkom roka 

2003 taktiež ku zákazu nosenia všetkých vonkajších známok príslušnosti k určitému 

náboženstvu. Niektorí multikulturalisti však vidia v takýchto tendenciách útok na samotný 

multikulturalizmus.  

Hirt taktiež hovorí, že Francúzsko je založené na republikánskom projekte. Otázka 

menšín je riešená s ohľadom na kultúrnu i politickú homogénnosť štátu, v ktorom platí sloboda 

a rovnosť občanov, a v ktorom je verejný priestor cielene sterilizovaný od akýchkoľvek 

partikulárnych lojalít (Hirt, 2008). Francúzsko prejavovalo v minulosti relatívne pozitívny 

vzťah k imigrantom, ktorí pochádzali prevažne z bývalých kolónií či európskych štátov. Tento 

priateľský prístup pramenil z názoru, že francúzske hodnoty sú vlastné všetkým a budú prijaté 
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bez problémov. Ide o model nazývaný asimilacionizmus, ktorý pretrváva dodnes. Jediným 

posunom vo vnímaní asimilácie bolo oddelenie občianskej asimilácie od kultúrnej. Francúzsko 

zmiernilo svoje požiadavky na prichádzajúcich imigrantov, dožaduje sa občianskej asimilácie, 

ovládania francúzskeho jazyka a prihláseniu k hodnotám štátu. Kultúrna asimilácia nie je 

vyžadovaná, avšak kultúrne symboly a tradície menšín sa môžu prejavovať len v súkromí. 

Prisťahovalci sú v prvom rade vnímaní ako občania, ktorí majú rovnaké práva a povinnosti, 

pričom sa od nich očakáva pozitívny prístup k politickej kultúre zdieľanej majoritnou 

spoločnosťou. Až v druhom rade vystupujú ako príslušníci určitej skupiny. 

 

Segregačný model (národný alebo etnický model) 

 

Národný alebo etnický model (The Folk or Ethnic Model) vytváral etnicky homogénnu 

spoločnosť so spoločným pôvodom, jazykom a kultúrou. Takáto spoločnosť je uzavretá a 

nepriznáva imigrantom právo na občianstvo alebo sociálne začlenenie. Ius sanguinis (právo 

krvi) je normou a naturalizácia imigrantov je skôr problematická. Tento model prevláda v 

Nemecku. Barša ho nazýva tiež „prechodná diferencovaná inkorporácia“, ktorá však nie je 

politicky integračná, ale naopak segregujúca (Barša, 1999, s.11). Vyvrcholením „neintegrácie“ 

sú nasledovne javy ako napr. rasové nepokoje, pretrvávajúca diskriminácia na pracovnom trhu 

a segregácia v sociálnej oblasti. Etnické menšiny sa dostávajú do uzatvárania vo svojej kultúre, 

ktorej omnoho lepšie rozumejú, čím sa následne segregujú aj v iných oblastiach života. 

Aj Nemecko si priznalo nezvládnutú integráciu prisťahovalcov. Angela Merkelová ešte 

v roku 2004 na výročnej konferencii strany Kresťansko-demokratickej únie (CDÚ) vyhlásila, 

že multikulturalizmus zlyháva. Vo svojom prejave zdôraznila, že myšlienka multikultúrnej 

spoločnosti „vedie k tomu, že etnické komunity existujú skôr vedľa seba, čiže v segregácii, než 

spolu“. Segregačný model je teda založený na zachovaní vlastnej identity.  

 

Liberalizmus verzus konzervativizmus 

 

Liberálny prúd multikulturalizmu vychádza z osvietenstva a racionalizmu. Dôraz sa 

kladie na egalitarizmus, teda princíp rovnosti pred zákonom. Tento myšlienkový smer 

akceptuje predstavu spoločnosti, ktorá je kultúrne rôznorodá, avšak trvá na integrácii skupín či 

jednotlivcov do majoritnej spoločnosti, v ktorej majú všetci rovnaké práva a povinnosti, pričom 

rešpektujú majoritnú kultúru. Kultúrne špecifiká sú zachovávané len v súkromí menšín. 

Problém vzniká, ak sa rovnosť začne zamieňať za rovnakosť. Taktiež sa nekladie veľký dôraz 

na špecifické prístupy voči menšinám, pretože sa nepovažujú za potrebné (Mistrík, 2006, s.50-

51). 

Bezhraničnosť, univerzálnosť a základná premisa liberalizmu, ktorá hovorí o ponechaní 

voľného priebehu veciam verejným, či názor, že sa vyriešia samé, neprináša potrebné 

uspokojenie. Naplnenie liberalizmu sa tak dostáva do kolízie s problémami. To, čo liberalizmus 

hlása, teda toleranciu, ústretovosť, slobodu – že každý môže fungovať podľa svojich predstáv, 

rovnosť – že každý človek sa môže uplatniť, dôstojnosť – že každý človek má hodnotu, musí 

byť ohraničené právom. To znamená, že všetci musia rešpektovať právny stav v štáte. 

Výsledkom tohto javu, pokiaľ nedochádza k rešpektovaniu práva, pozorujeme výrazný výskyt 

teroristických útokov extrémistických skupín. Liberalizmus teda skutočne potrebuje svoje 
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hranice. Naše spoločnosti sa stali zraniteľnejšími, lebo si mysleli, že liberalizmus vyrieši 

samovoľne tento centrálny problém.  

Na druhej strane konzervatívci presadzujú v reálnom politicko - verejnom dianí 

riešenia v danej situácii. Konzervatívny multikulturalizmus, resp. monokulturalizmus, je 

založený na báze neokolonializmu, teda potreby civilizácie kultúr, ktoré sú nižším vývojovým 

štádiom euroatlantickej civilizácie. Cieľom bolo postupné asimilovanie menšín do majoritnej 

spoločnosti. V tomto prípade dochádza k rasistickému paradoxu, keď výzvu na asimiláciu 

nesprevádzajú opatrenia, ktoré by ju umožňovali, čo vedie k obviňovaniu menšín z 

neschopnosti prispôsobiť sa, prehĺbeniu rozdielov a budovaniu vzájomného strachu (Mistrík, 

2006, s.50-51). 

Piliermi konzervativizmu sú poriadok, autorita, sloboda vzdelávania, spravodlivosť. 

Môžeme teda sledovať lavírovanie až prelínanie medzi liberalizmom a konzervativizmom. 

V niektorých prípadoch je zreteľná devalvácia princípov liberalizmu (spravodlivosti) – (islam 

verzus kresťanstvo - každý vo svojej viere má svoju spravodlivosť). Akým spôsobom je teda 

možné zabezpečiť fungovanie multikulturalizmu? Pomocou tolerancie a ústretovosti, bez 

agresie a v spolužití komunít. Ak utvoríme priestor pre spolužitie  komunít, nebude 

extrémizmus taký  “ostrý”.  

Podobné tvrdenia o akomsi vytvorení rovnováhy uvádza aj Michael Walzer (Walzer, 

2002, s.237) vo svojom diele Hrubý a tenký. O tolerancii. Argumentuje, že „multikulturalizmus 

ako ideológia je programom väčšej sociálnej a ekonomickej rovnosti. To znamená, že žiadny 

režim tolerancie nebude v prisťahovaleckej, pluralistickej, modernej a postmodernej 

spoločnosti dlho fungovať bez nejakej kombinácie týchto dvoch vecí: obhajoby skupinových 

rozdielov a útoku proti triednym rozdielom. Nikdy nemôžeme byť čisto komunitariánmi či iba 

liberálmi, alebo čisto modernistami, či postmodernistami, ale musíme byť hneď jedným a hneď 

zas druhým, tak ako si to rovnováha vyžaduje.(Walzer, 2002, s.237) Podľa Walzera predstavuje 

takýto rovnovážny stav v štáte, ktorý udržiava novodobé režimy tolerancie – sociálna 

demokracia.  

 

Záver  

 

V globalizovanom svete sa budú rôzne kultúry stretávať neustále. To znamená, že 

multikulturalizmu v nejakej podobe sa nevyhneme ani v budúcnosti. Je potrebné vnímať ho ako 

nepretržitý a neustále sa vyvíjajúci proces. Multikulturalizmus neustále dozrieva, nemožno 

predpokladať jeho  “smrť” alebo zlyhanie. Ak by sme multikulturalizmus jednoducho zmietli 

zo zemského povrchu, dostaneme sa do bludného kruhu, v ktorom bude vládnuť stále viac 

a viac násilia, či nerešpektovanie verejnej mienky. 

Ak budeme hypoteticky proklamovať, že multikulturalizmus “zlyhal”, je však stále 

funkčný vo svojej podstate. Takisto vytvára priestor pre spolužitie iných spoločností. Nemci sú 

napr. otvorenejší voči migrantom, pokiaľ migranti pracujú. V roku 2000 bol v Nemecku 

zavedený Program „zelených kariet“ pre vysoko kvalifikovaných zahraničných pracovníkov  

v odbore informačných a komunikačných technológií. Odhliadnuc od tohto programu, 

väčšinou vo všeobecnosti sa jedná o predovšetkým nekvalifikované práce, ktoré sú imigranti 

ochotní vykonávať. Nemecko aj vďaka nim prosperuje v ekonomickej oblasti. Nemecký systém 

im potrebuje zadefinovať hranice, ktoré sú inak nastavené v každom štáte. Už Charles Taylor 
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(Taylor, 2001, s.79) uvádza, že „liberalizmus nemôže a ani by nemal požadovať úplnú kultúrnu 

neutralitu.“ Každá verzia liberalizmu musí vytýčiť jasnú hranicu, ktorú striktne potrebujeme 

definovať.  

Dovolím si súhlasiť s Erichom Mistríkom217 s názorom, že je veľmi dôležité, aby bolo 

právo nadradené nad kultúru, pretože právo je iba jedno, je spoločné a záväzné pre všetkých, 

zatiaľ čo kultúr je v štáte veľa. Právo je tým nevyhnutným minimom, na ktorom sa musíme a 

kde je vôľa, aj môžeme dohodnúť. Kultúrne tradície, aké vyznávame nie sú vôbec dôležité. 

podstatné je spolunažívanie kultúr. A to je možné docieliť jedine právnym štátom a existujúcim 

právnym systémom s presne vymedzenými pravidlami, ktoré je nutné dodržiavať. 
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EUROPEANIZATION OF IMMIGRATION POLICIES AND THE 

VISEGRAD FOUR: FROM POLICY-TAKERS TO POLICY-MAKERS? 
 

Clarissa do Nascimento Tabosa 

 

Abstract 

Since the Treaty of Amsterdam, European Union member states have committed to developing 

a common European asylum and migration policy. While some argue this means states are 

losing their ability to exercise control over (im)migration, others argue this transfer of power 

is rather a reassertion of states’ sovereignty. Under the latter assumption, states are reaffirming 

their power of control by choosing to pool sovereignty to the Union level while, at the same 

time, fulfilling national interest (material, security) by avoiding internal legal and political 

constraints associated to immigration policies. Traditionally, Czech Republic, Slovakia, 

Poland, and Hungary have been seen as policy-takers, pooling sovereignty to the Union level, 

and internally transforming their laws and policies – a consequence of their efforts to meet 

accession criteria earlier on. However, in the apex of the migration and refugee crisis, in 2015, 

these countries promptly showed their lack of commitment to the principle of solidarity and 

burden sharing and opposed to the mandatory relocation system put in place by the Union. Is 

this an indication these countries are moving from being “policy-takers” to become “policy-

makers” in the EU? This paper addresses this question. By looking at mechanisms of policy 

diffusion and to the measures taken by these countries, I suggest that we must be cautious when 

talking about policy change because these countries are too legally and institutionally 

constrained in order to become policy-makers on their own or as a group.  

 

Introduction 

 

More than six decades after the creation of what later became the European Union (EU) 

one question is still being discussed: why do states pool some sovereignty to a supranational 

level in policy areas that are of key relevance for the national interest? Immigration policy, in 

particular, is still seen as a policy-field strongly connected to the ideas of self-determination 

and sovereignty. For this reason, the question of why states pool some sovereignty to the Union 

level in matters of migration and asylum is brought into the discussion even more often. 

However, since the Treaty of Amsterdam, in 1999, states have been in fact pooling more and 

more sovereignty to the Union level to decide upon matters related to asylum and migration 

policy.  

The Visegrad Four (V4), composed of Slovakia, Poland, Czech Republic and Slovakia 

joined the Union a few years later, but as part of pre-condition for accession these countries had 

to accept the acquis communautaire, and this included provisions that touched upon 

immigration policies. Historically, since the times of pre-accession these countries have been 

seen as policy-takers, pooling sovereignty to the Union level, and internally transforming their 

laws and policies in order to comply with EU norms. Nevertheless, with the migration and 

refugees' crisis in Europe, these countries promptly showed their lack of commitment to the 

principle of solidarity and burden sharing and opposed to the mandatory relocation system put 

in place by the Union. Is this an indication these countries are moving from being “policy-
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takers” to become “policy-makers” in the EU? This paper addresses this question. By looking 

at mechanisms of policy transfer and to the measures taken by these countries, I argue that we 

must be cautious when talking about policy change.  

In the past, the quest for recognition of the Visegrad countries as part of the West had 

an intellectual and discursive construct associated with a policy dimension (Kazharski, 2017). 

The main argument I put forward in this paper is that what seems to be a shift of behavior of 

these countries, since the migration and refugees’ crisis, from being policy-takers to being 

policy-makers continues to be ground in strong discursive constructs, now slowly moving apart 

from “the West” and emanating from the main political elites in the four countries but this is 

not accompanied by a policy changes because these countries are institutionally and legally 

constrained by the EU and by the power they have themselves given to the EU as a precondition 

to accession. In other words, although the political elites can use strategies of securitization of 

migration, and we may be seeing a “partial” identitarian shift, but the four countries are still 

strongly constrained by the EU and the discourse will most likely keep not being translated into 

actions. Throughout the paper, we will briefly go through the historical developments connected 

to immigration policies in the Union and in relation to the Visegrad four. By looking at 

mechanisms of policy transfer and to the measures taken by these countries, I then proceed to 

show some factors that support my main argument.  

 

The Visegrad Four: From Policy-Takers to Policy-Makers? 

 

Since the Treaty of Amsterdam, in 1999, the European Union (EU) member states have 

committed to developing a common European asylum and migration policy. This was a 

consequence of the struggles these countries were facing with the increase in the number of 

irregular migrants in their territories. The Visegrad four, composed by Czech Republic, 

Hungary, Poland, and Slovakia, all joined the Union a few years later, but part of the pre-

accession requisites was that these countries (and the other countries which aimed at accessing 

the Union at the same time) fulfill a series of criteria, namely the Copenhagen criteria, which 

required also that the countries accept the acquis communautaire or the EU body of laws. As a 

consequence, these countries have a history of being "policy-takers", they had to go through a 

process of Europeanization of their national policies.  

Europeanization, consequently, is a term that has been used to describe different 

concepts.  Johan P. Olsen (2002), for instance, identify five different phenomena that could be 

labelled as Europeanization such as change of territorial boundaries – through the enlargement 

of the EU; the development of supranational institutions of governance; the influence and 

imposition (coercion) of institutions, policies, patterns of political behavior on the national and 

sub-national levels; the exportation of EU models of governance beyond EU borders through 

expansion of “good practices”; and a project of a political nature aimed at intensifying the 

unification of the EU – it is about the development of capacity at EU level, in concordance to 

the second definition. For the purpose of this article, I refer to Europeanization when I am 

talking about a process of “central penetration of national systems of governance” (Olsen, 2002, 

923) that emanates from the EU level. Because of this process of Europeanization of national 

policies and due to the fact that these countries are not major immigration countries, they are 
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said to have “developed migration and asylum policies in the absence of migration” (Geddes 

and Scholten, 2016, 195). 

Since the Treaty of Amsterdam, a series of measures that emanated from the Union level 

have been put into place. Among them we can mention the legal developments such as 

directives on return and family reunification, the FRONTEX, Eurodac biometric database and, 

more recently, the asylum-seekers relocation system that aims at relocating 120 000 asylum 

seekers from the most affected countries (mainly Greece and Italy) to other EU member states 

based on a quota system that took into consideration a series of factors such as the GDP, 

unemployment rate, size of the population, and number of asylum-seekers spontaneously 

accepted between 2010 and 2014 (Tabosa, forthcoming). The quota system was approved by a 

qualified majority, even though Romania, Slovakia, Hungary, and the Czech Republic were 

strongly against to it. The lack of commitment to the principle of solidarity and burden sharing 

was promptly shown by the Visegrad countries that denied the attempts coming from the Union 

to apply a temporary relocation system. Poland was, at first, in favor of the system and accepted 

to receive 7000 asylum-seekers, however, after new national elections were held the new 

government aligned with other V4 against the measures proposed by the EU. Slovakia and 

Hungary not only were against the relocation system but after being outvoted they brought a 

complaint to the European Court of Justice (ECJ) arguing the proposed emergency plan was 

unlawful. Bearing that in mind, we can question whether this an indication that these countries 

are moving from being “policy-takers” to become “policy-makers” in the EU.  

Some argue the fact that the EU has been given the power to take decisions upon an 

issue that is very connected to the idea of state sovereignty, as immigration is, means that states 

are losing their ability to exercise control over (im)migration. Others argue this transfer of 

power is rather a reassertion of states’ sovereignty. Under this latter assumption, states are 

reaffirming their power of control by choosing to pool sovereignty to the Union level while, at 

the same time, fulfilling national interest (material, security) by avoiding internal legal and 

political clashes associated to immigration policies (Geddes and Scholten, 2016; Lavenex, 

2007). The rationale behind that is that we shift the issue to the Union level, so we do not need 

to deal with it, and later on, we can place responsibility for unpopular measures on the Union. 

The historical tradition of being policy-takers make it easier to place the Visegrad four in the 

first assumption, but neither of the hypotheses alone can explain why states pool sovereignty to 

a supranational body in matters of migration. A combination of both hypothesis better explains 

states’ behavior.   

The development of similar policies among EU member states provides a fruitful ground 

for researchers on policy diffusion or transfer. Policy diffusion is a process through which 

policies in one country are influenced by the policies adopted somewhere else. Diffusion 

happens when “one government’s choice [is] being influenced by the choices of other 

governments” (Shipan and Volden, 2012, 788). Among the main mechanisms of policy 

diffusion, we can name learning, mimicry, and coercion. Learning is based on the idea that by 

making a rational assessment about policies being taken somewhere else, governments change 

or adopt particular policies that seem to be the most effective. Mimicry has a strong symbolic 

and normative dimension and it implies that states adopt particular policies because it is seen 

as the appropriate policies to be adopted by these actors. Coercion, on the other hand, implies 
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that policies are adopted or changed based on pressure that usually comes from above, from 

more powerful units, but that can also come from bellow (Braun and Gilardi, 2006).  

