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ZÁKON O UKONČENÍ NIEKTORÝCH
EXEKUČNÝCH KONANÍ Z HĽADISKA
PRÁV GARANTOVANÝCH ÚSTAVOU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ACT ON THE TERMINATION OF CERTAIN ENFORCEMENT PROCEEDINGS IN
TERMS OF RIGHTS GUARANTEED BY THE CONSTITUTION OF THE SLOVAK
REPUBLIC
Dominik Krajný 1
Autor pôsobí ako interný doktorand na Fakulte práva paneurópskej vysokej školy v
Bratislave. Vo svojom výskume (resp. dizertačnej práci) sa venuje najmä problematike práva
na informácie a ochrany osobných údajov.
Author works as an internal doctoral student at the Faculty of Law of the Pan-European
University in Bratislava. In his research (or dissertation) he deals mainly with the issue of the
right to information and personal data protection.
Abstract
The paper points out the unconstitutionality of the law, which is adopted on the basis of
rational arguments, but is not constitutionally non-compliant. At the same time, the aim of the
paper is to bring de lege ferenda considerations as to how to help streamline enforcement
proceedings even without the use of this, in our opinion, unconstitutional law. In this paper,
we also address the justification of the conflicts in terms of compliance with the law on the
cessation of old executions with the Constitution of the Slovak Republic, especially with the
rule of law, the right to own property and the right to a fair trial.
Key words: execution, debt, executor, execution proceedings
Abstrakt
Príspevok poukazuje na protiústavnosť zákona, ktorý je síce prijatý na základe racionálnych
argumentov, no ústavne nekonformný. Zároveň je cieľom príspevku priniesť úvahy de lege
ferenda ako pomôcť zefektívniť exekučné konanie aj bez použitia tohto podľa nášho názoru
protiústavného zákona. V príspevku sa venujeme aj opodstatnenosti rozporov z hľadiska
konformity zákona o zastavení starých exekúcií s Ústavou Slovenskej republiky,
1
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predovšetkým s princípmi právneho štátu, právom vlastniť majetok a právom na spravodlivý
súdny proces.
Kľúčové slová: exekúcie, dlh, exekútor, exekučné konanie
Úvod
Jedna z tém, ktoré sa objavujú v politickom diskurze je aj téma exekučnej amnestie. Napriek
tomu, že táto téma je politicky príťažlivá, nemožno opomínať na jej právny rozmer a na zásah
do právneho postavenia veriteľa a dlžníka v prípade exekučnej amnestie.
V predloženom príspevku poukážeme na ústavno-právne súvislosti exekučnej
amnestie na príklade zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zastavení exekúcií“), ktorým sa
určujú pravidlá pre ukončenie exekúcií začatých pred 1 .4. 2017.
Príčiny súčasného stavu
Množstvo nevybavených exekúcií môže mať viacero príčin, pravdepodobne však pôjde o
kumuláciu niekoľkých dôvodov. Podľa právneho stavu, účinného do 31. 3. 2017, mohla byť
exekúcia zastavená aj z dôvodu podľa § 57 ods. 1 písm. h) Exekučného poriadku, teda, že
majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie.
Doktrinálna interpretácia tohto dôvodu však bola taká, že exekúciu z dôvodu
nemajetnosti fyzickej osoby nie je možné zastaviť, ak s tým oprávnený nesúhlasí, a zloží
dostatočný preddavok na trovy exekúcie. Oprávnený mohol totiž legitímne očakávať, že
povinný nadobudne majetok, postihnuteľný exekúciou, v budúcnosti (zdedí majetok,
zamestná sa, nadobudne nárok na dôchodok a pod.), alebo sa dostane do poradia v prípade
zrážok z príjmu. Skutočnosť, že zastavenie exekúcie nie je prekážkou veci rozhodnutej z tohto
hľadiska nie je významná, nakoľko sa nárok oprávneného môže premlčať alebo oprávnený
môže stratiť poradie, či už pri exekučnom záložnom práve alebo zrážkach. 2
Skúsenosti z praxe tiež dokazujú, že ukončenie exekúcie vymožením pohľadávky
oprávneného voči dlžníkom (ktorí sa neraz exekúcií účelovo vyhýbajú), nie je ani po 20
rokoch výnimočným úkazom, ale práve naopak. Ďalším dôvodom však mohlo byť aj
nedostatočné personálne obsadenie a materiálne vybavenie súdov, čo nakoniec priznal aj
predkladateľ návrhu, keď uvádzal, že „rozdiely v počte starých exekúcií evidovaných v
uvedených informačných systémoch sú spôsobené najmä nedostatkom administratívnych síl
na príslušných súdoch potrebných pre administratívne ukončenie exekučných (súdnych)
spisov, v ktorých došlo k vráteniu poverenia na súd.“ Je známe, že súdy v exekučných
veciach nedodržiavajú žiadne primerané lehoty, čo potvrdila aj analýza CEPEJ.
Napr. uznesenie Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 27CoE/93/2017 „V zmysle ustálenej judikatúry pre zastavenie exekúcie je potrebné jednak preukázanie aktuálneho nedostatku
majetku, ale aj zistenie, že ide o dlhodobý, prípadne trvalý stav a nie je predpoklad nadobudnutia majetku v
budúcnosti. Predčasné zastavenie exekúcie by upieralo oprávnenému právo na uplatnenie svojho ústavného
práva na súdnu a inú právnu ochranu, ktorého súčasťou je aj nútený výkon súdnych či iných rozhodnutí. Ak
oprávnený žiada, aby sa v exekúcii pokračovalo napriek zisteniu súdneho exekútora, že povinný nemá majetok, z
ktorého by bolo možné uspokojiť vymáhanú pohľadávku, je potrebné prihliadať na vôľu oprávneného, ktorý si
musí byť vedomý toho, že pokračovaním v exekúcii vznikajú trovy exekúcie, ktoré napokon v prípade
neúspešnosti exekúcie bude musieť uhradiť.”
2
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S podnikaním je v každej kapitalistickej trhovej ekonomike nevyhnutne spojené aj riziko
neúspechu a ekonomického úpadku, ktorý je treba riešiť efektívnym konkurzom (t. j.
generálnou exekúciou) a oddlžením. Už zákon č. 377/2016 Z. z. priniesol novú koncepciu
osobných bankrotov a umožnil efektívne (a možno až príliš jednoduché) oddlženie fyzických
osôb, ktoré využívajú dlžníci s viacerými exekúciami. Efektívna právna úprava oddlženia
neúspešného, ale poctivého dlžníka, pred prijatím uvedeného zákona dlhodobo absentovala.
