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Motto: Ius est ars boni et aequi (Celsus) 

 

Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. est autem a iustitia 

appellatum: nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi. Cuius merito quis nos 

sacerdotes appellet: iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profitemur, aequum 

ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes.   

Študent práva na začiatku svojich štúdií by mal vedieť odkiaľ pochádza názov „iuris“ (právo). 

Jeho názov je odvodený od slova „iustitia“ (spravodlivosť). Pretože, ako elegantne definoval 

Celsus, právo je umením dobrého a spravodlivého. Preto nás právnikov nazývajú kazateľmi, 

pretože pestujeme spravodlivosť a usilujeme sa poznať dobré a spravodlivé. My určujeme 

rozdiel medzi poctivým a nepoctivým a určujeme čo je zákonné a protiprávne. 

Justinian, Digesta 1.1.1.1 (533 A.D.)  Ulpian v Prvej Knihe  Inštitúcií (ca. 230 A.D.)1 

 

Úvod 

 

Hranice aplikácie právneho princípu „zmluvnej voľnosti“, vyjadreného v § 2, ods. 3 

Občianskeho zákonníka sú ohraničené kogentnými ustanoveniami zákona a dobrými mravmi.  

Hranice stanovené kogentnými zákonnými ustanoveniami sú viac menej jasné a zreteľné. 

Naopak, kvôli neujasnenosti problematiky dobrých mravov v slovenskej právnej praxi a tým 

kvôli zdanlivej právnej nepostihnuteľnosti dochádza často k zneužívaniu tohto právneho 

princípu, obzvlášť v oblasti poskytovania úverov a zabezpečenia záväzkov súvisiacich 

s poskytovaním finančných úverov.  

Takýto výklad „zmluvnej voľnosti“, na základe ktorého je dovolené čokoľvek, čo si zmluvné 

strany v zdanlivo slobodne vykonanom dvojstrannom právnom úkone dohodnú, je však 

v iných, nám blízkych právnych poriadkoch právne veľmi účinne postihnuteľný, a to práve 

vďaka rozpracovanej a do značnej miery ujasnenej problematike dobrých mravov a aj vďaka 

účinnej a právne fundovanej súdnej rozhodovacej praxi a judikatúre, ktorá vykonateľnosť 

práva v tejto oblasti garantuje. 

Je teda zrejmé, že k uvedenému extenzívnemu používaniu princípu zmluvnej voľnosti 

dochádza u nás z toho dôvodu, že naša právna prax je schopná iba všeobecne a nejasne 

konštatovať, že to, či ono v daných zmluvných vzťahoch nie je v súlade s dobrými mravmi, 

nie je však schopná presne pomenovať dané, citeľne protiprávne, či nespravodlivé ujednania 

                                                 
1 http://faculty.cua.edu/Pennington/Law111/JusticeDefinitions.htm 
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tak, aby boli právne postihnuteľné a nie je ani vytvorený všeobecne v našej spoločnosti platný 

hodnotový poriadok, ktorý by jasne pomenúval minimálne skupiny správaní, ktoré do 

správaní v rozpore s dobrými mravmi patria. 

Preto, aby zákonný imperatív „dobrých mravov“ prestal byť iba obsolétnym ustanovením 

v našom práve a začal plniť funkciu „poslednej záruky“ pri realizácii princípu spravodlivosti 

v práve, tak ako tomu má byť a ako tomu v iných právnych poriadkoch aj v značnom rozsahu 

je, je potrebné, kvôli nedostatku našej právnej praxe, obrátiť sa smerom k tým nám právno-

kultúrne a historicky blízkym jurisdikciám, ktoré pojem „dobré mravy“ rozpracovali a na túto 

tradíciu vhodne nadviazať, ako tomu je mimochodom v súčasnosti vďaka harmonizácii 

právnych predpisov v rámci EU vo všetkých právnych oblastiach. 

Samozrejme, popri „iba“ prevzatí cudzej rozpracovanej teórie, ambíciou tejto práce je aj 

vlastná, čo najpresnejšia logická a právna analýza uvedených zmluvných vzťahov, ich 

pôvodu, funkcií a pokus o stanovenie, či pomenovanie kogentných noriem pozitívneho práva 

a noriem dobrých mravov platiacich v tejto oblasti vzťahov, a tým jasné pomenovanie 

„hraníc“, ktoré môže zabrániť zneužívaniu princípu „zmluvnej voľnosti“ v tejto oblasti 

právnych vzťahov, ale aj v iných zmluvných vzťahoch. 

 

1. Všeobecná charakteristika inštitútu zabezpečenia záväzkov 

 

1.1. Účel, druhy, funkcie a definícia právnych nástrojov zabezpečenia záväzkov 

 

1.1.1. Účel 

 

Účelom zabezpečovacích právnych nástrojov je zabezpečenie splnenia právneho záväzku, 

v praxi najmä vymoženia pohľadávky, či už peňažnej alebo nepeňažnej (ďalej len 

„Zabezpečovacie právne nástroje“.  

 

Je otázkou, či pomenovanie „Zabezpečovacie právne nástroje“ je najpresnejšie 

a najsprávnejšie, avšak s ohľadom na vyššie uvedený popis, pre účely tejto práce tento názov 

dostatočne pomenúva druh právnych vzťahov slúžiacich na zabezpečenie záväzkov, ktoré sú 

predmetom skúmania tejto práce, pretože určuje, že sa jedná o vzťahy v oblasti 

„zabezpečenia“, ďalej jasne pomenúva, že sa jedná o „právne“ vzťahy a pod pojmom 

„nástroj“ treba rozumieť spôsob, resp. právno-technické riešenie zabezpečenia záväzku.  
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Zámerne nie je pre účely tejto práce použitý termín „spôsob zabezpečenia záväzku“, ktorý by 

sa zrejme mal vzťahovať iba na zákonom predpokladané druhy zabezpečenia záväzkov, zatiaľ 

čo termín „Zabezpečovacie právne nástroje“ obsahuje aj iné, ako priamo zákonom stanovené 

právne konštrukcie slúžiace právne a fakticky pre účely zabezpečenia záväzkov. 

  

1.1.2. Druhy Zabezpečovacích právnych nástrojov 

 

i) Zákonom predpokladané Zabezpečovacie právne nástroje  

 

Medzi základné Zabezpečovacie právne nástroje zabezpečenia práv, spĺňajúce tak podmienku 

plnenia zabezpečovacej ako aj podmienku plnenia uhradzovacej funkcie patria spôsoby 

zabezpečenia predpokladané priamo zákonom, a to Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. 

v platnom znení v časti „zabezpečenie záväzkov“: 

a) záložné právo 

b) záruka 

c) banková záruka 

d) depozit 

e) zabezpečovací prevod práva 

f) zabezpečovacie postúpenie pohľadávky 

g) zábezpeka 

h) zádržné právo2 

 

ii) Iné právne nástroje slúžiace na zabezpečenie záväzkov 

 

V súčasnosti sa právnou praxou dostali medzi Zabezpečovacie právne nástroje aj právne 

konštrukcie alebo iné právne nástroje, ktoré zákon medzi spôsoby zabezpečenia pohľadávok 

alebo iných záväzkov tým, že ich uvádza v časti „zabezpečenie záväzkov“ neradí. V praxi sa 

najmä jedná o  

a) notárske zápisnice o uznaní záväzku, ktoré priamo predstavujú exekučný titul na 

vymoženie záväzku 

b) zmenky a zmluvy o použití bianko zmeniek 

c) spoludlžnícke dohody 

                                                 
2 Zbierka zákonov 

 8



d) viazanie finančných prostriedkov na účte dlžníka 

a podobne, ktoré síce nepredstavujú klasický spôsob zabezpečenia záväzku, avšak ktoré 

svojim dosahom a možnosťami realizácie znamenajú značné urýchlenie vymožiteľnosti 

záväzku (notárska zápisnica o uznaní záväzku a súhlase s vymožiteľnosťou, alebo zmluva 

o použití bianko zmenky) alebo umožňujú zriadenie klasického zabezpečovacieho prostriedku 

prostredníctvom konania začatého na základe takéhoto právneho inštrumentu (napr. zriadenie 

exekučného záložného práva v rámci exekúcie začatej na základe notárskej zápisnice o uznaní 

záväzku a súhlase s exekúciou). 

 

iii) predstierané právne úkony za účelom zabezpečenia záväzkov 

 

Nakoniec možno konštatovať, že v poslednom období popri vyššie uvedených 

Zabezpečovacích právnych nástrojoch, dochádza najmä v oblasti záväzkov na poskytnutie 

peňazí (v oblasti poskytovania pôžičiek, či úverov a ich zabezpečenia), zrejme z dôvodu 

pokusu o obchádzanie čoraz prísnejšej právnej regulácie slúžiacej na ochranu spotrebiteľa 

(dlžníka) aj k vytváraniu právnych konštrukcií záväzkov na finančné plnenie a ich 

zabezpečenie používaním právnych nástrojov, najmä kúpnych zmlúv, zmlúv o budúcich 

zmluvách a podobne na iný účel, aký zákon a aj normotvorca predpokladá. Jedná sa 

v podstate o ďalší extrémny a bezbrehý výklad princípu „zmluvnej voľnosti“, ktorý, ako je 

uvedené nižšie, je však postihnutý absolútnou neplatnosťou z dôvodu skutočnosti, že sa jedná 

o tzv. predstierané právne úkony. Pri tomto máme na mysli najmä použitie klasickej „kúpnej 

zmluvy“ ako v skutočnosti „spôsobu“ poskytnutia úveru prostredníctvom vyplatenia „kúpnej 

ceny“ za súčasného podpísania „zmluvy o budúcej kúpnej zmluve“, kde sa „kupujúci - 

poskytovateľ úveru“ zaväzuje previesť späť vlastníctvo k veci, ktorú kúpil s tým, že 

„predávajúci - dlžník“ mu peniaze poskytnuté ako „kúpnu cenu“ vracia formou „preddavkov“ 

na budúcu kúpnu cenu“ a úrok za poskytnuté peniaze formou „kúpnej ceny“ mu vypláca 

napríklad ako „nájomné“ za užívanie prevedenej veci po dobu do spätného prevodu predanej 

veci, v skutočnosti slúžiacej ako zábezpeka za poskytnuté peniaze, späť pôvodnému 

predávajúcemu – dlžníkovi.  

S ohľadom na to, že v tomto prípade sa jedná o predstierané právne úkony, ktorých skutočný 

účel je poskytnutie úveru (prostredníctvom vyplatenia kúpnej ceny za kvázi prevod 

vlastníctva k nehnuteľnosti) a zabezpečenie záväzku z takto poskytnutého úveru (prevodom 

vlastníctva k nehnuteľnosti, v tomto prípade už ani nie zabezpečovacím prevodom ale kvázi 

definitívnym prevodom), je na mieste sa zaoberať aj týmto javom, tak z hľadiska súladu 
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s dobrými mravmi, ako aj z hľadiska možnosti jeho použitia na zabezpečenie záväzkov, 

pretože sa v skutočnosti jedná o pokus o nahradenie zákonom predpokladaného 

„zabezpečovacieho prevodu práva“ právnou konštrukciou predstierajúcou skutočný, teda 

definitívny „klasický“  prevod vlastníctva za účelom skutočného výkonu vlastníckeho práva, 

teda o protiprávnu obdobu „zabezpečovacieho prevodu práva“, a to zrejme z dôvodu 

uvedomovania si limitov legálnych spôsobov zabezpečenia záväzku, ktoré, ako je uvedené 

nižšie nepripúšťajú dohodu uzatvorenú pri poskytnutí peňažných prostriedkov obsahujúcu 

právo ponechať si vec slúžiacu na zabezpečenie záväzku v prípade nesplatenia dlhu, či 

nesplnenia iných povinností dlžníka. 

 

 
1.1.3. Funkcie Zabezpečovacích právnych nástrojov 

 

a) zabezpečovacia funkcia 

 

Ako už sám názov napovedá, primárnou funkciou všetkých Zabezpečovacích právnych 

nástrojov, teda nielen zákonom predpokladaných spôsobov zabezpečenia záväzkov, je funkcia 

zabezpečovacia. 

 

Zabezpečovacia funkcia Zabezpečovacieho právneho nástroja spočíva v poskytnutí 

ekvivalentu originálneho plnenia, teda zabezpečovanej pohľadávky, alebo iného práva či 

súboru práv, ktorých hodnota alebo iná nepeňažná kvalita zodpovedá, teda je primeraná 

hodnote zabezpečovanej pohľadávky, alebo iného zabezpečovaného práva. 

 

Na to, aby predmet, ktorým sa zabezpečenie záväzku uskutočňuje, či už sa jedná o vec, 

peniaze, či právo, splnil zabezpečovaciu funkciu (ďalej v tejto práci iba ako „Zabezpečovací 

predmet“), musí teda spĺňať nasledovné základné atribúty 

a) hodnota Zabezpečovacieho predmetu vyjadriteľná v peniazoch (ako vo všeobecne 

akceptovanom ekvivalente akejkoľvek materiálnej hodnoty) alebo v inom pre daný 

zabezpečovaný záväzok vhodnom ekvivalente (napr. rovnaké, alebo podobné plnenie, 

ktoré je schopné nahradiť zabezpečované plnenie)  

b) možnosť transformácie poskytnutého Zabezpečovacieho predmetu na peňažné plnenie 

alebo na hodnotu rovnakú alebo ekvivalentnú k zabezpečovanému právu 
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Pokiaľ niektorý z atribútov nie je prítomný, nie je takýto Zabezpečovací predmet zrejme 

schopný plniť zabezpečovaciu funkciu. 

 

S ohľadom na požiadavku súladu s dobrými mravmi, je v súvislosti s touto  prácou na mieste 

uviesť, že k vyššie uvedeným atribútom akéhokoľvek Zabezpečovacieho predmetu je 

potrebné zahrnúť ešte jednu podmienku, a to  

c) primeranosť, teda porovnateľnosť hodnoty zabezpečovaného záväzku (pohľadávky, či 

iného práva) s hodnotou poskytnutého Zabezpečovacieho predmetu 

 

Viac o primeranosti zabezpečovacieho predmetu v časti 4. tejto práce. 

 

 

b) uhradzovacia funkcia 

 

Sekundárnou funkciou zabezpečovacích právnych nástrojov je funkcia uhradzovacia, ktorá 

nastupuje iba za podmienky, že zabezpečené právo nebolo vykonané, teda napr. zabezpečená 

pohľadávka nebola splnená, pôvodne dohodnutým spôsobom riadne a včas. 

 

Uhradzovacia funkcia Zabezpečovacieho právneho nástroja, resp. Zabezpečovacieho 

predmetu, či už sa jedná o vec, alebo právo,  závisí priamo od možnosti transformácie 

Zabezpečovacieho predmetu na hodnotu rovnakú alebo ekvivalentnú k zabezpečovanému 

právu. 

 

Ak teda predmet poskytnutý na zabezpečenie nie je objektívne možné transformovať na 

hodnotu rovnakú alebo ekvivalentnú k zabezpečovanému právu, nie je garantovaná 

uhradzovacia funkcia takéhoto predmetu a preto sa v takomto prípade nemôže ani jednať 

o plnohodnotné zabezpečenie záväzku. 

 

Za splnenie uhradzovacej funkcie nemožno považovať právo veriteľa si bez ďalšieho 

Zabezpečovací predmet ponechať alebo s ním naložiť inak, ako ho transformovať na hodnotu 

rovnakú alebo ekvivalentnú k zabezpečovanému právu.  

Takéto právo by priamo odporovalo podstate a definícii zabezpečenia záväzku, pretože 

namiesto uhradzovacej funkcie nastupuje funkcia nezlúčiteľná s akcesorickou, teda nestálou a 

dočasnou podstatou zabezpečovacieho právneho vzťahu, a to funkcia nadobúdacia, teda 
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zabezpečenie sa stáva spôsobom definitívneho nadobudnutia Zabezpečovacieho predmetu, čo 

odporuje účelu Zabezpečovacích právnych nástrojov a najmä umožňuje zneužitie 

Zabezpečovacieho právneho nástroja na iný účel, aký má takýto nástroj plniť. 

 

Tomuto výkladu korešponduje aj ustanovenie § 151j, ods. 3 OZ, v zmysle ktorého  

 

„Akákoľvek dohoda uzatvorená pred splatnosťou pohľadávky zabezpečenej záložným 

právom, na ktorej základe sa záložný veriteľ môže uspokojiť tým, že nadobudne vlastnícke 

právo k veci, bytu alebo nebytovému priestoru, alebo iné právo a inú majetkovú hodnotu, 

na ktoré je zriadené záložné právo, je neplatná, ak zákon neustanovuje inak.“3 

 

Uzatvorenie dohody o tom, že veriteľ má právo si Zabezpečovací predmet ponechať, v čase 

vzniku zabezpečovaného práva, teda napr. v čase vzniku pohľadávky, je teda zakázané 

a absolútne neplatné. 

 

Obdobný zákaz je obsiahnutý aj v novej právnej úprave zabezpečovacieho prevodu práva, 

konkrétne v § 553c, ods. 2 OZ., ktorá je účinná od 1.1.2008, avšak na základe § 853, ods. 1 

Občianskeho zákonníka, sa vyššie uvedené ustanovenie § 151j, ods. 3 OZ vzťahovalo kvôli 

kogentnosti § 151j, ods. 3 pred 1.1.2008 povinne aj na všetky iné Zabezpečovacie právne 

nástroje, nielen na záložné právo., teda aj na zabezpečovací prevod práva.  

§ 853, ods. 1 totiž nestanovuje právo účastníkov zmluvných vzťahov aplikáciu § 853, ods. 1 

zmluvne vylúčiť. 

 

Argument, že si veriteľ ponecháva vec alebo právo, ktorého hodnota zodpovedá hodnote 

zabezpečovaného práva nie je argumentom ospravedlňujúcim a odôvodňujúcim zákonnosť 

a oprávnenosť práva zabezpečovací predmet si ponechať, ale naopak, je to dôkaz o tom, že 

zabezpečovací predmet je transformovateľný na hodnotu zodpovedajúcu povahe 

zabezpečovaného práva, teda že právo ponechať si vec samotnú vôbec nie je na mieste.  

 

Ako krajný prípad, kedy je podľa nášho možné akceptovať v rámci zabezpečovacieho 

právneho nástroja aj právo ponechať si zabezpečovací predmet, alebo naložiť s ním inak je 

prípad, kedy sa medzi zabezpečovaným právom a zabezpečovacím predmetom jedná 

                                                 
3 Zbierka zákonov 
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o zastupiteľné plnenia, avšak aj takúto dohodu je možné v zmysle § 151j, ods. 3 OZ 

v nadväznosti na § 853, ods. 1 Občianskeho zákonníka dojednať až po dni splatnosti 

zabezpečovanej pohľadávky. 

 

Takisto je zrejme možné akceptovať právo veriteľa nadobudnúť zabezpečovací predmet ako 

riadny účastník právneho postupu, ktorým dochádza k transformácii zabezpečovacieho  

predmetu na ekvivalent zabezpečovanej pohľadávky, teda napríklad právo veriteľa zúčastniť 

sa verejnej dražby alebo iného spôsobu transformácie zabezpečovacieho predmetu na takýto 

ekvivalent, pretože takýto spôsob nadobudnutia Zabezpečovacieho predmetu je súčasťou 

riadnej a zákonnej realizácie uhradzovacej funkcie Zabezpečovacieho právneho nástroja. 

 

 

Limity uhradzovacej funkcie  

 

Limity uhradzovacej funkcie boli veľmi presne stanovené v nám historicky i z hľadiska 

prameňov práva blízkom rakúskom Všeobecnom Občianskom Zákonníku (ABGB), ako aj 

v právnej úprave platnej na území Slovenskej Republiky do 1.4.1964, konkrétne v § 201 

Občianskeho zákonníka č. 141/1950 Zb.. 

V zmysle § 1371 aj v súčasnosti platného ABGB, ako aj v zmysle § 201 v roku 1964 

zrušeného Občianskeho zákonníka neboloe možné dojednať  

a) dlžníkovi viac povinností, než zákon dovoľuje (teda obsahovala princíp spravodlivého 

vyváženia práv 

b) že dlžník nesmie záloh nikdy vyplatiť alebo  

c) že nesmie nehnuteľnú vec založiť niekomu inému,  

d) že záloh prepadne veriteľovi, len čo sa pohľadávka stane splatnou a nebude 

uspokojená,  

e) že veriteľ môže záloh speňažiť ľubovoľným spôsobom alebo 

f)  že si ho môže ponechať za ľubovoľnú alebo vopred určenú cenu.  

g) že veriteľovi patrí výnos zo zálohu4 

 

Skutočnosť, že takáto výslovná právna úprava nie je v súčasnosti obsiahnutá v našom 

právnom poriadku, podľa nášho názoru neznamená, že tieto obmedzenia nemožno považovať 

                                                 
4 http://www.jusline.at/Allgemeines_Buergerliches_Gesetzbuch_(ABGB).html 
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na platné a duchu zákona a dobrým mravom v tejto oblasti spoločenských vzťahov 

zodpovedajúce limity uhradzovacej funkcie.  

 

 

c) nadobúdacia funkcia Zabezpečovacieho právneho nástroja – áno alebo nie 

 

V zmysle vyššie uvedeného je potrebné jednoznačne odmietnuť názor, že Zabezpečovací 

právny nástroj môže plniť aj funkciu nadobúdaciu, teda že sa môže stať priamo, teda 

bezprostredne, nadobúdacím titulom Zabezpečovacieho predmetu pre veriteľa, teda 

nadobúdacím titulom pre osobu, ktorá je držiteľom práva, na zabezpečenie ktorého sa 

Zabezpečovací predmet poskytuje. 

 

V zmysle § 151j, ods. 3 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 853, ods. 1 a od 1.1.2008 

aj v zmysle § 553c, ods. 2 v nadväznosti na § 853, ods. 1 Občianskeho zákonníka, je takáto 

funkcia akéhokoľvek zabezpečovacieho právneho nástroja úplne vylúčená a takéto dojednanie 

v čase vzniku zabezpečovaného práva až do dňa splatnosti zabezpečovaného práva 

(pohľadávky), či už vo forme samostatného právneho úkonu, alebo ako vedľajšie dojednanie 

v rámci hlavného právneho úkonu je absolútne, teda o začiatku neplatné, nulitné. 

 

Ako bolo uvedené vyššie, takáto možnosť odporuje samotnej podstate, účelu a funkciám 

Zabezpečovacích právnych nástrojov, ktorým v žiadnom prípade nie je a ani teoreticky 

nemôže byť nadobudnutie Zabezpečovacieho predmetu veriteľom do jeho trvalého 

vlastníctva, resp. do dobromyseľnej vlastnej držby. 

 

Naopak, právo veriteľa nadobudnúť Zabezpečovací predmet v rámci uhradzovacej funkcie 

zabezpečovacieho právneho nástroja, napríklad v rámci výkonu záložného práva predajom 

zálohu na verejnej dražbe iniciovanej veriteľom z titulu postavenia, ktoré má záložný veriteľ 

na základe zákona, alebo v rámci výkonu zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva 

predajom Zabezpečovacieho predmetu na verejnej dražbe organizovanej veriteľom z titulu 

jeho práva uskutočniť takúto dražbu ako de iure vlastník draženej veci, je legitímne a plne 

zodpovedajúce uhradzovacej funkcii, ktorú plnohodnotný Zabezpečovací právny nástroj musí 

spĺňať.  
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Ďalším dôvodom na zamietnutie nadobúdacej funkcie Zabezpečovacích právnych nástrojov, 

teda práva ponechať si Zabezpečovací predmet do trvalého vlastníctva je akcesorická povaha 

týchto právnych nástrojov.  

 

Keďže sa pri Zabezpečovacích právnych nástrojoch vždy jedná o akcesorický právny vzťah, 

jedná sa vždy o právne úkony, ktoré nie sú schopné a nemôžu existovať samostatne, bez 

existencie zabezpečovanej pohľadávky, či iného zabezpečovaného práva.  

Z ich povahy, ako aj z dikcie zákona vyplýva, že existujú len počas existencie hlavného 

právneho vzťahu, t.j. pohľadávky a jej zánikom uspokojením zanikajú, teda ako právne úkony 

zrejme strácajú platnosť a účinnosť. 

Z dôvodu tejto svojej nespôsobilosti existovať samostatne bez existencie hlavného právneho 

vzťahu, nemôžu mať povahu a byť samostatným nositeľom a nástrojom trvalého prevodu 

práv, napr. vlastníckych práv, či už medzi dlžníkom a veriteľom, alebo akýmkoľvek tretím 

subjektom a to ani v prípade, ak sa účastníci právneho úkonu dohodnú, že na základe nejakej 

právnej skutočnosti sa zabezpečovací prevod práva stáva definitívnym prevodom práva, 

pretože to priamo odporuje ustanoveniu § 151j, ods. 3 Občianskeho zákonníka a od 1.1.2008 

aj v zmysle § 553c, ods. 2, v nadväznosti na § 853, ods. 1 Občianskeho zákonníka, a ako je 

uvedené nižšie v čl. 4. tejto práce, je takáto dohoda zrejme neplatená v zmysle § 39 OZ aj 

v prípade, že bola uzatvorená pred nadobudnutím účinnosti vyššie uvedených zákonných 

ustanovení, to z dôvodu rozporu s účelom (funkciami) zákonných ustanovení o zabezpečení 

záväzkov, ako aj z dôvodu rozporu s dobrými mravmi v danej oblasti vzťahov. 

 

Obdobný prístup má rakúsky OGH, ktorý v rozhodnutí Entscheidungsdatum 1995-10-24, 

Geschäftszahl 4Ob584/95; 6Ob183/05p konštatuje nasledovné: 

 

„Úlohou zákazovej normy je, záložcu chrániť pred tým, aby sa v dobrej viere, že bude môcť 

vyrovnať svoj dlh, alebo splniť svoj záväzok,  zaviazal k odovzdaniu majektovej hodnoty, ktorý 

presiahne  pohľadávku veriteľa. Zmluva o prepadnutí veci je totiž svojou povahou 

podmienený právny úkon, je predsa uzatvorená s podmienkou, že veriteľ neuspokojí, alebo nie 

včas uspokojí veriteľa. Práve v tejto podmienke spočíva vlastnícke nebezpečenstvo takejto 

zmluvy a z nej samotnej je treba vyvodzovať zákaz takejto zmluvy.“5 

                                                 
5 www.ris2.bka.gv.at 
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V prípade spôsobu zabezpečenia prostredníctvom zabezpečovacieho prevodu práva je ďalším 

osobitným dôvodom, prečo je potrebné odmietnuť názor, že právny úkon, ktorým sa  

zabezpečovací prevod práva zriaďuje, môže slúžiť na nadobúdanie vlastníctva 

k Zabezpečovaciemu predmetu v prospech veriteľa, skutočnosť, že v prípade 

zabezpečovacieho prevodu práva sa nejedná o oprávnenú držbu za účelom držania veci 

v rozsahu vlastníckych práv, ale iba o kvázi držbu, teda detenciu, za účelom zabezpečenia 

pohľadávky. Veriteľ má v tomto prípade pozíciu fiduciárneho vlastníka, resp. fiduciárneho 

správcu, teda správcu na vernú ruku, kedy vlastní vec pre iného do doby uspokojenia 

veriteľovej pohľadávky. Tejto dočasnej povahe zodpovedá i znenie novej právnej úpravy § 

553, ods. 1 OZ, platnej od 1.1.2008, ktorá zvýraznila dočasnosť tohto právneho vzťahu 

zakotvením slova „dočasný“ priamo do zákonnej úpravy, čo však neznamená, že pred 

1.1.2008 zabezpečovací prevod dočasnú povahu nemal. Na skutočný prevod vlastníctva tu 

teda chýba, a aj pred právnou úpravou podľa novely 568/2007 Z.z. chýbala, podstatná 

náležitosť potrebná pre definitívnosť prevodu, a to vôľa držať vec ako vlastnú, ktorá musí byť 

prítomná už pri uzatváraní právneho úkonu.  

Dôkazom tohto tvrdenia je i skutočnosť, že v prípade skutočného prevodu vlastníckeho práva 

s obvyklým a úplným obsahom vlastníckych práva dochádza k prevodu na nadobúdateľa 

všetkých práv obsiahnutých vo vlastníckom práve, teda najmä známe „dare“, „facere“, 

„posidere“ a „disponere“. V prípade zabezpečovacieho prevodu však „dare“, „facere“, 

„posidere“ obvykle zostáva u pôvodného vlastníka teda dlžníka zabezpečovanej pohľadávky.  

 

Ďalším dôvodom, prečo je potrebné právo veriteľa si vec ponechať úplne zamietnuť, je 

skutočnosť, že takéto právo je v rozpore s oprávneným a v základných zabezpečovacích 

právnych nástrojoch vždy rešpektovaným záujmom dlžníka na čo najlepšom speňažení 

zabezpečovacieho predmetu a na vydaní zostatku výťažku dlžníkovi. 

Takýto oprávnený a nepopierateľný záujem dlžníka nijakým spôsobom nie je v rozpore 

s oprávneným a prvotným záujmom veriteľa na uspokojenie jeho zabezpečovanej 

pohľadávky. 

Keďže možno konštatovať, že záujem dlžníka na čo najlepšom speňažení 

zabezpečovacieho predmetu a na vydaní zostatku výťažku dlžníkovi je všeobecne 

uznávaný a nie je v rozpore s prednostným a prvotným záujmom veriteľa na uspokojenie 

pohľadávky, z hľadiska právnej kvalifikácie je možné dojednanie o práve veriteľa ponechať si 

zabezpečovací predmet považovať za dojednanie, ktoré je v rozpore s dobrými  mravmi danej 
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oblasti zmluvných vzťahov, teda v rozpore s tým, čo je považované za slušné a spravodlivé, 

tak ako je to zrejmé z časti 4. tejto práce. 

 

Právo veriteľa ponechať si Zabezpečovací predmet je teda potrebné všeobecne jednoznačne 

vylúčiť a to z dôvodu: 

- § 151j, ods. 3 OZ, resp. § 553c, ods. 2 v nadväznosti na § 853, ods. 1 Občianskeho 

zákonníka, pokiaľ sa jedná o právne vzťahy, ktoré vznikli za účinnosti týchto 

zákonných  ustanovení 

a pri všetkých ostatných prípadoch z dôvodu 

- rozporu s účelom zákonných ustanovení o zabezpečení záväzkov 

- rozporu s dobrými mravmi, spočívajúcom v nerešpektovaní oprávneného záujmu 

dlžníka na čo najlepšom speňažení zabezpečovacieho predmetu a na vydaní zostatku 

výťažku po odrátaní hodnoty zabezpečovanej pohľadávky a účelne vynaložených 

nákladoch výkonu zabezpečovacieho právneho nástroja, dlžníkovi 

- akcesorickej povahy Zabezpečovacích právnych nástrojov, teda neschopnosti takýchto  

právnych nástrojov, ako právnych úkonov samostatne existovať bez zabezpečovanej 

pohľadávky 

- chýbajúcej vôle pri uzatvorení právneho úkonu vec držať ako vlastnú  

 

Iba pre úplnosť je potrebné uviesť, že ešte výraznejšie ako v našom § 151j, ods. 3 OZ, resp. § 

553c, ods. 2 OZ, je zákaz nadobúdacej funkcie Zabezpečovacieho právneho nástroja 

vyjadrený v platnom právnom poriadku Rakúskej Republiky, konkrétne v § 1371 Rakúskeho 

Všeobecného Občianskeho Zákonníka (ABGB), kde zákaz dohody, že záloh prepadne 

veriteľovi, len čo sa pohľadávka stane splatnou a nebude uspokojená, alebo že veriteľ si ho 

môže ponechať za ľubovoľnú alebo vopred určenú cenu, je absolútny. V zmysle judikatúry 

rakúskeho OGH je však rovnako, ako u nás, takáto dohoda možná, pokiaľ bola uzatvorená po 

splatnosti zabezpečovanej pohľadávky (viď čl. 4.).  

Je namieste spomenúť, že takýto absolútny zákaz bol zakotvený aj v § 201 Občianskeho 

zákonníka č. 141/1950 Zb., ktorý historicky nadväzoval na u nás platný ABGB, teda napriek 

roku jeho vstupu do účinnosti (1950) sa nejednalo o komunistickú spiatočnícku právnu 

úpravu ale o zjavné a takmer doslovné prevzatie ustanovení ABGB. 
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1.1.4. Vymedzenie pojmu Zabezpečovacieho právneho nástroja 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené je možné sa pokúsiť o vymedzenie pojmu Zabezpečovacieho 

právneho nástroja. 

 

Zabezpečovací právny nástroj sa teda dá charakterizovať, či pojmovo vymedziť ako 

akcesorický, od hlavného záväzku závisiaci, súbor vzájomných práv a povinností medzi 

veriteľom a dlžníkom, vyplývajúcich zo zákona, alebo z právneho úkonu,  ktorého účelom je 

zabezpečenie splnenia zabezpečovaného záväzku spôsobom pôvodne dohodnutým medzi 

účastníkmi právneho vzťahu, a ktorý pre prípad nesplnenia zabezpečovaného záväzku 

pôvodne zákonom a právnym úkonom predpokladaným spôsobom umožňuje uspokojenie 

splnenie zabezpečovaného záväzku náhradným spôsobom, transformáciou predmetu 

slúžiaceho na zabezpečenie záväzku na rovnaké, alebo ekvivalentné plnenie s plnením 

zabezpečovaným.  

 

1.2. Súčasné právne nástroje zabezpečenia záväzkov v rámci právneho poriadku 

Slovenskej Republiky 

 

Súčasná civilno-právna úprava zabezpečenia záväzkov je obsiahnutá predovšetkým 

v Občianskom zákonníku č. 40/1964 Zb. v jeho platnom znení a v Obchodnom zákonníku č. 

513/1991 Zb. v platnom znení. Popri tejto úprave sa špeciálne právne úpravy zabezpečenia 

záväzkov nachádzajú v špeciálnych predpisoch, ako sú napr. zákon o cenných papieroch č. 

566/2001 Zb., zákon o obchodnom registri a pod.  