Because of the process of Europeanization of national policies as a result of the 

accession requirements, Central and Eastern European Countries (CEE) are said to have 

“developed migration and asylum policies in the absence of migration” (Geddes and Scholten, 

2016, 195). They are, in this context, seen as countries of immigration policies without being 

countries of immigration. Policy diffusion occurred mainly through coercion from above. 

However, by looking at the V4 countries, the years followed by the collapse of the communist 

regime was marked by their attempt to reaffirm themselves as part of the Western European 

culture. It was an attempt to not only officially become part of the political project, but it also 

involved a symbolic dimension of seeming Western European. In this way, change of policies 

in order to join the Union also involved some mimicry and learning from West European 

Countries. 

Nevertheless, Kazhraski (2017, 2) argues that since the migration and refugees’ crisis 

started and other political developments occurred 

in terms of their politically constructed identities, countries of the Visegrad Four, which have 

also been known as ‘Central Europe’, have proceeded from normative conformity with the West 

(…) to partial identification, whereby only some Western principles and norms are accepted 

unconditionally, while other ones are subverted and resignified in the political discourse of local 

establishments.  

He argues that throughout history, “the Central European quest for recognition was (…) not 

limited to intellectual and discursive constructs […but it also] had important policy dimensions, 

above all, the unconditional acceptance of the acquis communautaire” (Kazhraski, 2017, 8). 

Therefore, in the past, the quest for recognition of the Visegrad countries as part of the West 

had an intellectual and discursive construct associated with a policy dimension (Kazharski, 

2017). My argument builds on that and I argue that nowadays, what seems to be a shift of 

behavior of these countries from being policy-takers to being policy-makers continues to be 

ground in strong discursive constructs, now slowly moving apart from “the West” and 

emanating from the main political elites in the four countries but this is not accompanied by a 

policy, and most importantly, by legal developments as it was in the pre-accession times. This 

is because these countries are institutionally and legally constrained by the EU and by the power 

they have themselves given to the EU as a precondition to accession.  

At the moment, we may continue to talk about policy transfer by coercion. What is in 

place is still a top-down approach from the Union level to the member states level. In relation 

to asylum and migration policies, this is epitomized by the relocation system proposed in 2015. 

Coercion from bellow, meaning that the four countries are becoming policy-makers on their 

own, seem not to be the case and this can be argued based on recent decisions taken in the 

Union’s level: the European Court of Justice decision on the complaint started by Hungary and 

Slovakia and the Commission’s willingness to sue three of the four countries for not accepting 

their quota under the relocation system. 

On June 14th, 2017, the European Commission stated it will start formal complaints 

addressed at Hungary, Czech Republic and Poland for not receiving refugees according to the 

quota system. However, the same will not apply to Slovakia. The reason is that regardless 

Robert Fico’s and Viktor Orbán’s strong voices against the quota system, Slovakia received 16 
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refugees based on the quota system, even though some members of the parliament were 

particularly against it. Secondly, almost two years after the relocation system was proposed, on 

September 2017, the ECJ dismissed the case brought by Hungary and Slovakia and decided that 

the European Council acted in a lawful manner and under its mandate under the treaties. 

These are current examples that the four countries are institutionally and legally 

constrained by the EU and by the power they have themselves given to the EU as a precondition 

for accession. There is clearly a problem of enforcement in relation to the relocation system. 

Nevertheless, my assumption is that further enforcement measures have not been taken towards 

the V4 countries because the Union itself does not have an answer to the questions on how to 

relocate people to places they do not want to be relocated to and how to ensure they will stay 

in the territories of the countries where they were relocated to, without jeopardizing the 

Schengen system. If these asylum-seekers and migrants had indeed an interest in staying in the 

V4 countries, stronger enforcement mechanisms would most likely be put in place.  

Hence, one issue is of key relevance and deserves closer attention from researchers. It 

has to do with the ability of the political elites from these countries to produce a discourse based 

on fear and on securitization of migration. Securitization is an instance in which through 

discourse an issue is framed as an existential threat, even if may not indeed pose a threat to any 

referent object, “requiring emergency measures and justifying actions outside the normal 

bounds of political procedure” (Buzan et al. 1998, 23-24). Through the lenses of a social 

constructivist approach, matters of security are not givens, but are rather constructs. For me, 

what is more concerning in this case is not what these political elites can do in terms of policy 

change but what they can actually achieve with their discursive constructs in relation to 

immigration and immigrants. Immigrants are, in this case, framed as a threat to national 

security; through speech acts, immigrants are connected to the terrorist attacks that have 

happened in Europe in the past years. Furthermore, they are portrayed as a threat to "us" in 

identitarian terms and through the discourse, they are framed as being incompatible with “our” 

culture, and successful integration is portrayed as not being possible.  

Since 2015, we are seeing an increase in the negative perception of immigration and 

immigrants among citizens of the V4. This is a trend that can be observed throughout Europe, 

but the V4 form a particularly interesting case because they are not major destination countries 

for the kind of immigrants that are arriving in Europe at the moment. The past Eurobarometer 

surveys show immigration is perceived by citizens of the four countries as the main issue (in 

negative terms) facing the Union nowadays, and it ranks among the three main relevant issues 

faced by the Czech Republic, Hungary and Slovakia in 2015 and by Hungary and Czech 

Republic in 2016 (European Commission, Eurobarometer surveys 82, 83, 84, 85, 86).  

 

Conclusion 

 

Since pre-accession period, the Visegrad countries have been seen as policy-takers in 

the European Union context. This is due to the fact these countries had to go through a series 

of adaptations in order to fulfill the requirements for accession. Among these requirements, 

there was the duty to accept the acquis communautaire, which also included provisions that 

addressed common migration and asylum policies. Because of this process of Europeanization 

of national policies and due to the fact that these countries are not major immigration countries, 
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they are said to be countries of migration and asylum policies in the absence of migration 

(Geddes and Scholten 2016).  

In the apex of the migration and refugee crisis, in 2015, the four countries promptly 

showed their lack of commitment to the principle of solidarity and burden sharing and opposed 

to the mandatory relocation system put in place by the Union. This led me to question if these 

countries are now moving from being “policy-takers” to become “policy-makers” in the EU. 

Throughout the paper I addressed this question and based on recent decisions emanated from 

the Union level I suggested that what seems to be a shift of behavior of these countries from 

being policy-takers to being policy-makers continues to be ground in strong discursive 

constructs, now slowly moving apart from the West and emanating from the main political elites 

in the four countries (Kazhraski 2017) but this is not accompanied by a policy, and most 

importantly, by legal developments as it was in the pre-accession time. This is because these 

countries are institutionally and legally constrained by the EU and by the power they have 

themselves given to the EU as a precondition to accession.  

However, we should not ignore these discursive constructs because these seem to be the 

most powerful instruments the main political elites in these countries have at the moment. 

Through speech acts the political elites in the V4 have been securitizing migration and framing 

both immigration and immigrants as threats. Since 2015, we are seeing an increase in the 

negative perception of immigration and immigrants among citizens of the V4 and this may lead 

to an increase in racism and xenophobia. The EU will then have to face not only problems in 

relation to enforcement of its decision but will have to address the questions on how to deal 

with racism and xenophobia, and how to ensure the main principles of the EU such as rule of 

law and human rights’ protection will be kept in place in its member states. 
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JAPONSKÁ IDENTITA A PROBLEMATIKA KÓREJSKÝCH 

UTEŠITELIEK 
 

Róbert Vancel 

 

 

Abstrakt 

Japonsko-kórejský spor ohľadom utešiteliek, predstavuje vysoko-aktuálny aspekt vzťahov medzi 

Japonskom a Južnou Kóreou. Citlivá téma nehumánneho zaobchádzania s Kórejkami najmä 

počas Druhej svetovej vojny sa priam cyklicky vynára v rôznej intenzite už od konca bojov 

v Pacifiku. Nedávny vývoj po uzavretí prelomovej dohody, ktorá mala spor navždy ukončiť, 

avšak bola neskôr Kórejcami kritizovaná a vyhlásená za chybnú, poukazuje na neschopnosť 

nájsť kompromisné riešenie. Táto neschopnosť vychádza jednak z japonskej národnej identity, 

ale aj neustáleho tlaku z kórejskej strany na ospravedlnenie a snáh o revidovanie výšky 

a spôsobu odškodnenia obetí.  

 

Abstract 

Japanese-Korean dispute over „comfort women“ presents highly actual aspect of relations 

between Japan and South Korea. Sensitive issue of inhuman treatment of Korean women mostly 

during WW2, is repeatedly reappearing with different intensity since the end of Pacific War. 

Recent development after closing a breaking deal, that was supposed to settle issue forever, but 

was criticized and declared flawed by Koreans, shows inability to find compromise. This 

inability is based not only on Japanese national identity, but also permanent pressure from 

Korean side on Japan to apologize and revise height and means of reparation for victims. 

 

Úvod 

 

Japonsko – kórejský spor ohľadom tzv. utešiteliek, predstavuje v súčasnosti zrejme 

najmedializovanejší spor medzi Juhokórejskou republikou a Japonskom. Správanie Japonska, 

teda jeho odmietavý postoj k opätovnému otvoreniu otázky odškodnenia obetí a ospravedlnenia 

sa, je laickou verejnosťou často vnímaný ako pokrytecký. Je potrebné si však uvedomiť, že na 

problematiku kórejských utešiteliek sa nazerá primárne skrz západné morálne princípy, ktoré 

sú prinajmenšom výrazne odlišné od morálnych a filozofických princípov východoázijských 

národov, pričom zásadné rozdiely v týchto otázkach možno badať aj medzi Japoncami 

a Kórejcami. Práve unikátna japonská národná identita a jej vybrané špecifiká formujú postoj 

predstaviteľov štátu k sporu s Južnou Kóreou a je nutné poznamenať, že práve rozdielnosť 

identít v otázkach morálky komplikuje hľadanie vzájomne vyhovujúceho riešenia. 

 

Koncept giri v zahraničnopolitickom správaní Japonska 

 

Jedným z najvýraznejších prvkov japonskej národnej identity, ktorý zásadným 

spôsobom formuje zahraničnú politiku štátu a jeho vzťahy najmä s regionálnymi aktérmi, je 

„giri voči vlastnému dobrému menu“. Správanie jednotlivca v japonskej spoločnosti je do 

značnej miery definované vzťahmi založenými na dlhu a jeho splácaní. Rovnako ako v Číne, aj 
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Japonci majú množstvo výrazov pre záväzok, pričom jednotlivé výrazy predstavujú jemné 

nuansy, ktoré sa na Západe prekladajú len veľmi náročne, pričom často nevieme uchopiť obsah 

pojmu samotného. Pre účely tohto článku sa autor rozhodol vysvetliť veľmi náročné vzťahy 

medzi on218 a jeho splátkami v zjednodušenej forme, pričom dôraz je kladený najmä na giri- 

druh splátky, matematicky presne vyčísliteľnej a časovo obmedzenej.  

On, teda pasívne prevzaté záväzky vyplývajúce z poskytnutej láskavosti, kedy sa človek 

poskytujúci láskavosť stáva onjin219, je možné rozdeliť do niekoľkých kategórií a to: 

 ko on – on získané od cisára 

 oya on – on získané od rodičov 

 nushi on – on získané od (feudálneho) pána 

 shi no on – on získané od učiteľa 

Človek, ktorý dostal on je povinný ho aktívne splácať, pričom splátky delíme na gimu a giri. 

Pojem gimu je možné preložiť ako záväzok, avšak lepšiu predstavu o obsahu pojmu nám dá 

preklad v zmysle povinnosť. Podstatou tohto druhu záväzku je nemožnosť úplného splatenia 

dlhu a nie je časovo obmedzený. Špecifickými kategóriami gimu sú chu, ko, alebo nimmu, teda 

gimu voči cisárovi (zákonu, Japonsku), voči rodičom a voči zamestnávateľovi.  

Giri predstavuje čiastočný protiklad voči gimu, nakoľko sa jedná o finančne, alebo inak 

vyčísliteľný dlh vzniknutý prijatím láskavosti/služby. Delí sa na dve kategórie: 

 giri voči svetu 

 giri voči vlastnému dobrému menu 

Prvá z uvedených kategórií reprezentuje pomerne pestrú škálu povinností, vrátane tých 

k lénnemu pánovi (dnes už irelevantné), k širšej rodine, k osobám mimo príbuzenských 

vzťahov (splátka peňažného daru, splátka pomoci od kolegu) k vzdialeným príbuzným (cez on 

voči spoločným predkom). Giri voči vlastnému dobrému menu je možné prirovnať k nemeckej 

morálnej kategórii die Ehre, teda cti. Zahŕňa povinnosť jedinca očistiť svoju povesť po tom, čo 

bol urazený, či obvinený z neúspechu, povinnosť človeka nepriznať zlyhanie, alebo neznalosť 

a povinnosť chovať sa podľa japonských pravidiel slušnosti, nežiť nad svoje pomery, či 

v určitých situáciách potláčať prejavy emócií. 

Špecifickosť giri je umocnená jeho spätosťou s Japonskom, nakoľko sa obdobná morálna 

kategória nenachádza v žiadnej inej kultúre. (Benedict, 2013) Vyššie uvedené kategórie sú 

s výnimkou giri väčšinou výsledkom preberania čínskych kultúrnych vzorov, ktoré boli 

následne modifikované v súlade s japonskou tradíciou prispôsobovania si importu. Splácanie 

giri zahŕňa množstvo západných kategórií v rozsahu od vďačnosti za preukázanú láskavosť po 

pomstu. Pričom agresia je spoločensky akceptovaná, pokiaľ je v hraniciach splácania giri, 

napríklad pri pomste v snahe jedinca očistiť svoju povesť. Ďalším zo znakov, ktorý podtrhuje 

výnimočnosť giri k vlastnému dobrému menu, je fakt, že Japonci, na rozdiel od iných 

východoázijských národov, majú starostlivosť o bezchybnú povesť zakotvenú v šľachtickom 

ideály. Číňania by napríklad podobnú precitlivenosť na urážky považovali za znak morálnej 

neurodzenosti.  

                                                           
218 on- „záväzok“ vo význame malého, či veľkého dlhu, má množstvo významov: záväzok, lojalita, láskavosť, 

láska 
219 onjin- on človek, alebo dobrodinec 
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Podstatnú úlohu v súvislosti s aplikáciou daných kultúrno - morálnych pravidiel v japonskej 

zahraničnej politike zohráva aj japonské chápanie času. Minulosť nepredstavuje lineárnu os 

vedúcu k prítomnosti, je to jeden obrovský okamžik, ktorý je ukončený a má byť prekrytý. 

V kombinácii so splácaním giri k dobrému menu vytvára takéto vnímanie minulosti podmienky 

pre špecifické postoje k negatívnym momentom v dejinách národa. (McFarlane, 2017) 

 

Utešiteľky 

 

Utešiteľky, comfort women, či ianfu, je eufemizmus používaný na označenie 

sexuálnych otrokýň, alebo prostitútok220, ktoré boli využívané v japonských armádnych 

nevestincoch221 počas čínsko – japonskej vojny a vojny v Pacifiku. Jednalo sa o približne 

200 000 žien, pričom neexistuje presná štatistika ohľadom ich počtu. Panuje všeobecná zhoda 

na počte 200 000, avšak názory odborníkov sa rozchádzajú v rozsahu od 20 000 až po 410 000, 

v závislosti na použitej metóde výskumu a odhadoch vstupných dát. Zaujímavým faktorom pri 

rozdielnych údajoch je národnosť výskumníkov, pričom najnižšie počty uvádza Japonec 

Ikuhiko Hata a najvyššie čínsky odborníci, ako napríklad Su Zhiliang. (Hata, 1999; Zhiliang, 

1999) Čo sa počtu utešiteliek týka, častým referenčným bodom v diskusii o počtoch je správa 

D. J. McDougala pre OSN z roku 1998, v ktorej konštatuje, že medzi rokmi 1932- 1945 

„japonská vláda a Japonská cisárska armáda donútili vyše 200 000 žien k sexuálnemu otroctvu 

v znásilňovacích centrách naprieč Áziou.“ (McDougal, 1998, s.38) Z tejto správy pochádza aj 

odhad 75% fatality týchto žien. Kritika správy spočíva najmä v tom, že číselné údaje 

vychádzajú z prejavu vtedajšieho člena japonského parlamentu za Liberálno-demokratickú 

stranu- Seijura Arafunu, z roku 1975, pričom údaje v jeho prejave neboli podložené overenými 

dátami. (Asian Women´s Fund, 2018) Okrem Kórejok v nevestincoch slúžili aj Japonky, 

Číňanky, Thajčanky, Vietnamky a ženy iných národností z juhovýchodnej Ázie. Z počiatku 

v nevestincoch slúžili prevažne Japonky, ktoré boli za „podporu vojenským jednotkám“ platené, 

avšak v neskorších fázach najmä na vidieku dochádzalo k zotročovaniu miestnych žien. 

(McFarlane, 2017, s. 55) V nevestincoch učených pre dôstojníkov pôsobili aj Holanďanky, či 

Austrálčanky. Podľa dostupných údajov, len štvrtina žien mala prežiť nehumánne 

zaobchádzanie, zlé hygienické podmienky a časté fyzické násilie. Rovnako problematický je aj 

odhad armádnych nevestincov, v ktorých mali utešiteľky pôsobiť. Podľa údajov Ministerstva 

vojny z septembra 1942 bolo zriadených 400 nevestincov, do tohto počtu však nebolo 

zarátaných 130 nevestincov na Okinave a pochopiteľne aj tie, ktoré boli zriadené po tomto 

dátume. (Asian Women´s Fund, 2018) Pôvodným zámerom armádou riadených a zriaďovaných 

nevestincov bola s najväčšou pravdepodobnosťou prevencia pred pohlavnými chorobami, po 

udalostiach v Nankingu v roku 1937222 sa však potreba väčšieho počtu nevestincov ukazuje ako 

nevyhnutná v snahe nie len predísť šíreniu chorôb, ale aj pre udržanie morálky. Keďže postup 

vojsk v Číne sa zastavil a nastala patová situácia, bolo potrebné obsadiť okupované teritória 

                                                           
220 Vo väčšine prípadov sa jednalo o nútenú prostitúciu, aj keď najmä v Japonsku sa vedú diskusie o pravdivosti 

tohto tvrdenia, nakoľko niektoré ženy pracovali v armádnych nevestincoch na princípe dobrovoľnosti.  
221 ianjo- ang.: comfort stations 
222 Nankingský masaker označuje „orgie násilia“ spáchané Japonskou cisárskou armádou po obsadení mesta 

Nanking v roku 1937 na civilnom obyvateľstve, kedy došlo k masovým vraždám, znásilneniam a fyzickým 

útokom. Medzinárodný vojenský tribunál pre Ďaleký východ stanovil počet obetí 6 týždňového masakru na 

200 000.  
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početnými posádkami, bez možnosti prepustenia na návštevu domova. To viedlo k prudkému 

nárastu počtu nevestincov a náboru žien, pričom v prvej fáze sa jednalo o japonské prostitútky 

a Kórejky z ostrova Kjúšú. Aj napriek absencii, či nedostupnosti relevantných je evidentné, že 

počas neskorších fáz vojny v Pacifiku predstavovali väčšinu utešiteliek etnické Kórejky. 