Dôvodom môže byť tiež nízke právne povedomie, keď právo zlyháva ako účinný
regulátor spoločnosti a nevedie adresátov právnych noriem k tomu, aby plnili svoje
povinnosti. Jednou z príčin bude zrejme predovšetkým nízka vymožiteľnosť práva v širšom
zmysle slova. Hoci je dôležité poznať príčiny stavu, aby sme mohli navrhnúť primerané
opatrenia na jeho riešenie, predkladateľ zákona sa týmito príčinami nezaoberal. Dôvodov,
ktoré viedli k veľkému množstvu nevybavených exekúcií, teda môže byť niekoľko, avšak
možno konštatovať, že nejde o problém, ktorý by sa náhle objavil a na ktorý musel
zákonodarca urgentne reagovať mimoriadnym opatrením. Súčasný stav je predovšetkým
výsledkom dlhodobého zanedbávania problematiky exekučnej agendy. 3 Z tohto hľadiska
možno konštatovať, že zákon o zastavení starých exekúcií nerieši systémový problém, ale iba
jeho následky.
Princípy právneho štátu
Z nálezu Ústavného súdu SR PL. ÚS 17/08 vyplýva, že predmetom ochrany poskytovanej
ustanovením čl. 1 ods. 1 ústavy sú ústavné princípy a demokratické hodnoty, vytvárajúce vo
svojom súhrne a vzájomnej previazanosti koncept materiálneho právneho štátu. „Koncepcia
materiálneho právneho štátu akcentuje vo vzťahu k zákonodarcovi požiadavku rešpektovania
základných práv a slobôd v rámci normatívnej regulácie spoločenských vzťahov. Podľa
názoru ústavného súdu je povinnosťou všetkých štátnych orgánov zabezpečiť reálnu možnosť
ich uplatnenia tými subjektmi, ktorým boli priznané (m. m. I. ÚS 17/99, I. ÚS 44/99).
Koncepcia materiálneho právneho štátu zahŕňa zároveň požiadavku na obsahovú a
hodnotovú kvalitu právnej normy, ktorá má zaistiť primeranosť použitého právneho
prostriedku implementovaného vo zvolenej legislatívnej regulácii, vo vzťahu k legitímnemu
cieľu sledovanému zákonodarcom (zákonodarcom deklarovanému účelu právnej regulácie) a
súlad zvoleného legislatívneho opatrenia s ústavnými princípmi a demokratickými hodnotami
vytvárajúcimi koncept materiálneho právneho štátu (obdobne napr. PL. ÚS 22/06).
Materiálny právny štát sa nezakladá na zdanlivom dodržiavaní práva či na formálnom
rešpektovaní jeho obsahu spôsobom, ktorý predstiera súlad právne významných skutočností s
právnym poriadkom. Podstata materiálneho právneho štátu spočíva v uvádzaní platného
práva do súladu so základnými hodnotami demokraticky usporiadanej spoločnosti a následne
v dôslednom uplatňovaní platného práva bez výnimiek založených na účelových dôvodoch.
Prvoradou povinnosťou štátu, ktorý chce používať prívlastok „právny“, je teda zabezpečenie,
aby sa právo uplatnilo nielen formálne, ale sa právo presadilo aj praxi. Obzvlášť dôležité,
aby bola zabezpečená dôvera v základné funkcie štátu, je zabezpečenie efektívneho výkonu
3

Štatistické údaje MS SR naznačujú počty zostatkov nevybavených exekúcií narastali takmer lineárne od roku
2006.
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individuálnych právnych aktov, najmä v prípade, ak nie sú splnené dobrovoľne. Právo
potrebuje moc, aby sa mohlo presadiť (vynútiteľnosť práva). Takáto moc je pre právo
nevyhnutná a je pojmovým znakom práva. Bez moci by právo nebolo právom.“
Štátne donútenie je definičným znakom právnej normy a v najužšom význame sa ním
chápe práve fyzické donútenie prostredníctvom exekúcie. Nútené vymoženie práva je jedným
zo základných pilierov vymožiteľnosti práva. Nositeľ judikovaného práva legitímne očakáva,
že bude úspešný aj v exekúcií. Limitom tohto očakávania je nemajetnosť povinného.
V rozpore s princípom právnej istoty, a tým aj právneho štátu, by bolo také
obmedzenie občianskych práv a slobôd zákonom, ktoré by prekročilo medze primeranosti.
Porušením zásady nezmeniteľnosti, t. j. ochrany nadobudnutých práv, by bola každá
retroaktívna zmena právneho vzťahu, ktorá by so spätnou účinnosťou zhoršila právne
postavenie subjektu práva. 4 Medzi základné funkcie právnych noriem a práva ako takého
patria expresívna a výchovná funkcia. Norma nevyjadruje len legislatívny zámer
predkladateľa (subjektívny cieľ), ale vyjadruje hodnoty spoločnosti, ktorých dodržiavanie je
žiadúce, a naopak, porušovanie trestané. Samotný akt zákonodarnej iniciatívy, legislatívny
proces a politická vôľa, významným spôsobom manifestujú hodnotové nastavenie
spoločnosti. Základné parametre zodpovednostného vzťahu v právnom štáte fungujú na
princípe osobnej zodpovednosti subjektu za svoje protiprávne konanie. Zákony podporujúce
nezodpovedné správanie (morálny hazard), znevýhodňujúce oprávneného a znižujúce
vymožiteľnosť práva, spravidla vedú k marginalizácii sociálnoprávnych fundamentov
demokratického a právneho štátu, ale najmä k jeho bezprostrednému oslabeniu. Zastavenie
exekučných konaní podľa posudzovaného zákona nemotivuje dlžníka k zaplateniu aspoň časti
pohľadávky (ako predpokladala tzv. exekučná amnestia). Prijatý zákon o zastavení starých
exekúcií práve naopak, znevýhodňuje tých povinných, ktorí sa aspoň snažia vymáhaný nárok
podľa svojich možností splácať tým, že ich exekúcia bude zastavená nebude (§ 2 ods. 2 písm.
f zákona o zastavení exekúcií).
Exekúcia ako integrálna súčasť práva na spravodlivý proces
Právo na rýchly a efektívny výkon nesplneného súdneho rozhodnutia je integrálnou súčasťou
práva na spravodlivý súdny proces, zakotveného v článku 6 Európskeho dohovoru o ochrane
ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) a práva na súdnu ochranu podľa čl.
46 ods. 1 Ústavy SR. Právo na spravodlivý súdny proces (právo na súdnu ochranu) by bolo
totiž iluzórne, ak by sa súdna ochrana obmedzila na proces vedúci k vydaniu meritórneho
rozhodnutia a opomínala jeho efektívny výkon. Poukazujeme napríklad na rozhodnutia
Ústavného súdu SR vo veci sp. zn. I. ÚS 5/00, III. ÚS 266/07, PL. ÚS 21/2000, II. ÚS 143/02,
IV. ÚS 292/04, III. ÚS 60/04, III. ÚS 322/2010 a mnohé ďalšie. 5

4

KNAPP, Viktor, 1995. Teorie práva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. 208.
„Nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí vrátane súdnej exekúcie podľa Exekučného poriadku je podľa
stabilnej judikatúry ústavného súdu (PL. ÚS 21/00, I. ÚS 5/00, II. ÚS 143/02, III. ÚS 60/04) súčasťou
základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy.
Obsah základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, porušenie ktorého sa namieta, nespočíva len v tom, že
osobám nemožno brániť v uplatnení práva alebo ich diskriminovať pri jeho uplatňovaní; jeho obsahom je i
upravené relevantné konanie súdov a iných orgánov Slovenskej republiky, ktoré v medziach zákonov tento

5
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Tieto závery konštantne vyplývajú aj z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej
„ESĽP”), podľa ktorého je rýchla implementácia konečného súdneho rozhodnutia predmetom
práva na prístup k súdu v zmysle čl. 6 ods. 1 Dohovoru. Poukazujeme predovšetkým na
rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vo veciach Hornsby proti Grécku z 19. marca
1997, č. 18357/91, Scordino proti Taliansku z 29. marca 2006, č. 36813/97 a Burdov proti
Rusku zo 7. mája 2002, č. 59498/00. Preto aj prípadné prieťahy v exekučnom konaní môžu
založiť zodpovednosť pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru. V prípade súkromných
pohľadávok ESĽP konštatuje, že nie je porušením práva na prístup súdu, ak súdne
rozhodnutie nemožno vykonať z dôvodu insolvencie „súkromného“ dlžníka. Je však
povinnosťou štátu zabezpečiť taký systém výkonu konečných súdnych rozhodnutí, ktorý bude
efektívny nielen právne, ale aj prakticky. Národné orgány vykonávajúce rozhodnutia musia
byť vybavené primeranými právomocami, aby mohli exekúciu vykonať. Preto zastavenie
exekúcie bez preukázateľnej insolvencie dlžníka v exekučnom konaní môže založiť
zodpovednosť pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru. Podobne to platí aj v prípade, ak
orgány vykonávajúce rozhodnutia nedisponujú dostatočnými právomocami, aby mohli
uskutočniť efektívnu exekúciu. Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že keď budú kumulatívne
naplnené obe podmienky, a to, že 1/ exekúcia má byť zastavená bez toho, aby bola
preukázaná nemajetnosť dlžníka, a zároveň 2/ súdni exekútori nemajú dostatočné právomoci,
aby mohli výkon rozhodnutia uskutočniť, dôjde k závažnému zásahu do práva na spravodlivý
súdny proces.
ESĽP judikoval, že od úspešnej strany konania možno vyžadovať, aby podnikla určité
kroky, smerujúce k výkonu nesplneného rozhodnutia, avšak požiadavky na veriteľovu
spoluprácu nemôžu ísť nad rámec toho, čo je nevyhnutné. Preto je významná odpoveď na
otázku, či doterajšia právna úprava umožňovala exekútorom zistiť relevantné skutočnosti
svedčiace o nemajetnosti povinného (resp. či bola zabezpečená efektivita núteného výkonu).
Výkon nesplneného súdneho rozhodnutia nemožno chápať len ako správu pohľadávok
alebo vymáhanie úverových dlhov. Je pozitívnym záväzkom každého štátu, aby zabezpečil
efektívny výkon každého nesplneného súdneho rozhodnutia. Povinnosti vymáhané v
exekučných konaniach pritom vyplývajú z najrôznejších titulov, nielen zmluvných záväzkov,
ale aj mimozmluvných (výživné, náhrady škody, vydanie bezdôvodného obohatenia,
pracovnoprávne nároky, nároky obetí trestných činov a pod.). Relutárna náhrada je
najbežnejšou satisfakciou v prípade zodpovednostných vzťahov. Preto je povinnosťou štátu
vytvárať podmienky, umožňujúce rozhodnutia vykonať, a nie také, ktoré majú výkonu
rozhodnutia zabrániť. Zároveň aj z článku 47 Charty základných práv Európskej únie vyplýva
právo účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces. Toto právo vzťahuje na všetky druhy
konaní týkajúcich sa práv a slobôd vyplývajúcich z práva Európskej únie.
Exekúcia a ochrana práva vlastniť majetok
Pohľadávky sú v zmysle judikatúry ESĽP predmetom ochrany čl. 1 Dodatkového protokolu k
Dohovoru (ochrana majetku). Podobne Ústavný súd SR v nadväznosti na túto judikatúru
článok ústavy vykonávajú (čl. 46 ods. 4 ústavy v spojení s čl. 51 ústavy).“ Nález Ústavného súdu SR sp. zn. III.
ÚS 322/2010.
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potvrdil, že čl. 20 Ústavy SR (právo vlastniť majetok) chráni aj pohľadávku, pri ktorej má
veriteľ prinajmenšom „legitímnu nádej”, resp. „legitímne očakávanie” na jej zhodnotenie. 6
Vzhľadom na účel exekučného konania, ktorým je vymoženie pohľadávky veriteľa, možno
konštatovať, že predmet exekučného konania je spätý so základným právom vlastniť
majetok. 7 Oprávnený judikovanej pohľadávky môže legitímne očakávať, že jeho nárok bude
vymožený. Limitom práva oprávneného je už uvedená nemajetnosť dlžníka, kedy legitímne
očakávanie na vymoženie nároku stráca. Z ústavného významu práva vlastniť majetok a práva
na súdnu ochranu vyplýva, že legislatívne zásahy do týchto práv musia obstáť v teste
proporcionality. Na takýto zásah musí existovať legitímny, všeobecne akceptovateľný a
spoločensky prospešný cieľ. Ďalej treba skúmať nevyhnutnosť zásahu a možnosť použitia
miernejších prostriedkov a napokon test proporcionality v užšom zmysle slova (zachovanie
spravodlivej rovnováhy). Pritom platí, že čím vážnejší je zásah do práva, tým uspokojivejšie
musí byť opodstatnenie takéhoto zásahu (Van Mechelen a iní proti Holandsku, č. 21363/93,
21364/93, 21427/93, 22056/93, 23.04.1997, bod 60). Štát znáša bremeno odôvodnenia
primeranosti zásahu a mal by zvážiť využitie najmenej zasahujúceho opatrenia.
Zákaz diskriminácie
Rozdielne zaobchádzanie s osobami v analogickom alebo relevantne podobnom postavení je
diskriminačné, ak nemá objektívne a rozumné odôvodnenie, t. j. ak nesleduje legitímny cieľ
alebo ak neexistuje vzťah rozumnej proporcionality medzi použitými prostriedkami a
zámerom, ktorý sa má uskutočniť“ (Case of Evans v. the United Kingdom, sťažnosť č.