 

1.2.1. Druhy zabezpečenia záväzkov podľa Občianskeho zákonníka č. 40/1964 

Zb.6 

 

Súčasný Občiansky zákonník pozná nasledovné druhy zabezpečenia záväzkov: 

 

a) Zmluvná pokuta (§ 544 a nasl. OZ) 

b) Ručenie (§ 546 a nasl. OZ) 

c) Dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov (§ 551 OZ) 

                                                 
6 Zbierka zákonov 
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d) Záložná zmluva (§ 552 OZ) 

e) Zabezpečenie záväzkov prevodom práva (§ 553 a nasl. OZ) 

f) Zabezpečenie postúpením pohľadávky (§ 554 OZ) 

g) Zábezpeka (§ 555 a nasl. OZ) 

h) Uznanie dlhu (§ 558 OZ) 

 

1.2.2. Druhy zabezpečenia záväzkov podľa Obchodného zákonníka 

 

Obchodný zákonník v ustanoveniach § 297 a nasl. ďalej upravuje niektoré špeciálne 

obchodno – právne druhy zabezpečenia záväzkov. Popri špeciálnej obchodno-právnej úprave 

všeobecných spôsobov zabezpečenia záväzkov obsiahnutých aj v Občianskom zákonníku, 

upravuje osobitný druh zabezpečenia záväzkov, ktorý sa vo všeobecnej úprave Občianskeho 

zákonníka nenachádza, a to: 

i) Banková záruka (§ 313 a nasl. ObZ) 

 

1.2.3. Druhy zabezpečenia záväzkov podľa zákona o cenných papieroch 

 

Zákon o cenných papieroch neupravuje žiaden špeciálny druh zabezpečenia záväzkov, avšak 

obsahuje špeciálnu právnu úpravu niektorých všeobecných druhov zabezpečenia záväzkov 

s ohľadnom na charakter cenných papierov ako Zabezpečovacieho predmetu, a to: 

 

j) Zmluvné záložné právo (§ 45 ZCP) 

k) Zákonné záložné právo (§ 52 ZCP) 

l) Zabezpečovacie prevody cenných papierov (§ 53 ZCP) 

m) Osobitné ustanovenia o finančných zábezpekách (§ 53a ZCP) 

 

1.2.4. Zabezpečenie záväzkov podľa ostatných právnych predpisov Slovenskej 

Republiky 

 

Medzi ďalšie platné právne predpisy, v ktorých sa vyskytujú Zabezpečovacie právne nástroje 

patria 

- Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. 

- Zákon o správe daní a poplatkov č. 511/1992 Zb.  

- Colný zákon č. 199/2004 Z.z. 
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- Exekučný poriadok č. 233/1995 Z.z. 

- Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z.z. 

- Zákon o ochranných známkach č. 55/1997 Z.z. 

- Zákon o námornej plavbe č. 435/2000 Z.z. 

- Letecký zákon č. 143/1998 Z.z. 

 

1.3. Historické právne nástroje zabezpečenia záväzkov v právnom poriadku platnom na 

území Slovenskej Republiky 

 

1.3.1 Zabezpečenie záväzkov podľa Občianskeho zákonníka č. 141/1950 Zb. 

 

Občiansky zákonník č. 141/1950 Zb.7, ktorý bol zrušený zrušovacími ustanoveniami 

súčasného Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. obsahoval, obdobne ako súčasný 

Občiansky zákonník, osobitnú úpravu zabezpečenia záväzkov, obsiahnutú v štrnástej hlave, 

paragrafoch 284 až 297. 

V zmysle týchto ustanovení bolo možné uskutočniť zabezpečenie záväzku nasledovným 

spôsobom: 

a) zmluvná pokuta (§ 284 –287) 

b) ručenie (§ 288 – 292) 

c) záložná zmluva (§ 293) 

d) zabezpečovacie postúpenie pohľadávok (§ 294) 

e) zábezpeka (§ 295 - 296) 

f) uznanie dlžoby (§ 297) 

 

1.3.2 Uhorské obyčajové právo, Opus Tripartitum a Rakúsky Všeobecný 

Občiansky Zákonník 

 

Predchodcom Občianskeho zákonníka č. 141/1950 Zb. bolo na území súčasnej Slovenskej 

Republiky uhorské obyčajového právo, ktorého základom bol v oblasti občianskeho práva 

najmä Opus Tripartitum Štefana Verböczyho z roku 1514. 

 

                                                 
7 Zbieka zákonov 
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Osobitná právna úprava zabezpečenia záväzkov podľa tohoto diela by mohla byť predmetom 

samostatnej práce, nakoľko je potrebné štúdium pôvodných latinských, či uhorských textov. 

Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o historické texty, teda nie právne normy súčasného 

pozitívneho práva a vzhľadom na náročnosť ich prieskumu, pre účely tejto práce by mal byť 

postačujúci výsledok štúdia súčasného Maďarského Občianskeho zákonníka, ako je opísaný v 

časti 1.4 tejto práce, ktorý je súčasným, teda platným pozitívnym právom Maďarskej 

republiky, ktoré Opus Tripartitum v dotknutej časti úpravy zabezpečenia záväzkov nahradilo. 

 

Pre úplnosť, predchodcom Občianskeho zákonníka č. 141/1950 Zb. na území, ktoré v 

súčasnosti tvorí Česká Republika bol Rakúsky Všeobecný Občiansky Zákonník, ktorého 

súčasná podoba platná na území Rakúskej Republiky je ohľadne časti zabezpečenia záväzkov 

podrobená analýze pre potreby tejto práce takisto v časti 1.4.. 

 

Oba tieto dva vedľa seba existujúce právne systémy v rámci bývalého Československa boli 

zrušené § 568 Občianskeho zákonníka č. 141/1950 Zb.8, v zmysle ktorého  

1) dňom 1. januára 1951 zrušujú sa všetky ustanovenia o veciach upravených týmto 

zákonom, počítajúc v to aj obyčajové právo, či už vyplýva zo súdnych rozhodnutí alebo 

z iných prameňov. 

2) Zrušujú sa najmä: 

  1. všeobecný občiansky zákonník, vyhlásený dňa 1. júna 1811 

 

 

1.4. Zabezpečovacie právne nástroje v právnych poriadkoch vybraných právnych 

systémov európskeho kontinentálneho práva 

 

1.4.1. Zabezpečovacie právne nástroje podľa Rakúskeho Všeobecného 

Občianskeho Zákonníka (ABGB)9 

ABGB v tretej časti „o spoločných ustanoveniach osobných a vecných práv, v prvom oddiely 

„o zabezpečení práv a záväzkov“ uvádza nasledovné spôsoby zabezpečenia práv a záväzkov. 

                                                 
8 Zbierka zákonov 
9 http://www.jusline.at/Allgemeines_Buergerliches_Gesetzbuch_(ABGB).html 
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V zmysle § 1343 ABGB „právnymi spôsobmi zabezpečenia záväzku a posilnenia práva, 

prostredníctvom ktorého sa oprávnenému poskytuje nové právo, sú:  

a) záväzok tretej osoby v prospech dlžníka a  

b) založenie. 

Podľa § 1344 a nasl. ABGB sa tretia osoba môže veriteľovi zaviazať za dlžníka  

a) dlh prevziať 

b) k dlhu pristúpiť a byť spoludlžníkom 

c) ako ručiteľ 

Podľa § 1368 a nasl. možno záväzok zabezpečiť zmluvou o zriadení záložného práva. 

 

Ustanovenia § 1371 až 1374 platného ABGB obsahujú pre účely tejto práce významný zákaz 

nedovolených podmienok a vedľajších dojednaní v zmluvách o zriadení záložného práva 

a v zmluvách o pôžičkách, vrátane zákazu nadobudnutia Zabezpečovacieho predmetu 

veriteľom, teda zákazu tzv. prepadnej klauzuly. 

 

„Unerlaubte Bedingungen“ 

„Nedovolené podmienky“ 

 

§ 1371. Alle der Natur des Pfand- und Darlehensvertrages entgegenstehende Bedingungen 

und Nebenverträge sind ungültig. Dahin gehören die Verabredungen: daß nach der Verfallzeit 

der Schuldforderung das Pfandstück dem Gläubiger zufalle; daß er es nach Willkür, oder in 

einem schon im voraus bestimmten Preise veräußern, oder für sich behalten könne; daß der 

Schuldner das Pfand niemals einlösen, oder ein liegendes Gut keinem andern verschreiben, 

oder daß der Gläubiger nach der Verfallzeit die Veräußerung des Pfandes nicht verlangen 

dürfe. 

§ 1371. Všetky podmienky a vedľajšie dojednania, ktoré odporujú povahe zmluvy o zriadení 

záložného práva a zmluvy o pôžičke, sú neplatné. Medzi ne patria dohody: že po splatnosti 

pohľadávky predmet zálohu pripadne Veriteľovi; že ho možno podľa ľubovôle, alebo za 

vopred stanovenú cenu predať, alebo si ho ponechať; že dlžník sa nikdy nemôže zbaviť 

 22



záložného práva splnením záväzku, alebo že nehnuteľnosť nemôže upísať inému, alebo že 

veriteľ po dobe splatnosti nemôže požadovať predaj predmetu zálohu. 

 

§ 1372. Der Nebenvertrag, daß dem Gläubiger die Fruchtnießung der verpfändeten Sache 

zustehen solle, ist ohne rechtliche Wirkung. Ist dem Gläubiger der bloße Gebrauch eines 

beweglichen Pfandstückes eingeräumt worden (§ 459), so muß diese Benützung auf eine dem 

Schuldner unschädliche Art geschehen.Auf welche Art in der Regel Sicherstellung zu leisten 

ist 

§ 1372. Vedľajšia dohoda, že úžitky zo založenej veci pripadajú veriteľovi, nemá právne 

účinky. Ak je veriteľovi poskytnuté právo užívania hnuteľného predmetu zálohu (§ 459), tak sa 

musí takéto užívanie uskutočňovať takým spôsobom, aby nespôsobovalo škodu dlžníkovi. Na 

takýto spôsob má byť spravidla poskytnutá zábezpeka. 

 

§ 1373. Wer verbunden ist, eine Sicherstellung zu leisten, muß diese Verbindlichkeit durch 

ein Handpfand, oder durch eine Hypothek erfüllen. Nur in dem Falle, daß er ein Pfand zu 

geben außer Stande ist, werden taugliche Bürgen angenommen. 

§ 1373. Kto je zaviazaný poskytnúť zabezpečenie, musí túto povinnosť splniť buď ručným 

zálohom alebo hypotékou. Iba v prípade, že nie je schopný poskytnúť záloh, budú pribratí 

vhodní ručitelia. 

§ 1374. Niemand ist verpflichtet, eine Sache, die zur Sicherstellung dienen soll, in einem 

höheren Wert als der Hälfte ihres Verkehrswertes zum Pfand anzunehmen. Wer ein 

angemessenes Vermögen besitzt und im Inland geklagt werden kann, ist ein tauglicher 

Bürge.“ 

§ 1374.  Nikto nie je povinný prijať do zálohu vec, ktorá má slúžiť na zabezpečenie, vo vyššej 

hodnote ako je polovica jej bežnej hodnoty. Kto vlastní primeraný majetok a je žalovaný 

v tuzemsku, je považovaný za vhodného ručiteľa.“ 
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1.4.2. Zabezpečovacie právne nástroje podľa maďarského Občianskeho 

zákonníka č. IV. z roku 195910 

 

Maďarský Občiansky zákonník č. IV z roku 1959 vo svojej kapitole XXIII upravuje 

akcesorické záväzky za účelom zabezpečenia záväzkov. 

 

Maďarský Občiansky zákonník pozná nasledovné inštitúty zabezpečenia záväzkov: 

 

a) závdavok (Par. 243 – 245) 

b) zmluvná pokuta (Par. 246 – 247) 

c) záruka (Par. 248) 

d) Banková záruka (Par. 249) 

e) Prepadnutie zmluvne dohodnutého práva (Par. 250) 

f) Zástavné, záložné a zádržné právo (Par. 251 - 268) 

g) Nezávislý záloh viaznuci na veci (Par. 269) 

h) Úschova za účelom zabezpečenia záväzku (Par. 270 – 271) 

i) Zábezpeka (Par. 272 – 276) 

 

1.4.3. Zabezpečovacie nástroje podľa nemeckého Občianskeho Zákonníka 

(BGB)11 

V zmysle § 232, ods. 1 BGB, ktorý upravuje druhy zabezpečenia záväzkov 

„Kto ma poskytnúť zabezpečenie, môže toto uskutočniť 

a. zložením peňazí alebo cenných papierov 

b. založením pohľadávok, ktoré budú zapísané do spolkovej alebo krajinskej 

knihy dlhov 

c. založením hnuteľných vecí 

d. zriadením lodných hypoték na lodiach, alebo lodných stavbách, ktoré sú 

zapísané v nemeckom registri lodí alebo registri lodných stavieb 

e. zriadením hypoték na nehnuteľnostiach v tuzemsku 

                                                 
10 http://www.angelfire.com/mn2/reformclub/hunc1.html 
11 http://bundesrecht.juris.de/bgb 
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f. založením pohľadávok, v prospech ktorých bola zriadená hypotéka na 

nehnuteľnosti v tuzemsku, alebo zriadením záložného práva na dlhoch 

viaznucich na nehnuteľnostiach alebo práve renty viaznucom na tuzemských 

nehnuteľnostiach“ 

§ 232, ods. 2 BGB stanovuje, že „ak nemôže byť zabezpečenie poskytnuté na takýto spôsob, je 

prípustné poskytnutie vhodného ručiteľa.“ 

K pojmu dlhu viaznuceho na nehnuteľnosti, v zmysle § 1191, ods. 1 BGB môže byť 

nehnuteľnosť zaťažená tým spôsobom, že tomu, v koho prospech má byť zaťaženie zriadené, 

bude takejto nehnuteľnosti vyplácaná určitá peňažná suma (dlh na nehnuteľnosti). 

 

1.4.4. Zabezpečovacie nástroje podľa švajčiarskeho Civilného Zákonníka 

(Zivilgesestzbuch) Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 

(Stand am 1. Juli 2007)12 

 

Švajčiarsky Civilný zákonník neupravuje záväzkové právo, avšak zabezpečovacie inštitúty sú 

upravené v 4. časti Civilného zákonníka, oddiel Druhý – obmedzenia vlastníckeho práva, ako 

vecné práva viaznuce na nehnuteľnosti, či hnuteľnej veci, či pohľadávke, pričom obdobne, 

ako rakúsky a nemecký občiansky kódex rozlišuje 

- záložné právo 

- iné právo viaznuce na veci, ako je  

1. dlžný úpis 

2. dlh viaznuci na nehnuteľnosti bez osobného dlžníka 

avšak v žiadnom z prípadov nedochádza k prevodu vlastníctva (Eigentum), maximálne k 

prechodu držby (Besitz). 

 

1.4.5. Zabezpečovacie nástroje podľa francúzskeho Code Civil13 

 

Podľa článku 2329 Code Civil (doplnený do Code Civil Nariadením č. 2006-346 z 23. marca 

2006, čl. 9, čl.. 10 Úradného vestníka zo dňa 24. marca. 2006) 

 

                                                 
12 http://www.admin.ch/ch/d/sr/21.html 
13 http://www.lexinter.net/Legislation 
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prostriedkami zabezpečenia viaznucimi na hnuteľných veciach sú  

1. prednostné pohľadávky viaznuce na hnuteľných veciach (forma zákonného záložného 

práva) 

2. záložné právo na hmotnom hnuteľnom majetku 

3. záložné právo na nehmotnom hnuteľnom majetku 

4. zadržanie vlastníckeho práva ako zábezpeka  (La propriété retenue à titre de 

garantie) 

Podľa článku 2373 Code Civil (doplnený do Code Civil Nariadením č. 2006-346 z 23. marca 

2006, čl. 14, čl.. 15 Úradného vestníka zo dňa 24. marca. 2006) 

prostriedkami zabezpečenia viaznucimi na nehnuteľnostiach sú  

- prednostné pohľadávky viaznuce na nehnuteľnosti (forma zákonného záložného 

práva) 

- úžitkové záložné právo (anticherézia) a  

hypotéka 

- vlastníctvo k nehnuteľnostiam môže byť takisto zadržané ako záruka. (La 

propriété de l'immeuble peut également être retenue en garantie.) 

/viac k tejto téme viď v časti 1.5.2./ 
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2. Zabezpečovací prevod práva v Slovenskej Republike do 1.1.2008 

 

2.1. Pramene pozitívneho práva v oblasti Zabezpečovacieho prevodu práva v Slovenskej 

Republike do roku 2008 

 

Inštitút Zabezpečovacieho prevodu práva bol do nášho civilného kódexu zavedený zákonom 

č. 509/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v platnom 

znení. 

 

Konkrétne je v rámci vyššie menovaného zákona č. 509/1991 Zb. ako aj v rámci celého 

platného Občianskeho zákonníka Zabezpečovací prevod práva upravený v ôsmej časti – 

záväzkové právo, v druhej hlave, oddiel piaty, § 553 s nadpisom „Zabezpečenie záväzkov 

prevodom práva“. V tejto práci bude pre tento spôsob zabezpečenia záväzkov ďalej 

používaný zákonodarcom použitý názov „Zabezpečovací prevod práva“ (§ 553, ods. 1. v 

zátvorke). 

 

Znenie tejto právnej normy bolo do 1.1.2008 nasledovné: 

 

§ 553 

 

Zabezpečenie záväzkov prevodom práva 

 

(1) Splnenie záväzku sa môže zabezpečiť prevodom práva dlžníka v prospech veriteľa 

(zabezpečovací prevod práva). 

(2) Zmluva o zabezpečovacom prevode práva sa musí uzavrieť písomne. 

 

Predmetná právna norma, t.j. zákon č. 509/1991 Zb., bola prijatá Federálnym zhromaždením 

Českej a Slovenskej Federatívnej Republika dňa 5. novembra 1991 a v zmysle článku III. 

tohto zákona, zákon nadobudol účinnosť 1. januárom 1992. 

 

Osobitná právna úprava zabezpečovacieho prevodu práva je obsiahnutá v § 53 Zákona 

o cenných papieroch č. 566/2001 Z.z. 14 

                                                 
14 Zbierka zákonov 
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2.2. Analýza legislatívneho zámeru zákonodarcu pri zavedení inštitútu 

Zabezpečovacieho prevodu práva do Občianskeho zákonníka 

 

Z dôvodovej správy k zákonu č. 509/1991 Zb., ktorým bol Zabezpečovací prevod práva 

zavedený do súčasného Občianskeho zákonníka je možné sa k ustanoveniam o zabezpečení 

záväzkov dočítať nasledovné: 

 

„K § 544 až 558 (zajištění závazků):  

V dosavadní úpravě zajištění práv a povinností chyběly některé zabezpečovací prostředky, 

proto bylo potřeba je převzít ze starších úprav osvědčených v občanském právu 

demokratických států. Tak byla převzata do nových ustanovení úprava o smluvní pokutě, o 

zástavní smlouvě, ustanovení o zajištění postoupením pohledávky, ustanovení o jistotě a 

uznání dluhu. Z platné úpravy bylo převzato ručení (i když v pozměněné formě), dohoda o 

srážkách ze mzdy a jiných příjmů a složení do úschovy.“15 

 

Z uvedenej strohej dôvodovej správy k tejto časti „veľkej“ novely Občianskeho zákonníka 

z roku 1991 teda vôbec nemožno vyvodiť zámer zákonodarcu ohľadne samotného 

zabezpečovacieho prevodu práva, ani dôvody zavedenia tohto právneho inštitútu, či jeho 

pôvod, teda konkrétny právny poriadok, z ktorého bol prevzatý, ako sa to všeobecne vo vyššie 

uvedenej dôvodovej správe uvádza.  

Z textu dôvodovej správy sa možno iba domnievať, že zákonodarca mal pri zakotvení tohto 

zabezpečovacieho právneho nástroja rovnaké dôvody ako pri tých, ktoré sú v dôvodovej 

správe výslovne uvedené, teda že sa jednalo buď o 

a) návrat k staršej právnej úprave na území SR (vtedy ČSFR) 

b) alebo o zavedenie právnej úpravy osvedčenej v práve iných demokratických štátov  

Zistenie pôvodu právnej úpravy zabezpečovacieho prevodu zavedeného zákonom č. 509/1991 

Zb. má význam pre samotný výklad a používanie takéhoto zabezpečovacieho prostriedku. 

 

2.3. História zabezpečovacieho prevodu práva v Slovenskej Republike 

 

Ako je zrejmé najmä z časti 1.2 až 1.4, inštitút zabezpečovacieho prevodu práva, okrem 

francúzskeho Code Civil, a právnej úprave Českej Republiky, ktorá bola v čase prijatia 

                                                 
15 http://www.nrsr.sk/dk 
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zákona č. 509/1991 Zb. s našou identická, nie je výslovne zakotvený iných známych a nám 

blízkych právnych poriadkoch, hoci ako právny inštitút je používaný v rakúskom, nemeckom 

a švajčiarskom právnom poriadku ako „Sicherungsübereignung“. 

 

Pôvod Zabezpečovacieho prevodu práva v našom právnom poriadku je treba hľadať v zákone 

č. 101/1963 Zb. o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku (Zákonník 

medzinárodného obchodu), ktorý bol zrušený zrušovacími ustanoveniami Obchodného 

zákonníka č. 513/1991 Zb. 16, ktorý ako jediný zabezpečovací prevod práva upravoval pred 

účinnosťou tzv. veľkej novely Občianskeho zákonníka nasledovne: 

 

Podľa § 207 Zákonníka medzinárodného obchodu: 

 

 „(1) Splnenie záväzku môže sa zabezpečiť prevodom práva dlžníka v prospech veriteľa 

(zabezpečovací prevod práva).“ 

 „(2) Zmluva o zabezpečovacom prevode práva musí sa uzavrieť písomne.“ 

  

Podľa § 208 Zákonníka medzinárodného obchodu: 

 

 „Právo prevedené zabezpečovacím prevodom má povahu práva prevedeného s rozväzovacou 

podmienkou, že zabezpečený záväzok sa splní.“ 

  

Podľa § 209 Zákonníka medzinárodného obchodu: 

 

 „Pri splnení zabezpečeného záväzku veriteľ je povinný opäť dlžníkovi umožniť výkon práva v 

rozsahu jeho prevodu a vydať dlžníkovi všetko, čo z prevedeného práva získal, a nahradiť, čo 

pri obvyklej starostlivosti mohol získať.“17 

 

Ako je vidno zo znenia § 207 zrušeného Zákonníka medzinárodného obchodu, toto znenie je 

identické so znením § 533 Občianskeho zákonníka do 1.1.2008.  

 

                                                 
16 Giese, E. – Dušek, P. – Koubová, J. Dietschová, L.: Zajištění závazků v České republice. 1. vydání. Praha, 

C.H. Beck 1999 

 
17 Zbierka zákonov 
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V zmysle vyššie uvedených ustanovení Zákonníka medzinárodného obchodu mal 

zabezpečovací prevod práva povahu záväzku s rozväzovacou podmienkou, že zabezpečený 

záväzok sa splní. 

Takéto ustanovenie zodpovedalo povahe zabezpečovacieho prevodu práva ako akcesorického 

právneho vzťahu voči hlavnému záväzku, ktorým bol záväzok, na ktorého zabezpečenie 

zabezpečovací prevod práva slúžil. 

Napriek neprítomnosti takéhoto ustanovenia v rámci právnej úpravy zabezpečovacieho 

prevodu práva podľa súčasného Občianskom zákonníka, s ohľadom na pôvod tohto 

ustanovenia Občianskeho zákonníka v príslušných ustanoveniach Zákonníka medzinárodného 

obchodu je zrejme aj zabezpečovací prevod podľa Občianskeho zákonníka potrebné vykladať 

tak, že sa jedná o záväzok s rozväzovacou podmienkou, t.j. že splnením zabezpečeného 

záväzku predmetné právo (teda zabezpečovací prevod) zaniká automaticky. 

 

Z hľadiska posudzovania a výkladu všeobecnej právnej úpravy obsiahnutej v § 553 

Občianskeho zákonníka je zrejme najvýznamnejší § 209 Zákonníka medzinárodného 

obchodu, pretože obsahuje stanovenie významných pravidiel voči dlžníkovi pri splnení 

zabezpečeného záväzku, ktorá vo všeobecnej platnej právnej úprave v súčasnosti chýba, a to: 

Povinnosti veriteľa po splnení záväzku dlžníkom, a to:  

a) opäť dlžníkovi umožniť výkon práva v rozsahu jeho prevodu 

b)  vydať dlžníkovi všetko, čo z prevedeného práva získal, a  

c) nahradiť, čo pri obvyklej starostlivosti mohol získať. 

 

Takéto znenie zodpovedá aj analogickej aplikácii ustanovení Občianskeho zákonníka 

o záložnom práve, ktoré sú aplikovateľné na základe § 853 Občianskeho zákonníka. 

 

Pred Zákonníkom  medzinárodného obchodu obdobu Zabezpečovacieho prevodu práva 

upravoval Občiansky zákonníka č. 141/1950 Zb., konkrétne ustanovenie § 294 Občianskeho 

zákonníka č. 141/1950 Zb., ktorý bol zrušený zrušovacími ustanoveniami súčasného 

Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. 

 

Znenie § 294 zrušeného Občianskeho zákonníka č. 141/1950 Zb. bolo nasledovné: 

§ 294 

Zabezpečovacie postúpenie pohľadávok 
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Pohľadávku možno zabezpečiť aj postúpením pohľadávok dlžníka alebo pohľadávok tretej 

osoby. Ustanovenia o neplatných dohovoroch pri záložnej smluve (§ 201) platia primerane aj 

tu. 

 

Pre porovnanie znenie právnej úpravy zabezpečovacieho prevodu práva je nasledovné 

 

§ 553 

Zabezpečenie záväzkov prevodom práva 

(1) Splnenie záväzku sa môže zabezpečiť prevodom práva dlžníka v prospech veriteľa 

(zabezpečovací prevod práva). 

(2) Zmluva o zabezpečovacom prevode práva sa musí uzavrieť písomne.18 

 

Obe tieto právne normy, ktoré na seba časovo nadväzujú, obsahujú zhodné, resp. obdobné 

termíny, a to  

1. zabezpečovacie postúpenie / zabezpečovací prevod 

2. možno zabezpečiť postúpením / možno zabezpečiť prevodom 

 

Vzhľadom na znenie vyššie uvedenej dôvodovej správy k zákonu č. 509/1991 Zb., ktorým bol 

zabezpečovací prevod práva zavedený do súčasného právneho poriadku, kde sa nespomína 

zabezpečovací prevod práva, ale zabezpečovacie postúpenie pohľadávky máme za to, že 

súčasne platné znenie § 553 bolo pôvodne navrhované v znení § 294 Občianskeho 

zákonníka z roku 1950, avšak zrejme v legislatívnom procese došlo k prevzatiu znenia § 

207 Zákonníka medzinárodného obchodu, ktoré má všeobecnejšiu aplikovateľnosť, ako 

„iba“ zabezpečovacie postúpenie pohľadávok. Takéto rozšírenie znenia mohlo vzniknúť 

napríklad priamo v legislatívnom procese v zákonodarnom orgáne, v rámci doplňovacích 

návrhov, čo by bolo aj vysvetlením, prečo dôvodová správa hovorí o zabezpečovacom 

postúpení pohľadávky a nie o zabezpečovacom prevode práva. 

 

Z hľadiska posudzovania pravidiel pre aplikáciu právnej úpravy zabezpečovacieho prevodu 

práva má však štúdium § 294 zrušeného Občianskeho zákonníka č. 141/1950 Zb. popri zistení 

pôvodu § 533 veľký význam na úrovni pravidiel „dobrých mravov“. 

                                                 
18 Zbierka zákonov 
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Uvedený  § 294 zrušeného OZ č. 141/1950 Zb. obsahuje vo svojej druhej vete odkaz na § 201 

toho istého Občianskeho zákonníka, ktorý stanovoval podmienky neplatnosti vedľajších 

dohovorov v rámci záložného práva a ktorý sa na zabezpečovacie postúpenie pohľadávok 

v zmysle § 294, druhá veta vzťahoval primerane, teda obsahoval významné interpretačné 

pravidlá používania Zabezpečovacieho prevodu pohľadávky. 

 

Znenie § 201 zrušeného Občianskeho zákonníka č. 141/1950 Zb., ktoré sa na Zabezpečovacie 

postúpenie pohľadávky (ktoré je tiež svojou povahou právom) bolo nasledovné: 

 

§ 201 

Neplatné dohovory 

  

 Neplatné sú dohovory, ktorými sa záložcovi ukladá viac povinností, než zákon 

dovoľuje. Najmä nemožno dojednať, že dlžník nesmie záloh nikdy vyplatiť alebo že nesmie 

nehnuteľnú vec založiť niekomu inému, že záloh prepadne veriteľovi, len čo sa pohľadávka 

stane sročnou a nebude uspokojená, že veriteľ môže záloh speňažiť ľubovoľným spôsobom 

alebo že si ho môže ponechať za ľubovoľnú alebo vopred určenú cenu. Neplatný je aj 

dohovor, že veriteľovi patrí výnos zo zálohu; možno však dojednať, že veriteľ môže užívať 

hnuteľný záloh za primeranú odplatu.19 

 

Ustanovenie § 201 Občianskeho zákonníka č. 141/1950 Zb. pritom nemožno považovať za 

ustanovenie z čias komunistického režimu, a z tohto dôvodu ho považovať za prežité, či 

nedemokratické, pretože je priamou transkripciou až dodnes v Rakúskej republike platných  

ustanovení § 1371 až 1374 Rakúskeho Občianskeho Zákonníka20 (ktorý u nás platil práve do 

dňa účinnosti Občianskeho zákonníka z roku 1950, ktorý ho zrušil svojim zrušovacími 

ustanoveniami) a preto priame nezapracovanie týchto u nás historicky pôvodných ustanovení 

o zákaze nekalých vedľajších dohovorov, ktorých funkciou je ochrana dlžníka pred 

neprimeraným zneužívaním postavenia veriteľa, do Občianskeho zákonníka č. 40/1964, ani 

do jeho veľkej novely z roku 1991,  je možno skôr charakterizovať ako krok späť v právnej 

kultúre a súčasne ako podcenenie dôvodov existencie a vzniku tejto právnej úpravy tak 

v Rakúskej republike, v prvej Československej republike, ako aj v ČSSR až do 1.4.1964. 

                                                 
19 Zbierka zákonov 
20   http://www.jusline.at/Allgemeines_Buergerliches_Gesetzbuch_(ABGB).html 
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2.4. Postavenie právneho inštitútu Zabezpečovacieho prevodu práva v občiansko-

právnych vzťahoch a vplyv analógie legis na inštitút zabezpečovacieho prevodu práva 

do 1.1.2008 

 

2.4.1. Zaradenie zabezpečovacieho prevodu práva z hľadiska právnej teórie 

 

Z hľadiska právnej teórie patrí inštitút „Zabezpečenia záväzkov prevodom práva“, ako je do 

nášho právneho poriadku zavedený v § 553 Občianskeho zákonníka medzi spôsoby 

zabezpečenia záväzkov a z hľadiska tejto práce medzi Zabezpečovacie právne nástroje. 

 

 

2.4.2. Porovnanie s ostatnými Zabezpečovacími právnymi nástrojmi 

 

V porovnaní s ostatnými Zabezpečovacími právnymi nástrojmi bol inštitút „Zabezpečenia 

záväzkov prevodom práva“ do 1.1.2008 upravený v zákone iba kusmo. 

 

Preto takáto zdanlivo kusmá právna úprava poskytovala z dôvodu neujasnenosti celej právnej 

problematiky v tejto oblasti, možnosť tak na špekulácie, ako aj na rôzne výklady, čo bolo 

zrejme dôvodom, prečo sa stal tento druh zabezpečenia v poslednom období takým 

obľúbeným a uprednostňovaným oproti tým spôsobom zabezpečenia, kde práva a povinnosti 

boli stanovené výslovnou právnou úpravou, najmä oproti záložnému právu“. 

 

Napriek veľmi strohej priamej úprave inštitútu „Zabezpečenia záväzkov prevodom práva“ 

však nemožno konštatovať, že podrobná zákonná regulácia používania tohto inštitútu do 

1.1.2008 neexistoval, pretože rámec jeho používaniu dávali najmä 

i) ustanovenia § 853, ods. 1 Občianskeho zákonníka o analógii práva 

ii) ustanovenia § 34 a nasl. Občianskeho zákonníka o právnych úkonoch a podmienkach 

ich platnosti, a osobitne 

iii) ustanovenie § 39 Občianskeho zákonníka, stanovujúce absolútnu neplatnosť právnych 

úkonov z dôvodu, že sa ich obsah alebo účel  prieči zákonu, obchádzania zákona, alebo, 

a na túto oblasť chce táto práca osobitne poukázať, sa prieči dobrým mravom. 
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2.4.3. Aplikovateľnosť analógie práva v rámci Zabezpečovacieho prevodu práva 

 

Ako je uvedené vyššie, napriek veľmi strohej priamej úprave inštitútu „Zabezpečenia 

záväzkov prevodom práva“ nemožno konštatovať, že zákonná regulácia používania tohto 

inštitútu do 1.1.2008 neexistovala.  

 

§ 853 ods. 1 OZ stanovil, že  

 

„(1) Občianskoprávne vzťahy, pokiaľ nie sú osobitne upravené ani týmto ani iným 

zákonom, sa spravujú ustanoveniami tohto zákona, ktoré upravujú vzťahy obsahom aj 

účelom im najbližšie.“21 

 

Ustanovenie § 853, ods.1 má kogentnú povahu, jeho aplikáciu nemožno vylúčiť dohodou 

účastníkov právneho úkonu. 

 

Vďaka veľmi presnej úprave jej povahou a určením najbližšieho „brata“ – záložného práva, 

a to v §§ 151a až 151v, v dôsledku povinnej aplikácie § 853, ods. 1 Občianskeho zákonníka 

na kogentné ustanovenia ohľadne záložného práva, t.j. na tie ustanovenia, od ktorých sa 

zmluvné strany nemôžu dohodou odkloniť, možno naopak konštatovať, že právna regulácia 

„Zabezpečenia záväzkov prevodom práva“ bola do 1.1.2008 v tej časti, ktorá je ohľadne 

záložného práva špecifikovaná, v podstate veľmi dôkladná a zmluvne nebolo možné 

s ohľadom na túto právnu reguláciu medzi účastníkmi právneho vzťahu „Zabezpečenia 

záväzkov prevodom práva“ dohodnúť to, čo odporovalo primeranej aplikácii kogentných 

ustanovení iných zákonom predpokladaných spôsobov zabezpečenia záväzkov, najmä 

kogentných ustanovení Občianskeho zákonníka upravujúcich záložné právo. 

 

2.4.4. Analogická aplikácia konkrétnych ustanovení Občianskeho zákonníka 

o záložnom práve na zabezpečovací prevod práva do 1.1.2008 

 

V zmysle ustanovenia § 853 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého občianskoprávne 

vzťahy, pokiaľ nie sú osobitne upravené ani týmto ani iným zákonom, sa spravujú 

ustanoveniami tohto zákona, ktoré upravujú vzťahy obsahom aj účelom im najbližšie. 