Príčiny tohto stavu je potrebné hľadať najmä v japonskom pocite rasovej nadradenosti. 

Japonské ženy, ktoré sa živili prostitúciou, dostávali v porovnaní s Kórejkami násobne vyššie 

platy. Zároveň štátna propaganda sa usilovala o budovanie kultu japonskej ženy, ako matky 

cisárstvu lojálnych, zdravých Japoncov. (Tanaka, 2002) Zároveň po japonskej anexii Kórei 

došlo k prudkému nárastu prostitúcie v dôsledku chudoby kórejského obyvateľstva. Všetky 

posty v štátnej správe, na školách a podobne obsadili Japonci, ktorí na jednej strane 

predstavovali potenciálnych klientov a na strane druhej oberali Kórejcov o dobré platené 

miesta. Bežným úkazom bolo, že rodiny predávali svoje dcéry do nevestincov. Čo sa týka 

kórejských utešiteliek pre potreby armádnych nevestincov, najčastejším spôsobom „náboru“ 

bolo zavádzanie, pričom dievčatám a ženám bola sľúbená práca v továrňach, alebo 

reštauráciách v Japonsku, s výhodnými pracovnými podmienkami a lákavým platom. Po tom 

čo súhlasili, boli transportované do nevestincov a nútené k prostitúcii. Tieto praktiky 

vykonávali sprostredkovatelia- často Kórejci, s tichým súhlasom miestnej polície. (Tanaka, 

2002) 

 

Pokusy o urovnanie sporu 

 

Riešenie odškodnenia preživších žien sa začalo riešiť relatívne skoro po skončení vojny 

a to už v roku 1951, kedy boli začaté rozhovory o normalizácii japonsko - kórejských vzťahoch 

a teda aj finančnom odškodnení. Tu je potrebné si uvedomiť spojitosť medzi finančným 

odškodnením a charakterom dlhu giri, ktorý je možné matematicky, teda aj finančne vyčísliť. 

Podobné riešenie konvenovalo Japoncom, nakoľko finančnú kompenzáciu považovali za 

efektívne a trvalé uzavretie minulého sporu, ktorý poškodzoval ich dobrú povesť. Výsledkom 

rokovaní v rokoch 1951 až 1965, bola zmluva normalizujúce vzťahy Japonska a Južnej Kórei. 

Súčasťou výstupov rokovaní bola aj Dohoda medzi Japonskom a Kórejskou republikou 

ohľadom urovnania problémov v otázke majetku, nárokov a hospodárskej spolupráce223. 

Pozícia Japonska v správe pre OSN z roku 1996 je postavená práve na argumentácii v zmysle, 

že odškodnenie bolo vyplatené v rámci vyššie uvedenej dohody a teda nie je povinné vyplácať 

odškodnenia jednotlivcom, nakoľko „problém ohľadom majetku, práv a záujmov oboch 

zmluvných strán a ich štátnych príslušníkov... je urovnaný úplne a finálne.“  (OSN, 1996) 

U argumentácie dohodou z polovice 60-tych rokov však Japonci neostali a vládni predstavitelia 

opakovane prejavili ľútosť, rovnako ako priznali participáciu oficiálnych a armádnych štruktúr 

na sexuálnom otroctve počas vojny. Prijali však len morálnu zodpovednosť, čo im je vyčítané, 

nakoľko Kórejci požadujú vyvodenie právnej zodpovednosti. Japonský argument v tomto bode 

kritiky spočíva v tom, že Tokijský tribunál neudelil všeobecnú amnestiu pre tých, ktorí sa 

dopustili vojnových zločinov a teda je ich možné stíhať. V nadväznosti na dovtedy asi 

najvýznamnejšie vyjadrenie zo strany japonských predstaviteľov, tajomníka vlády224 Yoheia 

                                                           
223 orig.: Agreement between Japan and Republic of Korea Concerning the Settlement of Problems in Regard to 

Property and Claims and Economic Cooperation  
224 orig.: Chief Cabinet Secretary 
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Konoa, z roku 1993 bol o 2 roky neskôr vytvorený Asian Women´s Fund, ktorý bol 

financovaný ako z verejných225, tak súkromných zdrojov, pričom súkromné financie boli 

vložené primárne japonskými korporáciami. Práve z dôvodu, že sa nejedná o výlučne vládnu 

iniciatívu, boli financie z tohto fondu mnohými bývalými utešiteľkami odmietnuté. Tu je 

potrebné poznamenať, že vo východoázijských spoločnostiach sa kladie veľký dôraz na 

hierarchiu a teda rozdiel medzi peniazmi od vlády a od súkromnej spoločnosti je citlivo 

vnímaný. Peniaze od korporácií v tomto kontexte nemožno vnímať ako oficiálne 

ospravedlňujúce gesto zo strany Japonska, resp. jeho najvyšších predstaviteľov. Cieľmi fondu 

však nebolo výlučne odškodnenie preživších utešiteliek, ale aj zvyšovanie povedomia japonskej 

verejnosti o utrpení sexuálnych otrokýň prostredníctvom fundraisingu zo súkromných zdrojov, 

zhromažďovanie dokumentov o utešiteľkách za účelom ponaučenia sa z histórie a podpora 

mimovládnych organizácií v krajinách pôvodu vojnových sexuálnych otrokýň, zameraných na 

boj proti násiliu na ženách, obchodovaniu s nimi a prostitúcii. (OSN,1996)  

 

Aktuálny vývoj 

 

V súčasnosti je spor oboch štátov pomerne významným determinantom vzájomných 

vzťahov a to od roku 2015, resp. konca roku 2016, kedy kórejský aktivisti osadili sochu 

utešiteľky pred japonský konzulát v Busane. Dôvodom pre polemiku o začiatku aktuálneho 

napätia je, že eskalácia nastala až po osadení sochy, avšak hlbšie príčiny vychádzajú z uzavretia 

kontroverznej medzivládnej zmluvy z roku 2015. „Japonsko a Južná Kórea vstupujú do novej 

éry“, prehlásil japonský premiér Abe. Zároveň dodal, že „by nemali (Japonsko a Južná Kórea) 

zaťahovať do tohto problému aj ďalšiu generáciu.“ (Japan recalls Korean..., 2017) Japonci 

v súlade s giri dúfali v „konečné a nezvratné“ vyriešenie bilaterálneho sporu. Kontroverznosť 

zmluvy spočíva predovšetkým v slabej podpore zo strany kórejskej verejnosti, len 25,9%. Viac 

než polovica Kórejcov, až 55% nesúhlasilo so zmluvou, pričom v Japonsku to bolo len 25%. 

Zároveň až 77% Kórejcov uvidelo ako dôvod svojho nesúhlasného stanoviska fakt, že vláda pri 

rokovaní nereflektovala požiadavky preživších žien. Prieskumy podľa autora potvrdzujú 

tvrdenie, že vnímanie problematiky v Japonsku odráža kultúrno-spoločenské východiská, 

nakoľko až 49% Japoncov považuje kórejské správanie za „nepochopiteľné“, keďže oba štáty 

by mali „rešpektovať a dodržiavať dohodu.“ (Fujita, 2017) Odhadom až 70% Japoncov 

nerozumie kórejskej nespokojnosti s dohodou.  

Problematickým sa javí aj zjavné spolitizovanie témy na juhokórejskej politickej scéne. Počas 

vyostrenia sporu po osadení sochy mladej ženy pripomínajúcej utrpenie Kórejok pred japonský 

konzulát v Busane, došlo k diplomatickej prestrelke, ktorá vyvrcholila stiahnutím japonského 

veľvyslanca zo Soulu. Osadenie a následnú minimálnu snahu zo strany predstaviteľov Južnej 

Kórei si Japonci vysvetlili ako porušenie dohody. Zároveň vyhlásili, že sa jedná o snahu prekryť 

škandály kórejskej domácej politickej scény, nakoľko bolo práve po úspešnom impeachmente 

a uväznení bývalej prezidentky Park. Následný návrat veľvyslanca bez vyriešenia sporu 

o odstránení sochy v Busane, bol dôsledkom severokórejských jadrových a balistických testov, 

ako aj nutnosti monitoringu situácie pred májovými prezidentskými voľbami. „Nakoľko je 

                                                           
225 japonská vláda vložila 5,7 mil. $, čo malo pokryť náklady na administratívu, zdravotnú a sociálnu starostlivosť 

preživším obetiam sexuálneho násilia 

http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201707270041.html
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Južná Kórea v stave politickej tranzície, potrebujeme sa dôkladne pripraviť na nové vedenie 

a to posilnením snáh zbierať relevantné informácie,“ vyhlásil počas tlačovej konferencie 

Kishida. (Osaki, 2017) Prezidentské voľby vyhral kandidát Moon Jea-in, v ktorého kampani 

bola revízia dohody z roku 2015 jednou z kľúčových tém. Následne vytvoril špeciálny tím, 

ktorého úlohou bolo preskúmať obsah dohody. 27. decembra 2017 bolo zverejnené vyhlásenie, 

v ktorom sa uvádza, že dohoda mala seriózne nedostatky. Kórejská administratíva sa však 

rozhodla ponechať dohodu v platnosti, avšak s dodatkom, že vzhľadom na nedostatky „nemôže 

vyriešiť spor o utešiteľkách.“ (Tatsumi, 2018) Pozícia Japonska, ktorú prezentoval minister 

Kono na stretnutí kórejskou ministerkou zahraničných vecí vo Vancouveri, sleduje líniu 

všetkých doterajších vyhlásení a teda považujú záležitosť za uzavretú od roku 2015, pričom 

odmietajú pristúpiť na požiadavku kórejskej strany na zvýšenie úsilia o urovnanie sporu. 

Podstatné však je, že aj keď Kórea prehlásila dohodu za neschopnú urovnať spor, vyhlásili, že 

sa zdržia kritiky Japonska ohľadom utešiteliek na medzinárodnej scéne a to aj na pôde OSN. 

(Tokyo rejects Seoul’s..., 2018)  

 

Záver 

 

Zdá sa, že aj napriek výrazne naliehavejším témam, ktorým sa vlády oboch 

východoázijských štátov musia venovať, ostáva spor ohľadom utešiteliek naďalej významným 

aspektom vzájomných vzťahov, navyše s otvorenou, dočasnou „dohodou o nedohodnutí sa“. 

Frustrácia a odhodlanie japonských predstaviteľov na čele s premiérom Abe a ministrom 

zahraničných vecí Konom je pochopiteľné, nakoľko požiadavka na „čerstvé a precítené 

ospravedlnenie“ z úst japonského premiéra vyznieva absurdne. Pri spätnom pohľade na 

výpočet japonských iniciatív a snahy o vyrovnanie sa s zločinmi týkajúcimi sa sexuálneho 

otroctva, ako i jeho obeťami, je zjavné, že aktuálna vyhrotenosť situácie výrazne reflektuje 

nestabilitu na kórejskej politickej scéne. Ďalší vývoj ostáva nejasný, nakoľko je podmienený 

viacerými faktormi, najmä situáciu na Kórejskom polostrove, ale aj politickou stabilitou 

v Južnej Kórei. Zároveň sa vynára otázka, ako sa bude spor vyvíjať v relatívne krátkodobom 

horizonte, keďže v súčasnosti žije v Kórei už len vyše 30 bývalých utešiteliek, pričom pri 

podpise dohody v roku 2015 ich žilo 46. V Kórei sa angažujú aj potomkovia týchto žien, 

pretože mnohí z nich boli spoločnosťou ostrakizovaní, avšak prenášanie sporu na ďalšie 

generácie je v úplnom rozpore s japonskou snahou o definitívne urovnanie.  
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BEZPEČNOSTNÉ RIZIKÁ EURÓPSKEJ MIGRAČNEJ KRÍZY 
 

Matúš Žac 

 

Abstrakt  

Napriek tomu, že sa v európskom priestore stretávame s migráciou permanentne, súčasná 

migračná vlna prúdiaca do Európy je špecifická svojím demografickým rozmerom. Keď sa 

v roku 2015 začalo hovoriť o európskej migračnej kríze, do Európy prichádzali státisíce ľudí 

bez akéhokoľvek odporu a kontroly na vonkajších hraniciach Európskej únie. S prebiehajúcou 

masovou imigráciou sa Európa stala dejiskom série výtržností a teroristických útokov, ktorých 

spoločným menovateľom boli v niektorých prípadoch aj imigranti. Proces zisťovania totožnosti 

a štátnej príslušnosti imigrantov na vonkajších hraniciach Európskej únie sa ukázal ako 

nedostatočný a teroristické útoky odhalili nedostatky v oblasti verejnej bezpečnosti. 

Predkladaný príspevok poukazuje na to, ako s pribúdajúcim počtom imigrantov do Európy 

súvisí otázka verejnej bezpečnosti a do akej miery súvisí fenomén terorizmu s imigráciou. 

 

Abstract  

Even though that we meet with migration permanently in European area, the current migration 

wave flowing to Europe is specific with its demographic dimension. When we started to talk 

about European migration crisis in 2015, hundreds of thousands people were coming to Europe 

without any resistance and control on external borders of European Union. With the ongoing 

mass immigration Europe became a setting for series of street disturbances and terrorist 

attacks, where – in some cases – immigrants were a common factor. The process of identifying 

and detecting nationality of immigrations on external borders of European Union has turned 

out to be insufficient and terrorist attacks revealed lack in public security. Submitted 

contribution points out how the question of public security relates to increasing amount of 

immigrants to Europe and to what extent immigration relates to the phenomenon of terrorism. 

 

 Ukončením 2. svetovej vojny sa v Európe začal proces nastoľovania mieru, 

upevňovania spoločných hodnôt, zvýšenia hospodárskeho blahobytu a naštartovala sa diskusia 

o spoločnom prístupe v zahraničnej a bezpečnostnej politike226. Podpísaním Parížskej zmluvy 

o Európskom spoločenstve uhlia a ocele (ESUO) 18. apríla 1951 Belgickom, Holandskom, 

Luxemburskom, Francúzskom, Talianskom a Západným Nemeckom sa tieto krajiny zaviazali 

k spoločnej kontrole strategických surovín so snahou zabrániť ďalšej európskej vojne. Na 

podnet vtedajšieho francúzskeho predsedu vlády René Plevena sa dokonca začalo diskutovať 

o založení Európskeho obranného spoločenstva (EOS) a vytvorení spoločnej európskej armády. 

Hoci sa túto iniciatívu nepodarilo dotiahnuť do konečnej podoby a súčasná Európa 

reprezentovaná Európskou úniou ani dnes nedisponuje spoločnou európskou armádou, 

podpisom Rímskych zmlúv227, ktoré vstúpili do platnosti 1. januára 1958 sa začal proces 

zjednocovania Európy, ktorý vo svojej histórii nemal obdoby. V súčasnosti možno konštatovať, 

                                                           
226 Bližšie pozri: LACINA, L. – STREJČEK, P. – BLIŽKOVSKÝ, P. 2016. Učebnice evropské integrace. 4. 

přepracované a aktualizované vydání. Brno: Barrister & Principal, 2016. 359 s. ISBN 978-80-7485-104-9.   
227 Bližšie pozri: EURÓPSKY PARLAMENT. 2017. Prvé zmluvy. [online]. 2017. Informačné listy o Európskej 

únii – 2017. [cit. 2017.29.11]. Dostupné na internete: <http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_1.1.1.pdf>.   
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že vďaka myšlienke zjednotenej Európy sa obyvatelia Európskej únie tešia nielen 

mieru, prosperite a politickému systému založenému na idei demokracie, ale predovšetkým sa 

tešia politickej slobode a životnému štandardu, ktorý je v iných častiach sveta na míle 

vzdialený. Schválením Maastrichtskej zmluvy v roku 1992 a zavedením jednotnej meny 

v niektorých členských krajinách EÚ v roku 1999 sa na starom kontinente dosiahol najvyšší 

stupeň hospodárskej a menovej integrácie a dané skutočnosti predurčili Európsku úniu stať sa 

najúspešnejším integračným zoskupením na svete.      Vypuknutím 

svetovej finančnej krízy, ktorá viedla k hlbokej recesii všade vo svete Európu nevynímajúc, 

však vyplávali na povrch nedostatky vo vývoji štátov eurozóny hlavne v oblasti riadenia 

verejných financií. Následná dlhová kríza, ktorej epicentrom sa stali viaceré členské štáty 

eurozóny, odhalila nie len neefektívne riadenie verejných financií, ale poukázala aj na celkové 

zlyhanie systému v oblasti podpory a riadenia konkurencieschopnosti. Ani svetová finančná 

kríza a ani dlhová kríza však nenaštartovali tak divergentné stanovisko vo vzťahu fungovania 

a riadenia Európskej únie z pohľadu jednotlivých členských štátov ako ani dezintegračné 

procesy v rámci Európskej únie ako kríza migračná, ktorá naplno prepukla v roku 2015.  

            

           

 Dôsledkom neefektívneho riešenia týchto kríz dnes preto Európska únia stojí na 

križovatke a možno pozorovať celospoločenskú neistotu o ďalšom smerovaní Európskej únie. 