6339/05, § 73). Zákaz diskriminácie sa vzťahuje aj na využívanie základného práva na súdnu
ochranu, na čo musí zákonodarca rešpektovať aj v legislatívnom procese, čo vyplýva z už
spomínaného nálezu Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 21/2000: „O obmedzení samotnej
podstaty práva na prístup k súdu môže ísť aj vtedy, ak zákonodarca upraví predpoklady
efektívneho prístupu k súdnej ochrane určitej skupiny subjektov inak (užšie alebo vylučujúcim
spôsobom) iba z dôvodu, že ich nárok na súdnu ochranu sa uplatňuje voči určitej skupine
iných subjektov bez toho, aby mal k takému postupu objektívne a primerané dôvody.
Zákonodarca totiž pri obmedzovaní efektívneho prístupu k súdu u porovnateľnej skupiny
subjektov práva musí sledovať legitímny cieľ a musí na jeho dosiahnutie použiť také právne
prostriedky, ktoré sú k sledovanému cieľu v primeranom vzťahu proporcionality s osobitným
zreteľom na podstatu ústavne zaručeného práva na súdnu ochranu. Podľa čl. 12 ods. 2 ústavy
základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na
pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný
alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo k etnickej skupine, majetok, rod alebo
iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo
znevýhodňovať. Nakoľko ústava v tomto svojom článku upravuje zákaz diskriminácie pri
používaní základných práv a slobôd, ktoré sú obsiahnuté v jej druhej hlave, možno
konštatovať, že zákaz diskriminácie sa vzťahuje aj na využívanie základného práva na súdnu
6

7

Pozri napríklad nález Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS 328/05; tiež SVÁK, Ján, 2006. Ochrana ľudských
práv. II. rozšírené vydanie. Bratislava: Eurókodex, s. 872, s. 882.
ĽALÍK, T., K. BARANÍK a M. DOMIN, 2017. Ústavnoprávna analýza náhodného prideľovania exekučných
titulov. In: Justičná revue. Roč. 69, č. 4, s. 547.
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ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy. Národná rada Slovenskej republiky je preto povinná
prijímať také zákony, ktoré zásadne nikoho nediskriminujú pri uplatňovaní práva na prístup k
súdnej ochrane.“
Posudzovaný návrh zákona možno s ohľadom na uvedené označiť za diskriminačný z
niekoľkých hľadísk. Prinajmenšom favorizuje dlžníkov, ktorí vymáhaný nárok neplnia, pred
tými, ktorí ho plnia aspoň čiastočne. Zároveň však vytvorí nerovnováhu medzi veriteľmi,
ktorí podali návrh na začatie exekúcie skôr, a tými, ktorí tak urobili až neskôr alebo podľa
pravidiel účinných od 1. 4. 2017.
Správa Efektívnosť a kvalita slovenského súdneho systému, hodnotenie a odporúčania
na základe nástrojov CEPEJ
Európska komisia pre efektívnu spravodlivosť pri Rade Európy (ďalej len „CEPEJ”) vo
februári 2018 publikovala správu expertného tímu CEPEJ, z ktorej vyplývajú významné
závery vo vzťahu k exekúciám. Expertný tím vyjadril znepokojenie nad skutočnosťou, že
znižujúci sa nápad exekúcií v ostatných rokoch neviedol pri zachovaní počtu sudcov a
zamestnancov súdov k zvýšenému počtu rozhodnutých vecí, ale práve naopak. Vyjadrili to
mimoriadne kriticky: „Tento trend pracovať len toľko, koľko treba (alebo ešte menej) viedol k
extrémne vysokému nárastu počtu nerozhodnutých vecí.” „Neukončené exekučné veci
predstavujú 6 až 9 krát väčší počet ako počet došlých exekučných vecí. Napriek tomu, že
počet došlých exekučných vecí v rokoch 2014–2016 klesol a miera vybavenosti došlých vecí
bola v ostatných rokoch pozitívna, nestačilo to na zlepšenie odhadovaného času potrebného
na rozhodnutie vo veci, ktorý je ešte stále mimoriadne dlhý (medzi 6–9 rokmi).” 8 Zistené
skutočnosti viedli k odporúčaniu, aby vzniknutá situácia bola riešená „zákonom pre naliehavé
situácie“, ktorý by v prípade potreby urýchlil konania a vyčistil registre.
Správa CEPEJ však pripomína, že neprimerane dlhé prieťahy vo vymáhaní rozhodnutí
súdov môžu byť v rozpore s judikatúrou ESĽP. „Pri celkovej dĺžke konaní v civilných
veciach je proces exekúcie druhou etapou tohto procesu a právo je fakticky naplnené až
vykonaním efektívnej exekúcie.” Tu Správa odkazuje na Usmernenie k článku 6 Európskeho
dohovoru o ľudských právach, ECtHR, April 2017, s. 367–371. 9 Z toho je evidentné, že
legislatívne riešenie, ktoré povedie k vybavovaniu neukončených exekúcií, by malo byť
založené na týchto princípoch.
Zákon o zastavení exekúcií
Zákon o zastavení zavádza povinnosť exekútora vydať upovedomenie o zastavení starých
exekúcií v prípade existencie niektorého z „nesporných” dôvodov na zastavenie exekúcie
alebo ak uplynula rozhodná doba a exekútor nezistil majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu
trov exekúcie. Rozhodná doba je stanovená na päť rokov od doručenia poverenia na
vykonanie exekúcie. Normuje sa nevyvrátiteľná domnienka nemajetnosti, podľa ktorej ak v
rozhodnej dobe nedošlo k vymoženiu vymáhaného nároku celkom platí, že sa nezistil
Správa efektívnosť a kvalita slovenského súdneho systému, hodnotenie a odporúčania na základe nástrojov
CEPEJ, s. 125, dostupné na: odkaz: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_ENG.pdf.
9
Správa efektívnosť a kvalita slovenského súdneho systému, hodnotenie a odporúčania na základe nástrojov
CEPEJ, s. 83, dostupné na: odkaz: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_ENG.pdf.