                                                 
21 Zbierka zákonov 
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Právna úprava záložného práva, ktorá je zabezpečovaciemu prevodu práva z hľadiska jeho 

povahy a aj spôsobu, akým sa používa (v podstate ním býva nahradzované záložné právo) 

bezpochyby najbližšia (o čom svedčí aj nová právna úprava zabezpečovacieho prevodu práva 

platná po 1.1.2008, ktorá je právnou úpravou záložného práva takmer totožná), bola do 

1.1.2008 obsiahnutá v § 151a až § 151v Občianskeho zákonníka. 

 

Všetky kogentné ustanovenia právnej úpravy záložného práva (§§ 151a až 151v) boli teda 

v zmysle § 853 OZ povinne aplikovateľné aj na iné podobné spôsoby zabezpečenia záväzkov, 

teda najmä na Zabezpečovací prevod práva, a účastníci právnych vzťahov sa mohli od nej 

odchýliť iba v tej časti, kde to zákon umožňoval aj pre záložné právo, teda iba v tých 

ustanoveniach o záložnom práve, ktoré mali dispozitívnu povahu. 

 

Z celkovej právnej úpravy sú nižšie vybrané tie kogentné ustanovenia o záložnom práve, 

ktoré je nevyhnutné aplikovať na Zabezpečovací prevod práv na to, aby bolo možné 

Zabezpečovací prevod práva považovať za použitý lege artis. 

 

Už prvý paragraf 151a stanovuje rozsah práv veriteľa, ktorým je: 

a) právo uspokojiť sa a 

b) právo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva  

, ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená  

 

§ 151j OZ potom špecifikuje možnosti, akými sa veriteľ môže zo zálohu uspokojiť, a to: 

a) spôsobom určeným v zmluve  

b) alebo predajom zálohu na dražbe podľa osobitného zákona, 3e) alebo  

ako aj možnosti, ako sa môže domáhať uspokojenie a to  

„domáhať sa uspokojenia predajom zálohu podľa osobitných zákonov 

 

§ 151j, ods. 3 stanovuje, že 

 

„ Akákoľvek dohoda uzatvorená pred splatnosťou pohľadávky zabezpečenej záložným 

právom, na ktorej základe sa záložný veriteľ môže uspokojiť tým, že nadobudne vlastnícke 

právo k veci, bytu alebo nebytovému priestoru, alebo iné právo a inú majetkovú hodnotu, na 

ktoré je zriadené záložné právo, je neplatná, ak zákon neustanovuje inak.“ 
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Z uvedeného vyplýva, že právo veriteľa upokojiť sa z predmetu zálohu nemôže byť v zmluve 

dohodnuté ako právo si vec ponechať. Ako to vyplýva z § 151j, ods. 3, takéto právo môže 

veriteľ nadobudnúť iba dodatočne, na základe dohody s dlžníkom, avšak iba v prípade, že 

takýto súhlas je udelený až po splatnosti pohľadávky, inak je takáto dohoda neplatná. 

  

Podľa § 151b, ods. 3  

 

„V zmluve o zriadení záložného práva sa určí najvyššia hodnota istiny, do ktorej sa 

pohľadávka zabezpečuje, ak zmluva o zriadení záložného práva neurčuje hodnotu 

zabezpečenej pohľadávky.“ 

 

Podľa § 151i 

 

„(1) Záložca môže záloh používať zvyčajným spôsobom; je však povinný zdržať sa všetkého, 

čím sa okrem bežného opotrebovania hodnota zálohu zmenšuje, ak zmluva o zriadení 

záložného práva neurčuje inak. 

 (2) Ak je zálohom hnuteľná vec a záloh bol odovzdaný záložnému veriteľovi, záložný veriteľ 

je povinný zverený záloh chrániť pred poškodením, stratou a zničením; zverený záloh je 

oprávnený užívať len so súhlasom záložcu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.“ 

 

Podľa § 151l 

„(1) Začatie výkonu záložného práva je záložný veriteľ povinný písomne oznámiť záložcovi 

a dlžníkovi, ak osoba dlžníka nie je totožná s osobou záložcu, a pri záložných právach 

registrovaných v registri záložných práv aj zaregistrovať začatie výkonu záložného práva v 

tomto registri ....“ 

(3) Záložný veriteľ má voči záložcovi právo na úhradu nevyhnutne a účelne vynaložených 

nákladov v súvislosti s výkonom záložného práva.“ 
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Podľa § 151m 

 

„(1) Predať záloh spôsobom určeným v zmluve o zriadení záložného práva alebo na dražbe 

môže záložný veriteľ najskôr po uplynutí 30 dní odo dňa oznámenia o začatí výkonu 

záložného práva záložcovi a dlžníkovi ... 

 

(7) Záložný veriteľ je povinný informovať záložcu o priebehu výkonu záložného práva, 

najmä o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na cenu zálohu pri jeho predaji. 

  

(8) Ak sa v zmluve o zriadení záložného práva dohodne, že záložný veriteľ je oprávnený 

predať záloh iným spôsobom ako na dražbe, záložný veriteľ je povinný pri predaji zálohu 

postupovať s náležitou starostlivosťou tak, aby záloh predal za cenu, za ktorú sa rovnaký 

alebo porovnateľný predmet zvyčajne predáva za porovnateľných podmienok v čase a mieste 

predaja zálohu. 

 

(9) Záložný veriteľ je povinný podať záložcovi písomnú správu o výkone ... 

 

(10) Ak výťažok z predaja zálohu prevyšuje zabezpečenú pohľadávku, záložný veriteľ je 

povinný vydať záložcovi bez zbytočného odkladu hodnotu výťažku z predaja, ktorá 

prevyšuje zabezpečenú pohľadávku po odpočítaní nevyhnutne a účelne vynaložených 

nákladov v súvislosti s výkonom záložného práva.“ 

  

Podľa § 151mc 

 

„(3) Ak poisťovateľ vyplatí plnenie z poistnej zmluvy záložnému veriteľovi, záložný veriteľ je 

oprávnený prijaté plnenie držať u seba. Ak zabezpečená pohľadávka nie je riadne a včas 

splnená, záložný veriteľ je oprávnený uspokojiť sa z plnenia z poistnej zmluvy, ak zmluva o 

zriadení záložného práva neurčuje inak.“ 
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2.4.5. Zoznam práv a povinností veriteľa v prípade Zabezpečovacieho prevodu 

práva do 1.1.2008  

 

Z hore uvedených kogentných ustanovení o záložnom práve potom dostaneme na základe 

aplikácie § 853, ods. 1. OZ nižšie uvedený zoznam kogentných práv a povinností účastníkov 

právnych  vzťahov pri zabezpečovacom prevode práva, vzniknutých pred účinnosťou novely 

č. 568/2007 Z.z., avšak vzniknutých najskôr dňom účinnosti príslušných ustanovení 

o záložnom práve, t.j. buď dňom účinnosti novely OZ č. 509/1991 Zb. alebo dňom účinnosti 

neskorších noviel OZ, ktoré právnu úpravu záložného práva upresňovali, najmä dňom 

účinnosti novely OZ č. 526/2002 Z.z, účinným od 1.1.2003): 

 

Zoznam práv a povinností veriteľa v prípade zabezpečenia záväzku prevodom práva 

 

Práva veriteľa: 

1. právo veriteľa uspokojiť sa z veci, ktorá bola prevedená za účelom 

zabezpečenia, ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená a to 

a) spôsobom určeným v zmluve alebo  

b) predajom zálohu na dražbe 

2. právo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z veci, ktorá bola prevedená za 

účelom zabezpečenia z veci, ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená 

c) podľa osobitného zákona  

3. právo veriteľa na úhradu nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov 

spojených s uspokojením pohľadávky z veci prevedenej ako zábezpeka 

 

Obmedzenia, zákazy a povinnosti veriteľa: 

 

1. zákaz uzatvoriť pred splatnosťou zabezpečenej pohľadávky dohodu, na   

ktorej základe sa záložný veriteľ môže uspokojiť tým, že nadobudne 

vlastnícke právo k veci (až od 1.1.2003) 

2. povinnosť priamo v zmluve o zriadení zabezpečovacieho prevodu určiť buď 

a) hodnotu zabezpečovanej pohľadávky alebo 

b) stanoviť najvyššiu hodnotu zabezpečovanej istiny 

4. povinnosť veriteľa strpieť, aby vec používal dlžník 
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5. povinnosť veriteľa písomne oznámiť dlžníkovi začatie výkonu 

zabezpečovacieho prevodu práva smerujúceho k uspokojeniu pohľadávky 

6. právo vec predať najskôr po uplynutí 30 dní odo dňa oznámenia o začatí 

výkonu 

7. povinnosť veriteľa pri predaji veci postupovať s náležitou starostlivosťou 

tak, aby vec predal za cenu, za ktorú sa rovnaký alebo porovnateľný predmet 

zvyčajne predáva za porovnateľných podmienok v čase a mieste predaja 

zálohu, teda za miestnu obvyklú a trhovú cenu  

8. povinnosť veriteľa podať dlžníkovi písomnú správu o predaji 

9. povinnosť veriteľa vydať dlžníkovi hodnotu výťažku z predaja veci, ktorá 

prevyšuje zabezpečenú pohľadávku po odpočítaní nevyhnutne a účelne 

vynaložených nákladov v súvislosti s predajom, a to bez zbytočného odkladu 

 

 

2.4.6 Akceptovateľnosť Zabezpečovacieho prevodu práva ako alternatívy 

k záložnému právu k veciam podľa právnej úpravy platnej do 1.1.2008 

 

Keď zákonodarca inštitút „Zabezpečenia záväzkov prevodom práva“ do Občianskeho 

zákonníka zaviedol, nemožno tento druh zabezpečenia záväzkov prehliadať a popierať ho ako 

taký.  

Avšak, ako je uvedené vyššie, s ohľadom na pôvod tejto normy, nebol zrejme legislatívny 

zámer zákonodarcu, teda pôvodcu normy, aby táto norma bola používaná za účelom prevodu 

vlastníckeho práva k hnuteľným, či nehnuteľným veciam, ale za účelom zabezpečenia 

záväzkov Zabezpečovacími predmetmi, na ktoré sa v čase prijatia tejto novely nedalo 

aplikovať klasické záložné právo.  

Ako však právna prax ukázala, svoje využitie si našiel Zabezpečovací prevod práva práve na 

ten účel, ktorý podľa nášho názoru zákonodarca nepredpokladal, a to zrejme najmä z dôvodu 

domnelej neexistencie takej prísnej právnej úpravy ako je v prípade záložného práva.  

S ohľadom na rozsah použitia tohto právneho nástroja v súčasnosti zrejme nie je na mieste 

takto zaužívané používanie za účelom prevodu vlastníckeho práva k veciam celkom poprieť, 

a to dôvodu právnej istoty už vzniknutých právnych vzťahov. 

Preto je možno všeobecne konštatovať, že zabezpečovací prevod práva treba rešpektovať ako 

reálnu alternatívu k záložnému právu k veciam, avšak s tou výhradou, že pre jeho používanie 

 39



je potrebné bezpodmienečne aplikovať zákonné limity, ktorými sú najmä zákonnosť, analógia 

práva a normy dobrých mravov.  

 

 

2.5. Zabezpečovací prevod práva v iných európskych právnych poriadkoch 

 

2.5.1. Zabezpečovací prevod práva v nemeckom právnom poriadku 

 

Napriek tomu, že je zabezpečovací prevod v nemeckom práve (Sicherungsübereignung) 

prakticky využívaný, nie je v nemeckom Občianskom zákonníku (BGB)22 výslovne upravený. 

 

Jeho prípustnosť bola už od prijatia BGB rozsiahle diskutovaná, nakoľko v konečnom 

dôsledku takýto druh zabezpečenia vedie k tzv. Záložnému právu bez držby zálohu (teda 

vedie k obchádzaniu princípu tzv. ručného zálohu – Faustpfand). 

Napriek tomu si Zabezpečovací prevod v nemeckom práve z dôvodu potreby  poskytovateľov 

úverov používať záložné práve bez držby zálohu našiel svoje praktické využitie. 

Právny základ zabezpečovacieho prevodu podľa nemeckého práva tvorí § 929, ods. 1 a § 930 

BGB, ostatné náležitosti sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí zábezpeky medzi veriteľom a 

dlžníkom. 

Podľa nemeckého obchodného práva nie je vec prevedená za účelom zabezpečenia vedená v 

účtovníctve veriteľa, ale dlžníka, hoci formálne nie je vlastníkom, veriteľ vedie v účtovníctve 

iba pohľadávku. 

V prípade nesolventnosti dlžníka má veriteľ právo na oddelené uspokojenie. 

Aj podľa daňového práva sa vec prevedená za účelom zabezpečenia považuje za vlastníctvo 

dlžníka, nie veriteľa. Daňové právo tak zohľadňuje skutočnú hospodársku situáciu na rozdiel 

o výlučne právnej situácie ohľadne vlastníckeho práva. 

 

V zmysle nemeckého práva je teda zabezpečovací prevod „abstraktným zabezpečením 

pohľadávky, ktoré poskytuje veriteľovi u neho spočívajúce vlastnícke právo, ku ktorému je 

veriteľ povinný sa správať ako fiduciárny správca, a na ktoré môže siahnuť iba v určených 

prípadoch.23 

 

                                                 
22 http://bundesrecht.juris.de/bgb 
23 http://bgb.jura.uni-hamburg.de/av/sicherungsuebereignung.htm 
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Z tohoto dôvodu sa Zabezpečovací prevod práva skladá z troch právnych úkonov: 

a) Zmluva o úvere  

b) Vecno-právny prevod vlastníctva k Zabezpečovaciemu predmetu (§ 930 BGB) 

c) Záväzkovo-právna dohoda o zabezpečovacom prevode 

Keďže sa jedná o tzv. abstraktnú zábezpeku, neprechádza na nadobúdateľa pri prevode 

pohľadávky v zmysle § 401 BGB, tak ako je tomu pri záložnom práva, alebo pri ručení.24 

 

V nemeckom práve sa zabezpečovací prevod využíva výlučne na zabezpečenie pohľadávky 

z obchodného styku, pričom zabezpečovacím predmetom sú hnuteľné veci, tovar alebo 

zásoby. 

Dohoda o zabezpečovacom prevode obvykle obsahuje ustanovenia/dojednania o spôsobe 

speňaženia vlastníctva držaného na vernú ruku. 

Z právneho hľadiska sa jedná o záväzkovo-právny vzťah, ktorý reguluje výkon vlastníckeho 

práva zo strany veriteľa a dlžníkovi poskytuje práva na námietky voči veriteľovi, a to najmä 

i) pri neschopnosti splácať má veriteľ právo veci z voľnej ruky predávať alebo nechať 

vydražiť 

ii) musí to však robiť s odbornou starostlivosťou 

iii) dlžník môže svoj tovar predávať, avšak musí zásoby poistiť a riadne ich spravovať  

 

V súčasnosti súdna judikatúra vyžaduje najmä, aby takáto dohoda obsahovala 

stanovenie povinností veriteľa na vydanie vecí, ktoré už nie sú potrebné za účelom 

zabezpečenia. 

 

Voči tretím osobám má poskytovateľ vecí na zabezpečovací prevod (teda pôvodný vlastník, 

resp. dlžník) nárok na ich vydanie podľa § 985 BGB.  

Pri exekúcii na dlžníka má veriteľ právo voči tretím osobám uplatniť svoje vlastnícke právo 

námietkou v exekúcii. V konkurze má veriteľ iba právo na oddelené uspokojenie z takto pre 

účely zabezpečenia prevedených vecí.25 

 

 

 

 

                                                 
24 http://bgb.jura.uni-hamburg.de/av/sicherungsuebereignung.htm 
25 http://bgb.jura.uni-hamburg.de/av/sicherungsuebereignung.htm 

 41



Otázka určitosti 

  

Pri zabezpečovacom prevode hnuteľných vecí, napr. zásob na sklade, je pre samotnú platnosť 

právneho úkonu veľmi podstatná otázka určitosti, teda určenia ktoré konkrétne zásoby 

podliehajú zabezpečovaciemu prevodu. 

 

Z tohto pohľadu je aj pre slovenské účely významný a zaujímavý Rozsudok Spolkového 

súdneho dvora  (Bundesgerichtshof, resp. BGH 20.3.1986 NJW 1986, 1985 – Modehäuser), 

podľa ktorého 

„Spolkový súdny dvor vyžaduje opakovane vo svojej judikatúre, aby veci, ku ktorým má byť 

prevedené vlastníctvo v čase prevodu boli tak určito označené, aby každý, komu sú známe 

dojednania zmluvných strán, bol schopný prevedené veci bez ťažkostí rozlíšiť. Pokiaľ má byť 

prevedená iba časť veľkého množstva (vecí), je potrebné jednoznačné ohraničenie voči 

veciam, ktoré neboli prevedené. V prípade súboru vecí, ktorých počet sa priebežne mení platí: 

pre veci, ktoré neboli obsiahnuté v pôvodnom súbore, ale ktoré sa stali súčasťou súboru vecí 

neskôr, musí byť pre každú tretiu osobu, ktorej sú známe dojednania zmluvných strán, podľa 

jednoduchej, navonok rozpoznateľnej udalosti, ktorá sa udiala v časovom momente 

rozhodnom pre prechod vlastníctva, zjavné, ktoré individuálne určené veci sa majú previesť“. 

26 
 

K vyššie uvedenej téme určitosti uvádzame niekoľko rozhodnutí BGH: 

 

Prípad Kontajnér (BGH 4.10.93 NJW 1994, 133 = JuS 1994, 259)27 V jednom sklade boli 

všetky kontajnery dlžníka vo veľkosti 5,5-40 cbm prevedené za účelom zabezpečenia, bez 

toho, aby bol určený konkrétny priestor, ktorého sa to týkalo. 

BGH rozhodol, že dohoda je dostatočne určitá, s odôvodnením, že toto abstraktné označenie 

bolo dostatočne určité.  

 

Prípad „Domy módy“ (Modehäuser) (BGH 20.3.1986 NJW 86, 1985 = JA 1986, 431)28. 

V zmluve o zabezpečovacom prevode boli na veriteľa prevedené všetky tovary v sklade 

Domu módy, okrem tých, ktoré boli kúpené s výhradou vlastníctva. Ďalej bol na veriteľa 

                                                 
26 http://bgb.jura.uni-hamburg.de/av/sicherungsuebereignung.htm 
27 http://bgb.jura.uni-hamburg.de/av/sicherungsuebereignung.htm 
28 http://bgb.jura.uni-hamburg.de/av/sicherungsuebereignung.htm 
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prevedený inventár súkromného bytu. Veriteľ sa obrátil na súd so žalobou na odporovanie 

záložného práva tretej osoby.  

BGH rozhodol, že zabezpečovací prevod ohľadne inventára súkromného bytu je platný, avšak 

zabezpečovací prevod ohľadne tovaru je neplatný, pretože bol príliš neurčitý. 

Nezainteresovaná osoba totiž nemohla bez štúdia zmlúv a platieb zistiť, ktorý tovar je 

vlastníctvom dlžníka.  

 

Povinnosť vydať vec pri Zabezpečovacom prevode  

Obvykle nie je v zmluvách o zabezpečovacom prevode upravený spätný prevod vlastníctva na 

dlžníka, napr. vo forme rozväzovacej podmienky, pre prípad splatenia dlhu. O to viac však má 

dlžník svoj záväzkovo-právny nárok na spätný prevod, ak nie je zabezpečenie ďalej potrebné. 

Pokiaľ sa takýto nárok nenájde v civilnom kódexe, tak vyplýva zo sudcovského práva, 

konkrétne s dojednania o fiduciárnom vlastníctve vo forme povinnosti na vydanie. Pokiaľ je 

povinnosť vydať vec ponechaná iba na úsudku veriteľa, potom je takáto klauzula neplatná 

podľa § 307 BGB.29 

V posledných rokoch vyvstal problém, ako je potrebné formulovať nárok dlžníka na spätný 

prevod, pokiaľ došlo iba k čiastočnému zaplateniu, alebo pokiaľ sa jedná o prípad prílišného 

zabezpečenia („prezabezpečenia“).  

V tomto prípade sú významné 3 pojmy: 

Hranica pokrytia: ako vysoko môže hodnota zábezpeky presahovať hodnotu dlhu? Musí byť 

hodnota zábezpeky stanovená v zmluve?  

Spôsoby ohodnotenia pre zábezpeky: Veriteľovi nesmie byť poskytnutý žiaden priestor na 

hranie sa ohodnotením zábezpeky. Je postačujúce, ak sa zmluve odkazuje na „obvyklé 

spôsoby hodnotenia? Postačuje odkaz na „nákupné ceny alebo náklady zaobstarania“? 

                                                 
29 http://bgb.jura.uni-hamburg.de/av/sicherungsuebereignung.htm 
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Nárok na čiastočné vydanie: Dlžník musí mať nárok na čiastočné vydanie veci. Vydanie 

nesmie byť na voľnej úvahe veriteľa30 

VII. a VIII. Civilný senát a čiastočne  aj IX. senát BGH zastávajú ten názor, že pri chybnej 

alebo chýbajúcej klauzule o vydaní veci je zabezpečovací prevod neplatný v celosti. 

Veľký senát BGH formulovať nakoniec v BGH (GS) 27.11.97 NJW 1998, 671-677 
31nasledujúce zásady:  

1. Poskytovateľ zábezpeky má pri globálnom, opakujúcom sa zabezpečení, ktoré vzniklo na 

základe formulárovej objednávky, v prípade dodatočného „prezabezpečenia“ na uvážení 

veriteľa nezávislý nárok na uvoľnenie vecí aj vtedy, ak zmluva o zabezpečovacom prevode 

neobsahuje žiadnu klauzulu o vydaní, alebo ak obsahuje klauzulu o vydaní v závislosti od 

uváženia veriteľa. 

2. Pri globálnom, opakujúcom sa zabezpečení, ktoré vzniklo na základe formulárovej 

objednávky nepredstavujú ani výslovná klauzula o vydaní, ani určená hranica krytia 

pohľadávky ani klauzula o ohodnotení zábezpeky podmienku účinnosti. 

3. Pokiaľ formulárová objednávka opakujúceho sa globálneho zabezpečenia neobsahuje 

výslovnú, alebo neprimeranú hranicu pokrytia, tak predstavuje táto hranica pokrytia (pri 

zohľadnení nákladov na správu a speňaženie zábezpeky), vzhľadom na realizovateľnú 

hodnotu predmetov tvoriacich zábezpeku, 110 % zabezpečovaných pohľadávok. 

4. Všeobecne platné meradlá pre ohodnotenie predmetov tvoriacich zábezpeku v prípade 

vzniku potreby realizácie zábezpeky sa nedajú vopred ani pri zabezpečovacom prevode, ani 

pri globálnom odstúpení stanoviť. 

5. Hranica pre vznik nároku na vydanie zábezpeky dlžníkovi je obvykle pri 150 % hodnoty 

zábezpeky stanovenej znaleckým posudkom (BGB 237, ods. 1)32 

 

 

                                                 
30 http://bgb.jura.uni-hamburg.de/av/sicherungsuebereignung.htm 
31 http://bgb.jura.uni-hamburg.de/av/sicherungsuebereignung.htm 
32 http://bgb.jura.uni-hamburg.de/av/sicherungsuebereignung.htm 
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Rozhodnutia BGH 

BGH 13.1.94 - IX ZR 2/93 - NJW 1994, 861 = JuS 1994, 52433 

„Sporiteľňa je oprávnená k speňaženiu zábezpeky, pokiaľ to považuje za potrebné ...... Uvoľní 

veci tvoriace zábezpeku, pokiaľ sú uspokojené všetky jej pohľadávky, alebo pokiaľ ich podľa 

vlastnej úvahy nepotrebuje .....“ 

BGH rozhodol, že takáto klauzula nezodpovedá požiadavkám, pretože neobsahuje ani hranicu 

pokrytia, ani spôsob ohodnotenia, ani nárok na vydanie.  

BGH 27.6.1995 - XI ZR 8/4 - NJW 95, 2221 = JuS 95, 103434:  

„ Zmluvné strany sa sporia o účinnosť globálneho postúpenia a zabezpečovacieho prevodu 

ohľadne skladu zásob v meniacim sa rozsahom zásob v prospech Volksbank. Zmluva 

o zabezpečovacom prevode stanovuje: Banka je povinná svoje práva z tejto zmluvy uvoľniť, 

ak je uspokojená na všetkých svojich pohľadávkach voči dlžníka, ktoré sú touto zmluvou 

zabezpečené. Banka je povinná na požiadanie dlžníka (poskytovateľa zábezpeky) svoje práva 

podľa tejto zmluvy podľa vlastnej voľby aj čiastočne vydať(uvoľniť), pokiaľ dohodnutá 

hranica pokrytia nie je prekročená iba dočasne. Za účelom určenia hranice pokrytia sa 

neodkazuje na nominálnu hodnotu, ale na zabezpečovaciu hodnotu tovaru. Súčasná 

zabezpečovacia hodnota bude stanovená bankou podľa v banke obvyklých oceňovacích 

hraníc. Pritom sa pri ohodnotení vychádza z nákupných cien, alebo – ak poskytovateľ 

zábezpeky sám predmet zábezpeky vyrába – z výrobných nákladov. Zabezpečovacia hodnota 

vecí prevedených zabezpečovacím prevodom dosiahne 120 % zabezpečovaných nárokov 

Banky.   

Ďalej bolo dodatočne dohodnuté: Upomienka ohľadne možného speňaženia, dodržania lehoty 

alebo výhrady okamžitého hotovostného splatenia kúpnej ceny nie je potrebná. Odchýlenie sa 

od bežného spôsobu predaja zálohu v rámci záložného práva nie je možné požadovať. Banka 

oznámi podľa možnosti, druhu, miesto a čas speňaženia, pokiaľ oznámenie nie je nemožné. 

Žalovaný je toho názoru, že všetky zabezpečovacie zmluvy sú z dôvodu neprimeraného 

znevýhodnenia dlžníka neplatné. Dovoľovali žalobcovi speňaženie vecí tvoriacich zábezpeku 

                                                 
33 http://bgb.jura.uni-hamburg.de/av/sicherungsuebereignung.htm 
34 http://bgb.jura.uni-hamburg.de/av/sicherungsuebereignung.htm 
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bez predchádzajúcej upomienky a dodržania určitej lehoty. Okrem toho nepostačuje úprava 

o uvoľnení/vydaní zábezpeky požiadavkám stanoveným BGH. Chýbala objektívna orientačná 

výška pre určenie Zabezpečovacej hodnoty a tým aj hranice pokrytia dlhu. Žalobca 

požadoval, aby súd rozhodol o platnosti zabezpečovacieho prevodu. Krajinský súd žalobu 

zamietol, najvyšší krajinský súd (OLG) ako aj BGH rozhodnutie potvrdili. 

BGH pritom rozhodol, že hranica pokrytia 120 % and stanovenie spôsobu ocenenia 

zodpovedali požiadavkám stanoveným BGH, rovnako tak aj nárok na vydanie.  

Voľná možnosť speňaženia, ktorá je stanovená v pododseku 20, odseku 2 AGB (všeobecných 

obchodných podmienok bánk) je naproti tomu protiprávna.  

Avšak neplatná je iba táto klauzula a je potrebné aplikovať pre speňaženie ustanovenia 

o speňažení platné pri záložnom práve (§§ 1273, ods. 2, 1234 BGB, 368 HGB). 

Ďalej, pri globálnej cesii by bolo právo na speňaženie bez predchádzajúcej upomienky voči 

dlžníkovi úplne nevypočítateľné.  

 

2.5.2. Zabezpečovací prevod vo francúzskom Code Civil 

 

Z pohľadu tejto práce stojí takisto za povšimnutie inštitútu „zadržania vlastníckeho práva ako 

zábezpeky“ (La propriété retenue à titre de garantie), ktorý je svojou povahou v určitom 

zmysle príbuzným v tejto práci posudzovanému Zabezpečovaciemu prevodu práva. 

 

Články 2367 až 2372 Code Civil35, ktoré majú názov „Kapitola IV, „O zadržaní vlastníckeho 

práva ako zábezpeky“ upravujú konkrétne tento druh zabezpečenia záväzkov. 

 

Článok 2367 stanovuje, že „vlastníctvo k majetku môže byť zadržané ako zábezpeka 

prostredníctvom dojednania o zadržaní vlastníckeho práva, ktoré pozastavuje prevodný 

účinok zmluvy do úplného splatenia záväzku, na ktorého vyváženie slúži. Takto zadržané 

vlastníctvo je príslušenstvom dlhu, ktorého platenie zabezpečuje.“ 

 

                                                 
35 http://www.lexinter.net/Legislation 

 46



V zmysle čl. 2369 „Vyhradené vlastníctvo zameniteľných vecí, až do výšky splatného dlhu, sa 

môže vzťahovať na veci rovnakého druhu a kvality držané dlžníkom alebo v jeho mene.“ 

 

V zmysle čl. 2370 „Zapracovanie veci, ktorej vlastníctvo je zadržané do inej veci, neprekáža 

právam veriteľa, pokiaľ tieto veci sú oddeliteľné bez spôsobenia škody.“ 

 

V zmysle čl. 2371 „V prípade nesplnenia celého dlhu včas môže veriteľ uplatniť uvedenie 

do pôvodného stavu za účelom znovunadobudnutia práva disponovať s takouto vecou. 

Hodnota znovu poskytnutej veci musí byť primeraná platbe potrebnej na vyrovnanie 

zabezpečeného dlhu. 

Kde hodnota znovu poskytnutej veci presiahne výšku stále splatnej časti dlhu veriteľ dlží 

dlžníkov sumu rovnajúcu sa rozdielu.“ 

 

V zmysle čl. 2372 „Vlastnícke právo zaťažuje dlžníkov dlh voči sub-odberateľovi alebo voči 

poistnému z poistnej zmluvy, ktorá sa vzťahuje na takúto vec.“ 

 

Z uvedeného textu vyplýva, že Code Civil ani nepočíta s tým, že by veriteľ mohol 

akokoľvek inak disponovať so Zabezpečovacím predmetom, môže ho výlučne 

zadržiavať, nemá však právo ho ani predať, ani si ho ponechať. Zabezpečovaciu funkciu 

teda tento inštitút plní čisto formou zadržania vlastníckeho práva s tým, že veriteľ má právo 

na doplnenie výšky zábezpeky, pokiaľ sa jej hodnota zmenší. V žiadnom prípade však nemá 

právo vec predať alebo si ju ponechať.  

 

Za účelom splnenia podmienky primeranosti a za účelom predíjdenia zneužitia 

Zabezpečovacieho právneho nástroja na obohatenie sa veriteľom slúži čl. 2371, posledná veta, 

podľa ktorého: 

„Kde hodnota znovu poskytnutej veci presiahne výšku stále splatnej časti dlhu veriteľ dlží 

dlžníkovi sumu rovnajúcu sa rozdielu.“ 

 

Zo znenia čl. 2369 až 2371 vyplýva, že už v momente kedy je zábezpeka poskytnutá, 

pokiaľ jej hodnota je vyššia ako hodnota poskytnutej veci, vzniká povinnosť veriteľa 

vyplatiť rozdiel.  
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2.5.3 Zabezpečovací prevod v Rakúskej republike 

 

V Rakúsku je zabezpečovací prevod vlastníckeho práva akceptovaný jurisprudenciou 

rakúskeho Najvyššieho súdneho dvora (Oberste Gerichtshof – OGH) iba v obmedzenom 

rozsahu a to z toho dôvodu, že judikatúra nepripúšťa obchádzanie princípu ručného zálohu. 

Zabezpečovací prevod je prípustný iba vtedy, ak zodpovedá záložno-právnym požiadavkám 

publicity, t.j. môžu byť zvolené všetky iné formy odovzdania na základe prehlásenia podľa § 

428 ABGB, s výnimkou prehlásenia o prevode vlastníctva. Týmto je ale zabezpečovací 

prevod pre právne a hospodárske účely nezaujímavý, pretože v takom prípade je najlepšie 

zriadiť priamo záložné právo. 36 

 

2.5.4. Zabezpečovací prevod vo Švajčiarskom práve 

 

Švajčiarsky zákonodarca upravil zabezpečovací prevod práva iba nepriamo, v čl. 717 a 884 

švajčiarskeho Civilného kódexu (ZGB). 

Podľa čl. 717 sú prevody vlastníctva voči tretím osobám neúčinné, pokiaľ obchádzajú princíp 

ručného zálohu.  

Rozsah použitia zabezpečovacieho prevodu práva je teda stanovený výkladom čl. 717 ods. 1. 

ZGB, teda zodpovedaním na otázku kedy dochádza k obchádzaniu ustanovení o ručnom 

zálohu. 

Švajčiarsky Spolkový súd ohľadne tejto otázky rozhodol, že ohľadne tejto otázky nie sú 

rozhodujúce predstavy účastníkom zmluvy, ale že čl. 717 ods. 1 ZGB musí byť vykladaný 

objektívne, t.j. z pohľadu nezúčastnenej tretej osoby podľa princípu dôvernosti.  

Z toho vyplýva, že každý zabezpečovací prevod musí byť hodnotený z toho hľadiska, či 

sa nejedná o pokus o obíjdenie predpisov o záložnom práve. 

Zabezpečovací prevod teda musí byť podľa švajčiarskeho práva spojený s tradíciou 

(odovzdaním) zabezpečovacieho predmetu veriteľovi, inak by bola splnená podmienka 

obchádzania princípu ručného zálohu. Preto je význam zabezpečovacieho prevodu vo 

Švajčiarsku obmedzený na zabezpečovací prevod cenných papierov, najmä dlhopisov. 

Ohľadne právnej konštrukcie zabezpečovacieho prevodu je systém obdobný ako v nemeckom 

práve.37 

                                                 
36 http://www.uibk.ac.at/zivilrecht/buch/kap8_0.xml?section-view=true;section=2 
37 Wolfgang Wiegand:  Eigentumsvorbehalt, Sicherungsübereignung und Fahrnispfand, 
www.wolfgangwiegand.ch/publikationen 
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3. Zabezpečovací prevod práva v Slovenskej Republike po 1.1.2008 

 

3.1. Analýza právnej úpravy zabezpečovacieho prevodu práva podľa zákona č. 568/2007 

Z.z. , ktorým sa novelizuje Občiansky zákonník 

 

Zákonom č. 568/2007 Z.z. bol medzi iným novelizovaný Občiansky zákonník38 a bola 

novelizovaná i právna úprava zabezpečovacieho prevodu práva. 