Navyše projektová pýcha Európskej únie, schengenský priestor, sa po prepuknutí migračnej 

krízy a potom, čo sa Európa rokov 2015 a 2016 stala terčom teroristických útokov, znásilnení 

a davových výtržnosti stal predmetom kritiky na pôde parlamentov viacerých členských štátov 

EÚ. Reakciou na tieto udalosti je nie len nárast nacionalistických a populistických politických 

strán typu UKIP vo Veľkej Británii, Národný front vo Francúzsku, Alternatíva pre Nemecko 

v Nemecku, Strana slobody v Holandsku, Slobodná strana Rakúska a ďalšie, ale po príklade 

referenda vo Veľkej Británii, kde občania hlasovali za jej odchod z EÚ, reálne dezintegračné 

politiky. Spoločenskú neistotu o ďalšom smerovaní EÚ potvrdzujú slová právnika a pedagóga 

Martina Hamříka, ktorý uvádza, že Európska únia „nikdy nebola pod takým výrazným tlakom 

rôznych spoločenských a ekonomických udalostí ako je tomu v ostatných rokoch, a to počínajúc 

potenciálnym grexitom a krízou ekonomickou, cez migračnú krízu, až po zreálnený Brexit 

a následné alternácie rôznych predpôn k slovu exit (frexit, nexit, a pod.), ktoré viac než 

kedykoľvek predtým vedú k diskusiám o budúcej povahe a potrebe reforiem v samotnej 

Európskej únii“ (Hamřík, 2017, s. 44). A. Polačková a V. Dudinský z Prešovskej univerzity 

v Prešove zdôrazňujú, že „v súčasnej dobe, kedy rastie hlas odporcov multikulturalizmu, hrozba 

bezpečnostných rizík, dekoncentrácie moci v rukách politických predstaviteľov v rámci 

Európskej únie, (ne)rieši sa problém masovej migrácie, rastie aj vlna extrémistických názorov 

a prejavov“ (Polačková – Dudinský, 2016, s. 101). Výzvou dnešnej Európskej únie je preto nie 

len zastaviť ďalšie dezintegračné snahy, zamedziť akýmkoľvek prejavom extrémizmu 

a radikalizmu, ale predovšetkým zaistiť celoeurópsku bezpečnosť, ktorej nezabezpečenie tieto 

snahy a prejavy motivuje a prehlbuje.    
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Európa, migrácia a bezpečnosť 

 

 V histórií Európy ale aj celého ľudstva sa stretávame s migráciou permanentne228. 

Rozdiely v migrácii však možno pozorovať v jej intenzite a smere229. V minulosti a ani 

v súčasnosti žiadny štátny útvar nedisponoval a nedisponuje efektívnym prostriedkom či 

nástrojom, ktorý by dokázal migráciu úplne zastaviť. Migrácia zasahuje od nepamäti do 

celospoločenského diania, preto vnímanie dejín migrácie úzko súvisí s vnímaním dejín ako 

takých. Z hľadiska modernej histórie migrácie v európskom priestore sa s 

výraznejšou migráciou stretávame od obdobia kolonizácie230. Tridsaťročná vojna, vojna 

s Osmanskou ríšou, protižidovské dekréty a vysídľovanie Židov zo západných štátov231, 

európska emigrácia do mimoeurópskych krajín, predovšetkým do Severnej Ameriky, migračné 

pohyby súvisiace s industrializáciou a urbanizáciou, prvá a druhá svetová vojna, obnova 

ekonomiky po druhej svetovej vojne či útek pred komunizmom boli udalosti, ktoré 

z historického hľadiska výrazne ovplyvňovali migračné toky v Európe. Z kvantitatívneho 

hľadiska hodnotenia migrácie je však špecifický vývoj po roku 1989. Po páde Berlínskeho múru 

a počiatkom 90. rokov možno pozorovať v priestore západnej Európy výrazný nárast 

prichádzajúcich cudzincov zo strednej a východnej Európy, ktorí boli vo väčšine prípadov 

označovaní za pracovných migrantov. Podľa Z. Uhereka „vedľa pracovných migrantov stúpol 

aj počet cudzincov žiadajúcich v západných krajinách o azyl. Azylové právo sa ukázalo po 

prvýkrát ako neefektívne a formy udeľovania azylu začali byť prehodnocované“ (Uherek, 2016, 

s. 28). Popri nových žiadateľoch o medzinárodnú ochranu zostávali postupom času 

pravidelnými žiadateľmi o azyl imigranti pochádzajúci z krajín, ktoré boli postihnuté 

vojnovými konfliktami ako Afganistan či Irak. Masový prílev imigrantov do Európy, ktorý 

začal po roku 2010232 a ktorý naplno vyvrcholil v roku 2015 však úplne zmenil pohľad 

                                                           
228 Pod migráciou sa obecne rozumie pohyb cez hranice určitej administratívnej jednotky, pri ktorom dochádza 

k zmene trvalého pobytu osoby. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) definuje migráciu ako pohyb 

osoby alebo skupiny osôb cez medzinárodnú hranicu (medzinárodná migrácia) alebo pohyb osoby alebo skupiny 

osôb v rámci štátu (vnútorná migrácia), zahŕňajúci ľubovoľný pohyb ľudí bez ohľadu na dĺžku a príčiny tohto 

pohybu. Táto široká definícia sa vzťahuje na všetky formy migrácie (dobrovoľná/nútená, vnútorná/medzinárodná, 

krátkodobá/dlhodobá). Príčinou migrácie môže byť rada demografických, environmentálnych, kultúrnych, 

politických či ekonomických faktorov, kombinácia týchto faktorov, alebo iné motívy ako útek pred vojnou či 

znovu zjednotenie rodiny. Bližšie pozri: IOM. 2011. International Migration Law. Glossary on Migration. 2nd 

Edition. [Online]. Geneva: International Organization for Migration, 2011. 114 p. [cit. 2017.29.11.] Dostupné na 

internete: < https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml25_1.pdf>. ISSN 1813-2278.  
229 V tejto súvislosti je nutné podotknúť, že z historického hľadiska bol rozvoj kontinentov ako Austrália, Severná 

Amerika, ale i Európa výsledkom príchodu generácií imigrantov z rôznych častí sveta, kultúr a rôzneho vyznania. 
230 Počiatky kolonializmu siahajú do polovice 15. storočia, kedy Portugalci nadväzovali prvé kontakty na území 

západného pobrežia Afriky. Dejiny moderného kolonializmu však vo všeobecnosti začínajú s objavením Ameriky 

po roku 1492. Dôsledkom kolonializmu dnes je, že ľudstvo v súčasnosti obýva takmer celý zemský povrch. Podľa 

riaditeľa Etnologického ústavu AV ČR a sociálneho antropológa Zdeněka Uhereka „európske krajiny, ktoré 

mnohokrát migráciu za účelom kolonizácie iniciovali, majú na procesoch zaľudňovania planéty a na 

globalizačných trendoch veľký podiel. Kolonizačné procesy zahájili na vlastnom území a až potom ich postupne 

exportovali za svoje hranice. Ak prvé storočia letopočtu prebiehali v znamení rozsiahlych migračných radov 

skupín, z ktorých odvodzujú svoj pôvod mnohé európske národy ako Germáni, Slovania či Huni, po celý stredovek 

a novovek môžeme v Európe sledovať najrôznejšie typy riadených a poloriadených migrácií z týchto skupín, 

ktorých účel bol veľmi často ekonomický, ale ktorý sekundárne menil etnické a náboženské zloženie obyvateľstva 

celých veľkých oblastí“ (Uherek, 2016, s. 13). 
231 Bližšie pozri: ROTH, J. 2013. Židé na cestě. Praha: Academia, 2013. 104 s. ISBN 978-80-200-2250-9. 
232 Tento vývoj úzko súvisí s vypuknutím tzv. Arabskej jari. Bližšie pozri: HAVRAN, M. 2017. Od arabskej jari 

po Islamský štát. Bratislava: Marenčin PT, 2017. 224 s. ISBN 978-80-811-4946-7.  

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml25_1.pdf
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Európanov na migráciu. Hoci bol rok 2015 z hľadiska počtu prijatých imigrantov do Európy 

rekordný, v tejto súvislosti je nutné podotknúť, že na začiatku 3. tisícročia Európska únia čelila 

taktiež vysokému počtu prijatých migrantov. „Z pohľadu Európanov sa môže zdať, že práve ich 

kontinent je primárnym cieľom migrantov a utečencov. Migrácia do štátov EÚ a medzi nimi 

v rámci voľného pohybu činila v rokoch 2010-2015 necelých desať miliónov, zatiaľ čo v rokoch 

2000-2005 to bolo 11 miliónov. K žiadnemu dramatickému nárastu teda nedochádza. Je však 

zrejmé, že štatistiky nedokážu zohľadniť smer a zloženie migrantov233. Je veľmi ťažké 

porovnávať napríklad ekonomickú migráciu Poliakov do Veľkej Británie s migráciou Sýrčanov 

do Nemecka alebo Švédska. Migrácia z krajín ako Sýria alebo Irak alebo zo severu Afriky je 

špecifická práve zložením prichádzajúcich z pohľadu krajiny pôvodu, kultúry a náboženstva“ 

(Lacina – Strejček – Bližkovský, 2016, s. 247).      Aj keď 

Európska únia má dlhoročné skúsenosti s legálnou i nelegálnou migráciou vo svojom priestore, 

po vypuknutí Európskej migračnej krízy v roku 2015 čelila rekordnému počtu prílevu 

nelegálnych migrantov. Podľa výročnej správy agentúry Frontex Risk Analysis for 2016 bolo 

v roku 2015 odhalených vyše 1 800 000 prípadov nezákonných prekročení vonkajšej hranice 

EÚ, čo predstavuje viac než šesťnásobok oproti roku 2014, ktorý bol do tej doby rekordný 

(Frontex, 2016). Navyše šlo prevažne o migrantov pochádzajúcich z kultúrne, etnicky 

a nábožensky odlišného prostredia, čo vyvolalo radu protestov medzi obyvateľmi EÚ a čo 

veľmi pružne využili populistické, nacionálne a často až rasisticky a xenofóbne orientované 

politické strany naprieč celoeurópskym politickým spektrom. S vypuknutím migračnej krízy sa 

však ukázala ako kľúčová otázka bezpečnosti234. Podľa zástupcu Českej republiky v expertných 

skupinách Rady Európskej únie pre rôzne oblasti súkromného práva, právnika a publicistu T. 

Břicháčka „keď v lete a na jeseň 2015 kríza prepukla naplno, do Európy sa valili prúdy 

státisícov ľudí bez toho, aby im štáty na vonkajšej hranici kládli odpor, bez toho aby pohyb 

ilegálnych prekročení dokázali monitorovať, a bez toho, aby zvládali plniť svoje úlohy pri 

                                                           
233 V tejto súvislosti je nutné poznamenať, že nariadením Rady (ES) č 2007/2004 z 26. októbra 2004 bola zriadená  

Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie. 

Bližšie pozri: RADA EÚRÓPSKEJ ÚNIE. 2004. Nariadenie rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení 

Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie. 

[cit. 2017.30.11.] Dostupné na internete: https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-

/publication/0ef6d406-6330-4213-9366-ff13240b5e3e/language-sk. 14. septembra 2016 Rada Európskej únie 

schválila návrh týkajúci sa európskej a pohraničnej stráže Frontex. Prijatím nariadenia začala agentúra vykonávať 

svoju činnosť v polovici októbra 2016. Agentúra má za úlohu pomáhať krajinám EÚ a krajinám pridruženým k 

schengenskému priestoru, riadiť ich vonkajšie hranice, harmonizovať hraničné kontroly v celej EÚ, uľahčovať 

spoluprácu medzi pohraničnými orgánmi jednotlivých členských krajín EÚ, poskytovať odborné znalosti a 

technickú podporu. Bližšie pozri: FRONTEX EUROPEAN BORDER AND COAST GUARD AGENCY. [cit. 

2017.30.11.] Dostupné na internete: <http://frontex.europa.eu/about-frontex/origin/>. Okrem iného skúma smer 

a zloženie migrantov za určené obdobie a vydáva o situácii správy. Po prepuknutí Európskej migračnej krízy 

v roku 2015 takúto správu vydáva v roku 2016. Bližšie pozri: FRONTEX EUROPEAN BORDER AND COAST 

GUARD AGENCY. 2016. Risk Analisis for 2016. [online]. Waršava: Frontex, 2016. 76 p. [Cit. 2017.30.11.] 

Dostupné na internete: 

<http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annula_Risk_Analysis_2016.pdf>. ISBN 

978-92-95205-47-5. 
234 Podľa J. Lasicovej a J. Ušiaka zo Slovenskej akadémie vied „bezpečnosť definujeme ako komplexný pojem, 

kategóriu bytia na rôznych analytických úrovniach individuálnej, skupinovej, lokálnej, štátnej, regionálnej 

a globálnej roviny, kde pôsobia viaceré diferencované, flexibilné vonkajšie a vnútorné spoločenské faktory 

(vojenské, ekonomické, vnútropolitické, medzinárodnopolitické, spoločenské, právne, environmentálne, 

energetické, kybernetické), ktoré majú schopnosť utvárať dočasnú (relatívnu) stabilitu na kauzálnej úrovni 

a prostredníctvom ktorej sa môžu eliminovať všetky druhy kríz, rizík, hrozieb a vojen“ (Lasicová – Ušiak, 2012, 

s. 28).  
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registrácii a kontrole totožnosti tých, ktorých sa im podarilo odhaliť. Hranica Únie bola deravá 

a pohraničné zložky tvári v tvár masovému prílevu neboli schopné získať prehľad o tom, kto 

vôbec do Európy prichádza, a odlíšiť v zmiešaných tokoch oprávnených žiadateľov o 

medzinárodnú ochranu v lepšom prípade od ekonomických migrantov, v horšom od islamských 

bojovníkov a ďalších zločincov“ (Břicháček, 2016, s. 28). S vývojom migračnej krízy 

a s pribúdajúcim počtom migrantov do Európy bolo taktiež možné pozorovať zvýšený počet 

teroristických útokov neprieč krajinami západnej Európy. Hoci teroristické útoky vždy 

nepochádzali priamo od súčasných migrantov, prevažne sa jednalo o občanov členských štátov 

narodených v Európe v rodinách migrantov, t. j. migrantov druhej či tretej generácie, 

spoločným menovateľom drvivej väčšiny teroristických útokov bol však islamský motív. 

Teroristické útoky vo Francúzsku, Belgicku, Veľkej Británii, Nemecku či Dánsku, sexuálne 

útoky v Rakúsku či Švédsku a mnohé iné ďalšie druhy trestnej činnosti migrantov, vyvolali 

v Európe vlnu nevôle prijímať akýchkoľvek migrantov, žiaľ, často aj migrantov ktorí nemajú 

s terorizmom nič spoločné a ktorí utekajú pred vojnou z obavy o svoj život.    

   Vzmáhajúca sa vlna protestov proti migrácii v celej Európe, nárast 

popularity nacionálne a xenofóbne orientovaných politických strán ako reakcia na zvyšujúci sa 

počet imigrantov z kultúrne a nábožensky odlišného prostredia tak poskytuje priestor pre 

pravicový extrémizmus. „S cieľom aplikácie radikálnych riešení voči zatiaľ menšinovej 

moslimskej populácii žijúcej v priestore Európy prichádzajú zástancovia politického 

extrémizmu, ktorý už nepochádza z kultúrne odlišného prostredia, ale ktorý je charakteristický 

pre európske spoločnosti. Takýmto typom extrémizmu je pravicový extrémizmus kombinujúci 

nacionalizmus, rasistické prvky a xenofóbiu“ (Žac, 2016, s. 86).     

       Zatiaľ čo vysoký počet nelegálnych 

prekročení vonkajšej hranice EÚ poukázal na nedostatky v procese zisťovania totožnosti 

a štátnej príslušnosti migrantov, teroristické útoky ukázali veľkú zraniteľnosť EÚ v otázke 

bezpečnosti. Nárast nacionálnych, xenofóbnych, a vo veľkej miere aj euroskeptických 

politických strán v Európe nám ukázal, do akej miery môže neriešenie týchto problémov 

predstavovať riziko pre samotné fungovanie EÚ a jej súdržnosť. V prípade ďalšieho nárastu 

euroskeptických politických strán v Európe totiž po príklade výsledku referenda vo Veľkej 

Británii o vystúpení Británie z EÚ hrozí, že EÚ nebude musieť riešiť len otázku bezpečnosti, 

ale primárne riešiť existenciu svojho bytia a svoju integrálnu súdržnosť. V tejto súvislosti sa 

žiada pozitívne oceniť snahu EÚ každoročne zvyšovať finančné prostriedky na bezpečnosť 

a posilnenie ochrany vonkajších hraníc EÚ. Ako účinný nástroj na zmiernenie týchto hrozieb 

sa nám v súčasnosti ukazuje návrh nového systému vstupu a výstupu na vonkajších hraniciach, 

reforma dublinského mechanizmu, zriadenie Agentúry EÚ pre azyl, ale aj snaha EÚ riešiť 

príčiny prílivu utečencov a vytvárať opatrenia mimo EÚ. Na to je predovšetkým potrebná 

dôkladná a zrozumiteľná interpretácia problémov súvisiacich s masovou migráciou, snaha na 

celoeurópskej úrovni nájsť konsenzus v riešení týchto otázok ako i prehodnotenie politík 

v oblastiach, z ktorých migranti najčastejšie prichádzajú.  
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PARLAMENTNÉ VOĽBY V SPOJENOM KRÁĽOVSTVE V ROKU 2015 

Z POHĽADU STRANÍCKEHO SYSTÉMU: PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 
 

Ľuboš Žárský 

 

Abstrakt 

Systém First past the post využívaný v britských parlamentných voľbách mal vo voľbách v roku 

2015 za následok zisk absolútnej väčšiny parlamentných mandátov pre Konzervatívnu stranu, 

a to aj napriek tomu, že strana získala len relatívne tesnú väčšinu individuálnych hlasov. 

Prostredníctvom metódy nepriameho pozorovania sa tento príspevok pokúša potvrdiť niektoré 

z výhrad smerovaných k adekvátnosti systému First past the post, rovnako, ako vysloviť 

odporúčania v rovine volebného systému pre možné zvýšenie kvality demokratickej 

reprezentácie v podmienkach britskej Snemovne reprezentantov. 

 

Abstract 

Several of the long hypothesized concerns about the adequacy of the first-past-the-post 

electoral system manifested in the 2015 United Kingdom general elections that saw the 

Conservative Party gain an absolute majority of the Parliamentary seats, despite only winning 

a relatively close majority of the popular vote. By means of the indirect observation method, 

the present article attempts to validate some of these objections, as well as to suggest possible 

courses of action on the electoral systemic level that could serve to improve the quality of the 

democratic representation as exercised by the House of Commons. 