8
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majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie. Zákona upravuje aj výnimky
z povinného zastavenia exekúcie napríklad vtedy, ak ide o vymoženie pohľadávky na
výživnom, uspokojenie práva na nepeňažné plnenie alebo exekúciu, v ktorej bol v posledných
18 mesiacoch pred uplynutím rozhodnej doby dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15
eur. Trovy starej exekúcie sú stanovené paušálnou sumou 35 eur a výzva na úhradu trov starej
exekúcie je súčasťou upovedomenia o zastavení exekúcie. Proti upovedomeniu o zastavení
starej exekúcie, vydanom v rozpore so zákonom sú pripustené námietky, o ktorých rozhodne
súd. Po zastavení starej exekúcie môže oprávnený opätovne podať zjednodušený návrh na
vykonanie exekúcie v režime predpisov od 1. 4. 2017 so zachovaním zabezpečovacích
účinkov pôvodnej exekúcie. Vymáhané právo sa nepremlčí a ani nezanikne skôr, ako uplynie
rok od ukončenia exekúcie. Takto sa môže začať nové exekučné konanie podľa predpisov
účinných od 1. 4. 2017, a teda konanie na špecializovanom exekučnom súde, ktorý na
krajovom princípe náhodne vyberie exekútora. Nové konanie nebude oslobodené od súdneho
poplatku.
Zásah do práv garantovaných Ústavou SR a medzinárodnými zmluvami
Exekučné konania staršie ako päť rokov budú zastavené bez toho, aby sa riadne zistilo, či je
dlžník nemajetný. Oprávnení v zastavených exekúciách budú povinní uhradiť trovy
zastavenej exekúcie a v prípade, ak chcú v exekúcii pokračovať, vynaložiť opakovane ďalšie
výdavky na podanie nového návrhu. Otázne je, či množstvo nevybavených vecí v exekučnej
agende je dôvodom pre taký vážny zásah do práva na spravodlivý súdny proces a práva
vlastniť majetok. Najzásadnejšia pripomienka veriteľov bude pravdepodobne smerovať k
tomu, že nemajetnosť povinného nebola preukázaná na základe individuálneho posúdenia
veci. Ako už bolo uvedené, zákon zavádza nevyvrátiteľnú domnienku nemajetnosti.
Domnienky v práve majú vyjadrovať všeobecnú skutočnosť, ktorá vyplýva z
nazhromaždených skúseností. V prípade, ak domnienka všeobecnú skúsenosť nevyjadruje, jej
platnosť môže byť ospravedlnená s poukazom na potrebu ochrany iných všeobecne
akceptovaných hodnôt a záujmov, alebo na potrebu zabezpečiť reálnu funkčnosť právneho
systému. Nevyvrátiteľné domnienky zdôrazňujú potrebu ochrany určitých hodnôt aj za cenu
toho, že skutočnosť v nich prezumovaná nie je dôveryhodná. Pri právnych domnienkach je
vždy opodstatnené skúmať, či sme sa o domnelom stave mohli dozvedieť aj iným
spôsobom. 10 Z uvedených dôvodov treba s domnienkami pracovať uvážlivo a pokiaľ možno,
formulovať domnienky vyvrátiteľné.
Ak sa podarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou v
nových exekúciách, exekútor upovedomenie o zastavení exekúcie nevydá. V starých
exekúciách sa podľa návrhu bude predpokladať, že povinný je nemajetný, aj keď sa
postihnuteľný majetok alebo príjmy zistiť síce podarilo, ale nie je splnená niektorá z taxatívne
stanovených výnimiek.
Nemajetnosť sa podľa návrhu zákona bude predpokladať aj u tých povinných, ktorí sa
exekúcii zámerne vyhýbajú. Z vykonaných lustrácií pritom môže vyplývať, že bol zistený
majetok (napríklad motorové vozidlá), ktorý sa však vzhľadom na správanie povinného
10

KÁČER, Marek, 2009. Domnienky v práve. In: Právny obzor. Roč.. 92, 2009, č. 6, s. 502–515.
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nepodarilo speňažiť. Domnienku nemajetnosti nebude možné vyvrátiť ani v prípadoch, keď
povinný ani po opakovanej výzve nepodal vyhlásenie o majetku a nepreukázal zdroje
príjmov. Podobne v prípade, ak sa majetok a príjmy síce zistiť podarilo, avšak oprávnený
čaká na uspokojenie v poradí, na výkon práva prednostného veriteľa alebo iba na splatnosť
prikázanej pohľadávky (napr. na terminovanom účte alebo cenného papiera). Povinný môže
byť tiež majiteľom takých majetkových hodnôt, ktoré podľa súčasnej právnej úpravy
nemožno efektívne postihnúť (napríklad leasing alebo členský podiel v družstve 11). Môže
nastať množstvo iných situácií, ktorých úplný výpočet nie je možný.
Podľa Exekučného poriadku nemožno postihnúť napríklad prostriedky v BSM na účte
druhého z manželov, čo nie je len v rozpore s hmotným právom, ale dokonca je umožnené
daňovým exekútorom. Súdny exekútor nie je oprávnený požadovať účtovníctvo povinného, a
tak zistiť zoznam jeho dlžníkov. Zastavenie starej exekúcie môže zasiahnuť do legitímnych
očakávaní veriteľov, ktorí sa mohli spoliehať na to, že ich pohľadávka bude pri obvyklom
chode udalostí v právnom štáte vymožená. Z tohto pohľadu bude zákon problematický aj z
hľadiska právnej istoty, zákazu retroaktivity a ochrany nadobudnutých práv. Z uvedeného je
teda zrejmé, že zákon o ukončení niektorých exekúcií do základných práv veriteľov
garantovaných ústavou a medzinárodnými zmluvami zasiahne. Preto je dôležité zvážiť
primeranosť tohto zásahu.
Ako dokážeme nižšie, z hľadiska zamýšľaného cieľa, zákon občanom v dlhovej pasci
nepomôže. Na druhej strane tento zákon umožní vyčistiť registre súdov a súdnych exekútorov
od starých exekúcií a môže viesť k ich odbremeneniu. Najzásadnejším problémom je však
skutočnosť, že budú zastavené aj také exekúcie, ktoré by mohli byť úspešne ukončené.
Údajná zaťaženosť justičného systému nemôže byť argumentom pre oslabenie práva úspešnej
strany konania na vykonanie súdneho rozhodnutia. V tejto súvislosti treba pripomenúť aj
konštantnú judikatúru ESĽP vo veci prieťahov v konaní, podľa ktorej zaťaženosť justičného
systému nemôže byť ospravedlniteľným dôvodom na zásah do práva na spravodlivý súdny
proces, pokiaľ neboli včas urobené účinné opatrenia. Ako už bolo uvedené vyššie, problém s
narastajúcimi zostatkami starých exekúcií je problémom dlhodobým a je výsledkom
zanedbávania problematiky exekučnej agendy. Nejde teda o problém, ktorý by sa aktuálne
objavil a na ktorý musí zákonodarca urgentne reagovať mimoriadnym opatrením. Zároveň
treba pripomenúť aktuálnu situáciu v justícií, keď nápad vecí v registroch okresných súdov C
a Cb dramaticky klesá. Preto nie je zrejmá urgentná potreba posilnenia týchto oddelení
personálom z agendy Er.