 

Možno konštatovať, že touto novelou bola v zákonnej norme, viac menej v úplnej zhode 

s analogickou aplikáciou doterajších ustanovení o záložnom práve, ktorú umožňoval § 853 

Občianskeho zákonníka, ako aj konformne s vyššie opísanou legislatívou v iných európskych 

štátoch,  upravená väčšina podstatných nedostatkov doterajšej slovenskej právnej úpravy, a to 

konkrétne: 

 

1. bola zdôraznená dočasnosť zabezpečovacieho prevodu práva (§ 553, ods. 1), ktorá 

zodpovedá akcesorickej povahe zabezpečenia záväzkov: 

 

„(1) Splnenie záväzku možno zabezpečiť dočasným prevodom práva dlžníka alebo tretej 

osoby v prospech veriteľa (ďalej len "zabezpečovací prevod práva").“  

 

2. bola právne upravená povinnosť označenia dočasného charakteru takéhoto prevodu 

v príslušnej evidencii, ako napr. v katastri nehnuteľností a pod.  (§ 553, ods.2) ako 

premietnutie akcesorickej povahy zabezpečovacieho právneho nástroja do príslušnej zákonnej 

evidencie nehnuteľných vecí. 

 

3. Bola vyriešená otázka spätného prechodu práva prevedeného za účelom zabezpečenia (§ 

553, ods. 3) 

 

4. Boli stanovené podstatné náležitosti Zmluvy o zabezpečovacom prevode práva (§ 553a)  

a to 

i) písomná forma 

ii) obsahové náležitosti 

                                                 
38 Zbierka zákonov 
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a) vymedzenie zabezpečeného záväzku  

b) označenie práva, ktoré sa prevádza v prospech veriteľa,  

c) práva a povinnosti účastníkov zmluvy k prevedenému právu počas trvania 

zabezpečovacieho prevodu práva,  

d) ocenenie prevedeného práva v peniazoch,  

e) spôsob výkonu zabezpečovacieho prevodu práva  

f) najnižšie podanie v prípade dobrovoľnej dražby;  

g) ak sa prevádza právo inej osoby ako dlžníka, zmluva o zabezpečovacom 

prevode práva musí obsahovať aj označenie dlžníka. 

 

5. boli zákonom výslovne stanovené povinnosti veriteľa pri zabezpečovacom prevode 

práva, ktoré sa na takéhoto veriteľa pred 1.1.2008 vzťahovali na základe analógie legis: 

 

a) zákaz prevodu prevedenej veci na tretiu osobu, alebo jej zaťaženia v prospech tretej 

osoby (§ 553b, ods. 1) a v prípade nehnuteľností zápis takéhoto zákazu prevodu 

a zaťaženia do katastra nehnuteľností  

b) povinnosť veriteľa prevedenú vec chrániť pred poškodením, stratou a zničením, 

v prípade držby veci veriteľom (§ 553b, ods. 2) 

c) stanovenie práv veriteľa v prípade výkonu zabezpečovacieho prevodu práva, a to 

výlučne právo speňažiť vec  

i) spôsobom dohodnutým v zmluve 

ii) verejnou dražbou (§ 553b, ods. 3) 

d) zákaz dohody, uzatvorenej pred splatnosťou pohľadávky, o práve veriteľa ponechať si 

vec natrvalo (§ 553c, ods.2) 

e) povinnosť oznámiť začatie výkonu dlžníkovi (§ 553 c, ods. 3.) 

f) povinnosť veriteľa postupovať s náležitou starostlivosťou (§ 553 c, ods. 4.) 

povinnosť veriteľa vydať výťažok z predaja po odrátaní pohľadávok a nevyhnutne a 

účelne vynaložených nákladov dlžníkovi (§ 553 c, ods. 5) 

g) povinnosť veriteľa vydať dlžníkovi po splnení záväzku aj plody veci (§ 553d, ods. 1) 

 

 6. bola stanovená povinnosť primeranej aplikácie niektorých ustanovení o záložnom 

práve (553 e), a to konkrétne ustanovení §  151j ods. 2, § 151l ods. 4, § 151m ods. 2, 3, 4, 7, 

9, § 151mb ods. 1, § 151md ods. 1 až 3. Táto právna úprava viac menej popri § 853, ods. 1. 

OZ zvýrazňuje povinnosť aplikácie uvedených ustanovení. 
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Povinnosti veriteľa pri zabezpečovacom prevode práve, vyplývajúce z § 553 e OZ, pri 

primeranej aplikácii vyššie uvedených ustanovení o záložnom práve by mali teda zrejme 

znieť nasledovne 

 

§ 151j, ods. 2:  

 

Ak pohľadávka zabezpečená zabezpečovacím prevodom práva nie je riadne a 

včas splnená, môže sa veriteľ uspokojiť alebo domáhať sa uspokojenia zo 

práva, ktoré bolo na neho prevedené za účelom zabezpečenia aj vtedy, keď 

zabezpečená pohľadávka je premlčaná. 

§ 151l, ods. 4: 

  

(4) Ak je zabezpečovací prevod práva zapísaný v katastri nehnuteľností, veriteľ 

je povinný jedno vyhotovenie oznámenia o začatí výkonu zabezpečovacieho 

prevodu práva zaslať príslušnej správe katastra nehnuteľností, ktorá začatie 

výkonu zabezpečovacieho prevodu práva vyznačí v katastri nehnuteľností. 

 

§ 151m: ods. 2 až 4 

(2) Poskytovateľ práva a veriteľ sa môžu po oznámení o začatí výkonu 

zabezpečovacieho prevodu práva dohodnúť, že veriteľ je oprávnený predať 

právo poskytnuté za účelom zabezpečenia spôsobom dohodnutým v zmluve 

o zabezpečovacom prevode práva alebo na dražbe aj pred uplynutím lehoty 

podľa odseku 1. 

 

(3) Veriteľ, ktorý začal výkon zabezpečovacieho prevodu práva s cieľom 

uspokojiť svoju pohľadávku spôsobom dohodnutým v zmluve 

o zabezpečovacom prevode práva, môže kedykoľvek počas výkonu 

zabezpečovacieho prevodu práva zmeniť spôsob výkonu zabezpečovacieho 

prevodu práva a predať právo poskytnuté na zabezpečenie na dražbe alebo 

domáhať sa uspokojenia predajom takéhoto práva podľa osobitných zákonov. 

Veriteľ je povinný informovať záložcu o zmene spôsobu výkonu záložného 

práva. 

  

(4) Poskytovateľ práva je povinný strpieť výkon zabezpečovacieho prevodu 
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 a je povinný poskytnúť veriteľovi súčinnosť potrebnú na výkon záložného 

práva. Najmä je povinný vydať záložnému veriteľovi vec, na ktorú sa právo 

viaže a doklady potrebné na prevzatie, prevod a užívanie takejto veci a práva a 

poskytnúť akúkoľvek inú súčinnosť určenú v zmluve o zabezpečovacom prevode 

práva. Rovnakú povinnosť má aj tretia osoba, ktorá má vec, resp. právo alebo 

doklady potrebné na prevzatie, prevod a užívanie takejto veci, resp. práva u 

seba. 

  

§  151m, ods. 7: 

(7) Veriteľ je povinný informovať poskytovateľa práva o priebehu výkonu 

zabezpečovacieho prevodu práva, najmä o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu 

mať vplyv na cenu veci, resp. práva pri jeho predaji. 

  

§ 151m, ods. 9: 

(9) Veriteľ je povinný podať poskytovateľovi práva písomnú správu o výkone 

zabezpečovacieho prevodu práva bez zbytočného odkladu po predaji veci, resp. 

práva, v ktorej uvedie najmä údaje o predaji veci, resp. práva, hodnote výťažku 

z predaja práva, o nákladoch vynaložených na vykonanie zabezpečovacieho 

prevodu práva a o použití výťažku z predaja práva. Náklady vynaložené v 

súvislosti s výkonom zabezpečovacieho prevodu práva je veriteľ povinný 

preukázať. 

 

§ 151mb, ods. 1: 

 

(1) Zabezpečovací prevod práva sa vzťahuje aj na dlžné úroky a ostatné jej 

príslušenstvo. 

 

§ 151md, ods. 1-3: 

 

  (1) Zabezpečovací prevod práva zaniká 

   a) zánikom zabezpečenej pohľadávky, 

b) zánikom všetkých vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, na ktoré sa 

 zabezpečovací prevod práva vzťahuje, 

c) ak sa veriteľ vzdá zabezpečovacieho prevodu práva, 
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   d) uplynutím času, na ktorý bol zabezpečovací prevod práva zriadený, 

e) vrátením veci poskytovateľovi, ak zabezpečovací prevod práva vznikol 

odovzdaním veci, 

f) ak poskytovateľ práva previedol právo v bežnom obchodnom styku v rámci 

výkonu predmetu podnikania alebo ak bol v čase prevodu alebo prechodu 

práva nadobúdateľ zálohu pri vynaložení náležitej starostlivosti dobromyseľný, 

že nadobúda právo nezaťažené zabezpečovacím prevodom práva, 

g) ak poskytovateľ práva previedol právo a zmluva o zabezpečovacom prevode 

práva určuje, že poskytovateľ môže právo alebo časť tohto práva, alebo veci 

previesť bez zaťaženia zabezpečovacím prevodom práva, 

h) iným spôsobom dohodnutým v zmluve o zabezpečovacom prevode práva 

alebo vyplývajúcim z osobitného predpisu, 

i) ak sa vykonalo bez ohľadu na rozsah uspokojenia veriteľa. 

  

(2) Po zániku zabezpečovacieho prevodu práva sa vykoná výmaz 

zabezpečovacieho prevodu práva z príslušnej evidencie, ak sa na vznik 

zabezpečovacieho prevodu práva vyžaduje podľa zákona registrácia v 

osobitnom registri; výmaz sa vykoná ku dňu uvedenému v žiadosti na výmaz 

zabezpečovacieho prevodu práva, najskôr však ku dňu zániku 

zabezpečovacieho prevodu práva. 

  

(3) Veriteľ je povinný podať žiadosť o výmaz zabezpečovacieho prevodu práva 

bez zbytočného odkladu po zániku zabezpečovacieho prevodu práva; 

ustanovenia § 151g ods. 2 až 4 sa použijú primerane. Ak bolo zrušené záložné 

právo zriadené rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu, vykoná sa výmaz 

na základe rozhodnutia príslušného súdu alebo správneho orgánu, ktorý vydal 

rozhodnutie o zrušení záložného práva. Žiadosť o výmaz zabezpečovacieho 

prevodu práva je oprávnený podať aj poskytovateľ práva; poskytovateľ práva 

je povinný žiadosť doložiť písomným potvrdením o splnení záväzku alebo inou 

listinou preukazujúcou zánik zabezpečovacieho prevodu práva vystavenou 

veriteľom. 
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Pre úplnosť uvádzame analogickú aplikáciu znenia § 151g, ods. 2-4: 

 

(2) Ak nastanú zmeny údajov týkajúce sa zabezpečovacieho prevodu práva, je 

osoba, ktorej to ukladá zákon, inak osoba, ktorej sa zmena údajov týka, 

povinná požiadať o zmenu registrácie v príslušnej evidencii. Ak nemožno určiť 

osobu, ktorej sa zmena údajov týka, má túto povinnosť poskytovateľ práva, ak 

zákon neustanovuje inak. 

 

(4) Osoba, ktorá poruší povinnosti podľa odsekov 2 a 3, zodpovedá za škodu, 

ktorú tým spôsobí 

7.  Prechodné ustanovenia novely č. 568/2007 Z.z. rozšírili účinnosť tejto novely aj na 

právne vzťahy vzniknuté pred 1.1.2008. 

 

V súlade s § 879j  

  

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. januárom 

2008; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. januárom 2008 

sa však posudzujú podľa doterajších predpisov.39 

 

Je na pohľad zrejmé, že sa jedná o ustanovenie, zavádzajúce v tejto oblasti vzťahov tzv. 

nepravú retroaktivitu. Je otázkou, či s ohľadom na analýzu predchádzajúcej právnej úpravy, 

z ktorej viac menej všetky podstatné, novelou zavedené práva a povinnosti účastníkov 

právnych vzťahov pri zabezpečovacích prevodoch práva, vyplývali z analogicky, v súlade s § 

853 OZ aplikovanej právnej úpravy záložného práva,  bolo potrebné takúto nepravú 

retroaktivitu zavádzať aj a ohľadom na možnú protiústavnosť takéhoto ustanovenia. 

Skôr je na mieste uviesť, že súdna prax by mala na tieto ustanovenia prihliadať v rámci 

svojho „sudcovského práva“, ako na formulované zákonné pravidlá, ktoré boli do 1.1.2008 na 

dané právne vzťahy aplikovateľné na základe § 853, ods. 1 a na základe aplikácie pravidiel 

dobrých mravov uznávaných v danej oblasti. 

 

 

 

                                                 
39 Zbierka zákonov 
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3.2. Hodnotenie novej právnej úpravy Zabezpečovacieho prevodu práva 

 

Ako je zrejmé z porovnania záverov časti 2. tejto práce s časťou 3.1. tejto práce, novela 

č. 568/2007 Z.z. iba zdôraznila osobitnou právnou úpravou to, čo sa na inštitút 

zabezpečovacieho prevodu práva v plnom rozsahu vzťahovalo už pred touto novelou na 

základe § 853, ods. 1 Občianskeho zákonníka a čo mali zmluvné strany a najmä veritelia 

rešpektovať ako dobré mravy, chrániace vzájomnú vyváženosť práv a povinností 

zmluvných strán, pri aplikácii zabezpečovacieho prevodu práva. 

 

Touto novelou bol v podstate vytvorený duplicitný systém dvoch týmto pádom takmer 

zhodných konkurenčných nástrojov zabezpečenia záväzkov, a to záložného práva 

a zabezpečovacieho prevodu práva.  

Slovami Rakúskeho práva a výkladu, zákonodarcom bol prelomený tradičný princíp ručného 

zálohu, ako princíp dostačujúci na zabezpečenie záväzkov. 

 

Vzhľadom na túto právnu úpravu je možné, že sa zabezpečenie záväzkov záložným právom, 

stane obsolétnou právnou úpravou a  jej využitie sa zmení iba na zdroj „primeraného 

výkladu“ ustanovení pre účely zabezpečovacieho prevodu práva. 

 

Takýto vývoj je logicky predpokladateľný, nakoľko postavenie veriteľa pri zabezpečovacom 

prevode práva je oveľa silnejšie ako postavenie záložného veriteľa. 

 

Je však otázkou, či takéto postavenie je na mieste, s ohľadom na potrebu spravodlivého 

usporiadania vzťahov medzi dlžníkom a veriteľom a aj s ohľadom na všeobecne v EU 

uznávaný a presadzovaný záujem ochrany spotrebiteľa, v danom prípade ochrany dlžníka. 

 

Jednoznačne takáto právna úprava prelamuje doteraz u nás formálne rešpektovaný princíp 

záložného práva ako dostatočne silného spôsobu zabezpečenia záväzkov, čo ukázala aj právna 

prax.  

 

Vzhľadom na novú právnu úpravu zabezpečovacieho prevodu práva, ktorá je viac menej 

zhodná s právnou úpravou záložného práva, je otázkou, aký význam má vlastne prevod aj 

samotného holého vlastníckeho práva k veci slúžiacej na zabezpečenie, ak postavenie 

záložného veriteľa má taký charakter, že tento má právo rovnakým spôsobom ako veriteľ pri 
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zabezpečovacom prevode práva vec speňažiť, má právo na oddelené uspokojenie pri 

konkurznom konaní a nárok na prednostné uspokojenie jeho pohľadávky z predaja založenej 

veci v prípade výkonu rozhodnutia. 

 

Zdá sa, že význam zrovnoprávnenia zabezpečovacieho prevodu z hľadiska „ratio legis“, teda 

dôvodu jeho vzniku, neexistuje. 

 

Aký je teda potom dôvod takejto novej právnej úpravy. Keďže „ratio legis“ v zmysle právnej 

úpravy toho, čo je potrebné a doteraz upravené nebolo neexistuje, ako jediný dôvod sa nám 

objaví pri ohliadnutí sa do minulosti.  

 

Týmto dôvodom je teda zrejme legalizácia právnou praxou zaužívaného, zdanlivo legálneho, 

avšak dobrým mravom a eurokoformnému výkladu odporujúceho, spôsobu využitia tohto 

právneho inštitútu pri súčasnej snahe o zaplátanie právnej úpravy tak, aby nedochádzalo 

k javom, ktoré umožnila nedokonalá právna úprava, „tvorivý“ výklad právnej praxe v rámci 

princípu „zmluvnej voľnosti“, nerešpektovanie dobrých mravov a právnej kultúry a hlavne 

úplná a ohromujúca rozhodovacia nečinnosť súdov v týchto veciach, nečinnosť najvyššieho 

súdu pri výklade aplikácie tohto právneho inštitútu, ako aj pri výklade dobrých mravov, ako aj 

nečinnosť ostatných štátnych orgánov, najmä prokuratúry, pri potieraní protispoločenských 

javov, ktoré sa takouto právnou praxou rozšírili.  

 

Avšak takéto dôvody sú pre takéto nevídané, právnej kultúre v Európe neznáme, zavedenie 

dvoch duplicitných režimov záložného práva a zabezpečovacieho prevodu práva 

nedostatočné a navyše takáto úprava má ďalekosiahlejší dosah ako sa na prvý pohľad zdá.  

 

Spôsob právnej úpravy, zrovnoprávňujúci zabezpečovací prevod práva so záložným právom 

je totiž neprimeraný aj z toho dôvodu, že hoci zdanlivo chráni dlžníka pred zneužívaním 

postavenia veriteľa v rámci zabezpečovacieho prevodu práva tým, že špecifikuje jednotlivé 

práva a povinnosti, celkovo z hľadiska rozsahu možností veriteľa pre zabezpečenie svojej 

pohľadávky posúva misku váh vzájomných práva a povinností oveľa viac na stranu 

veriteľa, ako tomu bolo doteraz, pretože umožňuje veriteľovi výkon rovnakých práva za 

rovnakých podmienok, ako je tomu pri záložnom práve, avšak pri oveľa silnejšom 

právnom postavení veriteľa, vzhľadom na jeho vlastnícke právo k veci poskytnutému na 

zabezpečenie. 
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Uvedená novela č. 568/2007 Z.z. teda síce z hľadiska užšieho jedného spôsobu zabezpečenia 

záväzkov, a to zabezpečovacieho prevodu práva posúva právnu úpravu zdanlivo smerom 

k eurokonformnej právnej úprave, najmä s ohľadom na smernice EU v oblasti ochrany 

spotrebiteľa a smerom väčšej právne istote tak dlžníka, ako aj veriteľa, avšak z hľadiska 

celkovej právnej úpravy zabezpečenia záväzkov a z hľadiska postavenia dlžníka, ako 

spotrebiteľa finančných služieb, je nová právna úprava v priamom rozpore s účelom 

smerníc na ochranu spotrebiteľa, pretože práva veriteľov z hľadiska rozsahu ich 

zákonných možností pri zabezpečovaní pohľadávok z úverov rozširuje na úkor dlžníka 

/spotrebiteľa/, ktorý bude vo svojom právnom postavení s ohľadom na prevod aj 

vlastníckeho práva ešte slabší ako bol doteraz, pri štandartne zaužívanom záložnom 

práve. 

 

Takto formulovanú novelu, s ohľadom na jej vyššie uvedený nedostatok, t.j. že bude 

umožňovať väčšie obmedzenie dlžníka, ako je za účelom zabezpečenia splnenia jeho 

záväzkov voči veriteľovi nevyhnutne potrebné (s ohľadom na rovnakú funkciu, rovnaký 

spôsob realizácie, rovnaké práva a povinnosti veriteľa pri uspokojení záväzku realizáciu 

zabezpečovacieho práva ako je tomu pri záložného práva), bude zrejme možné napadnúť na 

príslušných súdoch EU z dôvodu, že táto úprava je a v rozpore s viacerými primárnymi 

a sekundárnymi zdrojmi práva EU, ktoré garantujú slobodu podnikania a ochranu spotrebiteľa 

(dlžníka). 

 

Takisto je takáto právna úprava zrejme napr. v rozpore so záujmami tretích osôb, najmä iných 

veriteľov, pretože zabezpečovacím prevodom práva sú ostatní veritelia plne vylúčení 

z prípadného uspokojenia svojich pohľadávok z predmetu, z ktorého by pri záložnom práve 

mohli byť uspokojení po uspokojení pohľadávky prvého veriteľa v poradí, čo by napr., ako je 

uvedené v časti 4. tejto práce bolo v nemeckom právnom poriadku v rozpore s dobrými 

mravmi, v dôsledku naplnenia skutkovej podstaty v oblasti ochrany pred poškodzovaním 

tretích osôb. 

 

Z toho istého dôvodu je pri uprednostnení zabezpečovacieho prevodu práva (pri rovnakých 

možnostiach aké má záložné právo) aj dlžník neprimerane obmedzený pri svojich 

možnostiach brať na seba ďalšie záväzky, ktoré by mohol zabezpečiť tým istým predmetom 

/napr. s ohľadom na jeho väčšiu hodnotu/, preto je z tohto pohľadu takáto právna úprava, do 
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voľby ktorej bude dlžník prirodzene veriteľom „tlačený“ zo dôvodu veriteľovho lepšieho 

postavenia z hľadiska iných veriteľov, v rozpore so základným princípom „slobody 

podnikania“, ktorý sa odráža vo viacerých prameňoch práva EU. 

 

Z vyššie uvedeného dôvodu skutočnou právnou úpravou Zabezpečovacieho prevodu práva s 

„ratio legis“ by bola právna úprava, ktorá jasne vymedzí zmysel zabezpečovacieho prevodu 

práva bez toho, aby tým bola doteraz akceptovaná „právna sila“ veriteľa pri zabezpečení 

záväzkov posunutá ďalej v prospech už aj tak vždy ekonomicky silnejšieho veriteľa.  

 

Takouto právnou úpravou by mohla byť napr. jednoduchá právna úprava, ktorá by obsahovala 

iba dve jednoduché upresnenia oproti právnej úprave platnej pred 1.1.2008, a to, že  

  

i) zabezpečovací prevod práva nie je možné použiť na zabezpečenie záväzkov, pokiaľ  

jeho použitím dochádza k obchádzaniu ustanovení o záložnom práve.  

 

ii) pri zabezpečení záväzkov zabezpečovacím prevodom sa primerane použijú ustanovenia 

o záložnom práve 
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4. Dobré mravy 

 

4.1. Význam dobrých mravov v pozitívnom práve 

 

Ako je už v tejto práci uvedené vyššie, dobré mravy, s ohľadom na ich zapracovanie 

v civilnom kódexe v časti týkajúcej sa platnosti právnych úkonov, predstavujú, popri 

kogentných zákonných ustanoveniach jeden z limitov, teda ohraničení autonómie právnych 

subjektov v súkromnom práve. 

 

V dôsledku toho, že rozpornosť s dobrými mravmi má za následok tak závažnú ujmu, akou je 

absolútna neplatnosť právneho úkonu, má teda skúmanie a ujasnenie problematiky dobrých 

mravov rovnaký význam, ako skúmanie pozitívneho práva. 

Pretože sa teda jedná o pozitívno-právnu kategóriu so závažnými právnymi dôsledkami, nie je 

na mieste nihilistický postoj k pojmu k dobrých mravov, ako k niečomu, čo nemožno dobre 

definovať a s takýmto lacným, pohodlným a žiaľ často používaným odôvodnením sa stavať 

k tomuto pojmu chrbtom, či obrazne povedané „strkať hlavu do piesku“, ako to robí naša 

právna prax. 

 

4.2. Pôvod pojmu dobré mravy a jeho definície  

 

4.2.1. Historické ponímanie dobrých mravov 

 

Pojem „dobré mravy“ má pôvod v rímsko-právnej tradícii, kde sa pod názvom „boni mores“ 

označujú mimoprávne štandardy správania. 

 

Je taktiež známa definícia, podľa ktorej je zmluva v rozpore s dobrými mravmi, ak „vykazuje 

zjavné znaky výstrednosti, ktoré sú schopné pobúriť slušného človeka“40 

 

Papinián definuje, že v rozpore s dobrými mravmi sú úkony, ktoré sa priečia „pietatem 

existimationem verecundiam nostram“, teda hodnoty, ktoré stmeľujú a udržujú v súdržnosti 

                                                 
40 Salač, J. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, str. 9 
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spoločenstvo ľudí, najmä zmysel pre povinnosť a prirodzená úcta k bohom, rodičom, 

príbuzným, prirodzený rešpekt k človeku ako súčasti spoločnosti“41 

 

Iný autor definuje, že: 

Dobré mravy sú východiskom pre korekciu neprijateľných (neférových) zmluvných ustanovení 

začlenených do zmlúv na základe nerovnosti postavenia a vyjednávacích schopností 

zmluvných strán.42 

 

Autori Zweigert, K. – Kötz, H. v práci Einführung in die Rechtsvergleichung, uvádzajú, že 

rozpor s dobrými mravmi daný aj vtedy, ak medzi plnením jednej strany a protiplnením druhej 

strany je daný výnimočný a neprimeraný nepomer.43 

 

 

4.2.2 Súčasné ponímanie dobrých mravov v právnej praxi iných štátov 

 

V kontinentálnom práve je pojem dobrých mravov rozpracovaný a definovaný najmä z nášho 

pohľadu veľmi významných právnych kultúrach, a to v nemeckom,  rakúskom práve 

a švajčiarskom práve, ďalej v českom práve, ako aj vo francúzskom práve, hoci toto termín 

dobrých mravov nepoužíva, a používa širší termín „verejného poriadku“. 

 

V nemeckom práve je známa a všeobecne prijímaná definícia Ríšskeho súdneho dvora (v 

medzivojnového najvyššieho nemeckého súdu), podľa ktorého je daný rozpor s dobrými 

mravmi, ak je „obsah zmluvy v rozpore s citom pre slušnosť a s pravidlami slušnosti, ako ich 

uznávajú všetci slušní a spravodlivo zmýšľajúci ľudia“.44 

 

Podľa uznesenia Najvyššieho Súdu ČR č. 21 Cdo 2898/2005 „dobrými mravy v 

občanskoprávních vztazích se v soudní praxi rozumí soubor společenských, kulturních a 

mravních pravidel chování, který je vlastní obecně uznávaným vzájemným vztahům mezi lidmi 

a mravním principům společenského řádu a který v historickém vývoji osvědčil jistou 

                                                 
41 Salač, J. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, str. 11 
42 Salač, J. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, str. 12 
43 Salač, J. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, str. 12 
44 Salač, J. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, str. 12 
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neměnnost, vystihujíce podstatné historické tendence jsou sdíleny rozhodující částí 

společnosti, a mají povahu norem základních“45 

 

Podľa nálezu Ústavního soudu ČR zo dňa 26.2.1998, sp. zn. II. ÚS 249/97, uverejneného pod 

č. 14 v Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, roč. 1998, sa za dobré mravy považuje  

 

„souhrn etických, obecně zachovávaných a uznávaných zásad, jejichž dodržování je mnohdy 

zajišťováno i právními normami tak, aby každé jednání bylo v souladu s obecnými morálními 

zásadami demokratické společnosti“46  

 

4.3 Stanovenie všeobecných charakteristických znakov dobrých mravov 

 

4.3.1. Zákonnosť 

 

Je nepochybné, že dobré mravy, ako normy správania sa musia spĺňať podmienku, že sa jedná 

o normy, ktoré sú v súlade so zákonom, resp. neodporujú zákonu.  

Preto za dobré mravy nikdy nebude možné považovať normy správania a za konanie v súlade 

s dobrými mravmi nebude možné považovať konania, vrátane uzatvorenia právnych úkonov, 

ktoré sú v rozpore s akýmkoľvek platným všeobecne záväzným právnym predpisom.  

 
 
 

4.3.2. Charakter normy 

 

Na to, aby sa mohlo jednať o rozpor s dobrými mravmi, je potrebné, aby bol konkrétny 

spoločenský vzťah sformulovateľný do normy správania sa, teda jasne a zrozumiteľne 

formulovaného pravidla správania sa, ktorý má obvykle povahu zákazu alebo príkazu.  

 

Pre mnohorakosť spoločenských vzťahov bude mnohokrát bude takéto stanovenie morálnej 

normy náročné. Na to, aby sme boli schopní posúdiť súlad s dobrými mravmi, na rozdiel od 

zákonných noriem, nie je potrebné subsumovanie daného správania pod istú, konkrétnu 

všeobecnú normu správania, ale v takomto prípade, kedy nie sme schopní takúto 

                                                 
45 www.nsoud.cz 
46 www.nsoud.cz  
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sformulovateľnú a známu normu správania sa stanoviť alebo identifikovať, je možné vytvoriť 

normu správania sa sui generis, tak povediac ušitú na mieru danej situácie. 

  

Tento názor potvrdzuje aj rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR  uvedených v rozhodnutí č. 21 

Cdo 1484/2004-94, v ktorom ako dovolací súd dospel k záveru, že „ustanovení § 3 odst. 1 

občanského zákoníku (o tom, že výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních 

vztahů nesmí být v rozporu s dobrými mravy) patří k právním normám s relativně neurčitou 

(abstraktní) hypotézou, tedy k takovým právním normám, jejichž hypotéza není stanovena 

přímo právním předpisem a které přenechávají soudu, aby podle svého uvážení v každém 

jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného 

okruhu okolností47 

 

 

4.3.3. Subjektívna stránka – akceptácia  

 

Dobré mravy, ako norma správania sa určitej spoločenskej skupiny, nemajú za sebou na 

rozdiel napríklad od  zákonných noriem, priame formálne nástroje vynútiteľnosti 

a vykonateľnosti. 

 

Preto na rozdiel od zákonných a iných všeobecne záväzných právnych noriem, je pre 

vykonateľnosť takýchto noriem potrebné, aby takéto normy boli skutočne a dobrovoľne 

akceptované väčšinou príslušníkov dotknutej spoločenskej skupiny, ktorou môže byť tak celá 

spoločnosť v rámci daného právneho poriadku, resp. národ., ako aj určitá spoločenská skupina 

v špecializovanom odvetví. 

 

Slovami definície dobrých mravov Ríšskeho súdneho dvora (v medzivojnového najvyššieho 

nemeckého súdu) je daný rozpor s dobrými mravmi, ak je „obsah zmluvy v rozpore s citom 

pre slušnosť a s pravidlami slušnosti, ako ich uznávajú všetci slušní a spravodlivo zmýšľajúci 

ľudia“.48 

 

To čo „je slušné“, resp. u nás ľudovo povedané, to, čo „sa patrí“, je jednoznačne a bez 

pochyby konaním v súlade s dobrými mravmi. 

                                                 
47 www.nsoud.cz 
48Salač, J. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, str. 9 
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Naopak, ak možno konštatovať o nejakom správaní, že „to sa nepatrí“, resp. „je neslušné“, 

resp.„je v rozpore s pravidlami slušnosti“ jedná sa zrejme o konanie v rozpore s dobrými 

mravmi. 

 

Názor na konkrétne správanie z hľadiska morálky sa mení v čase, preto je pre zistenie súladu 

konkrétneho správania s dobrými mravmi potrebné skúmať subjektívnu stránku v časovom, 

resp. historicko-kultúrnom kontexte.  

 

Zdroje zistenia subjektívnej stránky 

 

Pre účely zodpovedania otázky, či je naplnená „subjektívna“ stránka, teda či to, či ono je 

akceptované ako konanie v súlade, či v rozpore s dobrými mravmi, je podstatná odpoveď na 

otázku, kto je kvalifikovaným subjektom na konštatovanie, či to, či ono je v súlade či rozpore 

s dobrými mravmi. Takýmito kvalifikovanými subjektami sú príslušníci dotknutej 

spoločenskej skupiny, resp. obvyklí účastníci dotknutých spoločenských vzťahov 

a v konečnom dôsledku sudcovia, rozhodujúci v konkrétnych právnych veciach o súlade, či 

rozpore s dobrými mravmi. 

 

S ohľadom na uvedené kvalifikované subjekty schopné určiť súlad, či nesúlad s dobrými 

mravmi, je možné určiť aj spôsob zistenia súlade, či nesúladu s dobrými mravmi, ktorými 

môžu byť: 

 

i) anketa, empirické zisťovania  

 

Významným spôsobom zistenia akceptácie konkrétnej normy dobrých mravov môže byť 

anketa, alebo iný druh odpovede reprezentatívnej vzorky dotknutej spoločenskej skupiny, 

v ktorej sa dané posudzované spoločenské vzťahy vyskytujú, na otázku druhu:  

a) je podľa Vášho názoru dané konanie v súlade / v rozpore s dobrými mravmi alebo 

b) patrí sa, resp. je slušné / nepatrí sa, resp. je neslušné podľa vášho názoru .......... . 

 

ii) vyjadrenie relevantných subjektov v danej oblasti vzťahov 
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Takýto spôsob zistenia akceptácie pripadá do úvahy napríklad v oblasti záväzkov na 

poskytnutie peňažného plnenia, kde merítko pre rozpor, či súlad s dobrými mravmi 

predstavujú obvyklé podmienky požadované v danom čase miestnymi bankami.  

Obdobný spôsob zisťovania dobrých mravov v danej oblasti by však pripadal do úvahy aj 

v iných oblastiach právnych vzťahov, najmä v oblasti spadajúcej do nekalosúťažného konania 

v konkrétnom druhu podnikania, ako osobitného druhu konaní v rozpore s dobrými mravmi, 

upraveného aj priamo v Obchodnom zákonníku. 

 

iii) písomné kódexy dobrých mravov 

 

Ešte jednoduchšia identifikácia akceptácie istého správania, ako dobrých mravov je v oblasti 

špeciálnych druhov vzťahov, ako sú  obchodné vzťahy pri ktorých existujú písomné 

„všeobecné zvyklosti“ alebo obdobné písomné kódexy noriem. 

V takýchto prípadoch sa pri hodnotení, či sa jedná o konanie v súlade alebo rozpore 

s dobrými mravmi, či ich podskupinou, obchodnými zvyklosťami, či zásadami poctivého 

obchodného styku, sa možno oprieť aj o existujúcu písomnú normu, ktorá vzhľadom na 

to, že vôbec existuje, bola zrejme demokratickým spôsobom odobrená väčšinou 

účastníkov spoločenských vzťahov, organizovaných v rámci subjektu, ktorý takéto 

„všeobecné zvyklosti“ vydal. Aj tu je však potrebné skúmať, aký podiel účastníkov 

daných spoločenských vzťahov organizácia, ktorá všeobecné zvyklosti kodifikovala, 

zastupuje, pretože sa môže jednať iba o menšinovú skupinu. 

 

iv) sudcovské právo 

 

Vyššie uvedené spôsoby zistenia akceptácie príslušného konania ako v súlade, či nesúlade 

s dobrými mravmi má z právneho hľadiska viac-menej pomocný, resp. dôkazný charakter. 