 

Úvod 

  

Scenár parlamentných volieb v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska 

a ich výsledky je možné považovať za produkt osobitej interakcie medzi britským volebným 

systémom a politickou scénou, ktorého význam ako predmetu akademického skúmania 

v disciplíne politických vied je zdôraznený dlhodobo prebiehajúcou verejnou diskusiou 

o legitímnosti a životaschopnosti systému First past the post (prvý na páske)  rovnako, ako 

často artikulovanými pochybnosťami o sile demokratického mandátu zástupcov zvolených 

prostredníctvom tohto systému. Výsledky parlamentných volieb v roku 2015 sú materializáciou 

týchto obáv; britská verzia väčšinového volebného systému umožnila zostaviť pravdepodobne 

najmenej reprezentatívny parlament v histórii, čo je zrejmé z diskrepancie medzi počtom 

individuálnych hlasov pre jednotlivé strany a rozdelením mandátov. S odstupom niekoľkých 

rokov bol tento výsledok významným momentom aj z pohľadu európskej integrácie; 

mimoriadne silná pozícia Konzervatívnej strany v Snemovni reprezentantov umožnila 

premiérovi D. Cameronovi iniciovať dnes už historické referendum o vystúpení z Európskej 

únie.  Tento výsledok tak otvára priestor pre analýzu priebehu volieb prostredníctvom optiky 

v súčasnosti prístupného poznania o zákonitostiach vlastných volebným a straníckym 

systémom, a to s cieľom vyvodiť implikácie pre budúcnosť a demokratickú legitímnosť 

väčšinového volebného systému v Spojenom kráľovstve.  V priebehu práce sa pokúsime 

o potvrdenie niekoľkých téz definovaných v kategóriách funkčnosti volebného systému ako 
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prostriedku komunikácie politickej vôle.235 Prvou hypotézou je, že spôsob, akým je v Spojenom 

kráľovstve implementovaný systém First past the post, neumožňuje voličom efektívne 

komunikovať ich preferencie v jednotlivých oblastiach verejného záujmu. Druhá téza hovorí 

o tom, že systém volebných obvodov (constituencies) prestal byť adekvátnou platformou pre 

dosiahnutie funkčnosti politickej reprezentácie na úrovni národného parlamentu. Použitou 

metódou bude, ako sme spomenuli vyššie, nepriame pozorovanie prostredníctvom volebných 

výsledkov a aplikácia teórií spadajúcich do náuky o straníckych systémoch na intelektuálne 

a systémové premisy britského volebného systému; práca tak, aj vzhľadom na normatívny 

rozmer jej záverov, má podobu interpretatívnej prípadovej štúdie. 

 

Artefakty volebného výsledku vlastné systému First past the post 

 

Ako bolo spomínané v úvode práce, pridelenie mandátov volebným zástupcom 

v parlamentných voľbách v Spojenom kráľovstve prebieha na základe systému First past the 

post, pojem orientačne preložiteľný do slovenčiny ako Prvý na páske (Heywood, 2004). Tento 

systém, ktorý bol pod vplyvom britskej koloniálnej politiky exportovaný do viacerých krajín 

britského Spoločenstva a bývalých britských kolónií vrátane Spojených štátov (First Past..., 

2015), a ktorý tak v roku 2005 používalo 22 percent krajín na svete (Reynolds, Reilly, Ellis, et 

al., 2005),  predpokladá rozdelenie krajiny na veľký počet volebných obvodov zahŕňajúcich 

približne rovnaký počet občanov, pričom každý z volebných obvodov (constituencies) posiela 

do národnej legislatívy jediného zvoleného zástupcu; víťazom v každom obvode je jednoducho 

ten kandidát, ktorý v danom obvode získa najviac hlasov, pričom každý volič je oprávnený na 

volebnom hárku vyznačiť práve jedného kandidáta. Ide teda o jeden z možných typov 

väčšinového volebného systému či systému jednoduchej väčšiny (Simple Majority Voting) 

(First Past..., 2015), ktorého vplyv na dynamiku volebnej súťaže je zrejmý okamžite: strany 

nominujú pre každý volebný obvod jedného kandidáta, ktorý následne konkuruje iným 

kandidátom na fakticky lokálnej úrovni. 

Počet získaných parlamentných mandátov jednotlivými stranami a ich porovnanie 

s individuálnymi hlasmi (Popular vote) môžeme zachytiť výsledkom volieb v roku 2015, 

v ktorých od seba Konzervatívnu stranu a Labouristickú stranu delilo 6.5% hlasov, napriek 

tomu Labouristická strana získala len o 98 parlamentných mandátov menej (2015 United 

Kingdom..., 2015). Tento výsledok, typický pre britský typ systému dvoch silných strán, 

silného regionálneho vplyvu škótskych a írskych nacionalistických strán a niekoľkých strán 

disponujúcich tzv. vydieracím potenciálom (Wolinetz, 2004), zachytáva viacero 

z charakteristík systému First past the post, ktoré môžeme zhrnúť v nasledujúcich bodoch 

(Reynolds, Reilly, Ellis, et al., 2004): 

1. Ponúka voličom na prvý pohľad jednoduchú a prehľadnú voľbu medzi dvomi silnými 

stranami, pričom ich vzájomná konkurencia je vo väčšine prípadov definovaná ich 

pozíciami na ľavo-pravom politickom spektre. V roku 2015 je táto tendencia ešte 

zdôraznená oslabením pozícií liberálnych demokratov, ktorí v minulých volebných 

                                                           
235 Takto formulované tézy nie sú hypotézami, keďže nespĺňajú kritérium falzifikovateľnosti a zároveň obsahujú 

predpoklad normatívneho hodnotenia. Ich zhodnotenie v závere práce tak má charakter prípadovej štúdie; 

ambíciou práce tak nie je theory-building už existujúcej teórie straníckych systémov, ale jej využitie na 

interpretáciu daného prípadu. Pozri aj Eckstein, 2008. 
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obdobiach plnili funkciu strany s vydieracím potenciálom, čo približovalo britskú 

politickú scénu systému 2.5 strany. Tento stav je v súlade s Duvergerovým zákonom, 

podľa ktorého použitie väčšinového volebného systému má, po určitom čase, za 

následok vznik bipolárneho straníckeho systému (Benoit, 2006). Hoci práve tento bod 

je často označovaný ako argument v prospech systému First past the post, v ďalšom 

priebehu práce poukážeme na to,  že faktická integrácia väčšiny politických elít dvomi 

hlavnými stranami môže mať za následok znížený dôraz na reprezentáciu menšinových 

či partikulárnych záujmov v spoločnosti. 

2. Častejšie, ako iné volebné systémy, má za následok vládu jednej strany. Tento scenár 

zároveň bráni tomu, aby bola novozvolená vláda pri výkone exekutívnej moci 

zdržiavaná nevyhnutnosťou spolupráce s opozíciou, resp. paralyzovaná v prípade, že 

opozícia nie je ochotná spolupracovať. 

3. Podporuje politické strany v snahe zahrnúť do svojej agendy čo najviac policies v rámci 

spoločenského života a vstupovať do volieb v podobe širokej agendy pre každú z oblastí 

politiky: hospodársku, kultúrnu, zahraničnopolitickú, a podobne. Implikáciám tohto 

prístupu pre kvalitu politickej reprezentácie sa venujeme v druhej kapitole. 

4. Bráni extrémistickým stranám dostať sa do parlamentu. Hoci Strana nezávislosti 

Spojeného kráľovstva, ktorej sú často pripisované extrémistické postoje vo vzťahu 

k Európskej únii a imigrantom, dosiahla v parlamentných voľbách v roku 2015 12.6% 

individuálnych hlasov voličov, strana bola schopná získať jediný mandát vďaka väčšine 

v obvode Clacton (2015 United Kingdom..., 2015). Tento výsledok je potrebné 

považovať, okrem jeho potenciálu zabrániť šíreniu krajne pravicových postojov 

v Spojenom kráľovstve, tiež za prejav ďalšej kľúčovej charakteristiky systému First 

past the post: neproporčne nízkeho zastúpenia marginálnych a malých politických strán 

v parlamente. 

 

Implikácie volebného systému First past the post pre kvalitu politickej reprezentácie 

 

Ako sme už demonštrovali v doterajšom priebehu práce, proponenti systému First past 

the post často uvádzajú ako jednu z výhod tohto systému jeho dostredivý charakter, ktorý je 

zjavný na dvoch úrovniach. V rovine straníckeho systému krajiny ako takého ide 

o zjednodušenie a sprehľadnenie politickej súťaže, ktorej najpodstatnejšou časťou je 

konkurencia dvoch hlavných strán; v rovine politickej reprezentácie spoločenských záujmov 

prostredníctvom straníckych politík (policies) ide o moment, kedy je pre stranu nevyhnutné 

prebrať zodpovednosť aj za tie témy, ktoré nie sú inherentnou súčasťou konkurencie na ľavo-

pravom politickom spektre, resp. toho rozporu (cleavage), ktorý je pre stranícku dichotómiu 

v danej krajine centrálny. V praxi tak ide o  vyhľadávanie tých spoločenských pozícií 

v sociálnej, hospodárskej, kultúrnej, zahraničnopolitickej a iných oblastiach, ktoré sú 

kompatibilné s pozíciou strany na ľavo-pravom spektre a ich štylizovanie a následná integrácia 

ako nominálne neoddeliteľnej súčasti ľavicovej, resp. pravicovej platformy strany. V Spojenom 

kráľovstve je možné lojalitu k tejto narácii vysledovať napríklad v konštatovaní Petera Pulzera 

o tom, že „Spoločenská trieda je základ britskej straníckej politiky; všetko ostatné je ozdoba a 

detail“ (Clements, Spencer, s. 28).  
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Systém First past the post, práve kvôli jeho bipolárnemu charakteru, tak vytvára systém, 

v ktorom môžu byť niektoré z partikulárnych spoločenských záujmov reprezentované na úrovni 

parlamentu len prostredníctvom spolupráce s tou platformou, ktorá im ponúka priestor ako 

nominálnej súčasti jej ľavicovej, resp. pravicovej naratívy. Argumenty oponentov tejto praxe 

vystihuje Bobbio: „Námietkou je, že v mnohorozmernej demokratickej spoločnosti, kde je v hre 

veľa síl, ktoré v niektorých otázkach súhlasia a v iných nie, a umožňujú tak rôznorodú 

spoluprácu, problémy nemôžu byť prezentované v antitetickej forme ako jedna alebo druhá vec; 

buď naľavo, alebo napravo, a ak niečo nie je ľavicové, musí to byť pravicové, a naopak“ 

(Bobbio, 1996, str. 6). Inými slovami, imigranti vo Veľkej Británii nemôžu podporiť záujmy 

svojej vlastnej skupiny bez toho, aby súhlasili s ľavicovou hospodárskou politikou 

Labouristickej strany (Ford, Grove-White, 2015); podobne ani občan, ktorý si želá nezávislosť 

či vyššiu mieru politickej autonómie Škótska, nemá nijakú možnosť prejaviť tento názor bez 

toho, aby zároveň podporil všetky ostatné politiky Škótskej národnej strany (Policy Guide... 

2015). Heywood tento stav pomáha zachytiť prostredníctvom vymedzenia dvoch možných 

významov pojmu „mandát“: mandát pre určité politické opatrenia (policy mandate), ktorý je 

ideálnym poverením poslanca pre riešenie konkrétnej otázky od voliča hlasujúceho práve za 

týmto účelom, a mandát pre vládnutie (mandate to rule), ktorý je, naopak, reálnym výsledkom 

demokratických volieb práve z dôvodov, ktoré sú, z dôvodov spomenutých vyššie, ešte 

akcentovanejšie pri použití systému First past the post. (Heywood, 2005) Občan si zvolil 

praktického nositeľa moci, ktorý sa definuje prostredníctvom svojich pozícií v každej 

relevantnej oblasti politiky; toto rozhodnutie prijal z dôvodov, ktoré tak jednoducho z jeho 

hlasu nie je možné určiť. Akt voľby sa tak redukuje na jednoduché konštatovanie spôsobilosti 

kandidáta rozhodovať o všetkých politických otázkach, vrátane tých, ktorých riešenie voliča 

nezaujíma, alebo tých, s ktorých riešením zo strany svojho kandidáta by volič nesúhlasil (Ibid.). 

Toto rozlíšenie nám tak pomáha ilustrovať jeden z našich záverov o adekvátnosti systému First 

past the post pre reprezentáciu spoločenských záujmov: použitie tohto systému môže vyústiť 

do odlišnej kvality výsledného parlamentného mandátu oproti toho, ktorý vznikne pri aplikácii 

pomerného volebného systému. Vykonávanie tohto mandátu bude následne demonštrovať 

menšiu naviazanosť na vykonávanie politík a bude tak prinajmenšom problematickým 

nositeľom demokratickej reprezentácie. 

Pre overenie ďalšej z našich úvodných hypotéz je potrebné obrátiť našu pozornosť na 

ďalšiu z charakteristík systému First past the post, ktorými sú jednomandátové volebné 

obvody. Tieto geografické jednotky, v angličtine známe ako constituencies, sú ďalším 

nositeľom možných pochybností o kvalite demokratického mandátu produkovaného systémom 

First past the post a väčšinových volebných systémov vo všeobecnosti: každý obvod posiela 

do národného parlamentu jediného zástupcu a hodnota hlasu individuálneho voliča je tak 

funkciou toho, v ktorom obvode volič žije. Tento systém tak predstavuje, podobne, ako 

v Spojených štátoch, určitý kompromis medzi reprezentáciou záujmov občana ako indivídua 

a záujmov komunity či historického územného celku. Akékoľvek hodnotenie významu systému 

volebných obvodov tak bude závislé na tom, do akej miery môže obvod, jednotka v súčasnosti 

výlučne geografického charakteru, vystupovať ako platforma pre reprezentáciu spoločenských 

záujmov. Tento imperatív bol pred reformami v roku 1832 zaistený jednoduchým faktom, že 

volebné obvody priamo kopírovali hranice vtedajších postfeudálnych územných jednotiek, 

napríklad grófstiev (Cheffins, 2012); aj v rámci ich nasledujúcich revízií bol pre tvorbu ich 
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hraníc vždy kľúčový princíp „komunity“ v zmysle skupiny občanov so spoločnými záujmami, 

čo je zároveň dôvod, prečo niektorým z prevažne poľnohospodárskych oblastí v Škótsku 

a Walese bol priznaný ich vlastný volebný obvod, hoci mali relatívne málo obyvateľov; princíp 

reprezentácie komunity na základe spoločného záujmu tak dostal prednosť pred princípom 

rovnakého počtu občanov v obvode (Ibid.). Nemôžeme preto pochybovať, že motiváciou pre 

vytvorenie a vývoj súčasnej podoby volebných obvodov bola snaha o adekvátnu reprezentáciu 

záujmov spoločnosti v parlamente; podobne, ako v prípade vyššie, však musíme konštatovať, 

že rastúci výskyt partikulárnych, menšinových a iným spôsobom špecifických záujmov 

vylučuje dlhodobú životaschopnosť volebných obvodov definovaných geograficky. 

Skutočnosť, že v Spojenom kráľovstve existuje spoločenská objednávka pre zmenu 

existujúceho systému v prospech autentickejšej občianskej reprezentácie, je možné ilustrovať 

aj zákonom z roka 2011, ktorý v rámci snáh vtedajšej koaličnej vlády o zmenu vo volebnom 

systéme obsahoval rozhodnutie o vypísaní referenda o zmene systému First past the post na 

tzv. systém alternatívneho hlasovania (Alternative vote) (Parliamentary Voting System..., 

2011). Referendum, ktoré umožnilo voličom vyjadriť sa k tejto otázke, sa konalo v roku 2011; 

v ňom sa 67.9 percent voličov vyjadrilo v prospech zachovania súčasného systému. Podobne 

ako First past the post, aj Alternative vote je technikou väčšinovej voľby jedného reprezentanta 

v rámci volebného obvodu, s tým rozdielom, že volič na hlasovacom lístku zaznačí viacero 

kandidátov a ich poradie podľa preferencií; v prípade, že voličom preferovaný kandidát nezíska 

absolútnu väčšinu hlasov v danom obvode, sa zo súťaže vyradí posledný kandidát v poradí, 

poradie vyznačené na hlasovacích lístkoch pre tohto kandidáta sa posunie a sčítanie sa opakuje 

až do bodu, kedy jeden kandidát dosiahne absolútnu väčšinu (Ibid.). Keďže tento prístup 

naďalej počíta s rozdelením krajiny na geograficky vymedzené volebné obvody, nemá 

potenciál vyriešiť nami identifikovaný problém diskutabilnej miery politickej reprezentácie 

občanov; na druhej strane vďaka možnosti vyznačiť poradie kandidátov umožňuje voličom 

jasnejšie artikulovať ich preferencie pre jednotlivých kandidátov, čím zbavuje voličov 

nevyhnutnosti voliť takticky. 

 

Záver 

 

Po analýze výsledkov parlamentných volieb v roku 2015 z perspektívy známych 

charakteristík, výhod a rizík spojených s aplikáciou systému First past the post a po 

konfrontácii väčšinového systému v Spojenom kráľovstve s princípmi politickej reprezentácie 

je možné konštatovať, že poznatky nadobudnuté v priebehu výskumu potvrdzujú obe tézy 

stanovené v úvode práce; diskrepancia medzi celkovým počtom hlasov pre jednotlivé strany 

a počtom pridelených mandátov je jednoznačne osobitou politickou epizódou, ktorá potvrdzuje 

nepredvídateľnosť výsledkov dosiahnutých systémom First past the post a z perspektívy voliča 

robí z tohto systému nespoľahlivý prostriedok politickej komunikácie. Rovnako môžeme 

konštatovať, že systém geografických volebných obvodov (constituencies) je práve kvôli jeho 

historickej povahe a rigidite prinajmenšom problematickým prostriedkom zabezpečenia 

občianskej reprezentácie v britskom zákonodarstve. 

 Za jedno z možných riešení súčasného stavu, od ktorého je možné v budúcnosti 

očakávať čoraz nižšiu mieru demokratickej legitímnosti súvisiacu s emancipáciou 

partikulárnych občianskych záujmov a s čoraz nižšou mierou identifikácie s volebnými 
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obvodmi, môžeme považovať už spomínanú iniciatívu v prospech zmeny volebného systému 

na systém alternatívneho hlasovania. Hoci aj tento systém má svoje limity vlastné jeho 

viazanosti na volebné obvody, od podobnej zmeny je možné očakávať prinajmenšom 

elimináciu „bezpečných mandátov“ konzistentne získavaných jednou stranou, či víťazstvo 

kandidáta, ktorý reflektuje viac skutočnú politickú vôľu občanov volebného obvodu a menej 

výsledky volebného taktizovania. Domnievame sa však, že ako jediné trvalo udržateľné riešenie 

pre budúcnosť volieb v Spojenom kráľovstve sa javí postupný prechod na proporčný volebný 

systém s použitím zoznamu kandidátov; nevyhnutné prekonávanie kultúrneho odporu 

spojeného s volebnými návykmi britských občanov by mohlo byť prijateľnou cenou za 

v konečnom dôsledku plne reprezentatívny parlament disponujúci nespochybniteľným 

demokratickým mandátom. 
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PRÁVNA GRAMOTNOSŤ A JEJ VPLYV NA VYMOŽITEĽNOSŤ 

PRÁVA 
 

Juraj Žemba 

 

Abstrakt 

Príspevok sa zameriava na analýzu problematiky právnej gramotnosti širokých vrstiev 

populácie a jej eventuálneho vplyvu na možnosť zlepšenia  vymožiteľnosti práva. Právna 

gramotnosť je jednoznačne pojmom, ktorý je v súčasnosti mnoho krát zanedbávaný, čo 

spôsobuje negatívne následky pre sféru práv, povinností a právom chránených záujmov 

jednotlivcov a skupín. Nedostatočná právna gramotnosť adresátov práva spôsobuje okrem 

negatívnych následkov pre právnu sféru všetkých subjektov i zníženú právnu istotou a podstatne 

znižuje možnosť reálne sa domôcť svojich práv, t.j. vymožiteľnosť práva. Príspevok chápe 

preventívne pôsobenie právnej gramotnosti adresátov práva ako základ postupného 

zlepšovania vymožiteľnosti práva.  