Neprimerané bremeno veriteľov
Pripustenie možnosti podania opätovného návrhu zo strany oprávneného so zachovaním
zabezpečovacích účinkov je logickou prevenciou navrhovateľa pred hrozbou podávania
ústavných žalôb po zastavení starej exekúcie v zmysle zákona, zo strany veriteľov voči štátu.
Tento mechanizmus nepovažujeme za spravodlivý, pretože bezdôvodne kladie ďalšie
bremená na úspešnú stranu sporu, ktorá navyše nemusí mať dostatočné vedomosti
(subjektívne, či objektívne) o stave exekúcie. Posúdenie vhodnosti podania nového návrhu si
11

Pozri uznesenie Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS 180/2018.
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vyžaduje odborné znalosti a minimálne naštudovanie exekučného spisu. Nakoľko
zabezpečenie výkonu rozhodnutia je povinnosťou štátu, nemožno ďalšie bremená v tejto
oblasti prenášať na oprávneného (opäť poukazujeme aj na judikatúru ESĽP). Upriamujeme
pozornosť napríklad aj na uznesenie Ústavného súdu Českej republiky, sp. zn. I. ÚS 3873/17
zo dňa 14. 3. 2018: „Je sice pravdou, že po zastavení exekuce lze v případěobjevivšího se
majetku povinného exekuci zahájit, nicméně exekutor má pro zjišťování majetkových poměrů
povinného nesrovnatelně výhodnější postavení, než oprávněný. Preventivní opětovné
zahajování exekuce přitom nemusí být pro oprávněného výhodné, neboť exekutor by po něm
mohl, právě s ohledem na předchozí neúspěšnou exekuci, požadovat složení přiměřené zálohy
na náklady exekuce (§ 30 e. ř.). Oprávněný by se tak dostával oproti povinnému do méně
výhodného postavení, a to za situace, kdy s ohledem na věk povinného není vyloučeno, že
tento nabude někdy v budoucnu nějaký majetek. Ve své podstatě není důvod přenášet
‚povinnost' hlídat majetnost povinného na oprávněného. Toto je především povinností
exekutora, který tak činí pochopitelně v zájmu oprávněného.”
Zásah do legitímnych očakávaní súdnych exekútorov
Podľa rozhodovacej praxe Ústavného súdu SR je objektom ochrany práva vlastniť majetok aj
náhrada trov exekúcie (napr. II. ÚS 31/04). Hoci sa súdnym exekútorom ukladajú zákonom
ďalšie procesné povinnosti (vydať a doručovať upovedomenie o ukončení starej exekúcie /§5/
a doručovať exekučný spis novému exekútorovi /§ 8 a 9/), trovy starej exekúcie sa naopak
zásadne a nepochopiteľne znižujú na paušálnu výšku 35 EUR. Podľa zákona sú trovy
exekúcie upravené retroaktívne, v čom vidíme zásadný a neprijateľný zásah do legitímnych
očakávaní súdnych exekútorov. Exekútori trvajú len na nárokoch, ktoré nemôžu byť nižšie,
ako tie, ktoré boli garantované právnou úpravou do 1. 4. 2017. Exekútori preukázateľne v
exekúciách investovali prostriedky podstatne vyššie ako tie, ktorých náhradu upravuje zákon
o ukončení niektorých exekúcii. Ak sa už má exekúcia zastaviť, hoci by v budúcnosti mohla
byť úspešná, je pokrytie trov exekútora zásadnou požiadavkou. Najmä v prípade časovo
starších exekúcií, keď boli súdni exekútori povinní uhrádzať značné poplatky tretím osobám
za poskytovanie súčinnosti, je úhrada paušálnej náhrady 35 EUR evidentne neprimeraná.
Predmetom zastavenia sú exekúcie, ktoré sa začali v období rokov 1996 až 2014.
Reálne vynaložené hotové výdavky v týchto konaniach môžu dosahovať vysoké sumy
(správne poplatky za súčinnosti pri vykonávaní exekúcie zaťažovali exekučné konania až do
31. augusta 2005, v konaniach boli vynaložené náklady na znalečné atď.). Súdny exekútor
tieto náklady vynaložil v nadväznosti na návrh oprávneného na vykonanie exekúcie, v
prospech oprávneného, a s vedomím svojho nároku na náhradu vynaložených nákladov.
Súdny exekútor je orgánom verejnej moci, ktorý nemohol a nemôže odmietnuť vykonanie
exekúcie z dôvodu ekonomickej „nezaujímavosti“ exekúcie.
Považujeme za absolútne neprípustné, aby náklady starej exekúcie zaťažovali exekútora.
Exekútor má mať možnosť (ak jeho náklady v konkrétnej veci boli vyššie ako paušálne trovy)
požadovať od oprávneného úhradu nákladov v skutočnej výške. Súdny exekútor je súčasťou
súdnej moci Slovenskej republiky, avšak – v súlade s koncepciou, ktorú si Slovenská
republika pre naplnenie svojej úlohy zabezpečiť efektívny nútený výkon exekučných titulov v
roku 1995 zvolila – znášanie finančných nákladov na efektívnu realizáciu výkonu práva štát
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preniesol zo seba na účastníkov konania (primárne na povinného, v niektorých prípadoch na
oprávneného). Nepreniesol ich však v žiadnej zákonnej úprave na súdneho exekútora, ktorý je
povinný vykonávať procesné úkony (a teda tiež vynakladať náklady), ale podľa doposiaľ
platnej právnej úpravy má garantované právo na odmenu a náhradu vynaložených hotových
výdavkov. Súdny exekútor vynakladal úsilie a hotové výdavky s týmto vedomím. Zákonné
prenesenie znášania nákladov núteného vymáhania práva na súdneho exekútora preto
považujeme jednoznačne za neprípustné. Exekútor pri exekúciách, ktoré majú byť uplynutím
času zastavené, mohol legitímne očakávať, že:
1. pohľadávku oprávneného vymôže a uspokojí tak trovy exekúcie po uplynutí dlhšej
doby ako 60 mesiacov alebo,
2. po zastavení exekúcie pre nemajetnosť mohol doposiaľ legitímne očakávať odmenu
minimálne 33,19 EUR + náhradu skutočne vynaložených hotových výdavkov a
zodpovedajúcu DPH.
Z odborného posudku, ktorý si dala vypravovať Slovenská komora exekútorov za účelom
objektivizácie posúdenia nákladov reálne vynaložených súdnym exekútorom v exekučných
konaniach vyplýva, že navrhovaná paušálna náhrada by nestačila v mnohých prípadoch ani na
pokrytie už zaplatených položiek poštovného a nákladov na lustrácie majetku povinného.