 

V konečnom dôsledku totiž z hľadiska práva a dôsledkov, ktoré právny poriadok spája so 

súladom, či nesúladom s dobrými mravmi, je podstatný názor súdu, rozhodujúceho 

v konkrétnej právnej veci, najmä právne vety vyslovené v príslušných rozhodnutiach 

vyšších súdov, teda u nás by to mali byť najmä rozhodnutia krajských súdov 

rozhodujúcich vo veciach v druhej inštancii a najmä rozhodnutia a zjednocovacie 

stanoviská Najvyššieho súdu SR.  
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Povahu a pôvod dobrých mravov v tzv. sudcovskom práve potvrdzuje aj samotný citát, 

tvoriaci motto tejto práce: 

 

„..... Preto nás právnikov nazývajú kazateľmi, pretože pestujeme spravodlivosť 

a usilujeme sa poznať dobré a spravodlivé. My určujeme rozdiel medzi poctivým 

a nepoctivým a určujeme čo je zákonné a protiprávne.“ (Justinian, Digesta 1.1.1.1 (533 

A.D.)  Ulpian v Prvej Knihe  Inštitúcií (ca. 230 A.D.)49 

 

Z tohto hľadiska je možné považovať klauzulu o dobrých mravov za najpodstatnejšiu 

bránu do prirodzeno-právneho ponímania práva v rámci nášho, doteraz takmer výlučne 

formálno-právne ponímaného právneho systému. 

 

Aký veľký význam sudcovské právo má, je vidno u nás práve v oblasti dobrých mravov, 

keď v dôsledku nedostatku príslušných rozhodnutí sa ustanovenie § 3 a § 39 OZ v časti 

ohľadne „dobrých mravov“ stáva viac – menej obsolétnym a neplní svoju funkciu.  

 

 
4.3.4. Objektívna stránka – princíp equity  

 

Popri subjektívnej stránke, ktorou je akceptácia, je potrebné aby konkrétna zistená „sui 

generis“ norma dobrých mravov spĺňala aj objektívnu požiadavku vyváženosti, alebo aj 

spravodlivého usporiadania vzťahov, teda aby zodpovedala princípu equity, z ktorého 

samotný pojem „dobré mravy“ vychádza. 

Požiadavku spravodlivého usporiadania vzťahov v zmluvných vzťahoch je možné 

konkretizovať najmä v požiadavke 

a) vyváženosti práv a povinností (zodpovednosti/resp. záväzkov) konkrétneho účastníka 

právneho vzťahu 

b) primeranosti rozsahu práv konkrétneho účastníka k právam ostatných účastníkov, tak 

aby rozsah práv jedného z účastníkov nebol na úkor iného účastníka, teda požiadavke 

vyváženosti práv a povinností medzi účastníkmi právneho vzťahu navzájom 

 

Bez zohľadnenia objektívnej stránky, čisto na základe konštatovania subjektívnej akceptácie 

určitej spoločenskej normy relevantnou časťou účastníkov dotknutých spoločenských vzťahov 

                                                 
49 http://faculty.cua.edu/Pennington/Law111/JusticeDefinitions.htm 

 65



by sme totiž mohli dospieť k záveru, že k dobrým mravom môžu patriť napríklad aj konania, 

schvaľované, uznávané a vykonávané organizovanou skupinou za účelom svojho obohatenia, 

ktoré inak možno charakterizovať ako konania, ktoré nie sú zjavne v rozpore so zákonom, ako 

je tomu napríklad v prípade ponechávania si Zabezpečovacích predmetov veriteľmi v prípade 

najmä tzv. rýchlych pôžičiek od tzv. požičovní, či bankových domov, záložní, tzv. 

nebankových subjektov, a podobne. Takáto organizovaná skupina osôb, -účastníkov daných 

spoločenských vzťahov na strane veriteľa, je bezpochyby presvedčená o tom, že spôsob, 

akým pôžičky poskytuje a zabezpečuje, vrátane ponechania si Zabezpečovacieho predmetu 

bez ohľadu na príkry rozdiel v hodnote zabezpečenej pohľadávky a v hodnote 

Zabezpečovacieho predmetu, je v úplne v poriadku, teda že je súlade s dobrými mravmi. 

 

 

Podstata porušenia dobrých mravov v zmluvnom práve - neprimeranosť - hrubý 

nepomer  

 

Podstata rozporu s dobrými mravmi v záväzkových vzťahoch spočíva práve v nesplnení 

objektívnej stránky dobrých mravov, t.j. v nerešpektovaní požiadavky vyváženosti, resp.  

spravodlivého usporiadania príslušných vzťahov. 

 

Porušenie rovnováhy, rakúskym OGH nazývanej aj „ekvivalencie“ sa prejavuje najmä ako  

neprimeranosť konkrétneho dojednania, či celého právneho úkonu, a obvykle táto 

nerovnováha, či neprimeranosť spočívajúca najmä 

 

- v hrubom nepomere, či už vzájomných plnení zmluvných strán navzájom, alebo práv 

a povinností jednej zmluvnej strany, alebo 

 

- v tom, že sú podstatným spôsobom prekročené (alebo inak na úkor jednej zo strán 

prelomené) obvyklé podmienky v danej oblasti vzťahov. Napr. v oblasti pôžičiek a úverov 

sa za obvyklé podmienky berú podmienky požadované bankami.  
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Podľa rakúskeho OGH: 

 

„Rozpor s dobrými mravmi predstavuje také konanie, ktoré je zjavne právne neprijateľné, 

pretože je z hľadiska oprávnených záujmov strán a spoločnosti hrubo nevyvážené.“50 

 

Podľa rozhodnutia NS ČR č. 21 Cdo 1484/2004 

 

 „nepřiměřenou a tedy odporující dobrým mravům je zpravidla taková výše úroků sjednaná ve 

smyslu ustanovení § 658 odst.1 obč. zák., která podstatně přesahuje úrokovou míru v době 

jejich sjednání obvyklou, stanovenou zejména s přihlédnutím k nejvyšším úrokovým sazbám 

uplatňovaným bankami při poskytování úvěrů nebo půjček.“51 

 

Pri posúdení porušenia tejto stránky dobrých mravov má najdôležitejšiu úlohu práve sudca, 

pretože on je v konečnom dôsledku tou osobou, ktorá zvažuje (judge – zvažovať) a „váži“ na 

pomyselnej miske spravodlivosti a pokiaľ zváži, že v danom prípade je prítomný 

kvalifikovaný nepomer, má právomoc rozhodnúť o tom, že konkrétne konanie, dojednanie, či 

právny úkon je na základe takéhoto zvažovania v rozpore s dobrými mravmi. 

 

Sudca má teda pri rozhodovaní o súlade s dobrými mravmi dve pozície. V prvej rozhoduje o 

subjektívnej stráne, t.j. o tom, či dané „sui generis“ vytvorené pravidlo - normu akceptuje ako 

dobrú a spravodlivú, a pokiaľ ho akceptuje, potom v druhej pozícii „zvažuje“ a „váži“, či sa 

v danom konkrétnom posudzovanom prípade jedná o také príkre porušenie daného 

akceptovaného pravidla, ktoré predstavuje kvalifikovanú nevyváženosť, nerovnováhu, 

neekvivalenciu, nepomer, nespravodlivosť, ktorá spôsobuje rozpor s dobrými mravmi a teda 

aj absolútnu neplatnosť daného právneho úkonu, či úkonov a s tým spojené všetky zákonné 

dôsledky.  

 

Kedy sa už jedná o kvalifikovanú nerovnováhu nie je presne určené. Závisí to zrejme aj od 

ostatných okolností konkrétnej posudzovanej situácie, prípadne od obvyklých podmienok 

v danej oblasti vzťahov.  

 

                                                 
50 Salač, J. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, str. 56 
51 www.nsoud.cz 
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S ohľadom na okolnosti môže byť nerovnováha kvalifikovaná najmä ak pri číselne 

vyjadriteľnom plnení (istina v.s úroky, alebo istiny v.s. úroky z omeškania, istina v.s. hodnota 

zábezpeky) presahuje násobkami (t.j. 2 krát, 3 krát a viac krát) to, čo je obvyklé.  

S ohľadom na ďalšie okolnosti, ktoré posúvajú celkový nepomer v prospech veriteľa (iné 

jednostranné klauzuly a celkový charakter právneho úkonu, zneužívajúci úmysel veriteľa 

a pod.) nie je však nevyhnutné, aby sa pri posudzovaní číselne vyjadriteľných plnení jednalo 

o nepomer dosahujúci násobky. Napr. v prípade úverov či pôžičiek je možné sa stretnúť aj 

s takým merítkom - hranicou nerovnováhy, ktorá spôsobuje rozpor s dobrými mravmi, podľa 

ktorej by veriteľ nemal na úrokoch, či inak vyjadrenej odmene zarobiť za celé obdobie trvania 

vzťahu viac ako je 100 % poskytnutej istiny. 

Hrubý nepomer môže byť spôsobený aj celkovým zhodnotení všetkých vzájomných plnení, 

teda tak číselne vyjadriteľných, ako aj nepeňažných.  

 
 

K otázke kvalifikácie hrubého nepomeru ako dôvodu rozporu s dobrými mravmi sa vyjadruje 

česká, rakúska aj nemecká judikatúra. 

 

Podľa rakúskeho a českého výkladu nie je otázka pohnútky veriteľa pre rozpor s dobrými 

mravmi spôsobený hrubým (teda kvalifikovaným, nie akýmkoľvek) nepomerom medzi 

vzájomnými plneniami až taká relevantná.  

S týmto názorom je na mieste sa stotožniť, pretože samotný hrubý nepomer (bez ohľadu na 

pohnútky strán) je v priamom rozpore so základom pojmu „dobré mravy, a to s princípom 

„equity“, teda požiadavkou vyváženosti, či ekvivalencie, ako to nazýva rakúsky OGH. 

  

Prisudzovanie relevantnosti pohnútky (teda subjektívneho postoja jedného z účastníkov 

vzťahu) pri existencii „hrubého“, teda kvalifikovaného nepomeru, samo o sebe porušuje 

princíp equity, pretože zvýhodňuje poškodzujúcu stranu v tom, že jej musí byť dokázaná 

„škodlivá“ pohnútka, čo môže byť v praxi veľmi ťažké, alebo aj nemožné. 

 

Objektívny prístup, má k stanoveniu rozporu s dobrými mravmi z dôvodu hrubého nepomeru 

Najvyšší súd ČR, a to v oblasti pôžičiek, keď konštatuje v Uznesení č. 21 Cdo 2898/2005, že  

 

“dobrými mravy v občanskoprávních vztazích se v soudní praxi rozumí soubor společenských, 

kulturních a mravních pravidel chování, který je vlastní obecně uznávaným vzájemným 
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vztahům mezi lidmi a mravním principům společenského řádu a který v historickém vývoji 

osvědčil jistou neměnnost, vystihujíce podstatné historické tendence jsou sdíleny rozhodující 

částí společnosti, a mají povahu norem základních, a že nepřiměřeně vysoké úroky sjednané 

při peněžité půjčce jsou obecně považovány za odporující obecně uznávaným pravidlům 

chování a vzájemným vztahům mezi lidmi a mravním principům společenského řádu“52,  

 

teda neprimerane vysoké úroky sú objektívne v rozpore s dobrými mravmi, bez ohľadu na 

pohnútku veriteľa alebo iné okolnosti. 

 

„Pro závěr, zda dohodnuté úroky jsou nepřiměřené a tedy odporující dobrým mravům, však 

tato hlediska nemohou být významná. V souladu s dobrými mravy při sjednávání úroků při 

peněžité půjčce je takové jednání věřitele, který se při peněžité půjčce \"spokojí\" - bez ohledu 

na to, v jaké situaci se nachází dlužník - s přiměřenou výší úplaty (odměny) za užívání 

půjčené jistiny a který tedy své volné peněžité prostředky hodlá \"zhodnotit\" běžným 

(obvyklým) způsobem rovněž v případě, že dlužník uzavírá smlouvu o půjčce v situaci pro něj 

obtížné.“ 

 

Názor, že hrubý nepomer automaticky, sám o sebe spôsobuje rozpor s dobrými mravmi 

zastáva aj rakúska judikatúra v oblasti civilno-právnej úpravy úžery, ako druhu konania 

v rozpore s dobrými mravmi (SZ 1970, 43/194), ktorá konštatuje, že  

úmysel poškodiť poškodeného nemusí byť prítomný, postačuje vedomie o nepomere medzi 

plnením a protiplnením, ktorý musí byť daný pri uzatváraní zmluvy.  

teda pri civilno-právnom pojme „úžera“ nie je potrebný úmysel, ale stačí hrubá 

nedbanlivosť.53 

 

Podľa rozhodnutia nemeckého najvyššieho súdu (Bundesgerichtshof / BGH) z roku 1982  

Nie každý nepomer medzi plnením a protiplnením zo záväzku vedie k rozporu s dobrými 

mravmi.  

Aby sa jednalo o rozpornosť daných záväzkov s dobrými mravmi, musí sa jednať o zjavný, 

alebo inak hrubý nepomer medzi vzájomnými plneniami.54 

  

                                                 
52 www.nsoud.cz 
53 Salač, J. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, str. 59 
54 Salač, J. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, str. 45 
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Pre zistenie hrubého nepomeru je podľa nemeckej judikatúry potrebné vychádzať 

z objektívnej, t.j. relevantnej trhovej hodnoty vzájomných plnení, nie subjektívnej 

hodnoty, teda zo subjektívneho ohodnotenia plnení zmluvnými stranami. 

Celkový hrubý nepomer vzájomných plnení nemusí byť spôsobený iba kvantitatívnymi 

faktormi, ako je hodnota plnení, alebo úroky, ale aj stanovenie neprimeraných podmienok 

v prospech veriteľa a neprospech dlžníka.55 

 

Časť nemeckej judikatúry je pritom toho názoru, že samotný hrubý nepomer spôsobuje 

rozpornosť s dobrými mravmi, iná časť požaduje popri hrubom nepomere ešte ďalší faktor, 

napríklad odsúdeniahodnú pohnútku veriteľa. 

Podľa nemeckej judikatúry musia byť splnené 4 podmienky pre konštatovanie, že sa jedná 

o rozpor s dobrými mravmi z dôvodu hrubej nerovnováhy medzi vzájomnými plneniami: 

1. hrubý nepomer 

2. veriteľ pri dojednávaní zmluvy vedome využil slabšiu hospodársku situáciu dlžníka 

k zakotveniu pre seba výhodných klauzúl 

3. veriteľ dohodne objektívne dobrým mravom odporujúci obsah úverovej zmluvy za 

ľahkomyseľným predpokladom, že dlžník pristupuje na tento pre neho nevýhodný zmluvný 

obsah na základe svojej slabšej hospodárskej situácie 

4. veriteľ konal na základe zavrhnutiahodnej pohnútky 

 

 
 

4.3.5. Konkrétne okruhy spoločenských vzťahov 

 

Z kauzistiky rôznych štátov vyplýva, že k posudzovaniu z hľadiska dobrých mravov dochádza 

obvykle v určitom, konkrétnom okruhu spoločenských vzťahov, teda určité normy dobrých 

mravov sa spravidla vzťahujú na konkrétny a do značnej miery určitý okruh spoločenských 

vzťahov.  

 

Vyspelá nemecká judikatúra a právna prax dosiahla značný stupeň kategorizácie  

všeobecných negatívnych faktorov, ktoré spôsobujú rozpor s dobrými mravmi a nazýva ich 

                                                 
55 Salač, J. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, str. 46 
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skutkové podstaty dobrých mravov, pričom sa jedná najmä o nasledovné „skutkové 

podstaty“56:  

 

1. v oblasti zabezpečenia uznávaných hodnotových poriadkov: do tejto skupiny patrí 

 i) rešpektovanie základných práv a slobôd a ďalších ústavných zásad,  

ii) úcta k zásadám rodinného a manželského života a  

iii) eliminácia stavovských protiprávnych aktov a aktov in fraudem legis 

 

2. v oblasti ochrany proti obmedzeniu sféry osobnej slobody: do tejto skupiny patrí  

 i) neprimerane dlhé záväzkové vzťahy  

ii) ďalekosiahla strata, resp. vzdanie sa hospodárskej samostatnosti 

iii) v minulosti tzv. nevoľnícke zmluvy a zmluvy o dodávkach piva 

iv) v súčasnosti najmä prípady tzv. konkurenčné doložky v pracovných a obchodných 

zmluvách 

v) akceptácia neprimeraných čestných prehlásení a rôznych obmedzení rozvoja 

osobnosti 

 

3. ochrana proti zneužívaniu mocenského postavenia:  

i) sankcionovanie situácií, ktoré vyplývajú z neúmernej prevahy jednej strany (napr. 

zneužitie monopolu, opatrenia zneužívajúce postavenia prenajímateľa, či 

zamestnávateľa) 

ii) alebo naopak z neúmernej slabosti druhej strany (zmluvy, v rámci ktorých sa 

získavajú výhody na úkor cudzej tiesne a núdze) 

 

4. ochrana proti poškodzovaniu tretích osôb:  

Táto kategória často pôsobí spoločne s predchádzajúcou, pretože typicky oslabený kontrahent 

môže byť ochotný pristúpiť na zmluvu, ktorá poškodzuje práva či nároky zo zabezpečovacích 

úkonov tretích osôb.  

Táto kategória zahŕňa 

i) zmluvy za účelom poškodenia veriteľa 

 ii) poškodenie predkupných práv 

 iii) záväzok na porušenie zmluvy s treťou osobou 

                                                 
56 Salač, J. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, str. 34 
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 iv) manipulácia s cennými papiermi a pod. 

 

5. ochrana proti neprimeraným poruchám pomeru plnení a protiplnení zo záväzku: 

Podľa nemeckého prístupu si tento prípad vyžaduje spolupôsobenie iného negatívneho 

faktoru, avšak mimoriadny nepomer medzi plnením a protiplnením môže konštituovať 

rozpor s dobrými mravmi a neplatnosť právneho úkonu aj bez spolupôsobenia iného 

faktoru. 

 

6. zavrhnutiahodná pohnútka k právnemu úkonu: - tento faktor je relevantný iba pri 

spolupôsobení s iným faktorom (napr. faktorom 5.) 

 

7. ochrana pred nevhodnou komercionalizáciou či účelnosťou určitých transakcií: 

- úkony, ktorých účel právny poriadok nedovoľuje, alebo neuznáva (krátenie daní, pašovanie, 

niektoré hry a typovanie)57 

Obdobnú kategorizáciu skutkových podstát, resp. oblastí porušení dobrých mravov je možné 

konštatovať aj rakúskom práve a ostatných príbuzných právnych poriadkoch.  

 

 

Skutkové podstaty rozporu s dobrými mravmi pri zabezpečení záväzkov 

 

Z hľadiska rozporu s dobrými mravmi pri zabezpečovacom prevode práva a všeobecne 

pri úkonoch, slúžiacich na zabezpečenie plnenia zo záväzkov všeobecne, sú podstatné najmä 

skutkové podstaty v nasledovných oblastiach: 

a) ochrana proti zneužívaniu mocenského postavenia 

b) ochrana proti poškodzovaniu tretích osôb 

c) ochrana pred hrubým porušením rovnováhy v záväzkových vzťahoch 

 

 
Ad. a) Skutkové podstaty v oblasti ochrany proti zneužívaniu mocenského postavenia  

 

Tu nemecká judikatúra pri skúmaní súladu úverových zmlúv s dobrými mravmi dospela  

k záveru, že  

                                                 
57 Salač, J. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000 

 72



 

i) rozpor s dobrými mravmi je v takýchto prípadoch daný, ak medzi vzájomnými právami 

a povinnosťami veriteľa a dlžníka je daný hrubý nepomer a veriteľ vedome využil pri 

uzatváraní zmluvy slabšiu hospodársku situáciu dlžníka. 

 

ii) To iste platí, t.j. rozpor s dobrými mravmi je daný, ak veriteľ vychádza z toho, že dlžník 

pristupuje na ním stanovené podmienky iba s ohľadom na svoju slabú hospodársku situáciu. 

 

iii) Rozpor s dobrými mravmi môžu takisto spôsobiť premrštené úverové úroky58 

 

 

Ab. b) Skutkové podstaty v oblasti ochrany proti poškodzovaniu tretích osôb 

 

V zmysle nemeckej judikatúry môže zabezpečovací prevod práva byť v rozpore s dobrými 

mravmi, pokiaľ sa jedná o prevod podstatného, alebo jediného majetku dlžníka. V takom 

prípade by zabezpečovací prevod odporoval dobrým mravom, pretože úplne odníma dlžníkovi 

možnosť uspokojiť ostatných veriteľov.59 

 

Ad. c) Skutkové podstaty v oblasti ochrany pred hrubým porušením rovnováhy 

v záväzkových vzťahoch 

 

Ide najčastejšie sa vyskytujúce prípady rozporu s dobrými mravmi pri úverových zmluvách, 

teda aj pri ich zabezpečení. 

Ide o skutkové podstaty, kedy sú dobré mravy porušené „hrubou nerovnováhou medzi 

vzájomnými plneniami, ktoré sa obvykle vyskytujú pri úverových zmluvách. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Salač, J. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, str. 43 
59 Salač, J. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, str. 44 
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4.4. Vymedzenie pojmu „dobrých mravov“  

 

Na základe vyššie uvedenej charakteristiky dobrých mravov a kategorizácie skutkových 

podstát, je možné konštatovať nasledovné charakteristické pojmotvorné znaky „dobrých  

mravov“ v oblasti zmluvného práva: 

 

a) súlad so zákonom, teda zákonnosť 

b) norma správania sa 

c) písomná aj nepísomná forma – teda forma normy nie je rozhodujúca 

d) subjektívna stránka  – akceptácia 

e) objektívna stránka – naplnenie požiadavky equity, teda vyváženosti 

 

Na základe takto stanovených a odôvodnených definičných znakov je možné vymedziť pojem 

dobrých mravov v zmluvnom práve nasledovne: 

 

Dobré mravy sú zákonu neodporujúce mimoprávne spoločenské normy správania sa 

akceptované v danom čase v rámci určitej spoločenskej skupiny, ktoré zodpovedajú 

požiadavke spravodlivého, teda vyváženého usporiadania vzájomných práv a povinností 

účastníkov spoločenských vzťahov, ktoré takéto normy správania upravujú. 

 

Takejto definícii zodpovedá definícia „rozporu s dobrými mravmi“ v zmysle rakúskej 

judikatúry: 

Rozpor s dobrými mravmi predstavuje také konanie, ktoré je zjavne právne neprijateľné, 

pretože je z hľadiska oprávnených záujmov strán a spoločnosti hrubo nevyvážené.60 

 

Pokiaľ by sme vzali do úvahy ešte ďalší charakteristický znak, ktorý vyplýva napríklad 

z vyššie uvedenej kauzistiky rozvinutej v iných štátoch, ako ďalší definičný znak by mohol 

pribudnúť „konkrétny okruh spoločenských vzťahov“, napr. okruh pôžičiek, okruh 

medzimanželských vzťahov, etc., ktoré napr. nemecká právna teória nazýva „skutkové 

podstaty dobrých mravov“. 

V takom prípade, by vyššie uvedené vymedzenie pojmu dobrých mravov znelo nasledovne: 

 

                                                 
60 Salač, J. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, str. 56 
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Dobré mravy sú zákonu neodporujúce mimoprávne spoločenské normy správania sa 

akceptované v danom čase v rámci určitej spoločenskej skupiny ohľadne konkrétneho druhu 

spoločenských vzťahov, ktoré zodpovedajú požiadavke spravodlivého, teda vyváženého 

usporiadania vzájomných práv a povinností účastníkov takýchto spoločenských vzťahov. 

 
 
 

4.5. Definícia „dobrých mravov“ podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa 

 

Definícia dobrých mravov je súčasťou aj pozitívneho práva. 

Pre účely ochrany spotrebiteľa bola prijatá v rámci Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 

Z.z.. 

  

V zmysle § 4, ods. 5. Zákona o ochrane spotrebiteľa: 

 

 „Konaním v rozpore s dobrými mravmi sa na účely tohto zákona rozumie najmä 

konanie, ktoré je v rozpore so vžitými tradíciami a ktoré vykazuje zjavné znaky diskriminácie 

alebo vybočenia z pravidiel morálky uznávanej pri predaji výrobku a poskytovaní služby, 

alebo môže privodiť ujmu spotrebiteľovi pri nedodržaní dobromyseľnosti, čestnosti, zvyklosti 

a praxe, využíva najmä omyl, lesť, vyhrážku, výraznú nerovnosť zmluvných strán a 

porušovanie zmluvnej slobody.“ 61 

 

Táto zákonná definícia je zrejme vytvorená pre účely ochrany spotrebiteľa, a preto používa aj 

termíny, ktoré Zákon o ochrane spotrebiteľa definuje. Ako je však zrejmé z jej znenia, táto 

definícia zodpovedá aj všeobecným definičným znakom a charakteristike uvedenej v časti 4.1. 

tejto práce a súčasne je viditeľná značná previazanosť a konformnosť tejto definície napr. 

s vyššie uvádzanou nemeckou judikatúrou v oblasti dobrých mravov. Vzhľadom na množstvo 

požiadaviek na splnenie takejto definície, bude zrejme v praxi veľmi náročné preukázať 

rozpornosť s dobrými mravmi subsumáciou konkrétneho konania pod takúto definíciu, 

obsahujúcu subjektívny prvok na strane konajúceho - poškodzujúceho subjektu, a to 

preukázanie „využitia“ omylu, lsti, a pod.. 

 

 

                                                 
61 Zbierka zákonov 
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4.6 Vzťah dobrých mravov a právnych noriem  

 

Postavenie alebo vzťah dobrých mravov, ako druhu spoločenských noriem, k iným normám 

správania je otázkou skúmania a predmetom mnohých rozdielnych názorov, kedy sú dobré 

mravy uvádzané buď ako podmnožina, alebo nadmnožina iných spoločenských noriem, alebo 

ako nezávisle stojaci normatívny systém. 

Autor zastáva názor, že normy dobrých mravov nemožno ani podradiť ani nadradiť inej 

skupine vzťahov.  

 

Podľa niektorých autorov sú normy dobrých mravov súčasťou trojdielneho systému ochrany 

právom chránených všeobecných záujmov62, ktorý pozostáva z 

a) zo zákonných ustanovení – zákazov a príkazov 

b) nepísaných právnych noriem, označovaných ako „verejný poriadok“, ktorá je 

stanovená sudcovským výkladom právnych noriem 

c) nepísaných mimoprávnych noriem „dobrých mravov“ 

 

Prechod z kategórie nepísaného verejného poriadku do sféry dobrých mravov je plynulý, 

normy v jednej z týchto sfér sa súčasne môžu vyskytovať aj vo sfére susednej.63 

 

Dobré mravy sú pojmom inherentným s právnym poriadkom, nakoľko doplňujú písané normy 

pozitívneho práva o vyvážený a spravodlivý širší rámec založený na analýze oprávnených 

záujmov. Stoja na úrovni nepísaného práva, ktorého hlavné zložky predstavujú všeobecné 

právne zásady a všeobecne uznávané normy morálky. Systém pozitívneho práva je tak 

zabezpečený (všeobecnou) dimenziou spravodlivosti.64 

 
Existujú normy dobrých mravov, ktoré boli v dostatočnej miere sformulovateľné do 

všeobecnej normy a ktorým význam spoločnosť prisúdila v takom rozsahu, že boli 

prostredníctvom zákonodarcu akceptované ako zákonné normy, a to buď normy 

a. civilného práva 

b. verejného práva, najmä trestného práva. 

 

                                                 
62 Salač, J. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, str. 13 
63 Salač, J. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, str. 14 
64 Salač, J. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, str. 56 
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Nemožno však z tejto skutočnosti vyvodzovať, že všetky zákonné normy pochádzajú 

z dobrých mravov. Dôkazom toho je, že mnohé normy a ustanovenia vznikajú priamo pri 

schvaľovacom procese v zákonodarnom orgáne (ako dôsledok rokovaní a kompromisov), 

a preto nedisponujú nevyhnutnou požiadavkou pôvodu dobrých mravov ako noriem, a to je 

dlhodobá prax. 

 

Takisto nemožno konštatovať, že dobré mravy sú v dôsledku § 3 Občianskeho zákonníka, 

alebo iných ustanovení, podmnožinou alebo podradené normám zákonným. 

 

Dobré mravy majú tak rozdielny pôvod, spôsob vzniku, ako aj v značnej miere rozdielny 

donucovací systém vykonávania takýchto noriem. 

 

Možno teda konštatovať že medzi množinou noriem zákonných a noriem dobrých mravov 

môže a existuje prienik, ktorého veľkosť je priamo úmerná stupňu realizácie princípu 

vyrovnávacej spravodlivosti, teda stupňu uplatňovania prirodzeného práva v danom právnom 

a v rámci neho najmä v súdnom systéme. 

 

 

4.7. Konanie v rozpore s dobrými mravmi v kontexte iných druhov protispoločenského 

správania 

 

Z vyššie v časti 4.6. konštatovanej skutočnosti, že medzi normami dobrých mravov 

a zákonnými normami existuje prienik, je možno vyvodiť, že konanie v rozpore s dobrými 

mravmi, pokiaľ im zákonodarca prisúdil vyšší stupeň významu, v dôsledku uzákonenia 

takýchto noriem, môže nadobudnúť taký význam, že ich porušenie môže predstavovať tak 

závažný druh protispoločenského správania, že sa takéto správanie stáva trestným činom 

alebo priestupkom, alebo je inak zákonne sancionované.  

 

Keďže väčšina hmotno – právnych trestných noriem slúži na ochranu spoločnosti a potieranie 

protispoločenského správania, teda správania, ktoré je pôsobí proti určovateľovi dobrých 

mravov, spoločnosti, je možné konštatovať, že do prieniku dobrých mravov a zákonných 

noriem môžu spadať najmä hmotno-právne normy trestného práva, ktoré popisujú jednotlivé 

skutkové podstaty trestných činov, či priestupkov. 
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Preto pokiaľ možno niektoré konanie subsumovať pod skutkovú podstatu trestného činu 

podľa všeobecného Trestného zákonníka, alebo osobitné hmotno-právneho predpisu v oblasti 

trestného práva, ako napríklad zákona o boji proti organizovanému zločinu, je takéto konanie, 

opísané v právnej norme ako inak trestné, zrejme možné súčasne označiť ako konanie 

v rozpore s dobrými mravmi platnými v danej spoločnosti. 

 

Na rozdiel od noriem trestného práva, kedy je potrebný preukázaný úmysel, je rozpor 

s dobrými mravmi preukázaný už samotnou subsumovateľnosťou pod takúto normu trestného 

práva, pretože v prípade rozporu s dobrými mravmi otázka zavinenia osôb, ktoré stav rozporu 

s dobrými mravmi vyvolávajú, nie je podstatná.  

Teda ak by úmysel, či už priamy, alebo nepriamy, konať protispoločensky u konajúcich osôb 

preukázaný nebol, samotná subsumovateľnosť konkrétneho správania a jeho výsledku /teda aj 

právneho úkonu/ pod správanie, ktoré porušuje zákonom chránený spoločenský záujem, 

vyjadrený v trestno-právnej norme, je v rozpore s dobrými mravmi. 

 

Tomuto vzťahu noriem trestného práva a noriem dobrých mravov v oblasti poskytovania 

pôžičiek zodpovedá aj právny názor Najvyššieho súdu ČR , č. 21 Cdo 1484/2004-94, podľa 

ktorého „ujednání (dohoda), kterým byly při peněžité půjčce sjednány nepřiměřeně vysoké 

úroky, je neplatné, a to buď pro rozpor se zákonem (představuje-li současně naplnění 

skutkové podstaty trestného činu lichvy podle ustanovení § 253 trestního zákona, popřípadě 

jiného trestného činu) nebo pro rozpor s dobrými mravy (v ostatních případech).“65  

 

  

4.8. Možné dôsledky konania v rozpore s dobrými mravmi 

 

4.8.1. Civilno-právne sankcie 

 

Civilno-právnou sankciou rozporu s dobrými mravmi je  

a) skutočnosť, že príslušný právny vzťah nepožíva v zmysle § 3 Občianskeho zákonníka 

právnu ochranu  

b) právny úkon je v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka absolútne neplatný 

 

                                                 
65 www.nsoud.cz  
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Dôsledkom vyššie uvedených sankcií je potom  

a) nárok na náhradu škody v zmysle § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka, a/alebo 

b) nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia v zmysle § 451 a nasl. Občianskeho 

zákonníka, najmä nárok na vrátenie veci 

c) nárok na uvedenie do pôvodného stavu, a pod. 

 

4.8.2. Trestno-právne a správne sankcie 

 

Pokiaľ sa jedná o konanie v rozpore s dobrými mravmi, ktoré zákon charakterizuje ako 

protispoločenské správanie a ktoré je obsiahnuté v definícii určitej skutkovej podstaty zločinu, 

či prečinu alebo priestupku uvedeného v príslušnom materiálno-právnom predpise v oblasti 

trestného práva, najmä v Trestnom zákonníku, či v predpise správneho, najmä priestupkového 

práva, je takéto konanie, popri vyššie uvedených civilno-právnych sankciách, súčasne 

postihnuteľné sankciou uvedenou v príslušnom trestno-právnom predpise.  

 

4.8.3. Iné dôsledky  

 

V rímskom práve spôsobovalo konanie v rozpore s dobrými mravmi nielen možnosť 

odsúdenia, či vyslovenia neplatnosti právneho úkonu, ale aj možnosť vyhlásenia o tzv. 

infamii, teda o strate občianskej cti a spoločenskej dôstojnosti dotknutej konajúcej osoby.66 

  

Obdobný, hoci nie formálne inštitucionalizovaný dôsledok môže mať konanie v rozpore 

s dobrými mravmi aj v súčasnosti, nakoľko popri právnych sankciách samozrejme rozpor 

s dobrými  mravmi má dôsledky na úrovni morálnej, keďže takéto správanie je možné 

charakterizovať ako zavrhnutiahodné, či neslušné, či nemorálne správanie, teda dôsledkom 

rozporu s dobrými mravmi na tejto úrovni je morálne odsúdenie takéhoto správania. 

Samotná spoločenská sankcia infamie potom nastáva v dôsledku publicity, teda verejnej 

známosti takéhoto konania osoby, konajúcej v rozpore s dobrými mravmi. V súčasnosti túto 

úlohu publicity plnia najmä komunikačné médiá. 

 

 

                                                 
66 Salač, J. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, str. 8 
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4.9. Súhrn najčastejších prípadov porušení dobrých mravov v zmluvách o úvere/pôžičke 

a v súvisiacich zmluvách o zabezpečení záväzkov (najmä zabezpečovacím prevodom 

práva) 

 

S ohľadom na existujúcu kauzistiku, je možné v oblasti záväzkov na poskytnutie peňažného 

plnenia a ich zabezpečení vyvodiť charakteristické prípady porušenia dobrých mravov: 

 

 
4.9.1. Skutkové podstaty v oblasti ochrany pred hrubým porušením rovnováhy 
v záväzkových vzťahoch 
 

i) rozpor s dobrými mravmi z dôvodu neprimerane vysokých úrokov (alebo inak 

vyjadrenej odmeny za poskytnutie peňazí) 

 

Hranica zisku, ktorý je obvykle, nie však vždy, vyjadrený vo forme úrokov, nie je 

bežne stanovená priamo právnym predpisom. 