 

Abstract 

This article analyses the topic of legal literacy of the human society in relation to potential  

legal enforcement´s strenghtening. Without any reasonable doubts it has become a very 

frequently debated  and unfortunately to a certain extent underrated topic. Underestimating of 

legal literacy among wide strata of the population surely leads into negative results affecting 

the sphere of rights and obligations of particular legal subjects. When mentioning those 

negative effects that  weaken the practical application of basic constitutional and legal 

principles such as legal certainty and directly lowers the possibilty of legal subjects to enforce 

their unlawfully violated rigths and obligations in order to achieve a remedy. Within this 

article´s text legal literacy and its practical application is considered to be the best instrument 

when aiming at strenghtenning the possibility of law enforcement vested to individuals and 

groups – legal subjects. 

 

Úvod 

 

Aj napriek skutočnosti, že analyzovaná problematika do istej miery prekračuje rámec 

mojej dizertačnej práce z odboru obchodné právo pod názvom „Pozitíva a negatíva duálnej 

reglementácie súkromného práva, rozhodol som sa vo svojom príspevku venovať problematike 

úzkeho vzťahu medzi akousi právnou gramotnosťou spoločnosti a jej vplyvu na vymožiteľnosť 

práva. Považujem to totiž do istej miery za svoju odbornú povinnosť.  Príspevku bude 

dominovať téma prevencie, vzdelanosti a pozitívnych i negatívnych následkov v prípadoch, 

kedy sa im buď venuje náležitá pozornosť alebo naopak nevenuje patričná pozornosť. Taktiež 

sa pokúsim priniesť viaceré návrhy na zlepšenie s akcentom na vzájomnú podmienenosť medzi 

zlepšovaním úrovne právnej gramotnosti a pozitívnym vplyvom na vymožiteľnosť práva už na 

úrovni prevencie. Samozrejme, v rámci možnosti a medziach danými mi rozsahom príspevku 

sa pokúsim priniesť na analyzovanú problematiku čo najucelenejší pohľad. 
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Právna gramotnosť všeobecne 

 

V prípade, kedy hovoríme o právnej gramotnosti, musíme v prvom rade už na začiatku 

jednoznačne objasniť význam tohto pojmu. V uvedenej súvislosti nám príde vhod definícia, 

ktorú vo svojom diele predstavuje známy autor z oblasti osobného rozvoja, podnikania 

a finančníctva Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki chápe gramotnosť ako súhrn  vzdelania, resp. 

vzdelanosti a informácií.236 V oblasti práva teda pomerne jednoducho dôjdeme 

k charakteristike právnej gramotnosti ako informovanej vzdelanosti v oblasti práva, ktorú môžu 

využívať právne subjekty, čiže adresáti práva na úrovni jednotlivcov a skupín v bežnom živote, 

a to nielen na úrovni akademickej. Právo ako také by v zmysle vyššie uvedeného nemalo byť 

len doménou odborníkov a študentov právnických fakúlt, ale malo by predstavovať ucelený 

a všeobecne zrozumiteľný systém pre široké vrstvy populácie , ktorý sú schopné využiť 

v bežnom živote. 

 Za nedostatok, pri ktorom však samotná právna negramotnosť v podobe negatívneho 

celospoločenského fenoménu začína, môžeme jednoznačne považovať už samotný školský 

systém základným školstvom počínajúc, vysokým školstvom končiac. Máme za to, že 

v školskom systéme sa venuje pozornosť základným životným zručnostiam ako sú čítanie, 

písanie, počítanie a pod. avšak aj do istej miery nadmernému memorovaniu poznatkov žiakov 

i študentov. Už v menšej miere sa však pamätá na potrebu naučiť prijímateľov vzdelania 

aplikovať získané poznatky do praxe.  

 Vo vyššie uvedenej súvislosti môže byť právna gramotnosť taktiež chápaná ako 

schopnosť všetkých adresátov práva využívať právny systém vo svoj prospech, samozrejme, 

pri súčasnom dodržiavaní právnych predpisov. Ako už bolo spomínané cieľovou skupinou pre 

výuku a osvojovanie si poznatkov z právnej gramotnosti sú široké vrstvy populácie, t.j. adresáti 

právnych noriem na úrovni individuálnych či skupinových právnych subjektov.  

 

Vymožiteľnosť práva 

 

Pri problematike vymožiteľnosti práva si musíme v prvom rade uvedomiť, že sa jedná 

o problém, ktorý podstatne presahuje medze právneho systému i právneho priestoru. Oslabená 

vymožiteľnosť práva adresátov právnych noriem sa v posledných rokoch stala závažným 

celospoločenským problémom s nasledovnými negatívnymi následkami, akými sú napr.: 

- „démonizácia“ práva, ktorá postupne ústi k absolútnej nedôvere adresátov k právu 

ako normatívnemu systému ľudskej spoločnosti 

- v praxi výrazné oslabovanie princípu právnej istoty vrátane princípu legitímnych 

očakávaní adresátov právnych noriem 

Zastávame názor, že problémom je riešenie (ne)vymožiteľnosti práva ex post na úrovni 

najvyšších štátnych orgánov a inštitúcií. S tým súvisí takisto do istej miery aj tzv. odľudštenie 

práva. A aké teda ponúkame riešenie? Sme jednoznačne presvedčení, že riešením je 

jednoznačne prevencia. Bezpochyby platí priama úmera ktorá hovorí, že čím väčší dôraz 

budeme klásť na vzdelávanie právnej gramotnosti širokej populácie, tým menej bude dochádzať 

k prípadom jednak porušenia práv adresátov a tým v menšej miere sa jednak budú musieť 

                                                           
236 gramotnosť ako informovaná vzdelanosť 
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domáhať ochrany svojich porušených práv s pomocou systému vymožiteľnosti práva 

a jednotlivých jeho prostriedkov či nástrojov. Zjednodušene povedané -   čím väčší dôraz sa 

bude klásť na právnu gramotnosť a jej praktickú aplikáciu, tým lepšie bude fungovať systém 

vymožiteľnosti práva.   

V prípade, že výukou právnej gramotnosti vytvoríme efektívny systém prevencie 

negatívnych javov v právnom systéme, takmer okamžitými pozitívnymi výsledkami 

s celospoločenským dosahom budú: 

- právne gramotný jednotlivec, prípadne právne gramotná skupina starostlivo dbá 

o svoje práva už na preventívnej úrovni a koná dôsledne v súlade s princípom 

„právo patrí bdelým“ 

- čím všestranne vzdelanejší občan, tým menej práce pre štát, s čím by priamo 

súviselo odbremenenie súdnej sústavy i sústavy orgánov ochrany práva 

Samozrejme, štát reprezentovaný sústavou štátnych orgánov a inštitúcií, miestna štátna správa, 

obce, vyššie územné celky a pod. by mali v každom prípade za týmto účelom poskytovať 

náležitú výdatnú súčinnosť.  

Záverom tejto časti by sme tiež chceli uviesť najčastejšie sa vyskytujúce príklady negatívnych 

následkov právne negramotného konania na úrovni jednotlivcov i skupín, ktorých enumerácie 

však zďaleka nie je konečná: 

- podpisovanie nevýhodných zmlúv; nedostatočné, prípadné žiadne predchádzajúce 

oboznámenie sa s obsahom zmluvy 

- nevýhodné ručenie za záväzky blízkych a iných osôb 

- nezaplatené faktúry a z toho vyplývajúce markantné zhoršovanie podnikateľského 

prostredia 

- „zabudnuté povinnosti“ dlhodobého charakteru, napr. pokuty  

- zneužívanie práva na úkor slabšej strany, zneužívanie vzdelania a informovanosti, kde 

sa do konfliktu dostáva absolútna negramotnosť ekonomicky slabších vrstiev 

spoločnosti s absolútnou právnou gramotnosťou ekonomicky silnejších subjektov 

(spotrebiteľské právo, poskytovanie nebankových úverov a pod.) 

 

Niekoľko prípadov z praxe 

 

 Aby sme však nehovorili o právnej gramotnosti len v rovine teoretickej a v danom 

príspevku naplnili jej poslanie ako práva pre bežný každodenný život, uvádzame niektoré 

praktické príklady, kde právna gramotnosť už na úrovni prevencie môže byť užitočná každému 

z nás.  

 

(Ne)pomoc človeku v ohrození z pohľadu práva a morálky 

 

 Každému z nás sa môže stať, že sa počas svojho života ocitne v ohrození života či 

zdravia, prípadne spozoruje iného človeka, ktorý sa z rôznych dôvodov (nehoda, opitosť, 

srdcový infarkt a pod.) v takomto bezprostrednom ohrození nachádza. Verím v to, že v prípade 

nás všetkých svedomím obdarených ľudí je logickou reakciou splniť si jednu z našich 

základných ľudských povinností a pomôcť človeku bezprostredne ohrozenému na živote, 

zdraví alebo človeku v inej podobne ťaživej situácii. V prvom rade je v uvedenej súvislosti 
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potrebné povedať, že poskytnúť pomoc je naša nielen právna povinnosť napr. v zmysle  §§ 177 

a 178 Trestného zákona, ale aj naša morálna povinnosť reflektujúca základné princípy 

ľudskosti, kritériá dobrých mravov a pod. 

 Môžeme si  to vysvetliť na nasledujúcich príkladoch: 

 Na poľnej ceste sa stane dopravná nehoda bez cudzieho zavinenia. Okoloidúci turista si 

všimne bezvládne ležiace telo vodiča, ktorý pri nehode vypadol z auta na cestu. Aj napriek 

prejde okolo ťažko zraneného vodiča bez povšimnutia bez toho, aby sa aspoň snažil poskytnúť 

zranenému pomoc alebo pomoc privolať. Vodič bol pritom po havárii vo vážnom ohrození 

života Ak by sa turista rozhodol prvú pomoc poskytnúť, nič by ho pritom neohrozovalo, teda 

by mu pri poskytnutí pomoci nehrozilo nijaké nebezpečenstvo Poďme sa teda pozrieť, ako sa 

na túto situáciu pozerá morálka a právo. 

 Na podobnú situáciu sa je možné z hľadiska morálky pozerať ako na konanie, ktoré sa 

prieči zásadám ľudskosti, ľudskej spolupatričnosti a takéto (ne)konanie je jednoznačne možné 

považovať za amorálne. Okoloidúci turista však za toto svoje konanie môže byť 

a pravdepodobne aj bude trestnoprávne zodpovedný. Dopustil sa totiž trestného činu 

neposkytnutia pomoci podľa Trestného zákona. Tento trestný čin spáchal tak, že neposkytol, 

resp. nezabezpečil poskytnutie pomoci ťažko ranenému vodičovi (napríklad privolaním 

záchrannej služby a zotrvaním na mieste, kde došlo k nehode až do príchodu záchranárov) 

a mohol pomoc poskytnúť bez toho, aby pri jej poskytovaní bol bezprostredne ohrozený jeho 

život či zdravie alebo život a zdravie niekoho iného. Sankciou pre turistu, ktorý v podobnom 

prípade neposkytol pomoc bude s vysokou pravdepodobnosťou uloženie niektorého z trestov, 

ktorého uloženie umožňuje za spáchanie daného  trestného činu trestný zákon, ako aj následky 

s tým spojené. Medzi tieto ďalšie následky radíme najmä zápis v registri trestov Generálnej 

prokuratúry SR. 

 V prípade, ak by turistom bol záchanár, hasič, policajt a pod., je tento povinný pomôcť 

ťažko ranenému vodičovi, ktorý je v bezprostrednom ohrození života a zdravia za každých 

okolností. Povinnosť spomínaných osôb pomôcť totiž vychádza priamo zo zákona a z ich 

pracovného zaradenia. Neposkynutie pomoci týmito subjektmi zákonodarca sankcionuje 

vyššou trestnou sadzbou oproti prípadu uvedenému vyššie.  

 Taktiež by až tri roky za mrežami mohol stráviť vodič – učastník dopravnej nehody, 

ktorý by neposkytol pomoc človeku ohrozenému na živote a zdraví po nehode, na ktorej bol 

tiež zúčastnený a mohol pomoc poskytnúť bez  ohrozenia svojho života a zdravia. Podobne, ak 

by nebol vodič – účastník dopravnej nehody schopný napr. prvú pomoc sám poskytnúť, musel 

by podniknúť všetky kroky na zabezpečenie jej poskytnutia (privolanie pomoci a zotrvanie na 

mieste nehody) až do príchodu záchranných zložiek. 

 Netreba však zabudnúť, že v prípade okoloidúceho turistu a vodiča – účastníka 

dopravnej nehody títo nemusia pomoc poskytnúť vtedy, ak by bol bezprostredne ohrozený ich 

život a zdravie, teda v prípade požiaru, živelnej pohromy alebo inej človekom neovplyniteľnej 

udalosti, čím je prípadná trestnosť neposkytnutia pomoci s ohľadom na okolnosti konkrétneho 

prípadu vylúčená. 

 

 Lepšie dva krát čítať ako raz zle podpísať 
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  Čerstvý tridsiatnik Jozef sa rozhodol, že nakoľko nastal čas, osamostatní sa od rodičov, 

a preto  pokladal za výborný nápad prenajať si byt. Našiel si teda krásny byt v centre mesta a do 

pár dní podpísal aj zmluvu o nájme bytu. Spoľahol sa na to, že vlastník a prenajímateľ v jednej 

osobe, ktorého môžeme nazvať Karol, bude rovnako čestný človek ako Jozef a ich ústna 

gentlemanská dohoda bude platiť. Keď sa jedného dňa posadil už vo svojom krásnom 

prenajatom byte pred televízor a začal si zbežne čítať nájomnú zmluvu, ktorú len nedávno 

podpísal, zhrozil sa. Niečo totiž nebolo celkom tak, ako sa na prvý pohľad zdalo a vyšlo najavo, 

že Karol rozhodne nekonal v súlade so zásadou rešpektovania dobrých mravov. 

 Jozef totiž zistil, že podľa nájomnej zmluvy, ktorú dobrovoľne a bez náležitého 

uváženie si všetkých aspektov  podpísal bol povinný platiť Karolovi nájomné vo výške 300,- € 

miesto pôvodne ústne dohodnutých 200,- €, t.j. o presných 50 % viac, čo predstavovalo pre jeho 

bankové konto nadmernú záťaž. Aj keď zmluvu mal uzavretú len na dobu jedného roka, t.j. 

dobu určitú, aj v prípade podania okamžitej výpovede z nájmu bytu by bol povinný čakať na 

skončenie tohto nájmu až do uplynutia dvojmesačnej výpovednej doby stanovenej zákonom 

a platiť takto dohodnuté nájomné najmenej počas celej dĺžky trvania výpovednej lehoty.  

Aj v danom prípade sa Jozef ako účastník nájomného vzťahu na strane nájomcu dopustil 

viacerých chýb, ktoré mohli byť potenciálne spojené s jeho nedostatočnou úrovňou právnej 

gramotnosti. Jozef konal právne negramotne v nasledovných smeroch: 

V prvom rade si musíme povedať, že Jozef si mal pred podpisom zmluvy vyžiadať od 

Karola primeraný čas na preštudovanie si zmluvy, zaslanie pripomienok Karolovi ako 

prenajímateľovi, avšak hlavne na premyslenie si, či je uzatvorenie takejto zmluvy preňho 

skutočne výhodné a zodpovedá ich predchádzajúcej ústnej dohode. Tiež sa Jozef mohol obrátiť 

na odborníka, ktorý by zmluvu posúdil, prípade vypracoval jej analýzu a upozornil ho na všetky 

možné úskalia, prípadne nevýhodnosť nájomnej zmluvy. Je pravdou, že by služby odborníka 

pravdepodobne stáli pár desiatok eur, tieto náklady by však boli len zlomkom z toho, koľko 

bude nakoniec Jozefa stáť odstraňovanie následkov. 

A ako sa môže Jozef brániť? Napríklad tým, že bude Karola žalovať na súde, kde však 

bude musieť dokázať, že nájomná zmluva je neplatná preto, že Karol úmyselne spôsobil 

Jozefov omyl, resp. jeho omyl využil a dopustil sa tak voči nemu protiprávneho konania, t.j. 

Jozefa úmyselne oklamal ohľadom podmienok uzatvorenej nájomnej zmluvy a teda Jozefov 

súhlas s jej uzavretím vyjadrený podpisom na zmluve bol získaný zo strany Karola ľstivo. 

Nesmieme však zabúdať na to, že takýto súdny spor bude s vysokou pravdepodobnosťou 

mimoriadne nákladný, zdĺhavý a s nejasnými výhliadkami na úspech pre Jozefa. 

Preto za každých okolností odporúčam, aby sa adresáti právnych noriem, ktorí vstupujú 

do zmluvných vzťahov za každých okolností  náležite oboznámili s obsahom zmluvy, ktorú 

zamýšľajú podpísať. Prípadne, je veľmi vhodné navštíviť odborníka, napr. advokáta, ktorý 

zmluvu náležite posúdi, upozorní na možné negatíva. Tých pár desiatok eur za prevenciu je 

určite lepším riešením, ako zdĺhavé súdne konanie, prípadne nadmerné finančné zaťaženie 

spôsobené právnou negramotnosťou. 

 

Dôveruj, ale preveruj alebo moje deti by mi to nespravili 

 

 Za normálnych okolností každý z nás očakáva, že v rodine panuje súdržnosť a jednotliví 

rodinní príslušníci za každých okolností potiahnu za jeden povraz. Je to ale vždy tak? Môžu sa 
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vždy rodičia spoľahnúť na deti a naopak? Môžu, kým nepríde na majetok a peniaze. Poďme si 

to vysvetliť na nasledujúcom prípade. 