Nemožno zabúdať ani na to, že podľa § 25 vyhlášky č. 288/1995 Z. z. v odmene súdneho
exekútora je zahrnutá aj náhrada za administratívne práce vykonané v súvislosti s exekučnou
činnosťou (napr. archivácia). Minimálna odmena exekútora (pôvodne 1000,- Sk) nebola
dvadsať rokov upravená napriek tomu, že náklady na administratívne práce sa od roku 1995
podstatne zvýšili (nehovoriac o mzdových nákladoch, nákladoch na prenájom priestorov a
pod.).
Na tomto mieste možno podmienky slovenských exekútorov porovnávať s
podmienkami exekútorov v Českej republike. Podľa českej právnej úpravy je minimálna
odmena exekútora vo výške 2 000 Kč = 77,34 EUR a minimálna náhrada hotových výdavkov
v paušálnej sume 3 500 Kč = 135,34 EUR, (§ 6 ods. 3 a § 13 ods. 1 a 2 vyhlášky MS č.
330/2001 Sb.). Teda minimálna odmena a minimálna náhrada hotových výdavkov českých
exekútorov je spolu 212,68 eur. Podľa vyhlášky 665/2005 Z. z. Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky z 20. decembra 2005, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov patrí
správcovi za výkon funkcie v konaniach podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. (t.j.
oddlženie) paušálna odmena a náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania
v súhrnnej výške 500 EUR. Všeobecné náklady na vedenie konania podľa štvrtej časti č.
7/2005 Z. z. však nijako neprevyšujú náklady na vedenie starej exekúcie, práve naopak.
Exekučný poriadok kladie vyššie požiadavky na administratívne činnosti (napríklad pri
doručovaní zásielok).
Obdobne to platí aj s odbornou náročnosťou spracovania veci a zodpovednosťou
exekútora. Preto vznikajúce rozdiely nemožno nijako uspokojivo vysvetliť. Ak by exekútori
boli bývali vedeli o podmienkach, ktoré retroaktívne prináša zákon o ukončení niektorých
exekúcii, exekučnú činnosť by zrejme nevykonávali alebo by výdavky na túto činnosť
obmedzili tak, aby bola ekonomicky udržateľná. Samozrejme by to malo aj vplyv na
efektivitu vymožiteľnosti práva. Súdny exekútor má byť z hľadiska postavenia skúsený a
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vzdelaný právnik, schopný riadiť úrad s niekoľkými zamestnancami, ktorý znáša pri výkone
svojej činnosti značnú zodpovednosť, ako aj riziká rôzneho charakteru. Súdny exekútor pri
svojej činnosti zasahuje do základných práv účastníkov konania a musí byť schopný prijímať
rozhodnutia o postupe v exekučnom konaní. Zároveň má zakázané vykonávať akúkoľvek
podnikateľskú, či inú závislú činnosť. Bez zabezpečenia systému odmeňovania primeraného
tejto zodpovednosti a rizikám, by činnosť exekútora zrejme nikto reálne nevykonával. V
prípade zákona totiž nejde o nepriznanie trov exekúcie v jednotlivom prípade, resp. „znášanie
podnikateľského rizika exekútora“, ako to v určitých prípadoch trochu nepatrične vyvodila
súdna prax, ale o systematický zásah do práv exekútorov na náhradu za vynaložené výdavky,
nehovoriac o nároku na primeranú odmenu za ich činnosť. V prípade nerešpektovania
zákonných nárokov súdnych exekútorov možno očakávať, že exekútori budú namietať najmä
porušenie čl. 1 Ústavy SR (retroaktivitu právnej úpravy), ako aj zásah do základného práva
garantovaného čl. 20 Ústavy SR a ďalších.
Legitimita návrhom sledovaného cieľa
Cieľom zákona odhaliť a ukončiť nemajetné exekúcie, a to vzhľadom na celospoločenskú
potrebu urgentného odbremenenia slovenských súdov a všeobecný záujem na zefektívnenie
vymožiteľnosti právom chránených nárokov, ako aj vzhľadom na všeobecný záujem na
poskytnutí pomoci občanom, ktorí sa ocitli v dlhovej pasci.
Fyzické osoby majú zabezpečený prístup k „liberálnemu” oddlženiu už od marca
2017, čo aj vo veľkej miere využívajú. Podmienkou oddlženia je však vedená exekúcia. Podľa
zákona sa budú zastavovať exekúcie, v ktorých sa dlhodobo nevymáhajú žiadne prostriedky.
Takýchto povinných (ktorí sa často pohybujú v šedej ekonomickej sfére) teda exekúcie
nijakým praktickým spôsobom neobmedzujú. Zastavenie exekúcie im však môže
skomplikovať prístup k oddlženiu. Navyše zastavenie exekúcie povinných nebude motivovať
k zmene životného štýlu (vystúpenie zo šedej ekonomiky) a prípadnému zamestnaniu sa,
keďže stále hrozí, že veriteľ podá nový návrh na vykonanie exekúcie. Preto zákon o ukončení
niektorých exekučných konaní nepomôže občanom v dlhovej pasci, na rozdiel od inštitútov
konkurzného práva.
V prvom rade je potrebné zodpovedať, či exekúcie slovenské súdy naozaj zaťažujú
alebo ide iba o nepríjemný štatistický údaj, svedčiaci o nízkej vymožiteľnosti práva a
zlyhávaní justície. Na rozdiel od agendy základného konania, v ktorej súd (ak sú splnené
procesné podmienky) smeruje k meritórnemu rozhodnutiu v každej jednej veci, a teda v
každom konaní musí realizovať množstvo procesných úkonov, v exekučných veciach súd
rozhoduje v úvode každého konania len o udelení alebo neudelení poverenia na vykonanie
exekúcie a v neskoršom priebehu konania rozhoduje len v stanovených prípadoch (napr.
exekučné spory, schválenie príklepu a rozvrhu, zastavenie exekúcie a trovy exekúcie pri
zastavení), čo znamená, že v prevažnej časti vecí súd za roky trvania konania neurobil žiadny
úkon (avšak ani to nebolo potrebné) a v ďalších rokoch neurobí žiadny ďalší procesný úkon
(pretože, opäť, takáto potreba vôbec nevznikne) až do vyznačenia veci ako skončenej.
Väčšinu týchto procesných úkonov by však bolo možné preniesť na exekútorov (ako je tomu
nakoniec je v prípade nových exekúcií), pričom súd by v exekučnom konaní rozhodoval iba v
prípade sporov (impugnačných, opozičných a excindačných).