Regulácia hranice odmeny, či zisku (obvykle aj hranica úrokov) je vo vyspelých 

právnych poriadkoch ponechaná na tzv. sudcovské právo prostredníctvom zákonnej 

klauzuly o „dobrých mravoch“ a  a ich ochrany v dôsledku neplatnosti právnych 

úkonov, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi.  

 

Otázku určenia rozporu dohodnutej výšky úrokov, či inej odplaty za poskytnutie 

peňazí, s dobrými mravmi rieši Najvyšší súd Českej Republiky ako aj nemecký 

Bundesgerichtshof. 

 

 Česká judikatúra 

 

Rozhodnutie NS ČR č. 21 Cdo 1484/200467, ktoré obsahuje viaceré významné právne 

vety a definície, posúvajúce pojem „dobré mravy“ do konkrétnej právnej roviny, 

okrem iného:  

 

- jednoznačne stanovuje, že neprimerane vysoké úroky sú v rozpore s dobrými 

mravmi: 

 

                                                 
67 www.nsoud.cz 
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„Nemohou být žádné pochybnosti o tom, že nepřiměřeně vysoké úroky sjednané při 

peněžité půjčce jsou obecně považovány za odporující obecně uznávaným pravidlům 

chování a vzájemným vztahům mezi lidmi a mravním principům společenského řádu a 

že tedy jsou v rozporu s dobrými mravy.“  

 

- stanovuje (obdobne ako § 53, ods. 6 nášho OZ) pravidlá pre určenie neprimeranosti 

výšky úrokov, teda stanovuje pravidlá pre určenie, či je dohoda o úrokoch 

v rozpore s dobrými mravmi, alebo nie 

 

„nepřiměřenou a tedy odporující dobrým mravům je zpravidla taková výše úroků 

sjednaná ve smyslu ustanovení § 658 odst.1 obč. zák., která podstatně přesahuje 

úrokovou míru v době jejich sjednání obvyklou, stanovenou zejména s přihlédnutím k 

nejvyšším úrokovým sazbám uplatňovaným bankami při poskytování úvěrů nebo 

půjček.“ 

 

- obsahuje konkrétnu výšku úrokovej sadzby, ktorú súd považuje za odporujúcu 

dobrým mravom 

 

„V projednávané věci soudy zjistily, že úroková míra u úvěrů poskytovaných bankami 

činila v době uzavření smluv o půjčce 9 až 15,5% ročně. Vzhledem k tomu, že 

dohodnutá výše úroků (ve výši 60% ročně) podstatně (téměř čtyřnásobně) přesahovala 

horní hranici této obvyklé úrokové míry, je za tohoto stavu věci odůvodněn právní 

závěr, že šlo o ujednání, které je v rozporu s dobrými mravy, a tedy ve smyslu 

ustanovení § 39 obč. zák. neplatné.“ 

 

- stanovuje objektívnu povahu rozporu s dobrými mravmi v prípade 

neprimerane vysokých úrokov a vylučuje potrebu preukázania subjektívnej stránky 

na strane veriteľa (nekalej pohnútky, vedomosti o stave núdze dlžníka a pod.) 

 

„Hlediska uvažovaná soudy nasvědčují - jak správně upozorňuje dovolatel - tomu, že 

žalobce při uzavírání smluv o půjčce (včetně dohody o výši úroků) pravděpodobně 

jednal v tíživé situaci (byť nemusela dosáhnout intenzity vyžadované pro naplnění 

skutkové podstaty lichvy podle ustanovení § 253 trestního zákona), která ho vedla k 

tomu, aby souhlasil se sjednáním úroků z půjčené částky ve výši 5% měsíčně (tj. 60% 
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ročně) při splatnosti půjčky za tři roky od uzavření smluv. Pro závěr, zda dohodnuté 

úroky jsou nepřiměřené a tedy odporující dobrým mravům, však tato hlediska 

nemohou být významná.  

 

- obsahuje právne vety, z ktorých je zrejmé, že z hľadiska rozporu s dobrými 

mravmi sa má posudzovať celková výška úplaty (odmeny), ktorú veriteľ získa 

z pôžičky, ktorá síce obvykle býva stanovená percentuálne a nazvaná je ako „úrok“, 

avšak v praxi je možné sa stretnúť aj s tzv. „navýšením istiny“ bez toho, aby táto 

čiastka bola skutočne poskytnutá, pričom pri splatnosti je požadované splatenie aj 

tohto navýšenia  

 

„V souladu s dobrými mravy při sjednávání úroků při peněžité půjčce je takové 

jednání věřitele, který se při peněžité půjčce \"spokojí\" - bez ohledu na to, v jaké 

situaci se nachází dlužník - s přiměřenou výší úplaty (odměny) za užívání půjčené 

jistiny a který tedy své volné peněžité prostředky hodlá \"zhodnotit\" běžným 

(obvyklým) způsobem rovněž v případě, že dlužník uzavírá smlouvu o půjčce v situaci 

pro něj obtížné.“ 

 

„Úroky dohodnuté při poskytnutí peněžité půjčky představují úplatu (odměnu) za 

užívání půjčené jistiny.“ 

 

- v zmysle inej českej judikatúry 

 

dojednanie 100 % úroku za jeden rok pri pôžičke peňazí je v tejto časti neplaným 

právnym úkonom pre rozpor s dobrými mravmi (Bulletin advokacie 5/1993, str. 58)68 

 

 Nemecká judikatúra 

 

Iné, takisto zaujímavé merítko neprimeranej výšky úrokov stanovuje nemecká 

judikatúra, ktorá za základ stanovenia neprimeranosti výšky dohodnutých úrokov 

neberie najvyššie obvykle požadované úroky, najmä bankové úroky, ale rozpor 

                                                 
68 Salač, J. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000 
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s dobrými mravmi z dôvodu neprimeranosti odvíja od prekročenia diskontnej sadzby 

národnej banky  

 

V zmysle nemeckej judikatúry:  

 

prekročenie diskontnej sadzby ústrednej banky o 91 % predstavuje hrubý nepomer 

(BGH in MDR 1972, s. 773), a teda rozpor s dobrými mravmi69 

 

Hoci judikatúra väčšinou pojednáva o maximálnych úrokoch, je túto judikatúru 

potrebné aplikovať na celkovú sumu zisku na strane veriteľa, bez ohľadu na jeho 

formálne pomenovanie (zisk, navýšenie, poplatok za to, či ono), pretože úrok je iba 

obvyklým, percentuálnym vyjadrením zisku veriteľa, pričom sa v súčasnosti, často 

zrejme z dôvodu pokusu vyhnúť sa aplikácii judikatúry v oblasti úžery vyjadrenej 

v úrokoch, v úverových zmluvách nachádzajú rôzne druhy osobitných poplatkov, či 

navýšení istiny, rôznych poplatkov a podobne, ktoré však v konečnom dôsledku 

nemožno pomenovať inak ako odmenu, či zisk. 

 

Je paradoxné, že napriek tomu, že v našej právnej praxi je nedostatok dostupných 

súdnych rozhodnutí, ktoré by umožňovali definovať výšku úrokov, ktorá je v rozpore 

s dobrými mravmi, formulácia základného merítka prípustnej hranice výšky 

akejkoľvek odplaty za poskytnutie peňažného plnenia, teda nielen tej, ktorá je 

vyjadrená vo forme percentuálnych úrokov, je obsiahnutá priamo v pozitívno-právnej 

úprave v oblasti spotrebiteľských zmlúv, a to v § 53, ods. 6 Občianskeho zákonníka: 

 

§ 53, ods. 6 stanovuje, že „ak je v spotrebiteľskej zmluve predmetom záväzku 

poskytnutie peňažných prostriedkov za neprimeranú odplatu (teda ak sa jedná o výšku 

odplaty, napr. úrokov v rozpore s dobrými mravmi), súd môže odplatu znížiť; 

prihliadne pritom najmä na odplaty poskytované bankami pri spotrebných úveroch. 

 

§ 53, ods. 6, druhá veta nášho OZ teda obsahuje definíciu interpretačného 

pravidla „rozporu s dobrými mravmi“ v prípade neprimerane vysokej odplaty 

(napr. úrokov) v spotrebiteľských zmluvách: 

                                                 
69 Salač, J. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000 
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„neprimerane vysokou odplatou v rámci záväzku na poskytnutie peňažných 

prostriedkov v spotrebiteľskej zmluve je najmä odplata, ktorá neprimerane prevyšuje 

odplaty poskytované bankami pri spotrebných úveroch“70 

 

Nielen na základe analógie iuris, ale zrejme v zmysle dikcie § 853, ods. 1 OZ, aj na 

základe analógie legis sa potom dopracujeme k definícii všeobecného 

interpretačného pravidla „rozporu s dobrými mravmi“ v oblasti záväzkov na 

peňažné plnenie a ich zabezpečení, ohľadne primeranosti dojednaných úrokov alebo 

inak vyjadrenej odplaty:  

 

„neprimerane vysokou odplatou v rámci záväzku na poskytnutie peňažných 

prostriedkov je najmä odplata, ktorá neprimerane prevyšuje odplaty poskytované 

bankami pri obdobných záväzkoch“ 

 

 

ii) neprimeraná výška dohodnutých úrokov z omeškania alebo inej sankcie, 

neprimeraná výška zmluvnej pokuty 

 

Podľa rozhodnutia rakúskeho OGH, Entscheidungsdatum 2005-01-26, Geschäftszahl 

3Ob221/04b; 7Ob78/06f 

 

„Aj na zmluvnom základe spočívajúce úroky z omeškania podliehajú rovnako ako 

úroky z pôžičiek a z úverov hraniciam rozporu s dobrými mravmi.“71 

 

Podľa rozhodnutia OGH, Entscheidungsdatum, 1971-10-05, Geschäftszahl, 4Ob56/71; 

5Ob796/81; 5Ob677/82; 9ObA187/93 

 

„Dojednanie o okolnostiam neprimeranej zmluvnej pokute je potrebné považovať za 

odporujúce dobrým mravom. O tomto poskytuje zákon sudcovi právo úsudku.“72 

 

                                                 
70 Zbierka zákonov 
71 www.ris2.bka.gv.at 
72 www.ris2.bka.gv.at 
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Úroky z omeškania alebo zmluvnú pokutu je potrebné odlišovať o úrokov z istiny. 

Zatiaľ čo úrok z istiny predstavuje odplatu za poskytnutie istiny, úrok z omeškania 

predstavuje sankciu za nedodržanie záväzku a zmluvná pokuta predstavuje spôsob 

zabezpečenia záväzku. 

 

Podľa rozhodnutia NS ČR č. 21 Cdo 1484/2004 „Dohodnuté úroky je třeba odlišovat 

od úroků z prodlení, na něž má věřitel ze zákona právo, jestliže se dlužník dostal se 

splněním půjčky do prodlení (srov. § 517 odst.2 obč. zák.), a které tedy představují 

sankci za porušení povinnosti dlužníka vrátit dluh (půjčku) řádně a včas.“73
 

 

Preto v tomto prípade nie je relevantné ani hľadisko obvyklých bankových úrokov, ani 

výška diskontnej sadzby, avšak aj v tomto prípade môže nastať rozpor s dobrými 

mravmi zo dôvodu hrubého nepomeru medzi vzájomnými plneniami zmluvných strán 

spočívajúceho v dojednaní neprimeranej  výšky dojednaných úrokov z omeškania, či 

zmluvnej pokuty s ohľadom na obvyklé, najmä bankami uplatňované úroky 

z omeškania či zmluvné pokuty. 

 

 Česká judikatúra 

 

V tejto oblasti česká judikatúra stanovila, že  

 

a) v rozpore s dobrými mravmi je zmluvná pokuta stanovená formou 2 % úroku z 

omeškania z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania (Právní rozhledy 5/1997, s . 

268) 

 

b) zmluvná pokuta vo výške 10.000,- Sk za každý aj začatý mesiac omeškania pri 

pôžičke 30.000,- Sk je v rozpore s dobrými mravmi, (Krajský soud Hradec Králové, 15 

Co 126/94)74 

 

Nakoniec, pri určení rozporu s dobrými mravmi je aj tu je zrejme na mieste analogické 

uplatnenie interpretačného pravidla uvedeného v § 53, ods. 6 OZ, a to v znení 

 

                                                 
73 www.nsoud.cz 
74 Salač, J. Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000 
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„neprimerane vysokým úrokom z omeškania v rámci záväzku na poskytnutie 

peňažných prostriedkov je najmä úrok z omeškania, ktorý neprimerane prevyšuje 

úroky z omeškania požadované bankami pri obdobných záväzkoch“ 

 

resp.  

 

„neprimerane vysokou zmluvnou pokutou v rámci záväzku na poskytnutie peňažných 

prostriedkov je najmä zmluvná pokuta, ktorá neprimerane prevyšuje zmluvné pokuty 

požadované bankami pri obdobných záväzkoch“ 

 

 

iii) prekročenie prípustnej hranice krytia zabezpečovanej pohľadávky / hranica 

vzniku nároku na vydanie zábezpeky 

 

Ďalšou kategóriou a pojmom sudcovského práva najmä v Nemecku je „maximálna 

hranica krytia“.  

 

Zábezpeka, či už vo forme zálohu, predmetu zabezpečovacieho prevodu práva, či iný 

druh zábezpeky, musí zodpovedať rozsahom a obsahom povahe zabezpečovaného 

záväzku.  

V prípade prekročenia prípustnej hranice je veriteľ povinný zábezpeku prevyšujúcu 

prípustnú hranicu vydať dlžníkovi. 

 

Veľmi presnú maximálnu hranicu krytia stanovuje nemecká judikatúra, ktorá 

postavenie veriteľa ako držiteľa, či vlastníka predmetu, slúžiaceho na zabezpečenie 

veriteľovho záväzku charakterizuje ako postavenie  fiduciárneho správcu, či 

fiduciárneho vlastníka takejto veci, a z takejto pozície veriteľa odvíja jeho povinnosti 

voči dlžníkovi. 

Podľa judikatúry nemeckého spolkového najvyššieho súdu (Bundesgerichtshof, alebo 

BGH) sa akceptovaná hranica pokrytia, napr. pri zabezpečovacom prevode 

vlastníckeho práva pohybuje na úrovni 110-120 % celkovej zabezpečovanej 

pohľadávky (teda istiny a príslušenstva). 
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Veľký senát BGH vo veci BGH (GS) 27.11.97 NJW 1998, 671-677 formuloval pre 

tzv. formulárové úverové vzťahy (t.j. pre úvery, ktorých znaky spĺňa väčšina u nás tak 

bankami, ako aj iným veriteľmi poskytovaných úverov) nasledovné: 

pokiaľ formulárová objednávka opakujúceho sa globálneho zabezpečenia neobsahuje 

výslovnú, alebo neprimeranú hranicu pokrytia, tak predstavuje táto hranica pokrytia 

(pri zohľadnení nákladov na správu a speňaženie zábezpeky), vzhľadom na 

realizovateľnú hodnotu predmetov tvoriacich zábezpeku, 110 % zabezpečovaných 

pohľadávok. 

Hranica pre vznik nároku na vydanie zábezpeky dlžníkovi je obvykle pri 150 % 

hodnoty zábezpeky stanovenej znaleckým posudkom (BGB 237, ods. 1)75 

BGH vo veci BGH 27.6.1995 - XI ZR 8/4 - NJW 95, 2221 = JuS 95, 1034 ďalej 

rozhodol:  

hranica pokrytia 120 % a stanovenie spôsobu ocenenia zodpovedali požiadavkám 

stanoveným BGH, rovnako tak aj nárok na vydanie. 76 

Pri posudzovaní hranice krytia prípustnej na základe dobrých mravov je možné, 

rovnako, ako pri úrokoch vziať za merítko primeranosti, teda merítko súladu, či 

nesúladu s dobrými mravmi tak posúdenie, či sa jedná o hrubý nepomer medzi 

zabezpečovanou pohľadávkou a hodnotou zábezpeky, ako aj posúdenie, či hodnota 

zabezpečenia podstatným spôsobom prevyšuje obvykle požadované zabezpečenie, 

najmä zabezpečenie požadované bankami. 

 

Pri úveroch zabezpečených nehnuteľnosťami banky napr. bežne poskytnú úver do 

výške 70 % z hodnoty zábezpeky, t.j. maximálne a obvyklé krytie úverov 

zabezpečených nehnuteľnosťou nepresahuje 143 %. Maximálne obvykle 

požadovaným krytím je v tomto prípade krytie v rozsahu 143 % poskytnutej istiny. 

 

Výška krytia zabezpečovanej pohľadávky hodnotou zálohu, predmetu 

zabezpečovacieho prevodu práva, či iného druhu zabezpečenia, môže byť teda tiež 

predmetom posudzovania z hľadiska dobrých mravov.  
                                                 
75 www.bgb.jura.uni-hamburg.de - Dr. Klaus Moritz: TrainerZivilrecht 
76 www.bgb.jura.uni-hamburg.de - Dr. Klaus Moritz: TrainerZivilrecht 
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V rozpore s dobrými mravmi na základe aplikácie všeobecných spôsobov 

posudzovania súladu, resp. rozporu s dobrými mravmi (hrubý nepomer, podstatný 

odklon od obvyklej výšky) je teda dohoda, ktorou dlžník veriteľovi pri obdobnom 

úvere, či pôžičke poskytne krytie, ktoré je v hrubom nepomere so zabezpečovanou 

pohľadávkou, alebo ktoré podstatným spôsobom presahuje krytie obvykle požadované 

pri obdobných záväzkoch na poskytnutie peňazí, najmä krytie obvykle požadované 

bankami. 

  

Pritom vyššie uvedené maximálne krytie sa týka najmä záložného práva, a pokiaľ by 

sa jednalo napríklad o zabezpečovací prevod práva, kde je postavenie veriteľa ešte 

silnejšie, ako v záložnom práve, pretože vylučuje akýchkoľvek iných veriteľov 

a prenáša na veriteľa dokonca aj samotné vlastnícke právo, je zrejmé, že by hranica 

akceptovateľného krytia v prípade zabezpečovacieho prevodu práva mala byť ešte 

nižšie, ako hranica krytia v prípade z hľadiska postavenia veriteľa právne slabšieho 

záložného práva. Je teda úplne na mieste, ak aj v prípade zabezpečovacieho prevodu 

práva sa dlžník pri obrane proti porušeniu dobrých mravov prekročením „prípustnej 

hranice krytia“, bude odvolávať na obvyklú hranicu krytia požadovanú bankami vo 

forme záložného práva. 

 

 
iv) dojednanie tzv. prepadného zálohu, resp. prepadnej klauzuly 

 

Okrem toho, že od účinnosti príslušných noviel Občianskeho zákonníka je dojednanie, 

ktoré je uzatvorené pred dňom splatnosti zabezpečovanej pohľadávky o tom, že veriteľ 

si môže záloh, resp. predmet zabezpečovacieho prevodu ponechať neplatné, je a bolo 

takéto dojednanie tzv. prepadného zálohu postihnuteľné aj pred účinnosťou takejto 

priamej právnej úpravy, a to najmä z dôvodu rozporu s dobrými mravmi. 

 

Okrem toho, že rozpor takéhoto dojednania môže spočívať v hrubom nepomere 

vzájomných plnení /pretože hodnotu veci, ktorú si veriteľom ponechá je treba prirátať 

k celkovej hodnote zisku na strane veriteľa/ spočíva rozpor prepadného zálohu 

s dobrými mravmi aj v tom, že takéto dojednanie popiera oprávnený záujem dlžníka 

na čo najlepšom speňažení veci a na vyplatení rozdielu výťažku (premietnutý v 
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zákonnej úprave štandartného zabezpečovacieho nástroja – žáložného práva, a od 

1.1.2008 aj v zákonnej úprave zabezpečovacieho prevodu práva) dlžníkovi, prípadne 

na uspokojení iných veriteľov z zostatku výťažku, pokiaľ takíto ďalší veritelia sú. 

 

Je teda nepochybné, že je slušnosťou a dobrým mravom, ktorá sa v prípade záložného 

práva odráža aj v zákonnej úprave (pri zabezpečovacom prevode práva výslovne až od 

1.1.2008), že dlžník má nárok na vyplatenie, resp. ďalší veriteľ by mal mať právo na 

uspokojenie zo zostatku výťažku z predaja dlžníkovej veci slúžiacej na zabezpečenie.  

 

Iba pre doplnenie, okrem rozporu s dobrými mravmi, takéto dojednanie je v zmysle 

českej judikatúry neplatné podľa § 39, nakoľko odporuje účelu zákona, teda podľa 

českej judikatúry je takéto dojednanie neplatné, pretože sa prieči zákonu. 

 

Podľa rozhodnutia NS ČR č. 21 Cdo 2535/99  

„Smlouva (dohoda, ujednání), jejímž skutečným smyslem je sjednání tzv. propadné 

zástavy (uspokojení pohledávky zástavního věřitele tím, že mu připadne zástava do 

vlastnictví), je v rozporu s účelem zástavního práva tak, jak jej stanoví zákon, a tedy 

pro rozpor s účelem zákona neplatná podle ustanovení § 39 obč. zák.“ 77 

 

Predmetný rozsudok NS ČR sa síce týka záložného práva, avšak podstatná je tá časť 

právnej vety, ktorá sa vzťahuje na všetky druhy zabezpečenia záväzkov, ktoré 

vymenúva zákon, teda nielen na záložné právo, a to že dojednanie bolo urobené 

v rozpore s účelom tak, ako ho stanovuje zákon a že tento rozpor s účelom 

zákona spôsobuje absolútnu neplatnosť takejto dohody podľa § 39 OZ. 

 

Preto, či už sa jedná o záložné právo, alebo o zabezpečovací prevod práva, alebo iný 

druh zabezpečenia, nie je a nebolo možné platne dojednať medzi veriteľom a dlžníkom 

formu uspokojenia pohľadávky tým, že si veriteľ ponechá vo vlastníctve predmet 

poskytnutý na zabezpečenie záväzku, pretože takéto dojednanie odporuje účelu týchto 

zákonných ustanovení, ktorým je výlučne zabezpečenie záväzkov.  

 

 

                                                 
77 www.nsoud.cz 
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 Rovnaký postoj má aj rakúsky OGH 

 

V zmysle rozhodnutia OGH, vydaného k § 1371 ABGB (ktorý obsahuje zákaz 

prepadnej klauzuly), Entscheidungsdatum 1995-10-24, Geschäftszahl 4Ob584/95; 

6Ob183/05p 

 

„Úlohou zákazovej normy je, záložcu chrániť pred tým, aby sa v dobrej viere, že bude 

môcť vyrovnať svoj dlh, alebo splniť svoj záväzok,  zaviazal k odovzdaniu majektovej 

hodnoty, ktorý presiahne  pohľadávku veriteľa. Zmluva o prepadnutí veci je totiž 

svojou povahou podmienený právny úkon, je predsa uzatvorená s podmienkou, že 

veriteľ neuspokojí, alebo nie včas uspokojí veriteľa. Práve v tejto podmienke spočíva 

vlastnícke nebezpečenstvo takejto zmluvy a z nej samotnej je treba vyvodzovať zákaz 

takejto zmluvy.“78 

 

Zákaz prepadných dohôd pri zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva stanovuje 

rozhodnutie OGH, Entscheidungsdatum 1954-01-27, Geschäftszahl 3Ob807/53; 

3Ob574/51; 1Ob13/73; 4Ob584/95; 3Ob109/98w; 8Ob125/98k; 6Ob183/05p 

 

„Dohoda o prepadnutí veci v zmysle § 1371 ABGB je pri zabezpečovacom prevode 

vlastníckeho práva neprípustná.“79 

 

Analogickú aplikáciu zákazu prepadných dohôd na zabezpečovací prevod 

vlastníckeho práva stanovuje rozhodnutie OGH, Entscheidungsdatum 1995-10-24, 

Geschäftszahl 4Ob584/95; 6Ob183/05p 

 

„Zákaz stanovený v § 1371 ABGB platí aj vtedy, ak v jednotlivom prípade hodnota 

zálohu nie je vyššia ako dlh. Dohody uzatvorené v zmysle § 1371 ABGB po vzniku 

splatnosti sú platné. Zákaz prepadnej klauzuly sa má na príslušné dojednanie s 

veriteľom, ktorý nie je vecne zabezpečený, aplikovať analogicky, pretože situácia 

zúčastnených osôb je z hľadiska ich záujmov rovnaká.“80 

                                                 
78 www.ris2.bka.gv.at 
79 www.ris2.bka.gv.at 
80 www.ris2.bka.gv.at 
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Rovnaký dôvod pre analogickú aplikáciu (na základe § 853, ods. 1 OZ) zákazu 

prepadnej klauzuly/dohody pri zabezpečovacom prevode práva alebo pri inom druhu 

zabezpečenia, uzatvorenej pred 1.1.2008 je daný a podľa slovenského práva, na to na 

základe § 151j, ods. 3 OZ v nadväznosti na § 853, ods. 1 OZ 

Takáto analogická aplikácia zákazu prepadnej klauzuly je však možná iba na 

dojednania, uzatvoreného po 1.1.2003, s ohľadom na to, že § 151j bol do OZ zavedený 

až novelou OZ č. 526/2002 Z.z, účinnou od 1.1.2003. Pred dátumom 1.1.2003 súčasný 

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. zákaz prepadnej klauzuly žiaľ nepoznal, hoci jeho 

predchodca, „komunistický“ občiansky zákonník č. č. 141/1950 Zb. ho poznal (§ 201).  

Prepadné klauzuly v zabezpečovacích prevodoch práva, uzatvorených podľa 

slovenského práva pred 1.1.2003 je teda zrejme možné napadnúť len z dôvodu rozporu 

s dobrými mravmi, napr. ako je uvedené vyššie, alebo z dôvodu, že odporujú účelu 

zákona, ako je uvedené vyššie.  

 

 

 v) úžera 

 

Neprimerane vysoké úroky, resp. neprimerane vysoké úroky z omeškania a civilná 

úžera sú rozdielne prípady rozporu s dobrými mravmi, hoci jednou z podmienok  

úžery je práve naplnenie podmienky hrubého nepomeru, ktoré môže spočívať 

v neprimerane vysokých úrokoch, ale aj v inom neprimerane vysokom plnení, ktoré 

spôsobuje hrubý nepomer.  

  

Rozhodnutie NS ČR č. 21 Cdo 1484/2004-94 

 

„Požadavek na nepřiměřené smluvní úroky současně naplňuje skutkovou podstatu 

trestného činu lichvy, a to za předpokladu, že jde (má jít) o plnění, jehož hodnota je k 

hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, a že věřitel přitom zneužije tísně, 

nezkušenosti, rozumové slabosti nebo rozrušení dlužníka (srov. § 253 trestního 

zákona).81 

 

                                                 
81 www.nsoud.cz 
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Zatiaľ čo u neprimerane vysokých úrokov je rozpor s dobrými mravmi spôsobený 

objektívnym stavom hrubého nepomeru, resp. neprimeranosti, naplnenie skutkovej 

podstaty úžery predpokladá splnenie viacerých podmienok. 

 

V nemeckom a rakúskom práve je úžera výslovne upravená, a to priamo v občianskom 

zákonníku, v Nemecku v § 138, ods. 2 BGB a rakúsku v § 879, ods. 2, pododsek 4. 

ABGB.  

 

Podľa nemeckého § 138 BGB 

 

„1. Právny úkon, ktorý odporuje dobrým mravom, je neplatný. 

 

2.  Neplatný je predovšetkým právny úkon, ktorým niekto pri využití stavu núdze, 

neskúsenosti, nedostatočnej schopnosti úsudku, alebo podstatnej hospodárskej slabosti 

iného , nechá pre seba, alebo pre tretiu osobu za poskytnutie plnenia prisľúbiť alebo 

poskytnúť majetkové výhody, ktoré sú v nápadnom nepomere k takémuto plneniu.“82 

Podľa rakúskeho § 879, ABGB 

1. Zmluva, ktorá odporuje zákonnému zákazu alebo dobrým mravom, je neplatná. 

2. Predovšetkým sú neplatné nasledovné zmluvy: ..................... 4. ak niekto využije 

ľahkomyseľnosť, stav núdze, slabomyseľnosť, neskúsenosť, alebo rozrušenie mysle 

niekoho iného takým spôsobom, že sebe, alebo tretej osobe za poskytnutie plnenia 

nechá sľúbiť, alebo poskytnúť protiplnenie, ktorého majetková hodnota je vo vzťahu k 

plneniu v nápadnom nepomere.83 

Na doplnenie tohto zákonného ustanovenia uvádzame nasledovné Rozhodnutia 

rakúskeho OGH 

 

 

 

                                                 
82 http://bundesrecht.juris.de/bgb 
83 http://www.jusline.at/Allgemeines_Buergerliches_Gesetzbuch_(ABGB).html 
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OGH, Entscheidungsdatum, 1985-03-20, Geschäftszahl, 1Ob532/85 etc. 

  

„Úžera predpokladá ako objektívny znak hrubé, ľahko rozpoznateľné porušenie 

ekvivalentnosti, pritom je potrebné postaviť do vzájomného pomeru všetky vzájomné 

hodnoty plnení.“84 

 

OGH, Entscheidungsdatum 1964-02-04, Geschäftszahl 4Ob505/64; 7Ob111/65; 

1Ob122/73; 8Ob253/99k 

 

„Úžera robí neplatnou celú zmluvu, nie iba jej zakázanú časť.“85 

 

V slovenskom právnom poriadku nie je civilno-právny pojem úžery upravený, hoci 

v praxi je pojem úžera používaný. Definícia úžery sa nachádza iba v Trestnom 

zákonníku. 

 Skutková podstate trestného činu je vymedzená v § 235 TZ nasledovne: 

„Kto zneužívajúc niečiu tieseň, neskúsenosť alebo rozumovú slabosť alebo niečie 

rozrušenie, dá sebe alebo inému poskytnúť alebo sľúbiť plnenie, ktorého hodnota je k 

hodnote vzájomného plnenia v hrubom nepomere, alebo kto takú pohľadávku uplatní 

alebo v úmysle uplatniť ju, na seba prevedie .......“86 

 

Civilno-právna úžera, t.j. konanie v rozpore s dobrými mravmi, ktoré napĺňa znaky 

úžery, v slovenskom práve, patrí teda zrejme do oblasti dobrých mravov, rovnako ako 

v iných právnych poriadkoch, až na to, že definícia úžery v civilno-právnom kódexe 

nie je definovaná.  

S ohľadom na viac menej zhodnosť tak v znení ABGB, BGB a nášho TZ, je chápanie 

podstaty úžery unifikované, a preto je zrejmé, že v rámci sudcovského práva by bolo 

možno definovať civilno-právny pojem úžery a konštatovať, že aj v zmysle 

slovenského právneho poriadku  

„právny úkon je neplatný z dôvodu rozporu s dobrými mravmi ak niekto zneužívajúc 

niečiu tieseň, neskúsenosť alebo rozumovú slabosť alebo niečie rozrušenie, dá sebe 

                                                 
84 www.ris2.bka.gv.at 
85 www.ris2.bka.gv.at 
86 Zbierka zákonov 

 93



vzájomného plnenia v hrubom nepomere.  

 

Z vyššie uvedenej citácie skutkovej podstaty úžery vyplývajú nasledovné podmienky 

naplnenia takejto skutkovej podstaty:  

 

1. tieseň, neskúsenosť, rozumová slabosť alebo rozrušenie poškodeného, teda objektu, 

na ktorom je trestný čin spáchaný. 

 

Nie je rozumne možné očakávať, že priemerný spotrebiteľ, ktorý sa nenachádza 

v stave tiesne, netrpí rozumovou slabosťou a nie je rozrušený, by bol ochotný 

akceptovať tak hrubý nepomer medzi plneniami, ako získanie rádovo o desiatky nižšej 

pôžičky oproti povinnosti zaplatiť i) istinu ii) navýšenie iii) úroky, nehovoriac už 

o tom, že by bez prítomnosti jedného z uvedených faktorov bol ochotný akceptovať 

možnosť, že vec ktorú poskytne do zábezpeky prepadne bez ďalšieho v prospech 

veriteľa, obzvlášť nemožno od priemerne uvažujúceho občana očakávať, že by bez 

stavu tiesne, či rozumovej slabosti, či rozrušenia akceptoval, že ak nesplatí istinu, 

alebo iné splátky, tak príde o svoje obydlie. 

Preto už samotná akceptácia takýchto zmluvných podmienok zrejme preukazuje 

prítomnosť tiesne, či rozumovej slabosti, alebo rozrušenia na strane dlžníka.  

 

2. zneužitie stavu poškodeného, teda dlžníka páchateľom  

a) prijatím plnenia od poškodeného  

b) prísľubu poškodeného na plnenie 

 

Pre naplnenie skutkovej podstaty úžery je teda zrejme potrebná vedomosť veriteľa 

o tiesni alebo o inom kvalifikovanom stave dlžníka, inak by nemohlo dôjsť k zneužitiu 

takéhoto stavu dlžníka.  

 

Samotná existencia zmluvnej klauzuly o tom, že veriteľ si má právo ponechať vec 

slúžiacu na zabezpečenie, ktorej hodnota je v hrubom nepomere s plnením 

poskytnutým dlžníkovi, ako aj samotná existencia zmluvnej klauzuly, na základe 

ktorej má veriteľa získať neprimeraný zisk (vo forme úrokov alebo inak – navýšenie 

istiny a pod.), s ohľadom na to, že veriteľ je predkladateľom znenia zmluvy, 
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preukazuje úmysel (v každom prípade minimálne nepriamy úmysel) veriteľa obohatiť 

sa spôsobom, ktorý je v hrubom nepomere s poskytnutým plnením. 

 

Pri preukázaní takejto vedomosti veriteľa (ktorý nie je podnikateľom, a od ktorého sa 

neočakáva odborná starostlivosť) o tiesni alebo inom oslabení dlžníka bežným 

spôsobom, je potrebné vychádzať z toho, čo takýto veriteľ skutočne vedel, alebo čo 

ako bežne obozretný občan vedieť mal. 

 

Pri preukázaní takejto vedomosti veriteľa – podnikateľa (poskytovateľa finančných 

služieb) o tiesni alebo inom oslabení dlžníka, je potrebné vychádzať z toho, čo takýto 

veriteľ skutočne vedel, alebo čo s vynaložením odbornej starostlivosti, ktorú mu 

ukladá osobitný zákon (obchodný zákonník, ale najmä § 2, písm. g) zákona o ochrane 

spotrebiteľa), vedieť mal alebo musel. 