 Dostavili sa jedného dňa do mojej kancelárie manželia v pokročilom veku, nazvime ich 

Kováčovci. Boli to veľmi milí ľudia, ktorí však už mali podlomené zdravie a postupne sa neboli 

schopní samy o seba v každodennom živote postarať.  

Práve preto sa v dobrej viere rozhodli darovať na základe darovacej zmluvy im patriaci 

byt svojmu jedinému synovi, pánovi Kováčovi mladšiemu a verili, že vo svojom byte spokojne, 

ničím nerušene dožijú, o čom ich obdarovaný syn viac krát ubezpečil. Všetko prebehlo hladko, 

u notára došlo k podpisu zmluvy, katastrálny úrad povolil vklad vlastníckeho práva 

k nehnuteľnosti a výlučným vlastníkom bytu sa stal jediný syn manželov Kováčovcov.  

Jedného dňa ich však prekvapila nečakaná návšteva – realitný maklér sprevádzajúci 

záujemcov o kúpu ich bytu, v ktorom desiatky roky nachádzali domov a taktiež tam vyrastalo 

ich jediné dieťa – obdarovaný syn. Ich jediný syn nakoniec byt skutočne aj predal a nový 

vlastník im zaslal výzvu, aby byt v určenej lehote vypratali, t.j. uvoľnili miesto a existovala 

reálna hrozba, že skončia na ulici. 

Kde teda spravili manželia Kováčovci chybu? Ako mohli predísť k tomu, aby ostali 

týmto inak veľmi zavrhnutiahodným konaním ich jediného syna na ulici?  

Odpoveď znie: veľmi jednoducho. Úplne postačilo, ak by si popri darovacej zmluve 

zriadili k darovanému bytu vecné bremeno vo forme práva doživotného bývania, ktoré by bolo 

zapísané v katastri nehnuteľností. Vyjadrené v reči čísel – o jeden 66 eurový kolok a pár 

desiatok naviac za zabezpečenie si dožitia dôstojnej staroby v pokoji domova. 

Syn Kováčovcov, hoci konal absolútne amorálne, pristúpil k odpredaju darovaného 

rodičovského bytu plne v súlade s právnym poriadkom. Preto by som rád upozornil všetkých, 

ktorí sa rozhodnú darovať svoje nehnuteľnosti svojim najbližším – dôverujte, ale preverujte. 

A hlavne, pár desiatok eur navia vie zaručiť v podobných prípadoch spokojné dožitie v teple 

domova. Zápis vecného bremena v katastrí má totiž vecnoprávny charakter“ spojený 

s účinkami erga omnes, t.j. voči všetkým.  

Uvedené prípady, sú len jednými z mnohých, ktoré prináša každodenný život. Pritom 

máme za to, že jednoznačne poukazujú na potrebu výchovy k právnej gramotnosti širokých 

vrstiev populácie. Konkrétne zastávame názor, že je potrebné brať zreteľ na výchovu právnej 

gramotnosti s akcentom na výchovu k plneniu povinností a ako generálnu prevenciu neustále 

upozorňovať na negatívne následky právne negramotného správania za súčasného zapojenia 

praktických poznatkov, prípadových štúdií, číselné vyjadrenia a pod.  

 

Prostriedky a nástroje zlepšenia vymožiteľnosti práva 

 

V predchádzajúcich častiach sme si už stručne rozobrali problematiku právnej 

gramotnosti a prevencie ako základnej metódy, ktorá by sa mala využívať za účelom zlepšenia 

vymožiteľnosti práva. Na spomínaný účel navrhujeme použiť najmä nasledovné prostriedky, 

metódy a nástroje: 

- väčší dôraz na duálne vzdelávanie na právnických fakultách, v čoho dôsledku bude 

študent vystavený do stretu s reálnymi životnými situáciami a pod. 
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- posun právneho vzdelávania mimo právnického školstva od teoretického k praktickému 

s počiatkom výuku v súlade s napr. konceptom street law už od druhého stupňa 

základnej školy, resp. za ďalšou odrážkou 

- dôležitá úloha stredných škôl, avšak je potrebné klásť veľký dôraz na komplexnú výuku 

k právam i povinnostiam a odstraňovať tak pretrvávajúcu nezodpovednosť v prístupe 

hlavne k povinnostiam 

- „oddémonizovanie práva“ a prinavrátenie dôvery adresátov právnych noriem v právo 

ako systému, ktorý nielen garantuje, ale aj efektívne chráni práva, prípadne efektívne 

vynucuje plnenie povinnosti od tých, ktorí právne normy porušujú 

 

Záver 

 

Ako som predpokladal ešte v úvode, čo sa mi v konečnom dôsledku potvrdilo v procese 

prípravy príspevku, jeho pomerne krátky rozsah mi neumožňuje sa vyčerpávajúco vyjadriť ku 

všetkým aspektom analyzovanej problematiky. Stojím si však za svojim názorom, že právna 

gramotnosť je jedným z najlepších mierových prostriedkov zlepšenia ľudskej spoločnosti 

i medziľudských vzťahov. Podľa môjho názoru, adresátov je potrebné naučiť, že aj právo môže 

byť ich dobrým sluhom pre každodenný život, nie len ich večným zlým pánom a akýmsi 

„démonom.“ 
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AKTÉRI ZAHRANIČNEJ POLITIKY ČĽR 
 

Jozef Žigray 

 

Abstrakt 

Rast komplexnej moci ČĽR je sprevádzaný zmenami jej správania sa v medzinárodných 

vzťahoch. ČĽR, akceptujúc výzvy vonkajších aktérov, preberá viac zodpovednosti za regionálny 

a globálny vývoj. Zahraničná politika Číny už nie je reaktívna, ale viac proaktívna, niekedy 

označovaná aj ako asertívna. Navzdory vedúcemu postaveniu Komunistickej strany Číny, 

zahraničná politika ČĽR nie je plne monolitná. Jednou z príčin je rast počtu a významu jej 

vnútorných aktérov. Špecifický je tiež duálny systém rozhodovania o zahraničnej politike ČĽR 

a dominancia straníckej línie. Aplikáciu tohto prístupu umožňuje kumulácia straníckych, 

štátnych a vojenských funkcií s významným podielom ČĽOA na realizácii zahraničnej politiky. 

Článok má za cieľ vysvetliť vplyv hlavných vnútorných aktérov na súčasnú zahraničnú politiku 

ČĽR.  

 

Abstract 

The growth of the PRC´s complex power is accompanied by changes of its behavior in 

international relations. The PRC, accepting the challenges of external actors, assumes more 

responsibility for regional and global development. China's foreign policy is no longer reactive, 

but more proactive, sometimes also called assertive. In spite of the China Communist Party 

leadership, the foreign policy of the PRC is not fully monolithic. One of the reasons is the 

increasing number and importance of its internal actors. Specific is also the dual system of 

decision-making on the PRC foreign policy and the domination of the party's line. Applying this 

access allows the accumulation of party, state and military functions with a significant share 

of the PLA in the foreign policy implementation. The article aims to explain the impact of the 

main internal actors on the current foreign policy of the PRC. 

 

Úvod 

 

 Po skončení studenej vojny sa zahraničná politika ČĽR stáva proaktívnejšou a Čína sa 

začína intenzívnejšie zapájať do procesov v rámci medzinárodných vzťahov. Nabáda ju k tomu 

aj pokračujúci úspech jej politických a ekonomických reforiem začatých koncom 70. rokov 20. 

storočia, ktorých pretrvávajúci priaznivý dopad Číne umožnil aby sa postupne stala 

najvýznamnejším prispievateľom globálneho ekonomického rastu. Tempo rastu komplexnej 

moci Číny nie je jediným faktorom zmien. Iným je politický systém ČĽR, ktorý nie je pre 

zahraničie dostatočne čitateľný, vždy plne akceptovateľný, a ktorý sa ďalej dynamicky vyvíja 

a formuje s cieľom reagovať na zmeny vnútorného a vonkajšieho prostredia. Navzdory 

vedúcemu postaveniu Komunistickej strany Číny (KSČ), ktorá je pri moci od roku 1949, 

zahraničnú politiku ČĽR nemožno považovať za plne monolitnú. Jedným z dôvodov je nárast 

počtu a významu aktérov vstupujúcich do tohto procesu. Riešenia prijaté na rokovaniach 

orgánov rozhodovania straníckeho a štátneho aparátu sú tak často výsledkom intenzívneho 
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vnútorného boja politických elít a záujmových skupín. Dnes je Čína komplexnou regionálnou 

mocnosťou smerujúcou k dosiahnutiu pozície globálnej mocnosti a preto sa svet zaujíma o 

súčasné a budúce smerovanie jej zahraničnej politiky. Pri štúdiu procesov a javov si 

kompetentní uvedomujú nedostatočnú znalosť zahraničnej politiky Číny (ZPČ), čo im 

významne sťažuje efektívnu realizáciu ich vlastných cieľov. ZPČ sa preto stáva vo zvýšenej 

miere objektom skúmania. Pre pochopenie ZPČ je dôležité poznať východiská, momenty a 

faktory jej formovania, ako aj jej prejavy a reakcie na pôsobenie vonkajších aktérov. Nemenej 

dôležité je tiež správne zhodnotiť vplyv jej vnútorných aktérov. Vzhľadom na limitovaný 

rozsah sa článok zameria najmä na vnútorných aktérov so zásadným vplyvom na ZPČ. V článku 

boli využité len zahraničné zdroje, resp. preklady čínskych zdrojov do cudzích jazykov. 

Niektoré názvy sú uvedené len v angličtine, nakoľko v slovenčine nebol vždy nájdený ich 

vhodný oficiálny ekvivalent. To sa týka aj fonetického prepisu mien a názvov s použitím 

štandardu pchin-jin v prípadoch, kedy neboli nájdené vhodné prepisy čínskych mien a názvov 

do slovenskej abecedy a podľa pravidiel slovenského pravopisu. 

  

Zahraničná politika a jej aktéri  

 

 Oficiálne akceptovaná čínska definícia pojmu zahraničná politika ČĽR nie je známa, 

preto pre účely tejto práce budeme vychádzať z obecnej definície vystihujúcej tento pojem. 

 W. Carlsnaes definuje zahraničnú politiku ako "aktivity, formulované v explicitne 

vyjadrených cieľoch, záväzkoch a/alebo direktívach, realizované predstaviteľmi vlády v mene 

suverénnych komunít, orientované na ciele a podmienky, vládnych i nevládnych aktérov, 

ktorých chcú ovplyvniť a ktoré ležia mimo ich teritoriálnu legitimitu" (Carlsnaes et al., 2002, s. 

335). V inej práci autor za základných aktérov zahraničnej politiky označuje hlavy štátov, 

ministrov zahraničných vecí, štátnych ministrov a tajomníkov, parlamenty a ich výbory, 

politické strany apod. Rovnako pripúšťa, že zahraničná politika nemusí byť len výsadou 

ministerstva zahraničných vecí, ale napr. aj vojenského establišmentu, ekonomických 

ministerstiev a spravodajských služieb. Za ďalších (neštátnych) aktérov považuje napr. 

lobingové spoločnosti, výskumné inštitúty, think-tanky a médiá (Carlsnaes, 2016, s. 114). 

Počas vlády 4. generácie lídrov (2002-2012) formovali ZPČ momenty, ktorých vplyv sa plne 

prejavuje aj počas súčasnej vlády 5. generácie lídrov na čele s Xi Jinping. 

 Podľa Gilla, ZPČ formovali tri základné momenty:1. dynamické zmeny hybných síl na 

národnej, regionálnej a globálnej úrovni, 2. pretrvávajúce domáce výzvy ČĽR, 3. noví vnútorní 

aktéri s vplyvom na zahraničnú politiku ČĽR (Gill, 2013). V tejto práci pod pojmom vnútorní 

aktéri ZPČ rozumieme inštitúcie a jednotlivcov, ktorí: disponujú dostatočnou mocou pre 

prijímanie rozhodnutí o ZP, sú významnou súčasťou procesu formulovania ZP, usilujú 

minimálne o čiastočný vplyv na realizáciu ZP. 

  

Tradiční vnútorní aktéri zahraničnej politiky ČĽR 

 

 Pochopenie zahraničnej politiky štátu vyžaduje o.i. zvládnutie zásad rozhodovacích 

procesov, vrátane úloh a vplyvu relevantných tradičných i netradičných vnútorných aktérov.  
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 Na oficiálnom rozhodovaní o zahraničnej politike Číny sa v zásadnej miere podieľajú 

traja tradiční vnútorní aktéri: Komunistická strana Číny, Štátna rada - vláda ČĽR a Čínska 

ľudová oslobodenecká armáda - ČĽOA (Jakobson a Knox, 2010, s. 4-16). 

 Iné členenie významných vnútorných aktérov rozhodovania o ZPČ ponúka teória 

piatich sústredných kruhov: 1. vysokopostavení lídri, 2. ministri, 3. spravodajské orgány, 4. 

miestne vlády a korporácie, 5. spoločnosť. Len prvé dve skupiny aktérov prijímajú rozhodnutia 

o ZPČ, zostávajúce tri ju len ovplyvňujú (Shambaugh, 2013, s. 61-72).  

 

Obr.1. Tradiční  aktéri zahraničnej politiky ČĽR Obr. 2. Aktéri zahraničnej politiky ČĽR 

   - členenie podľa Jakobson a Knox.       - členenie podľa Shambaugh. 

 
          Zdroj: Blaauw et al. 

2013.  

Zásadným špecifikom v skúmaní ZPČ je, že na rozdiel od väčšiny štátov sveta, politický systém 

ČĽR umožňuje existenciu duálnej línie rozhodovania o ZPČ, a to straníckej (KSČ) a štátnej 

(Štátna rada - vláda ČĽR). Obe línie disponujú vlastnými štruktúrami rozhodovania, pričom 

niektoré ich orgány sa navzájom prekrývajú funkčne, kompetenciami i personálne. Stranícka 

línia rozhodovania je nadradená štátnej, pričom nie všetci aktéri rozhodovania majú okrem 

straníckej kumulovanú aj štátnu funkciu. Táto skutočnosť v ničom neoslabuje určujúcu pozíciu 

straníckej línie voči ostatným aktérom rozhodovania o ZPČ. Príkladom môžu byť stranícke 

funkcie Director of the International Liaison Department of the CPC Central Committee a 

Director of the Central Policy Research Office of the CPC Central Committee. Názorným 

príkladom kumulovania straníckych a štátnych funkcií je osoba súčasného najvyššieho lídra Xi 

Jinping, ktorý okrem funkcií GT ÚV KSČ a prezidenta ČĽR zastáva aj funkciu predsedu 

Ústrednej vojenskej komisie KSČ (ÚVK) i predsedu Vedúcich skupiniek ÚV KSČ (CPC 

Leading Small Group - LSG). Existencia dvoch línií rozhodovania a ich vzájomné personálne 

prepojenia vytvárajú pre vonkajších aktérov zahraničných vzťahov zložitý labyrint vzťahov, v 

ktorom sa ťažko orientujú v kontaktoch a rokovaniach s ich čínskymi partnermi. Určujúca úloha 

straníckej línie rozhodovania o ZPČ je postavená na zásadnom vplyve siedmych členov Stáleho 

výboru Politbyra ÚV KSČ, zastúpených na všetkých nižších úrovniach. 

 Hlavnými aktérmi straníckej línie rozhodovania o ZPČ sú podľa poradia: 

-Zjazd KSČ (prijíma zásadné dokumenty, od ktorých sa odvíja činnosť strany vrátane ZPČ) 

-Generálny tajomník ÚV KSČ (prvý stranícky individuálny aktér) 

-Stály výbor Politbyra ÚV KS Číny (sedemčlenný finálny kolektívny orgán rozhodovania) 

-Politbyro ÚV KSČ (25 členov rozhoduje o všetkých významných aktuálnych otázkach ZPČ)  

-Vedúca skupinka ÚV KSČ pre zahraničnú politiku  

 

 

KSČ 

ČĽOAvláda ČĽR 
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-Vedúca skupinka ÚV KSČ pre bezpečnostnú politiku 

-Vedúca skupinka ÚV KSČ pre záležitosti Taiwanu  

-International Liaison Department of the CPC Central Committee  

-Central Policy Research Office of the CPC Central Committee  

-General Office of the CPC Central Committee. 

 Štátna línia rozhodovania o ZPČ je sekundárnou líniou, väčšina jej individuálnych 

aktérov pôsobí aj po straníckej línii.  

 Hlavnými aktérmi štátnej línie rozhodovania o ZPČ sú podľa poradia: 

-Prezident ČĽR (prvý štátny individuálny aktér, kumulácia s funkciou GT ÚV KSČ) 

-Predseda Štátnej rady/vlády ČĽR (druhý individuálny aktér po štátnej i straníckej línii) 

-Štátna rada/vláda ČĽR (koordinačný orgán) 

-Štátny radca ČĽR pre zahraničnú politiku (vplyvom na ZPČ je pred MiZV) 

-Minister zahraničných vecí ČĽR (MiZV), ministerstvo zahraničných vecí ČĽR (MZV) 

-Minister obchodu ČĽR, ministerstvo obchodu ČĽR (medzinárodný obchod a pomoc) 

-Minister národnej obrany, ministerstvo národnej obrany ČĽR (medzinárodné operácie, 

medzinárodná vojenská spolupráca a pomoc)  

-Veľvyslanci ČĽR (veľvyslanci ČĽR pri EÚ, v Brazílii, Francúzsku, Nemecku, Indii, Japonsku,  

KĽDR, Rusku, Veľkej Británii a USA majú funkciu námestníka MiZV) 

-Zastupiteľské úrady ČĽR v zahraničí (len poradná funkcia rozhodovania o ZPČ) 

-iní štátni aktéri (napr. ministerstvo štátnej bezpečnosti, ministerstvo verejnej bezpečnosti, 

ministerstvo financií, Čínska ľudová banka). 

 Okrem dvoch oficiálne rešpektovaných línií, úlohu tretieho aktéra rozhodovania o ZPČ 

zohráva ČĽOA, čo predstavuje ďalšie špecifikum. Po straníckej línii je ČĽOA podriadená 

osobe GT ÚV KSČ a predsedu ÚVK KSČ, po štátnej línii prezidentovi ČĽR a štátnej rade ČĽR 

(ČĽOA ako súčasť ministerstva obrany ČĽR). Potvrdzujúcim argumentom vplyvu ČĽOA na 

ZPČ je osoba prezidenta a GT ÚV KSČ, ktorý ešte pred nástupom do týchto najvyšších funkcií 

zastáva post podpredsedu ÚVK KSČ a nástupom k moci sa následne ujíma funkcie predsedu 

ÚVK KSČ. Tak to bolo v prípadoch Hu Jintao (september 2004) i Xi Jinping (marec 2013). 