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Navyše okresné súdy už viac ako tri roky žiadne nové exekúcie nezaťažujú, pretože sú
sústredené na špecializovaný exekučný súd v Banskej Bystrici. V tejto súvislosti opäť
poukazujeme na dramaticky klesajúci nápad vecí v niektorých registroch súdov. Celé
„preťaženie“ súdov exekučnou agendou teda v prevažnej miere znamená len to, že tieto veci
sú vedené v súdnej štatistike a súdny spis s minimálnym obsahom „leží“ na polici. Navyše,
exekučné veci, v ktorých je predsa len potrebná ingerencia súdu (napr. rozhodnutie o
námietkach, návrhu na odklad alebo zastavenie exekúcie, rozhodnutie o zmene účastníka a
pod.), nemôžu byť postihnuté zastavením, pretože tu vykonaniu exekúcie bráni spravidla
pomalý postup exekučného súdu.
Z uvedeného vyplýva a presadzujeme názor, že takto prijatý zákon je jednoznačne
protiústavný, vôbec nemal byť prijatý a je nevyhnutné v takejto forme čo najskôr pozastaviť
jeho účinnosť. Problémy, ktoré sú výhovorkou na prijatie takto protiústavného zákona mohli
byť vyriešené jednoduchou novelou, v ktorej by sa posilnili právomoci personálneho centra
právnej pomoci a zároveň by bolo dobré zvážiť a pripraviť personálnu a organizačnú revíziu
exekučnej agendy na jednotlivých súdoch.
Zároveň by teda podľa nášho názoru bolo ideálnym riešením vyššie analyzovaných
problémov keby v nami navrhovanej novele prišlo k týmto najdôležitejším zmenám:
• rekodifikácií exekučných kódexov tak, aby exekúcie neboli roztrieštené a exekúciu
vykonával monopolný orgán verejnej moci na nútené vymáhanie - súdny exekútor
- odbremenenie súdov a zjednodušenie exekučného konania a znížením ingerencie
súdu do konania a teda aby štát preniesol na exekútora časť súdnej moci, aby
zabezpečoval nútený výkon pohľadávok ako orgán verejnej moci a preto by mal byť
ozaj jedinou inštitúciou v tejto oblasti,
• pokiaľ niektoré inštitúcie ako veritelia vymáhajú svoje pohľadávky formou
napodobňujúcou exekúciu, treba podotknúť, že v ich prípadoch nemôže ísť
o prenesenie časti súdnej moci na orgán verejnej moci, ktorý je splnomocnený na
nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí.
• zvýšeniu „akčnosti“ exekučného konania tak, aby mohol byť reálne dosiahnutý cieľ
exekučného konania (najmä odklad, záložné právo na akýkoľvek majetok povinného,
následky porušenia inhibitória, uskutočnenie prác a výkonov...) odstránenie
nejednoznačných miest právnej úpravy
• pokiaľ by exekúcie nevykonával monopolný orgán verejnej moci na nútené vymáhaniesúdny exekútor, bolo by vhodné intenzívnejšie zavedenie Cochemskej praxe na
slovenských súdoch, t.j cieľom takejto praxe by bol audit slovenského súdnictva ako
celku, teda na základe sledovaní vybraných kritérií na vybraných súdoch by sa
následne stanovila diagnóza slovenského súdnictva, priniesla by
konkrétne
odporúčania a efektívne riešenia vzniknutých problémových situácií. Nejde teda len o
nastavenie efektívnejšieho fungovania agendy na vybraných súdoch, ale aj
vypracovanie súdnej mapy a návrh špecializácie súdov, IT podpora, vytvorenie nových
pracovných pozícií na súdoch a podobne. 12
12

Pozri bližšie: RAKOVSKÁ, L. a P. RAK, 2020. Cochemská prax v praxi pilotných súdov v SR (Moderná
opatrovnícka justícia). In: Bulletin slovenskej advokácie. Roč. XXVI, 5/2020.
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•

pokiaľ by exekúcie nevykonával monopolný orgán verejnej moci na nútené vymáhaniesúdny exekútor a naše súdy by prešli komplexným auditom, ktorý by zefektívnil ich
prácu, bolo by vhodné, v rámci pomoci dlžníkovi pouvažovať nad návrhom na
oddlženie, ktorému predchádza určený splátkový kalendár v Českej republike. Forma
oddlženia splátkovým kalendárom predstavuje alternatívu najmä pre dlžníkov, ktorí
majú ešte dostatok majetku, určité príjmy, pričom svoje záväzky nie sú schopní plniť
včas alebo riadne. 13

Záver
Prijaté znenie zákona preto odporuje predovšetkým čl. 1 Ústavy SR (najmä z hľadiska právnej
istoty a ochrany legitímneho očakávania), čl. 20 Ústavy SR a čl. 1 Dodatkového protokolu k
Dohovoru (právo vlastniť majetok), čl. 46 Ústavy SR a čl. 6 Dohovoru (právo na spravodlivé
súdne konanie). V neposlednom rade aj čl. 12 Ústavy SR (porušenie princípu rovnosti).
Posudzovaný zákon významne zasahuje do práva na spravodlivý súdny proces a práva
vlastniť majetok. Na takýto zásah neexistuje primeraný legitímny cieľ, pretože
predkladateľom predložené dôvody nie sú obstojné. Cieľ, ktorý by mal uvedený zákon
sledovať, je možné dosiahnuť inými, ústavne konformnými prostriedkami. V dôsledku prijatia
návrhu budú vznikať nespravodlivé a diskriminačné situácie.
Zákon, ktorým sa upravujú určité aspekty základných práv, by mal vyjadrovať
hodnotové zameranie spoločnosti. Dobré zákony spoločnosť kultivujú a vedú ich adresátov k
cnostnému životu. Posudzovaný zákon však toto hodnotové nastavenie evidentne nevyjadruje
a dokonca možno konštatovať, že ho popiera. Zákon totiž favorizuje také správanie, ktoré v
právnom štáte nemožno aprobovať, pred konaním zodpovedných členov spoločnosti, ktorí si
riadne plnia svoje povinnosti. Legitimita sledovaného cieľa zákona môže iba ťažko obstáť, a
to predovšetkým s ohľadom na závažnosť zásahu do základných práv, ako aj alternatívne
možnosti miernejších zásahov. Takýto zákon povedie nielen k zníženiu vymožiteľnosti práva
v užšom zmysle (t. j. v rámci núteného výkonu), ale možno očakávať, že zníži vymožiteľnosť
a úctu k právu aj v širšom zmysle. Preto je nevyhnutné uvedenú novelu zákona zrušiť
a uvedené problémy na ktoré sa odvolávala aj samotná predkladacia správa k zákonu riešiť
systematicky a hlavne takýto veľký zásah do exekučného práva od komunikovať aj
s relevantnými subjektmi a ich pripomienky jednoznačne zapracovať do pripravovaného
materiálu.

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda:
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
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