 

Obozretný veriteľ – podnikateľ v oblasti poskytovania úverov a pôžičiek musel vedieť, 

že bežný občan, ktorý nie je v tiesni, nemá rozumovú slabosť a nie je rozrušený, a 

ktorý spĺňa bežné podmienky pre poskytnutie úverov bankou bez zábezpeky, alebo 

s primeranou zábezpekou, neakceptuje prijatie pôžičky s hrubým nepomerom 

vzájomných plnení ako je neprimeraný zisk, alebo možnosť prepadnutia veci 

v prospech veriteľa. 

 

Preto ohľadne preukázania vedomosti a úmyslu zneužiť zo strany veriteľa – 

podnikateľa, od ktorého sa zákonmi očakáva odborná starostlivosť, už samotná 

pripravenosť dlžníka uzatvoriť zmluvu navrhnutú veriteľom, obsahujúcu podmienky 

veriteľa, spôsobujúce hrubý nepomer vzájomných plnení  (neprimeraný zisk, resp. 

právo ponechať si neprimeranú hodnotu), preukazuje, že veriteľ - podnikateľ musel 

byť uzrozumený (teda mal vedomosť o tom), že dlžník musel byť s ohľadom na takéto 

okolnosti alebo v tiesni, alebo v rozrušení, alebo sa nachádzal v stave rozumovej 

slabosti, pretože ako odborník v tejto oblasti, znalý bežných podmienok obdobných 

služieb na trhu musel vedieť, že priemerne uvažujúci občan, ktorý nie je v stave núdze, 

či rozrušenia, či rozumovej slabosti by takéto zmluvné podmienky neprijal a uchádzal 

by sa o bežný spotrebný úver, s oveľa nižším úrokovým zaťažením a s nižším 

rozsahom zabezpečenia, bez hrozby prepadnutia veci.  
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V zmysle uvedených požiadaviek, dochádza k naplneniu skutkovej podstaty úžery už 

podpísaním príslušných zmlúv, teda nie až prijatím neprimeraného plnenia.  

 

3. hrubý nepomer hodnoty plnenia veriteľa voči poškodenému a poškodeného voči 

veriteľovi  

 

Ohľadne hrubého nepomeru sa zrejme možno oprieť aj o civilno-právnu judikatúru 

uvedenú v časti 4.3.4. tejto práce. 

 

4. osobou spôsobilou spáchať trestný čin je, teda páchateľom trestného činu úžery 

môže byt buď 

a) veriteľ, alebo 

b) postupník, teda nadobúdateľ takejto pohľadávky – „alebo kto takú pohľadávku 

uplatní alebo v úmysle uplatniť ju, na seba prevedie  

 

Aby boli s civilnou úžerou spojené dôsledky stanovené v § 39, t.j. absolútna 

neplatnosť právneho úkonu, resp. iné dôsledky ktoré zákon stanovuje v nadväznosti na 

rozpor s dobrými mravmi, nie je potrebné, aby bolo trestným súdom právoplatne 

vyslovené, že bol spáchaný trestný čin úžery.  

 

Rozhodnutie NS ČR č. 22 Cdo 1993/2001 v dovolaní v konaní o vypratanie 

nehnuteľnosti 

 

„O lichevní smlouvu podle občanského práva jde v případě, kdy jednající z okolností 

věci věděl anebo musel vědět, že druhá strana je postižena okolnostmi uvedenými 

shora, a tuto okolnost využil; nevyžaduje se, aby jeho jednání bylo současně v trestním 

řízení označeno za trestný čin.“87 

 

Pri naplnení skutkovej podstaty trestného činu úžery pristupuje k dôvodu neplatnosti 

právneho úkonu pre rozpor s dobrými mravmi aj dôvod neplatnosti pre rozpor so 

zákonom.  

 

                                                 
87 www.nsoud.cz 
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Rozhodnutie NS ČR č. 21 Cdo 1484/2004-94 

 

„Dohoda, kterou byly při peněžité půjčce sjednány nepřiměřeně vysoké úroky, je 

neplatná (§ 39 obč. zák.), a to buď pro rozpor se zákonem (představuje-li naplnění 

skutkové podstaty trestného činu lichvy podle ustanovení § 253 trestního zákona, 

popřípadě jiného trestného činu) nebo pro rozpor s dobrými mravy (v ostatních 

případech).“88 

 

vi) dojednanie o voľnej možnosti speňaženia 

Podľa rozhodnutia nemeckého BGH z 13.1.94 - IX ZR 2/93 - NJW 1994, 861 = JuS 

1994, 52489 je voľná možnosť speňaženia veci tvoriacej predmet zabezpečovacieho 

prevodu práva protiprávna, teda neplatná z dôvodu rozporu s dobrými mravmi 

v zmysle judikátov, definujúcich zjavnú protiprávnosť bez porušenia konkrétneho 

zákonného ustanovenia ako porušenie dobrých mravov (viď 4.9.4., ii)) 

 

4.9.2. Porušenie dobrých mravov v oblasti ochrany proti zneužívaniu mocenského 

postavenia  

 

V nemeckej a rakúskej judikatúre sa medzi ďalšie „skutkové podstaty“ porušenia dobrých 

mravov v oblasti poskytovania pôžičiek a úverov radia aj  

i) využitie slabšej hospodárskej situácie dlžníka. 

ii) celkovo premrštené úverové podmienky 

 

Táto oblasť však nie je taká jednoznačná a zovšeobecniteľná ako zrejmý hrubý nepomer 

konkrétneho plnenia, civilná úžera, prepadná klauzula, či maximálna hranica krytia a zrejme 

vyslovenie rozporu právneho úkonu z dobrými mravmi záviselo od vždy veľmi špecificky od 

konkrétnej situácie. 

 

 

 

 
                                                 
88 www.nsoud.cz 
89 http://bgb.jura.uni-hamburg.de/av/sicherungsuebereignung.htm 
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4.9.3. Porušenie dobrých mravov v oblasti ochrany proti poškodzovaniu tretích osôb 

 

i) dojednanie, ktorým sa úplne odníma dlžníkovi možnosť uspokojiť ostatných 

veriteľov 

 

Podľa nemeckej aj rakúskej judikatúry je v rozpore s dobrými mravmi dojednanie, 

ktorým sa úplne odníma dlžníkovi možnosť uspokojiť ostatných veriteľov. 

  

Z tohto dôvodu by mohol byť v rozpore s dobrými mravmi už samotný druh 

zabezpečenia vymienený zo strany veriteľa. Ak by totiž bolo zrejmé, že rovnaký účel 

a rovnakú a primerane požadovateľnú ochranu pohľadávky veriteľa by poskytoval 

druh zabezpečenia, ktorý možnosť uspokojiť iných veriteľom neodníma (napr. záložné 

právo), pričom bolo zvolené a veriteľom vymienené zabezpečenie spôsobom, ktorý 

iným veriteľom dlžníka možnosť uspokojenia odníma (napr. zabezpečovací prevod 

práva), potom by súd mohol, najmä v prípade, ak sa jednalo o zabezpečovací prevod 

jediného, či podstatného majetku dlžníka, usúdiť, že v rozpore s dobrými mravmi je 

dohoda o zabezpečovacom prevode práva, pretože úplne odníma dlžníkovi možnosť 

uspokojiť iných veriteľov.  

 

 
4.9.4. Iné porušenie dobrých mravov  

 

i) rozpor s dobrými mravmi s ohľadom na celkový charakter a účel právneho 

úkonu, resp. viacerých, vzájomne na seba nadväzujúcich právnych úkonov 

 

Rozpor s dobrými mravmi môže spočívať v celkovom účele právneho úkonu alebo 

viacerých, na seba nadväzujúcich právnych úkonov, bez toho, aby bolo potrebné 

pomenovať konkrétne ustanovenie právneho úkonu, ktoré je v rozpore s dobrými 

mravmi. 

 

OGH, Entscheidungsdatum, 22.04.1975, Geschäftszahl 4Ob10/75; 8Ob236/75 etc. 

„Rozpor právneho úkonu s dobrými mravmi nemusí vyplývať iba z jeho obsahu, ale 

tiež z celkového charakteru dojednania - v zmysle zhrňujúceho zohľadnenia obsahu, 
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pohnútky a účelu, pričom sú dôležité predovšetkým všetky okolnosti, za ktorých bol 

právny úkon uzatvorený.“90 

 

OGH, Entscheidungsdatum, 2000-04-13, Geschäftszahl, 6Ob187/99i; 3Ob13/99d; 

9ObA100/06f 

„Odporujúce dobrým mravom v zmysle § 879, Ods. 1 ABGB je úkon, keď je bez toho, 

aby došlo k porušeniu pozitívneho vnútrozemského zákona, zjavne protiprávny, pričom 

je potrebné klásť dôraz na celkový dojem dojednania. V zmysle pohyblivého systému je 

potrebné zohľadniť všetky okolnosti a ich zvažovaním preukázať, či sa jedná o hrubé 

porušenie právom chránených záujmov alebo pri kolízii záujmov či sa jedná o hrubý 

nepomer medzi záujmami, ktoré takýmto konaním boli porušené alebo vynútené. Veľký 

hospodársky nátlak alebo existenčné ohrozenie jednej zo strán môže predstavovať 

relevantnú okolnosť, avšak nie je týmto ešte odôvodnený rozpor s dobrými mravmi. 

Celková znalosť žalobkyne o prekárnej finančnej situácii žalovanej preto nezakladá 

rozpor zmluvy s dobrými mravmi.“91 

 

ii) zjavná protiprávnosť bez porušenia konkrétneho ustanovenia zákona 

 

O porušenie dobrých mravov sa môže jednať aj v prípade, že nie je zrejme porušený 

žiaden konkrétny právny predpis, avšak je zrejmé, že s ohľadom na všetky okolnosti je 

právny úkon protiprávny, teda v rozpore so základnými princípmi, na ktorých 

pozitívne právo spočíva a z ktorých vychádza 

 

V tomto zmysle hovorí Rozhodnutie rakúskeho OGH, Entscheidungsdatum 1966-06-

21, Geschäftszahl 8Ob150/66; 4Ob47/66; etc.  

„O porušenie dobrých mravov v zmysle § 879 ods. 1 ABGB sa jedná vtedy, keď je 

niečo zjavne jednoducho protiprávne, bez toho, aby bolo porušený výslovný zákonný 

zákaz, teda ak je niečo síce nie protizákonné, ale hrubo protiprávne.“92 

 

 

 

                                                 
90 www.ris2.bka.gv.at 
91 www.ris2.bka.gv.at 
92 www.ris2.bka.gv.at 
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OGH, Entscheidungsdatum, 1977-11-10, Geschäftszahl, 7Ob689/77; 7Ob95/98s 

„Právny úkon je vtedy odporujúci dobrým mravom, keď je jeho obsah nezlúčiteľný so 

základnými hodnotami právneho poriadku alebo s mravným poriadkom.“93 

 

 

4.9.5.  Aplikácia u nás v minulých právnych úpravách platných klauzúl potierajúcich  

  úžeru na úrovni dobrých mravov 

 

 Na úrovni rozporu s dobrými mravmi by bolo možné v rámci sudcovského práva 

akceptovať aj nám historicky-právne blízke a z predchádzajúcich právnych úprav na 

našom území známe (§ 201 zrušeného OZ č. 141/1950 Zb. a § 1371-1374 platného 

rakúskeho ABGB) a v podstate v slušných obchodných kruhoch doteraz rešpektované 

zákazy nevýhodných vedľajších dohôd a dojednaní, ktoré stanovujú  

a) že dlžník nesmie záloh nikdy vyplatiť alebo  

b) že nesmie nehnuteľnú vec založiť niekomu inému,  

c) že záloh prepadne veriteľovi, len čo sa pohľadávka stane splatnou a nebude 

uspokojená,  

d) že veriteľ môže záloh speňažiť ľubovoľným spôsobom alebo 

e) že si ho môže ponechať za ľubovoľnú alebo vopred určenú cenu.  

f) že veriteľovi patrí výnos zo zálohu 

g) že záloh prepadne veriteľovi, len čo sa pohľadávka stane splatnou a nebude 

uspokojená.  

 

 

4.9.6. Porušenie dobrých mravov v zmysle definície podľa predpisov o ochrane 

spotrebiteľa 

 

K osobitnému druhu porušenia dobrých mravov pri zabezpečení záväzkov dochádza 

v rámci úverov a pôžičiek poskytovaných pri poskytovaných finančných služieb, a to 

najmä pokiaľ sú naplnené definičné znaky § 4, ods. 5. Zákona o ochrane spotrebiteľa 

č. 250/2007 Z.z. 

 

                                                 
93 www.ris2.bka.gv.at 
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V zmysle § 4, ods. 5. Zákona o ochrane spotrebiteľa: 

 

„Konaním v rozpore s dobrými mravmi sa na účely tohto zákona rozumie najmä 

konanie, ktoré je v rozpore so vžitými tradíciami a ktoré vykazuje zjavné znaky 

diskriminácie alebo vybočenia z pravidiel morálky uznávanej pri predaji výrobku a 

poskytovaní služby, alebo môže privodiť ujmu spotrebiteľovi pri nedodržaní 

dobromyseľnosti, čestnosti, zvyklosti a praxe, využíva najmä omyl, lesť, vyhrážku, 

výraznú nerovnosť zmluvných strán a porušovanie zmluvnej slobody.“94 

 

Táto zákonná definícia je zrejme vytvorená pre účely ochrany spotrebiteľa, a preto 

používa aj termíny, ktoré Zákon o ochran spotrebiteľa definuje. Z jej znenia je zrejmá 

značná previazanosť a konformnosť tejto definície napr. s vyššie uvádzanou nemeckou 

judikatúrou v oblasti dobrých mravov. Vzhľadom na množstvo požiadaviek na 

splnenie takejto definície, bude zrejme v praxi veľmi náročné preukázať rozpornosť 

s dobrými mravmi subsumáciou konkrétneho konania pod takúto definíciu, 

obsahujúcu subjektívny prvok na strane konajúceho-poškodzujúceho subjektu, a to 

preukázanie „využitia“ omylu, lsti, ...... . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94 Zbierka zákonov 
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5. Trestno-právne súvislosti právnych vzťahov v oblasti zabezpečenia 

záväzkov a civilno-právne dôsledky 

 

5.1. Vzťah noriem dobrých mravov k trestno-právnym normám 

 

V súvislosti so zabezpečením záväzkov je potrebné uviesť aj trestno-právne súvislosti 

možného protiprávneho, alebo extenzívneho používania Zabezpečovacích právnych nástrojov.  

 

Nakoľko v dôsledku svojej akcesorickej povahy sa tieto právne nástroje viažu vždy na hlavný 

záväzok, ktorým je  v praxi obyčajne záväzok poskytnúť peňažné plnenie (pôžička, či úver), 

ďalšími limitmi použitia akéhokoľvek Zabezpečovacieho právneho nástroja, teda aj 

Zabezpečovacieho prevodu práva, sú limity obsiahnuté v príslušných ustanoveniach 

materiálneho trestného práva,  najmä limity ohľadne úžery. 

 

V dôsledku trestnej postihnuteľnosti sú v prípade trestného konania právne úkony, ktorými je 

spáchaný trestný už nielen v rozpore s dobrými mravmi, ale sú aj v rozpore so zákonom (s 

materiálnym trestným právom).  

Teda pokiaľ napĺňa nejaké správanie (teda aj právny úkon urobený v rámci takéhoto 

správania) skutkovú podstatu trestného činu,  toto správanie súčasne spôsobuje, že takýto 

právny úkon (vrátane akcesorického právneho úkonu) je absolútne neplatný z dôvodu rozporu 

so zákonom ako aj s dobrými mravmi.  

 

Navyše, pre civilno-právne účely, teda pre účely neplatnosti z dôvodu rozporu so zákonom 

a/alebo s dobrými mravmi, nie je na rozdiel o trestno-právnych noriem, potrebné preukázanie 

zavinenia, postačuje objektívny fakt, že správanie či úkon je v rozpore s dobrými mravmi.  

 

 

5.2. Konkrétne možné prípady trestného konania v prípade zabezpečenia záväzkov 

 

Pokiaľ sú splnené definičné znaky určitej, v zákone stanovenej konkrétnej skutkovej podstaty 

trestného činu (napr. trestného činu úžery, alebo páchania organizovanej trestnej činnosti), 

môže dôjsť uzatvorením a realizáciou  zmluvy o hlavnom záväzku (teda napr. zmluvy 
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o pôžičke) a vedľajšej zabezpečovacej zmluvy, napr. Zmluvy o zabezpečovacom prevod, 

takýmto úkonom a konaním k spáchaniu trestného činu. 

Podľa § 235 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. skutková podstata spáchania trestného činu 

Úžery je kvalifikovaná nasledovne: 

„Kto zneužívajúc niečiu tieseň, neskúsenosť alebo rozumovú slabosť alebo niečie rozrušenie, 

dá sebe alebo inému poskytnúť alebo sľúbiť plnenie, ktorého hodnota je k hodnote 

vzájomného plnenia v hrubom nepomere, alebo kto takú pohľadávku uplatní alebo v úmysle 

uplatniť ju, na seba prevedie ..................... „95 

 

K jednotlivým definičným znakom úžery a ich prípadnému naplneniu je uskutočnený 

dostatočný rozbor v časti 4.9.1., písm. v) tejto práce. 

 

Ohľadne problematiky, ktorá je hlavným predmetom tejto práce, teda problematiky 

zabezpečenia záväzkov, z vyššie uvedeného vyplýva, že pokiaľ veriteľ s dlžníkom uzatvoril 

zmluvu napr. o úvere, alebo o pôžičke, alebo o inom odplatnom poskytnutí peňazí, vrátane 

zmluvy o zabezpečení záväzku, napr. zabezpečovacím prevodom práva, napríklad prevodom 

vlastníctva k nehnuteľnosti a pokiaľ je výsledkom realizácie týchto zmlúv, vrátane realizácie 

práv zo zmluvy o zabezpečovacom prevode práva nadobudnutie veriteľom hodnoty, teda 

napr. vrátane hodnoty nehnuteľnosti, ktorú si veriteľ (ako je opísané vyššie v tejto práci 

protiprávne) ponechal ako náhradné plnenie namiesto pôvodného dohodnutého plnenia, 

nadobudnutie veriteľom celkovej hodnoty, ktorá je v hrubom nepomere oproti tomu, čo 

veriteľ poskytol dlžníkovi (napr. ak veriteľ poskytol sumu 150.000,- Sk a v dôsledku 

nesplnenia záväzku dlžníka na vrátenie napr. sumy 150.000,- Sk + primeraný úrok si ponechal 

nehnuteľnosť na neho prevedenú za účelom zabezpečenia v hodnote napr. 500.000,- a viac, 

alebo takúto nehnuteľnosť predal a nechal si celý výťažok bez toho aby rozdiel medzi sumou 

150.000,- Sk a primeraným úrokom + účelné náklady na realizáciu náhradného plnenia 

a získaným celým výťažkom vrátil dlžníkovi), potom je na mieste skúmať, či neboli splnené 

aj ostatné obsahové náležitosti skutkovej podstaty úžery, teda najmä či v čase uzatvorenia 

príslušných zmlúv bol konkrétny dlžník  

a) v núdzi, alebo 

b) neskúsený v oblasti takýchto vzťahov 

                                                 
95 Zbierka zákonov 
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c) alebo rozumovo oslabený alebo  

d) rozrušený 

Pokiaľ niektorý zo stavov poškodeného v čase uzatvorenia príslušných zmlúv bude 

preukázaný potom došlo v takomto prípade zrejme k spáchaniu trestného činu úžery v zmysle 

§ 235 Trestného zákona. 

Ohľadne výkladu stavu „núdze“, „neskúsenosti“, „rozumovej slabosti“ či „rozrušenosti“, je 

okrem existujúcej judikatúry, či odbornej literatúry v oblasti trestného práva hmotného, 

možné sa zrejme oprieť aj o pojmy a definície používané v legislatíve oblasti ochrany 

spotrebiteľa, ktoré sú v tejto práci spomínané v časti 5. 

 

Teda ak je výsledkom realizácie takýchto zmlúv celkové obohatenie veriteľa presahujúci 

rámec, ktorý trestný zákon a súdna prax akceptuje ako primerané, je možné, že veriteľ pácha 

požadovaním uzatvorenia zmlúv, alebo realizáciou svojich zmluvných nárokov trestný čin 

úžery.   

 

Veľkosť celkového obohatenia, či zisku veriteľa nie je stanovená iba výškou úrokov (teda iba 

tým, čo je oficiálne nazvané úrokom), ale aj v zmysle civilno-právnej úpravy je to „odmena“, 

t.j. všetky plnenia, ktoré veriteľ od dlžníka v dôsledku poskytnutia pôžičky získa, alebo si dá 

sľúbiť, nech sú tieto nazvané akokoľvek. 

 

Teda pre účely zistenia primeranosti, či hrubého nepomeru vzájomných plnení veriteľa 

a dlžníka z hľadiska posúdenia naplnenia skutkovej podstaty trestného činu úžery je podstatný 

súčet  

a) dohodnutých zmluvných úrokov 

b) osobitných navŕšení istiny pôžičky a taktiež  

c) hodnoty veci, ktorú si veriteľ ponechal, alebo môže ponechať pri náhradnom plnení zo 

Zabezpečovacieho predmetu 

d) ako aj akékoľvek iné peňažné, či peniazmi vyjadriteľné plnenie zo strany dlžníka, bez 

ohľadu na jeho názov, napr. právo založenú vec užívať, brať z nej úžitky /napr. úroky 

po dobu uloženia peňazí v banke,  alebo nájomné po dobu kedy bola vec prenajatá, 

a pod./ 

 

Je takisto na mieste dodať, že pokiaľ by k realizácii takéhoto obohatenia vo forme poskytnutia 

pôžičky, úveru či iného druhu odplatného plnenia spolu s ponechaním si neprimeraného 
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náhradného plnenia dochádzalo v súčinnosti viacerých osôb, jednalo by sa zrejme o naplnenie 

kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu úžery podľa § 235, ods. 4 Trestného zákona. 

Rovnako výška trestu závisí o výšky škody, ktorá bola dlžníkovi konaním veriteľa 

napĺňajúcim skutkovú podstatu trestného činu úžery spáchaná. 

  

Z hľadiska dlžníka, ako poškodeného, má tento právo v danom trestnom konaní postavenie 

účastníka konania - poškodenej osoby, vrátane práva uplatniť nárok na náhradu škody, ktorou 

je zrejme hodnota, predstavujúca rozdiel medzi tým, čo si veriteľ ponechal a tým, čo si mal 

právo ponechať, pokiaľ by jeho činnosť nebola trestná, t.j. poskytnutú istina + bežný úrok. 

 

Poškodený má rovnako právo, pokiaľ je to možné požadovať „restitutio in integrum“, teda 

zrejme právo požadovať vrátenie veci, poskytnutej veriteľovi ako Zabezpečovací predmet, čo 

bude zrejme možné v prípade hnuteľných vecí iba vtedy, pokiaľ nedošlo k ich nadobudnutiu 

dobromyseľným nadobúdateľom, treťou osobou.  

V prípade nehnuteľností však má zrejme aj právo požadovať vydanie veci späť, vždy, a to aj 

od tretích osôb, pretože v dôsledku protiprávnosti konania, pri ktorom bol právny úkon 

uzatvorený, je aj samotný scudzovací právny úkon, napr. zmluva o zabezpečovacom prevode 

absolútne neplatná, teda ani veriteľ, ani tretia osoba od veriteľa nemohla nadobudnúť ani 

v dobrej viere vlastnícke právo k takto prevedenej nehnuteľnosti, v zmysle právnej zásady 

„nemo plus iuris ad alium trasferre potest quam ipse habet“ – nikto nemôže previesť na iného 

viac práv ako sám má. 

 

Za účelom zabezpečenia takýchto nárokov dlžníka ako poškodenej osoby má dlžník, ako 

účastník konania právo v trestnom konaní v zmysle § 50 Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z.  

požadovať uskutočnenie úkonov smerujúcich k zaisteniu jeho nárokov, napríklad právo 

požadovať zákaz nakladania s vecou a pod., pričom takéto zaistenie môže smerovať voči 

a) majetku obvineného, 

b) majetkovým právam obvineného v právnickej osobe, v ktorej má obvinený majetkovú 

účasť 

c) majetkovým právam právnickej osoby, v ktorej obvinený 

1. má majetkovú účasť, alebo 

2. je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom iného orgánu, 

prokuristom, vedúcim organizačnej zložky podniku, ktorý je zapísaný do obchodného 

registra, alebo vedúcim podniku zahraničnej osoby, ktorý je zapísaný do obchodného 
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registra, ak je na podklade zistených skutočností dostatočne odôvodnený záver, že 

trestný čin, za ktorý je trestne stíhaný obvinený, bol spáchaný v mene alebo v prospech 

tejto právnickej osoby (t.j. zrejme, ak veriteľom alebo prijímateľom plnenia od dlžníka 

– postupníkom, je právnická osoba) 

d) na majetkových právach právnickej osoby, v ktorej má priamu alebo nepriamu 

majetkovú účasť právnická osoba, v ktorej obvinený  

1. má majetkovú účasť, alebo 

2. je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom iného orgánu, 

prokuristom, vedúcim organizačnej zložky podniku, ktorý je zapísaný do obchodného 

registra, alebo vedúcim podniku zahraničnej osoby, ktorý je zapísaný do obchodného 

registra, ak je na podklade zistených skutočností dostatočne odôvodnený záver, že 

trestný čin, za ktorý je trestne stíhaný obvinený, bol spáchaný v mene alebo v prospech 

tejto právnickej osoby, 

e) na ostatných majetkových právach obvineného.96 

 

Uplatnenie práv dlžníka ako poškodeného samozrejme neobmedzuje právo dlžníka uplatniť 

svoje nároky na náhradu škody, alebo na vydanie veci v civilno-právnom konaní, a to navyše 

aj voči tretej osobe, čo zrejme s ohľadom na dikciu § 50 Trestného poriadku možné nie je. 
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6. Právna ochrana dlžníka ako spotrebiteľa finančných služieb 

 

6.1.  Zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb. a Smernica o nekalých obchodných 

praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu č. 2005/29/ES z 11. 

mája 2005 a iné aplikovateľné právne predpisy Európskej únie 

 

6.1.1 Zákon o ochrane spotrebiteľa a Smernica o nekalých obchodných 

praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu č. 2005/29/ES z 

11. mája 2005 

 

 

Významným právnym dokumentom Európskej legislatívy, ktorý má vplyv aj na výklad a 

posúdenie právneho súladu používania zabezpečovacích právnych nástrojov, teda aj 

zabezpečovacieho prevodu práva poskytovateľmi finančných služieb, teda napr. úverov, 

pôžičiek, či iných druhov odplatného poskytovania peňazí  v rámci výkonu svojej 

podnikateľskej činnosti je Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 

2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, 

a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a 

Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

2006/2004 (ďalej len ako „Smernica o nekalých obchodných praktikách“, alebo „Smernica“), 

ktorá bola implementovaná do nášho právneho poriadku Zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 

250/2007 Zb (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) 

 

Z hľadiska predmetu tejto práce, účelom a úlohou Smerníc EU v oblasti ochrany spotrebiteľa 

a na základe nich implementovaných právnych predpisov nie je konkurovať alebo nahrádzať 

rozhodovaciu činnosť súdov, teda sudcovské právo v oblasti dobrých mravov, ale ho dopĺňať. 

 

Ako uvádza článok 7. preambuly Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES, z 

11. mája 2005, o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na 

vnútornom trhu: 

 „(7) Táto smernica sa zaoberá obchodnými praktikami, ktoré priamo súvisia s 

ovplyvňovaním rozhodnutí o obchodnej transakcii spotrebiteľov vo vzťahu k produktom. 

Nezaoberá sa obchodnými praktikami uskutočňovanými pôvodne na iné účely, vrátane 

 107



napríklad obchodnej komunikácie zameranej na investorov, ako sú výročné správy a 

propagačné materiály spoločnosti. Nezaoberá sa právnymi požiadavkami na vkus a dobré 

mravy, ktoré sa v jednotlivých členských štátoch značne líšia. Obchodné praktiky, akými sú 

napríklad nevyžiadaný pouličný predaj, môžu byť v členských štátoch z kultúrnych dôvodov 

nežiaduce. Členské štáty by mali podľa toho mať možnosť naďalej uplatňovať na svojom 

území zákaz obchodných praktík z dôvodu vkusu a dobrých mravov, v súlade s právom 

Spoločenstva, a to aj v prípade, ak tieto praktiky neobmedzujú slobodu voľby spotrebiteľov. 

Pri uplatňovaní tejto smernice, najmä jej všeobecných ustanovení, je potrebné brať plne do 

úvahy okolnosti jednotlivého prípadu.“97 

 

Z uvedeného znenia čl. 7 preambuly Smernice č. 2005/29/ES teda nevyplýva, že to, čo nie je 

upravené smernicami a osobitnými právnymi predpismi o ochrane spotrebiteľa nie je potrebné 

chrániť, ale pri ochrane spotrebiteľa existuje a je aj orgánmi EU rešpektovaná jasná deľba 

kompetencií pri regulácii konkrétnych častí právnej úpravy týkajúcej sa spotrebiteľov, teda aj 

spotrebiteľov finančných služieb, a to: 

a) úpravu v oblasti základných náležitostí právnych úkonov majú v jurisdikcii 

štátne zákonodarné orgány (obvykle sa nachádzajú v civilných kódexoch) 

b) úpravu v oblasti dobrých mravov majú súdy jednotlivých štátov na základe 

svojej rozhodovacej praxe 

c) špeciálnu úpravu v oblasti nekalých obchodných praktík, ako sú tieto 

definované v príslušných smerniciach EU majú v právomoci príslušné orgány 

EU a následne orgány príslušných štátov, ktoré majú povinnosť ich 

implementovať. 

 

Teda, okrem vyššie v tejto práci uvedených  

a. zákonných limitov  

b. analógie legis a analogie iuris 

c. pravidiel dobrých mravov  

je Zákon o ochrane spotrebiteľa ďalším právne relevantným dokumentom stanovujúcim 

právny rámec podmienok poskytovania úverov, či pôžičiek, pokiaľ sú tieto poskytované 

v rámci výkonu podnikateľskej činnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, teda ako 

finančné služby podnikateľských subjektov, (ale podľa nášho názoru nepriamo, na základe 
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analogie iuris, aj nepodnikateľských subjektov, ktoré obdobné plnenia takýmto službám 

poskytnú jednorázovo za účelom zisku, teda odplatné, t.j. pokiaľ sú dohodnuté úroky, alebo 

iná forma zisku) teda aj podmienok zabezpečenia takýchto úverov, ktoré sú integrálnou 

súčasťou úverových podmienok a z právneho hľadiska akcesorické, teda od existencie úveru 

závislé. 

 

Účel Smernice o nekalých obchodných praktikách a teda aj Zákona o ochrane 

spotrebiteľa je vyjadrený v jej preambule, teda úvodných ustanoveniach. 

 

Podľa čl. 18 . Preambuly Smernice o nekalých obchodných praktikách  

 

„Je vhodné chrániť všetkých spotrebiteľov pred nekalými obchodnými praktikami; Súdny dvor 

však považoval za potrebné skúmať pri rozhodovaní v prípadoch týkajúcich sa reklamy po 

prijatí smernice 84/450/EHS účinok na hypotetického typického spotrebiteľa. V súlade so 

zásadou proporcionality a z dôvodu uskutočnenia účinného uplatňovania zamýšľanej ochrany 

vzala táto smernica za kritérium priemerného spotrebiteľa, ktorý je v rozumnej miere dobre 

informovaný, vnímavý a obozretný, pri zohľadnení sociálnych, kultúrnych a jazykových 

faktorov, ako to vykladal Súdny dvor, obsahuje však i ustanovenie na zabránenie zneužívania 

spotrebiteľov, ktorých vlastnosti ich robia obzvlášť zraniteľnými voči nekalým obchodným 

praktikám. Tam, kde je obchodná praktika osobitne zameraná na určitú skupinu 

spotrebiteľov, ako napríklad deti, je žiaduce, aby bol dopad tejto obchodnej praktiky 

posúdený z pohľadu priemerného člena takejto skupiny. Preto je vhodné zahrnúť do výpočtu 

praktík, ktoré sú za každých okolností nekalé, ustanovenie, ktoré bez toho, aby ukladalo 

úplný zákaz reklamy zameranej na deti, ochraňuje ich pred priamym nabádaním na nákup. 

Pojem priemerného spotrebiteľa sa pritom nezakladá na štatistickom zistení. Vnútroštátne 

súdy a orgány budú musieť sami na základe vlastnej úvahy určiť, so zreteľom na judikatúru 

Súdneho dvora, typickú reakciu priemerného spotrebiteľa v danom prípade.“98 

 

Podľa čl. 19. Preambuly Smernice o nekalých obchodných praktikách  

 

„Ak určité vlastnosti, ako napríklad vek, fyzická alebo mentálna chyba alebo dôverčivosť 

robia spotrebiteľov obzvlášť náchylnými voči určitej obchodnej praktike alebo základnému 
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produktu a ekonomické správanie iba týchto spotrebiteľov môže byť touto praktikou narušené 

spôsobom, ktorý môže obchodník rozumne predvídať, je vhodné zabezpečiť, aby boli náležite 

chránení posúdením tejto praktiky z pohľadu priemerného člena tejto skupiny.“99 

 

V zmysle tohto ustanovenia je teda v aplikácii na vzťahy posudzované touto prácou nekalou 

praktikou podľa Smernice taká praktika poskytovateľa finančnej služby, teda veriteľa, ktorá je 

zameraná na konkrétnu skupinu ľudí. 

 

V rámci vzťahov posudzovaných touto prácou sú takouto osobitnou skupinou 

spotrebiteľov v zmysle Smernice najčastejšie ľudia, ktorí spĺňajú nasledovnú 

charakteristiku, ktorá ich ako osobitnú skupinu robí v zmysle Smernice „náchylnými“ voči 

obchodnej praktike poskytovateľov finančných služieb poskytovania úverov alebo 

pôžičiek zabezpečených zabezpečovacím prevodom práva so sankciou prepadnutia 

Zabezpečovacieho predmetu v prospech veriteľa, teda ktorých dôsledkom je strata majetku 

dlžníka – spotrebiteľa neúmerná hodnote služby poskytnutej veriteľom – 

poskytovateľom služby, teda obvykle strata nehnuteľného majetku často v hodnote viac ako 

10-násobku pôvodného plnenia veriteľa (a to vrátane riadnych úrokov)  

1. osoby s nízkym alebo žiadnym stálym príjmom 

2. vlastniace nehnuteľný alebo hnuteľný majetok 

3. ktoré sú v momentálnej núdzi finančnej hotovosti 

 

Vyššie uvedenému výkladu a aplikovateľnosti Smernice a Zákona o ochrane spotrebiteľa na 

vzťahy posudzované touto prácou ďalej uvádzame definície jednotlivých pojmov, najmä 

pojmu i) produkt, ii) spotrebiteľ, iii) obchodník obchodná praktika, iv) podstatné narušenie 

ekonomického správania, v) neprimeraný vplyv, vi) rozhodnutie o obchodnej transakcii 

a pod., z ktorých vyplýva, že Zákon o ochrane spotrebiteľa je bezpochyby aplikovateľný 

aj na vzťahy posudzované touto prácou, teda najmä na zmluvy o pôžičkách, úveroch 

a podobné zmluvy, vrátane zmlúv o zabezpečení týchto záväzkov. 