ČĽOA za vlády 4. generácie lídrov zaznamenala podstatné zvýšenie svojej vojenskej sily, 

kapacít a spôsobilostí, čo významne zvýšilo jej príspevok v prospech uplatňovania čínskej hard 

power. ČĽOA v súčasnosti zohráva významnú úlohu aj v prospech zvyšovania potenciálu 

čínskej soft power. Prispeli k tomu najmä aktivity ČĽOA v mierových operáciách 

(Peacekeeping Operations - PKO) medzinárodnej i vnútroštátnej humanitárnej pomoci a 

asistencie pri odstraňovaní následkov živelných katastrof (Humanitarian Assistance and 

Disaster Relief - HA/DR). Tieto aktivity sú zastrešené termínom vojenské operácie iné ako 

vojna (Military Operations Other Than War - MOOTW).237  

 MOOTW ČĽOA v súčasnosti podporujú tri významné ciele zahraničnej politiky Číny: 

1. potvrdzujú tézy o obrannom poslaní ČĽOA, čím zmierňujú obavy z čínskej hrozby 

2. zdôvodňujú prebiehajúcu intenzívnu výstavbu, reorganizáciu a modernizáciu ČĽOA 

3. ako prejav soft power sa stávajú nástrojom štátnictva t.j. umenia vládnuť.  

                                                           
237 MOOTW nie sú novým termínom, boli požívané i v dobe studenej vojny. Podstane ich rozvinli USA v 90. 

rokoch 20. storočia. MOOTW sa v roku 2004 stali súčasťou nových historických úloh ČĽOA, formulovaných 

prezidentom Hu v rámci stratégie aktívnej obrany. Následne sa objavili v Bielej knihe o obrane 2006 a 2008.  
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 Inú dôležitú úlohu zohráva faktor transparentnosti ČĽOA, ktorá je (napriek určitému 

dosiahnutému pokroku) stále predmetom kritiky zahraničných odborníkov. Hodnotenia 

zahraničných zdrojov sa rozchádzajú v názore na trend rastu, resp. poklesu významu ČĽOA na 

ZPČ. K rozdielnym hodnoteniam prispieva najmä nejasná pozícia ČĽOA v mocenských 

štruktúrach štátu. Niektoré hodnotenia ju považujú prioritne za nástroj KSČ, iné jej prisudzujú 

úlohu v štátnom aparáte. Faktom je, že ČĽOA patrí pod kontrolu a riadenie KSČ, ktorá sa 

realizuje prostredníctvom straníckej funkcie predsedu a podpredsedu ÚVK.238 Okrem faktoru 

členstva príslušníkov ČĽOA v KSČ, systému straníckych organizácií, systému straníckych 

komisárov a systému kontroly straníckej disciplíny, personálne prepojenie KSČ a ČĽOA 

umocňuje skutočnosť, že najvyšší vojenskí predstavitelia ČĽOA tiež zastávajú významné 

stranícke pozície. ČĽOA postupne opustila pozície v najvyšších straníckych štruktúrach 

(konkrétne v Stálom výbore Politbyra). Naďalej však má silné zastúpenie v iných významných 

orgánoch straníckej línie rozhodovania o ZPČ, konkrétne: 

-Politbyro ÚV KSČ - 2 príslušníci ČĽOA z celkovo 25 členov politbyra (2 z 25) 

-ÚV KSČ - 36 z 205 stálych členov + 22 zo 171 alternujúcich členov ÚV KSČ 

-Vedúca skupinka ÚV KSČ pre zahraničnú politiku (spravidla 2 príslušníci ČĽOA) 

-Vedúca skupinka ÚV KSČ pre záležitosti Taiwanu (spravidla 1 príslušník ČĽOA) 

-Vedúca skupinka ÚV KSČ pre bezpečnostnú politiku (zloženie a počty nie sú známe) 

-Ústredná vojenská komisia KSČ (aktuálne je 10 z 11 členov ÚVK príslušníkov ČĽOA). 

 Z ČĽOA, ako tradičného aktéra, sa stal kvalitatívne nový a jeden z hlavných aktérov 

ZPČ. Umožnila to postupujúca modernizácia, reorganizácia, profesionalizácia v spojení s 

novými úlohami ČĽOA a jej intenzívnymi medzinárodnými kontaktmi. Súčasný, od ostatných 

aktérov často nezávislý, podiel ČĽOA na ZPČ je zrejmý najmä v týchto oblastiach: 

-národná bezpečnosť (vojenská, surovinová, kybernetická...) 

-kontrola zbrojenia a odzbrojovanie, export, import zbraní, jadrové odstrašovanie, strategické 

prostriedky, kozmické programy (napr. navigačný satelitný systém BeiDou) 

-otázka Taiwanu, teritoriálne spory vo Východočínskom mori (VČM) a Juhočínskom mori 

(JČM), aktivity vo výlučnej ekonomickej zóne ČĽR (Exclusive Economic Zone) a 

identifikačnej zóne PVO vo VČM (East China Sea Air Defense Identification Zone)  

-MOOTW (zahraničné mierové operácie, ochrana a pomoc vlastným občanom v zahraničí)  

-vojenské diplomatické zastúpenia pri ZÚ ČĽR a pri medzinárodných organizáciách 

-medzinárodná vojenská a vojenskotechnická spolupráca najmä so štátmi v bezprostrednej 

periférii ČĽR, Ruskom, Ukrajinou, štátmi Afriky a Latinskej Ameriky  

-aktivity s významnými dopadmi na ZP, napr.: núdzové pristátie U.S. výzvedného lietadla po 

incidente s čínskym lietadlom (Hainan, 2001), zničenie vlastného satelitu v kozmickom 

priestore (2007, 2013), predstavenie bojového lietadla J-20 s technológiou stealth (2011), 

potvrdenie programov výstavby lietadlových lodí Liaoning (2011) a 001A Shandong (2017). 

 

Netradiční vnútorní aktéri s vplyvom na zahraničnú politiku Číny 

 

Popri významných tradičných aktéroch o ZPČ rozhoduje aj rad nových netradičných 

aktérov. Ich pozícia v hierarchii rozhodovania nie je vyvážená a často nekorešponduje 

                                                           
238 Pred generačnou výmenou lídrov sa jedna z funkcií podpredsedu ÚVK KSČ obsadzuje straníkom, nie vojakom. 
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zaužívanému chápaniu Západu. Netradiční vnútorní aktéri sú napr. ťažobné, spracovateľské 

energetické, obchodné a iné spoločnosti, finančný a bankový sektor, provinčné vlády a ich lídri, 

vzdelávacie a výskumné inštitúcie pre otázky ZP, krajania pôsobiaci v zahraničí, a pod.  

 Významným momentom formovania súčasnej ZPČ je rast schopností širokého spektra 

jej vnútorných aktérov ju efektívne ovplyvňovať (Nathan, Scobell, 2012, s. 37-62).  

 Rast vplyvu netradičných vnútorných aktérov ZPČ podmieňujú nasledovné skutočnosti: 

1. rast počtu a typov aktérov so zvyšujúcim sa záujmom o formovanie zahraničnej politiky. 

Súvisí s prebiehajúcou integráciou Číny so svetom, ako aj so zvyšovaním rozsahu a vplyvu 

politických, bezpečnostných a ekonomických záujmov Číny vo všetkých regiónoch sveta. 

2. rozširujúca sa výmena názorov na otázky zahraničnej politiky medzi čínskymi elitami. 

Súvisí s rastom sofistikovaných znalostí a diverzifikáciou individuálnych a inštitucionálnych 

pohľadov vystupujúcich do popredia vo forme rôznorodých názorov skupín a jednotlivcov. 

3. expanzia foriem a obsahu slobody prejavu v čínskej spoločnosti. 

Súvisí s revolúciou v informačných technológiách, rozšírením spôsobov komunikácie v Číne a 

najmä prípustným priestorom pre vyjadrovanie názorov. Toto rozšírenie umožnilo šíriť 

oficiálne i osobné vyjadrenia alternatívnych a opačných názorov, vrátane pohľadov na ZPČ. 

 Výsledky štúdia dopadov meniacich sa procesov vo vzťahu k tradičným a netradičným 

vnútorným aktérom ZPČ je možné zhrnúť do nasledovných prejavov: 

-rast pluralizácie názorov o ZPČ na najvyššej úrovni rozhodovania 

-rast významu inštitúcií KSČ a ČĽOA formulujúcich a ovplyvňujúcich ZPČ 

-rast vplyvu s vládou prepojených aktérov (napr. štátne a súkromné spoločnosti, provinčné 

vlády a ministri, vplyvní individuálni aktéri) v presadzovaní ich záujmov v ZPČ  

-rast dosahu jednotlivcov na ZPČ, nezávislých a odtrhnutých od vplyvu vládnucej politickej 

garnitúry, t. j. občanov na území metropoly (napr. internet, blogy, pouličné demonštrácie) a 

krajanov v zahraničí (operácie na ich podporu, ochranu, evakuáciu...). 

 Globálny spoločenský vývoj je spojený s pluralizáciou názorov. Čínska spoločnosť nie 

je výnimkou a tiež sa názorovo prejavuje a štiepi. Rast pluralizácie tiež prináša nové možnosti 

komunikácie a účasti nových aktérov na záležitostiach týkajúcich sa aj ZPČ, čím sa 

rozhodovanie o nej stáva komplexnejším. Nutné je uvedomiť si relevantnosť netradičných 

aktérov pre významné rozhodovania o ZPČ. Vychádzajúc z vedúcej úlohy KSČ v spoločnosti, 

aj ostatní aktéri ZPČ sú jej podriadení, resp. ňou silne ovplyvňovaní a kontrolovaní. Pluralita 

názorov preto automaticky neznamená ústup KSČ z pozície určujúceho aktéra ZPČ. Na druhej 

strane, aj nezávislé názory a hodnotenia vedcov, akademikov, žurnalistov či vojakov nemusia 

byť vždy prezentované len z iniciatívy samotných autorov. Pluralizácia a štiepenie názorov 

vnútorných aktérov na ZPČ má teda zrejmé limity.  

 Vonkajší aktéri by si mali všímať tri základné trendy, prejavujúce sa v súčasnej ZPČ vo 

vzťahu k jej vnútorným aktérom: 1. pokračujúca fragmentácia vplyvu vnútorných aktérov na 

ZPČ, 2. internacionalizácia zaangažovania sa Číny je nevyhnutná a zároveň limitovaná, 3. 

zapájanie netradičných vnútorných aktérov umožňuje Číne pružnejšie reagovať na vonkajšie 

výzvy - byť aktívnejšou v definovaní pravidiel interakcie vo svetovom poriadku a byť menej 

submisívnou pri presadzovaní vlastných národných záujmov na medzinárodnom poli. Uvedené 

trendy fragmentujú vplyv aktérov a menia spôsoby formulácie ZPČ. Zároveň zvyšujú 

variabilitu a stupeň internacionalizácie zaangažovania sa Číny v obrane jej záujmov a 

formulácii ciest vzájomného pôsobenia so svetom (Jakobson a Knox, 2010, s. 51).  
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 Vonkajší aktéri v rokovaniach s čínskymi partnermi musia vyhodnocovať, ktorí 

relevantní čínski aktéri vstupujú do procesov, aké majú v nich záujmy a ciele vylučujúce iných 

aktérov a aký majú skutočný vplyv na priebeh a výsledok rokovaní. Napriek snahám vonkajších 

aktérov, rozhodovací proces o ZPČ pre nich zostáva stále nie úplne jasný. Zložitá je pre nich 

tiež analýza významu záujmových skupín vstupujúcich do formulovania ZPČ. Napr. MZV ČĽR 

nemá v otázkach ZPČ pozíciu, ktorá je bežná v západných demokraciách. Vplyv MZV ČĽR 

významne limitujú iní vnútorní aktéri ZPČ, konkrétne: 

-ministerstvo obchodu ČĽR v otázkach medzinárodného obchodu a medzinárodnej pomoci 

-ministerstvo verejnej bezpečnosti ČĽR (MVB) v oblasti vydávania cestovných dokladov 

-ministerstvo národnej obrany ČĽR aktivitami vojenskej diplomacie a operáciami v zahraničí. 

 Zložitosť centrálneho riadenia aktérov ZPČ často komplikuje presadzovanie jej cieľov 

najmä v sporných otázkach, keď vedľajší aktéri nekoordinovane realizujú ich vlastné 

rozhodnutia bez vedomia a súhlasu hlavných aktérov. Dva príklady pre toto konštatovanie: 

-rozhodnutie provinčnej vlády Hainan (december 2012) o posilnení právomocí čínskych 

agentúr a ich plavidiel pri presadzovaní medzinárodného námorného práva, umožňujúce 

zadržiavať všetky plavidlá v sporných vodách JČM bez vedomia a súhlasu centrálnej vlády 

-rozhodnutie MVB ČĽR (november 2012) o vydávaní cestovných dokladov občanom ČĽR 

(potlačených mapou ČĽR zahrňujúcou aj sporné medzinárodné územia a vody v JČM) bez 

vedomia a súhlasu MZV ČĽR. 

 Pri štúdiu špecifík je rovnako nutné rešpektovať skutočnosť, že ZPČ nie je ani 

monolitická ani statická. Nárast medzinárodného zaangažovania sa Číny má aj svoje limity a 

podmienky, akými sú napr. miera uznania a rešpektovania vlastných prístupov, ktoré ČĽR 

uplatňuje pri riešení vnútorných problémov (najmä Tibetská autonómna oblasť, Ujgurská 

autonómna oblasť, otázka Taiwanu). Celkový rast moci a vplyvu Číny umožňuje jednotlivým 

vnútroštátnym aktérom aktívnejšie formovať ZPČ. Na tempo a rozmanitosť týchto trendov 

niekedy zložito reaguje nielen centrálne vedenie štátu, ale aj vonkajší aktéri medzinárodných 

vzťahov, čo komplikuje pochopenie, koordináciu a účinnosť krokov ZPČ vo vzťahu ku 

globálnym a regionálnym problémom. Čína chápe jej ZP v tesnej väzbe s jej bezpečnostnou 

politikou, nakoľko pojem bezpečnostná politika spája prakticky so všetkými ostatnými 

politikami. 

 

Vplyv vonkajších aktérov na zahraničnú politiku ČĽR 

 

Okrem vnútorných aktérov ovplyvňujú ZPČ aj vonkajší aktéri. Vo vzťahu k nim ZPČ 

reaguje na viaceré ich výzvy, ktoré sa zákonite premietajú aj do aktuálnych trendov jej 

smerovania. 

 ZPČ aktuálne čelí viacerým výzvam, pričom za hlavné je možné považovať: 

-udržanie konštruktívnych vzťahov s USA pri vzájomnom rešpektovaní životných záujmov 

-zníženie napätia vo vzťahoch s Japonskom 

-hľadanie riešení v otázke suverenity nad spornými územiami a vodami v JČM 

-zvládnutie komplikovaných vzťahov s KĽDR 

-pokračovanie v globálnom prenikaní s cieľom udržať smerovanie a tempo vlastného rozvoja. 

 S uvedenými výzvami súvisia aj aktuálne trendy prejavujúce sa v súčasnej ZPČ a to: 

snaha o dosiahnutie komplexného partnerstva s USA, nová diplomacia veľmoci, úsilie o 
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prebudovanie regionálneho poriadku, geopoliticky orientovaná stratégia ekonomickej 

bezpečnosti, sústreďovanie sa na soft power (Zhang, 2010, s. 39-68). 

 Je zrejmé, že pri analýze aktérov ZPČ je významným limitujúcim faktorom politický 

systém Číny, ktorý v očiach zahraničia (a najmä Západu) nie je štandardný a nie je v súlade s 

ním uznávanými demokratickými princípmi a hodnotami. Vonkajší aktéri medzinárodných 

vzťahov sa preto vo vzťahu k ČĽR orientujú aj na pochopenie zvláštností a zložitosti jej 

straníckeho, štátneho a bezpečnostného aparátu s cieľom hľadať v čínskych partneroch 

relevantných aktérov pre dosiahnutie vzájomne akceptovateľných a vyvážených riešení v 

oblasti zahraničnej i bezpečnostnej politiky (ZBP). Aj EÚ a jej členské štáty v prístupoch k 

ZBP Číny musia vychádzať z vlastných hodnotení, ako prvotných predpokladov vzájomného 

pochopenia a efektívnej spolupráce. V tejto súvislosti je nutné si tiež uvedomiť, že nielen EÚ 

má problém pochopiť Čínu. Tento problém má aj Čína vo vzťahu k EÚ a jej členským štátom. 

Prvotnou podmienkou pre odstránenie tejto prekážky je jasne formulovaná, koherentná a najmä 

plne funkčná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ a jej členských štátov voči ČĽR. 

 

Záver 

 

 Miesto, význam a úlohy aktérov zahraničnej politiky Číny sú v mnohom špecifické a v 

porovnaní s liberálnymi prístupmi Západu chápané ako nedemokratické. Hlavnými argumentmi 

sú duálny systém rozhodovania a dominancia straníckej línie nad štátnou, čo vyúsťuje v 

kumuláciu straníckych, štátnych a vojenských funkcií. Pozícia MZV, ako významného štátneho 

aktéra značne zaostáva za štandardmi západných demokracií. Jedným z dôvodov je vplyv 

ČĽOA, v poradí tretieho najvýznamnejšieho aktéra ZPČ, zohrávajúceho v oblasti vnútornej 

politiky významnú úlohu garanta zachovania moci a vplyvu KSČ. Od nástupu 4. generácie 

lídrov pri uplatňovaní hard power získava na význame aj soft power ČĽOA, čo otvára 

významný priestor pre vojenskú diplomaciu a medzinárodnú vojenskú spoluprácu. Tento 

fenomén akcentuje aj 5. generácia lídrov ČĽR. Nekontrolovaná pozícia ČĽOA, ako aktéra hrozí 

významnými dôsledkami na ZPČ, čo sa KSČ snaží eliminovať priamym politickým riadením 

vojenského establišmentu ČĽOA najmä cestou ÚVK. Vývoj vo svete a v samotnej Číne 

spôsobuje, že jej zahraničná politika nie je dostatočne monolitická. Pokračujúca fragmentácia 

a rast vplyvu netradičných aktérov hrozí stretmi s tradičnými a najmä dominantným politickým 

aktérom. Túto hrozbu sa KSČ snaží eliminovať neustálym upevňovaním jej pozícií v rámci 

celej čínskej spoločnosti. Vo svetle perspektívy kontinuity týchto prístupov vo vzťahu k ČĽR, 

dôležité pre vonkajších aktérov medzinárodných vzťahov je ich správne pochopenie v prospech 

realizácie cieľov ich vlastných zahraničných politík. 
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