 

Z toho vyplýva, že uzatváranie zmlúv o pôžičke, alebo o úvere, či inom odplatnom spôsobe 

poskytnutia peňazí, či iných plnení, vrátane akcesorických vzťahov slúžiacich na ich 

zabezpečenie, pokiaľ spĺňa definičné znaky „nekalých obchodných praktík“ uvedené v  
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Zákone o ochrane spotrebiteľa je zakázané  zmysle § 7, ods. 1. Zákona o ochrane 

spotrebiteľa, resp. v zmysle čl. 5, ods. 1 Smernice. 

 

Z hľadiska oprávnenosti, či právnej prípustnosti je teda v prípade posudzovania, či sa 

v danom prípade jedná o dovolený spôsob poskytnutia úveru, či pôžičky, vrátane jeho 

zabezpečenia, teda či sa z právneho hľadiska jedná vôbec o platné právne úkony v zmysle § 

39 Občianskeho zákonníka, je v prípade úveru, či pôžičky poskytnutej poskytovateľom – 

veriteľom, podnikateľom dlžníkovi – spotrebiteľovi, pozícia dlžníka – spotrebiteľa ešte 

bezpečnejšia, pretože sa okrem všeobecných noriem, analogie legis a noriem dobrých mravov 

môže oprieť o ustanovenia lex specialis, ktorým je v tomto prípade Zákon o ochrane 

spotrebiteľa. 

 

V zmysle čl. 3, ods. 1, Smernica sa uplatňuje na nekalé obchodné praktiky podnikateľov 

voči spotrebiteľom tak, ako sú ustanovené v článku 5, pred, počas a po uskutočnení 

obchodnej transakcie vo vzťahu k produktu. 

 

Podľa čl. 21 Preambuly Smernice o nekalých obchodných praktikách „Je nevyhnutné, aby 

členské štáty stanovili sankcie za porušenie ustanovení tejto smernice a  zabezpečili ich 

vynutiteľnosť. Sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.“100 

 

§ 3, ods. 3. Zákona o ochrane spotrebiteľa definuje druhy právnych vzťahov, na ktoré sa 

Zákon o ochrane spotrebiteľa vzťahuje nasledovne: 

 

„Každý spotrebiteľ má právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v 

spotrebiteľských zmluvách, ktorými sú zmluvy uzavreté podľa Občianskeho zákonníka alebo 

Obchodného zákonníka, ako aj všetky iné zmluvy, ktorých charakteristickým znakom je, že sa 

uzatvárajú vo viacerých prípadoch, a je obvyklé, že spotrebiteľ obsah zmluvy podstatným 

spôsobom neovplyvňuje; aj na spotrebiteľské zmluvy, ktoré neboli uzavreté podľa 

Občianskeho zákonníka, sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka.“101 
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 § 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa potom stanovuje niektoré definície, ktoré majú význam 

i z hľadiska poskytovania pôžičiek, či úverov zabezpečených zabezpečovacím prevodom 

práva: 

 

a) „spotrebiteľ“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo 

používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti 

 

b) „predávajúcim“ je podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, 

alebo poskytuje služby, 

 

c) „službou“ je akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne 

alebo bezodplatne s výnimkou činností upravených osobitnými predpismi, 5) nad ktorými 

vykonávajú dozor profesijné komory alebo iné orgány štátnej správy, ako sú uvedené v § 19, 

 

d) „bezpečnou službou“ služba, ktorá za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok 

poskytovania nepredstavuje nebezpečenstvo alebo jej poskytovanie predstavuje pre 

spotrebiteľa vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia len minimálne nebezpečenstvo, 

 

e) „obchodnou praktikou“ je konanie, opomenutie konania, spôsob správania alebo 

vyjadrovania, obchodná komunikácia vrátane reklamy a marketingu predávajúceho, priamo 

spojené s propagáciou, ponukou, predajom a dodaním výrobku spotrebiteľovi, 

f) „podstatným narušením ekonomického správania spotrebiteľa“ je využitie obchodnej 

praktiky na značné obmedzenie schopnosti spotrebiteľa urobiť rozhodnutie, ktoré by pri 

dostatku informácií inak neurobil 

g) „odborná starostlivosť“ je úroveň osobitnej schopnosti a starostlivosti, ktorú možno 

rozumne očakávať od predávajúceho pri konaní vo vzťahu k spotrebiteľovi, zodpovedajúca 

čestnej obchodnej praxi alebo všeobecnej zásade dobrej viery uplatňovanej v jeho oblasti 

činnosti, 

h) „výzvou na kúpu“ je obchodná komunikácia, ktorá obsahuje opis základných znakov 

výrobku a jeho cenu spôsobom zodpovedajúcim charakteru použitej obchodnej komunikácie, 

umožňujúcou spotrebiteľovi uskutočniť kúpu, 
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i) „neprimeraným vplyvom“ je využívanie silnejšieho postavenia vo vzťahu k spotrebiteľovi, 

aby sa vyvinul nátlak aj bez použitia alebo hrozby použitia fyzickej sily spôsobom, ktorý 

významne obmedzuje schopnosť spotrebiteľa urobiť kvalifikované rozhodnutie, 

j) „rozhodnutím o obchodnej transakcii“ je rozhodnutie spotrebiteľa o tom, či, ako a za 

akých podmienok výrobok kúpi, zaplatí zaň vcelku alebo po častiach, ponechá si ho alebo s 

ním bude ďalej nakladať, alebo si uplatní práva zo záväzkového vzťahu vo vzťahu k výrobku 

bez ohľadu na to, či sa spotrebiteľ rozhodne konať alebo zdržať sa konania.102 

 

Okrem vyššie uvedených definícií je ďalším význam ustanovením Zákona o ochrane 

spotrebiteľa slúžiacim na ochranu dlžníka ako spotrebiteľa ustanovenie § 4, ods. 5 podľa 

ktorého 

 

„Predávajúci nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi. Konaním v rozpore s dobrými 

mravmi sa na účely tohto zákona rozumie najmä konanie, ktoré je v rozpore so vžitými 

tradíciami a ktoré vykazuje zjavné znaky diskriminácie alebo vybočenia z pravidiel morálky 

uznávanej pri predaji výrobku a poskytovaní služby, alebo môže privodiť ujmu spotrebiteľovi 

pri nedodržaní dobromyseľnosti, čestnosti, zvyklosti a praxe, využíva najmä omyl, lesť, 

vyhrážku, výraznú nerovnosť zmluvných strán a porušovanie zmluvnej slobody.“103 

 

§ 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa stanovuje Zákaz nekalých obchodných praktík 

nasledovne : 

 

„1. Nekalé obchodné praktiky sú zakázané. 

 

2. Obchodná praktika je nekalá, ak: 

 Obchodná praktika sa považuje za nekalú, ak 

 a) je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, 
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103 Zbierka zákonov 
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 b) podstatne narušuje alebo môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného 

spotrebiteľa vo vzťahu k výrobku, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je adresovaná, 

alebo priemerného člena skupiny, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú 

skupinu spotrebiteľov. 

  

3.  Obchodná praktika, ktorá môže podstatne narušiť ekonomické správanie skupiny 

spotrebiteľov, ktorí sú osobitne zraniteľní z dôvodu ich duševnej poruchy alebo telesnej 

vady, veku alebo dôverčivosti, spôsobom, ktorý môže predávajúci rozumne 

predpokladať, sa posudzuje z pohľadu priemerného člena tejto skupiny. Tým nie je 

dotknutá bežná a oprávnená reklamná praktika, akou je zveličujúce vyhlásenie alebo 

vyhlásenie, ktoré nie je mienené doslovne.“104 

  

 Za nekalú obchodnú praktiku sa považuje najmä  

 - klamlivé konanie a klamlivé opomenutie konania podľa § 8 a  

 - agresívna obchodná praktika podľa § 9 

 - zoznam obchodných praktík, ktoré sa za každých okolností považujú za nekalé, je v 

prílohe č. 1., z ktorých pre účely tejto práce vyberáme najmä 

   Klamlivé obchodné praktiky 

 - č. 12. Vecne nesprávne tvrdenie o povahe a rozsahu rizika pre osobnú 

bezpečnosť spotrebiteľa alebo jeho rodiny, ak si spotrebiteľ výrobok nekúpi. 

 - č. 18. Poskytnutie vecne nesprávnej informácie o podmienkach na trhu alebo o 

možnosti nájsť výrobok s úmyslom donútiť spotrebiteľa, aby získal výrobok za 

menej výhodných podmienok, ako sú normálne podmienky na trhu. 

 - č. 20. Opísanie výrobku ako "gratis", "zadarmo", "bez poplatku" alebo podobne, 

pričom spotrebiteľ musí zaplatiť čokoľvek iné okrem nevyhnutných nákladov na 

odpovedanie na obchodnú praktiku a vyzdvihnutie tovaru alebo zaplatenie za jeho 

doručenie. 

  Agresívne obchodné praktiky 

 - č. 1. Vytváranie dojmu, že spotrebiteľ nemôže opustiť priestor predtým, ako sa 

uzatvorí zmluva. 
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§ 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa je teda potrebné vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje 

na správanie poskytovateľa tovarov a služieb (vrátane finančných služieb), teda aj na 

poskytovateľov pôžičiek a úverov, v rámci ktorých sú poskytované zabezpečovacie právne 

nástroje, teda aj zabezpečovací prevod práva, pokiaľ podnikateľ, poskytovateľ úveru 

nekoná s odbornou starostlivosťou  a dochádza tým k narušeniu alebo možnosti 

narušenia ekonomického správania spotrebiteľa vo vzťahu k produktu. 

 

V zmysle § 7, ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa je takéto správanie podnikateľa – 

poskytovateľa finančných služieb úverov, či pôžičiek, zakázané. 

 

Významnými z hľadiska predmetu tejto práce sú ďalej definície stanovené v § 8, 9, a 14 

Zákona o ochrane spotrebiteľa: 

 

 

Klamlivé opomenutie a klamlivá obchodná praktika 

 

Podľa § 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa „Obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak 

zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, 

ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo 

akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného 

spotrebiteľa, a to aj ak je táto informácia vecne správna vo vzťahu k 

a) existencii výrobku alebo k povahe výrobku, 

b) hlavným znakom výrobku, ako sú jeho dostupnosť, výhody, riziká, vyhotovenie, 

zloženie, príslušenstvo, servis zákazníkovi po predaji výrobku a vybavovanie 

reklamácie, výrobný postup a dátum výroby alebo dodávky, spôsob dodania, účel 

použitia, možnosti využitia, množstvo, špecifikácia, jeho zemepisný alebo obchodný 

pôvod alebo očakávané výsledky použitia, alebo výsledky a podstatné ukazovatele 

skúšok alebo kontrol vykonaných na výrobku, 

c) rozsahu záväzkov predávajúceho, motívom pre obchodnú praktiku a k charakteru 

procesu predaja, akékoľvek vyhlásenie alebo symbol týkajúci sa priameho alebo 

nepriameho sponzorstva alebo schválenia predávajúceho alebo výrobku, 

d) cene alebo k spôsobu výpočtu ceny alebo existencie osobitnej cenovej výhody, 
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e) potrebe servisu, náhradného dielu, výmeny alebo opravy, 

f) osobe, vlastnosti a právu predávajúceho alebo jeho splnomocnenca, ako sú jeho 

totožnosť a majetok, kvalifikácia, postavenie, uznanie, členstvo v organizáciách alebo 

jeho väzby a vlastníctvo práv vyplývajúcich z priemyselného, obchodného alebo 

duševného vlastníctva alebo jeho ocenenia a vyznamenania, alebo 

g) právu spotrebiteľa vrátane práva na výmenu dodaného výrobku alebo vrátenie 

peňazí podľa osobitného predpisu 14) alebo k rizikám, ktorým môže byť vystavený.“105 

  

Obchodná praktika sa taktiež považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že 

priemerný spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, a 

zahŕňa 

a) marketing výrobku vrátane porovnávacej reklamy, ktorý spôsobuje nebezpečenstvo 

zámeny s akýmkoľvek iným výrobkom, ochrannou známkou, obchodným menom 

alebo iným rozlišujúcim znakom účastníka hospodárskej súťaže, 

  

Obchodná praktika sa tiež považuje za klamlivú, ak opomenie podstatnú informáciu, ktorú 

priemerný spotrebiteľ potrebuje v závislosti od kontextu na to, aby urobil rozhodnutie o 

obchodnej transakcii, a tým zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že priemerný spotrebiteľ urobí 

rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil. 

  

Za klamlivé opomenutie sa tiež považuje, „ak predávajúci skrýva alebo poskytuje 

nejasným, nezrozumiteľným, viacvýznamovým alebo nevhodným spôsobom podstatné 

informácie uvedené v odseku 1, alebo neoznámi obchodný účel obchodnej praktiky, ibaže je 

zrejmý z kontextu, pričom v dôsledku klamlivého opomenutia priemerný spotrebiteľ prijme 

rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neprijal. 

  

Ak prostriedok použitý na oznamovanie obchodnej praktiky vytvára priestorové alebo 

časové obmedzenia pri rozhodovaní o tom, či bolo poskytnutie informácie opomenuté, berú 

sa do úvahy tieto obmedzenia, ako aj opatrenia prijaté predávajúcim na sprístupnenie 

informácií spotrebiteľovi inými prostriedkami. 

  

                                                 
105 Zbierka zákonov 

 116



Pri výzve na kúpu sa za podstatné informácie, ak už nie sú zrejmé z kontextu, považujú 

informácie o 

a) hlavných vlastnostiach výrobku v rozsahu primeranom komunikačnému prostriedku a 

výrobku, 

 b) údajoch o predávajúcom, obchodné meno a adresa, alebo údajoch o jeho 

splnomocnencovi, 

c) cene vrátane dane, alebo ak vzhľadom na povahu výrobku nemožno cenu rozumne určiť 

vopred, o spôsobe, ktorým sa vypočíta, ako aj o ďalších nákladoch na dopravu, dodanie alebo 

poštovné, alebo ak tieto náklady nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do ceny môžu byť 

zarátané takéto ďalšie náklady, 

 
 

Agresívna obchodná praktika 

 

Pri určení, či sa v agresívnej obchodnej praktike používa obťažovanie, nátlak vrátane použitia 

fyzickej sily alebo neprimeraný vplyv, berú sa do úvahy 

a) jej načasovanie, miesto, povaha alebo dĺžka trvania, 

b) použitie hrozby alebo hanlivého jazyka alebo správania, 

c) zneužívanie predávajúcim osobného nešťastia alebo okolnosti, ktoré sú predávajúcemu 

známe a ktoré sú také vážne, že môžu zhoršiť úsudok spotrebiteľa, na ovplyvnenie 

rozhodnutia spotrebiteľa so zreteľom na výrobok, 

d) sťažujúce alebo neprimerané mimozmluvné prekážky, ktoré dáva predávajúci, ak si 

spotrebiteľ želá vykonať práva podľa zmluvy vrátane práva vypovedať zmluvu alebo zmeniť 

výrobok alebo predávajúceho, 

e) hrozba podniknúť kroky, ktoré nemožno podniknúť legálne. 

Ďalej je možné v rámci zmlúv o úvere resp. zmlúv o pôžičke, ktoré spadajú pod definíciou 

spotrebiteľských zmlúv spomenúť ako významnú povinnosť veriteľa § 14 Zákona o ochrane 

spotrebiteľa podľa ktorého 

„Predávajúci je povinný informovať spotrebiteľa o konečnej cene predávaného výrobku 

alebo poskytovanej služby a zreteľne označiť výrobok alebo službu cenou alebo informáciu 

o cene inak vhodne sprístupniť. 
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 Informácia o cene, neúplná cena, chýbajúca cena alebo informácia o spôsobe určenia ceny 

nesmú vzbudzovať dojem, že 

a) cena je nižšia, ako je skutočná cena, 

b) určenie ceny závisí od okolností, od ktorých v skutočnosti nezávisí, 

c) v cene je zahrnutá dodávka výrobku, výkonu, práce alebo služby, za ktoré sa v 

skutočnosti platí osobitne, 

d) cena je alebo môže byť zvýšená, znížená alebo nezmenená, aj keď to tak nie je, 

e) vzťah ceny a užitočnosti ponúkaného výrobku alebo služby zodpovedá skutočnosti, aj 

keď táto informácia nie je pravdivá. 

Cenou pre dlžníka z hľadiska poskytnutia úveru či pôžičky je to, čo má dlžník na základe 

celkového vzťahu veriteľovi za poskytnutie pôžičky zaplatiť, teda súhrn celkového 

predpokladaného, či skutočného príjmu veriteľa z daného pôžičkového, či úverového vzťahu. 

Na takýto súhrn príjmu, tvoriaci pre dlžníka celkovú cenu za poskytnutie peňazí je 

potrebné a úplne v súlade so zákonom aplikovať vyššie uvedené požiadavky na 

informovanosť dlžníka ako spotrebiteľa o celkovej cene služby, ktorou je poskytnutie 

peňazí. 

 

6.1.2 Iné aplikovateľné právne predpisy Európskej únie  

Medzi ďalšie predpisy, ktoré by za konkrétnych okolností mohli byť aplikovateľné aj na 

právne vzťahy týkajúce sa úverov a teda aj ich akcesorických vzťahom medzi veriteľom, 

ktorý úvery poskytuje v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti a dlžníkom, ktorý má 

postavenie spotrebiteľa patria: 

a) Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach 

v spotrebiteľských zmluvách 

b) Smernica Rady z 22. decembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych 

predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú spotrebiteľského 

úveru (87/102/EHS) 

c) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES z 23. septembra 2002 o 

poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku a o zmene a doplnení 

smernice Rady 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES (84/450/EHS) 
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d) Smernica Rady z 10. septembra 1984 o aproximácii zákonov, iných právnych 

predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa klamlivej reklamy 

e) Smernica 98/27/ES európskeho parlamentu a rady z 19. mája 1998 o súdnych 

príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov 

f) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých 

právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o 

elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) 

g) Dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a vládou Spojených štátov amerických o 

uplatňovaní zásad dobrých mravov pri uplatňovaní ich právnych predpisov o 

hospodárskej súťaži z 23. septembra 1991106 

 

 

6.2. Spotrebiteľské zmluvy podľa Občianskeho zákonníka 

 

6.2.1. Spotrebiteľské zmluvy podľa Občianskeho zákonníka do 1.1.2008 

 

Úprava spotrebiteľských zmlúv v Občianskom zákonníku vychádza a aj do 1.1.2008 

z nasledovných Smerníc Rady: 

 

1. Smernica Rady č. 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských 

zmluvách (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 095, 21/4/1993, str. 29-34). 

  

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 94/47/ES z 26. októbra 1994 o kúpe práva na 

sezónne užívanie nehnuteľností (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 280, 

29/10/1994, str. 83-87). 

 

Na Smernice uvedené v časti 8.1. nadväzuje právna úprava § 52 a nasl. Občianskeho 

zákonníka.  

 

Právna úprava Občianskeho zákonníka v prevažnej miere zodpovedá zneniu Smernice.  
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Za zmienku s ohľadom na predmet tejto práce stojí § 53 Občianskeho zákonníka podľa 

ktorého  

 

1. „Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú 

nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (ďalej len 

"neprijateľná podmienka"). 

 

Pričom, súčasne v odseku 2. § 53 OZ obmedzuje rozsah použitia zákonného zákazu 

uvedeného odseku 1. podstatným, a účelu Smernice odporujúcim spôsobom:  

 

2. „Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na predmet plnenia alebo cenu plnenia.“107 

 

V tejto súvislosti je potrebné spomenúť, že síce § 53 je prijatý v súlade s čl. 4. Smernice č. 

93/13/EHS, avšak pre výklad čl. 4 Smernice, teda aj § 53 OZ je dôležité odôvodnenie 

príslušného ustanovenia uvedenej Smernice č. 93/13/EHS, v ktorej sa konštatuje: 

 

„keďže na účely tejto smernice sa hodnotenie nekalého charakteru netýka podmienok, ktoré 

popisujú hlavný predmet zmluvy ani vzťah kvalita/cena tovaru alebo dodávaných služieb; 

keďže hlavný predmet zmluvy a vzťah cena/kvalita môže byť napriek tomu braný do úvahy pri 

hodnotení primeranosti ostatných podmienok“108 

 

Teda znenie § 53 OZ  nie je možné vykladať tak, že predmet zmluvy a cena sú úplne vylúčené 

z posudzovania z hľadiska nekalých obchodných praktík, ale tieto môžu a majú byť 

zohľadnené pri celkovom posudzovaní primeranosti ostatných podmienok. 

 

Ďalej je na mieste spomenúť znenie § 52 OZ, podľa ktorého spotrebiteľskými zmluvami sú 

kúpna zmluva, zmluva o dielo alebo iné odplatné zmluvy upravené v ôsmej časti tohto zákona 

a zmluva podľa § 55, sa zrejme zmluvné typy upravené napr. Obchodnom zákonníku za 

spotrebiteľské zmluvy v zmysle § 52 Občianskeho zákonníka zrejme nepovažujú a spotrebiteľ 
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ochranu v zmysle Smernice Rady č. 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v 

spotrebiteľských zmluvách v tomto prípade nepožíva.  

 

Z vyššie uvedeného znenia by sa dalo bez uvedenia ostatných súvisiacich predpisov usúdiť, 

že dlžník, ktorý s veriteľom uzatvoril Zmluvu o pôžičke v zmysle § 657 Občianskeho 

zákonníka č. 40/1964 Zb. je chránený nielen všeobecným Zákonom o ochrane spotrebiteľa, 

ale aj priamo Občianskym zákonníkom, zatiaľ čo dlžník, ktorý s veriteľom uzatvoril Zmluvu 

o úvere podľa § 497 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., je chránený Zákonom 

o ochrane spotrebiteľa, nie však ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktoré boli 

implementované na základe Smernice Rady č. 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých 

podmienkach v spotrebiteľských zmluvách. 

 

Pôsobnosť ustanovení § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka je však rozšírená 

ustanovením § 3, ods. 3 Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, ktorý obsahuje 

oveľa širšiu definíciu „spotrebiteľských zmlúv“ ako § 52 Občianskeho zákonníka a ktorý 

navyše ako „lex specialis“ oproti Občianskemu zákonníku uvádza že „aj na spotrebiteľské 

zmluvy, ktoré neboli uzavreté podľa Občianskeho zákonníka, sa primerane použijú 

ustanovenia Občianskeho zákonníka.“109 

 

V zmysle ustanovenia § 3, ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa sa teda považujú za 

spotrebiteľské zmluvy tak Zmluvy o pôžičke podľa §  657 Občianskeho zákonníka, ako 

aj Zmluvy o úvere podľa § 497 Občianskeho zákonníka a s ohľadom na dikciu § 52 je 

taktiež nepochybné, že zabezpečenie takýchto vzťahov spadá pod 8-mu časť Občianskeho 

zákonníka, ako aj s ohľadom na akcesorickú povahu zabezpečovacích právnych úkonov, 

ktoré sa viažu k hlavným záväzkom, je nepochybné, že aj zmluvy o zabezpečení záväzkov zo 

zmlúv o pôžičke, teda aj zmluvy o zabezpečovacom prevode práva slúžiace na 

zabezpečenie záväzkov dlžníka zo zmlúv o úvere, resp. zo zmlúv o pôžičke podliehajú 

predpisom o ochrane spotrebiteľa, teda dlžník je chránený i v rámci zmlúv slúžiacich na 

zabezpečenie takýchto záväzkov tak Zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z., ako aj 

§ 52 a nasl. Občianskeho zákonníka. 
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6.2.2. Spotrebiteľské zmluvy podľa Občianskeho zákonníka po 1.1.2008 

 

Zákonom č. 568/2007 Z.z. bola s účinnosťou od. 1.1.2008 prijatá novšia, zdá sa aj 

s príslušnými smernicami EU konformnejšia právna úprava v oblasti spotrebiteľských zmlúv 

a bola odstránená neprehľadnosť predchádzajúcej právnej úpravy. 

 

Aj tu je však na mieste spomenúť § 53, ods. 1 OZ: 

 

§ 53, ods. 1 Občianskeho zákonníka stanovuje, že  

(1) Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú 

nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (ďalej len 

"neprijateľná podmienka"). To neplatí, ak ide o predmet plnenia, cenu plnenia alebo ak boli 

neprijateľné podmienky individuálne dojednané. 

 

Aj v prípade novo upraveného § 53, ods. 1 OZ, ktorý svojim znením nahradil dovtedy platné 

odseky 1. a 2. paragrafu 53 OZ platí to isté, ako je uvedené v časti 6.2.1. tejto práce, teda:  

 

Pre výklad § 53, ods. 1 OZ je dôležité odôvodnenie príslušného ustanovenia uvedenej 

Smernice č. 93/13/EHS, v ktorej sa konštatuje: 

 

„keďže na účely tejto smernice sa hodnotenie nekalého charakteru netýka podmienok, ktoré 

popisujú hlavný predmet zmluvy ani vzťah kvalita/cena tovaru alebo dodávaných služieb; 

keďže hlavný predmet zmluvy a vzťah cena/kvalita môže byť napriek tomu braný do úvahy 

pri hodnotení primeranosti ostatných podmienok“110 

 

Teda znenie § 53 OZ  nie je možné vykladať tak, že predmet zmluvy a cena sú úplne vylúčené 

z posudzovania z hľadiska nekalých obchodných praktík, ale tieto môžu a majú byť 

zohľadnené pri celkovom posudzovaní primeranosti ostatných podmienok. 

 

A, rovnako ako v právnej úprave do 1.1.2008, § 53 OZ nemožno vykladať tak, že keďže 

predmet zmluvy a cena nie sú predmetom priamej úpravy Smerníc EU a príslušných právnych 

predpisov upravujúcich a regulujúcich nekalé obchodné praktiky, nie je možné pomer 
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predmet zmluvy – cena – kvalita, posudzovať inak, napríklad z hľadiska dobrých mravov. 

Naopak, účelom a úlohou Smerníc EU a na základe nich implementovaných právnych 

predpisov nie je konkurovať alebo nahrádzať rozhodovaciu činnosť súdov, teda sudcovské 

právo v oblasti dobrých mravo, ale ho dopĺňať. 

 

Aj tu platí článok 7. preambuly Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES, z 

11. mája 2005, o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na 

vnútornom trhu, ktorý vysvetľuje, že : 

 „(7) Táto smernica sa zaoberá obchodnými praktikami, ktoré priamo súvisia s 

ovplyvňovaním rozhodnutí o obchodnej transakcii spotrebiteľov vo vzťahu k produktom. 

Nezaoberá sa obchodnými praktikami uskutočňovanými pôvodne na iné účely, vrátane 

napríklad obchodnej komunikácie zameranej na investorov, ako sú výročné správy a 

propagačné materiály spoločnosti. Nezaoberá sa právnymi požiadavkami na vkus a dobré 

mravy, ktoré sa v jednotlivých členských štátoch značne líšia. Obchodné praktiky, akými sú 

napríklad nevyžiadaný pouličný predaj, môžu byť v členských štátoch z kultúrnych dôvodov 

nežiaduce. Členské štáty by mali podľa toho mať možnosť naďalej uplatňovať na svojom 

území zákaz obchodných praktík z dôvodu vkusu a dobrých mravov, v súlade s právom 

Spoločenstva, a to aj v prípade, ak tieto praktiky neobmedzujú slobodu voľby spotrebiteľov. 

Pri uplatňovaní tejto smernice, najmä jej všeobecných ustanovení, je potrebné brať plne do 

úvahy okolnosti jednotlivého prípadu.“111 

 

Teda zo znenia čl. 7 preambuly Smernice č. 2005/29/ES teda nevyplýva, že to, čo nie je 

upravené smernicami a osobitnými právnymi predpismi o ochrane spotrebiteľa nie je potrebné 

chrániť, ale pri ochrane spotrebiteľa existuje a je aj orgánmi EU rešpektovaná jasná deľba 

kompetencií pri regulácii konkrétnych častí právnej úpravy týkajúcej sa spotrebiteľov, kde i) 

úpravu v oblasti základných náležitostí právnych úkonov majú v jurisdikcii štátne 

zákonodarné orgány (obvykle sa nachádzajú v civilných kódexoch), ii) úpravu v oblasti 

dobrých mravov majú súdy jednotlivých štátov na základe svojej rozhodovacej praxe, iii) 

špeciálnu úpravu v oblasti nekalých obchodných praktík, ako sú tieto definované 

v príslušných smerniciach EU majú v právomoci príslušné orgány EU a následne orgány 

príslušných štátov, ktoré majú povinnosť ich implementovať. 

 

                                                 
111 http://eur-lex.europa.eu 
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Ako ďalšie, z hľadiska tejto práce významné ustanovenie je potrebné uviesť § 53, ods. 6 

Občianskeho zákonníka, ktoré obsahuje významné pravidlo pre posúdenie primeranosti výšky 

odplaty za poskytovanie úverov a moderačné právo súdu v prípade neprimerane vysokých 

úrokov 

 

 (6) Ak je v spotrebiteľskej zmluve predmetom záväzku poskytnutie peňažných 

prostriedkov za neprimeranú odplatu, súd môže odplatu znížiť; prihliadne pritom najmä na 

odplaty poskytované bankami pri spotrebných úveroch. Ak súd rozhodne o znížení odplaty za 

poskytnuté peňažné prostriedky a spotrebiteľ splnil svoj záväzok vo väčšom rozsahu, ako bol 

podľa rozhodnutia súdu povinný, dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť 

spotrebiteľovi plnenie, ktoré presahuje výšku poskytnutých peňažných prostriedkov a 

primeranej odplaty.112 

 

 
 
6.3.   Spotrebiteľské úvery 

 

Osobitnú úpravu, a teda lex specialis v oblasti spotrebiteľských zmlúv – spotrebiteľských 

úverov predstavuje Zákon o spotrebiteľských úveroch č. 258/2001 Z.z. v platnom znení. 

 

Aplikácia právnej regulácie zákona o spotrebiteľských úverov je však s ohľadom na pozitívne 

aj negatívne definovanie spotrebiteľského úveru, oveľa užšia, ako aplikácia všeobecných 

predpisov o ochrane spotrebiteľa, teda ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a ustanovení 

obchodného zákonníka, ktoré sa vzťahujú aj na tie pôžičky a úvery, ktoré síce spĺňajú 

všeobecné podmienky spotrebiteľských zmlúv, ktoré však definíciu spotrebiteľského úveru 

podľa zákona 258/2001 Z.z. nenapĺňajú.  

Okrem toho, že tento zákon špecifikuje prísne náležitosti spotrebiteľských úverov 

a vymedzuje pozitívne aj negatívne pojem spotrebiteľský úver, teda vecnú pôsobnosť zákona, 

z hľadiska tejto práce je významné spomenúť najmä nasledovné ustanovenia: 

 

                                                 
112 Zbierka zákonov 
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V § 2, písm. c) Zákona o spotrebiteľskom úvere je stanovený strop celkových nákladov 

spotrebiteľa, teda dlžníka, ktoré môžu byť od neho požadované pri poskytnutí úverov a tieto 

definuje aj negatívne: 

celkovými nákladmi spotrebiteľa spojenými so spotrebiteľským úverom všetky náklady vrátane 

úroku a poplatkov, ktoré sú spojené s poskytnutím spotrebiteľského úveru, s výnimkou 

1. sankcií, ktoré je spotrebiteľ povinný zaplatiť za nesplnenie záväzku uvedeného v zmluve o 

spotrebiteľskom úvere, 

2. poplatkov, ktoré je spotrebiteľ povinný zaplatiť pri kúpe tovaru alebo služby okrem kúpnej 

ceny tovaru alebo kúpnej ceny služieb, 

3. poplatkov za prevod peňažných prostriedkov a za udržiavanie účtu určeného na získanie 

platieb na úhradu spotrebiteľského úveru, platenia úroku a iných poplatkov s výnimkou 

prípadov, keď spotrebiteľ nemá možnosť výberu veriteľa a tieto poplatky sú neprimerane 

vysoké v porovnaní s obvyklými poplatkami za obdobné úvery.113 

 

V zmysle § 4, ods. 3 Zákona o spotrebiteľskom úvere, ak nie sú splnené zákonom stanovené 

náležitosti úverovej zmluvy,  poskytnutý úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov. 

 

V § 6, ods. 3 stanovuje maximálnu výšku poplatku za predčasné splatenie úveru vo výške 4 % 

z predčasne splatenej sumy. 

 

V zmysle § 8 dodržiavanie zákonných podmienok pre spotrebiteľské úvery kontrolu Štátna 

obchodná inšpekcia. 

V prílohách stanovuje spôsob výpočtu nákladov spojených s poskytnutím úverov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113 Zbierka zákonov 
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7.  Ústavné právo na obydlie 

 

Popri vyššie uvedených právnych a mimoprávnych hraniciach, je pri zabezpečovaní záväzkov 

nehnuteľnými vecami, najmä bytmi a rodinnými domami na mieste spomenúť, že pokiaľ je 

dlžník protiprávne pozbavený nehnuteľného majetku, ktorý je súčasne jeho bydliskom, teda 

miestom realizácie ústavného práva na obydlie (čl. 21 Ústavy SR č. 460/1992 Zb. v platnom 

znení), má dlžník právo na ochranu aj z hľadiska jeho ústavného a medzinárodnými zmluvami 

garantovaného práva na obydlie a na z toho vyplývajúce formy ochrany takýchto svojich 

práv.  
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8. Inštitút zabezpečovacieho prevodu v súčasnej právnej praxi a analýza 

z hľadiska zákonnosti a súladu s dobrými mravmi 

 

8.1. Najčastejšie prípady aplikácie inštitútu zabezpečovacieho prevodu práva v právnej 

praxi  

 

Medzi najčastejšie prípady použitia inštitútu zabezpečovacieho prevodu práva v právnej 

praxi patrí prípad, kedy  

d) dôjde k uzatvorenie Zmluvy o úvere podľa § 497 a nasl. Obchodného 

zákonníka, na základe ktorej veriteľ poskytne dlžníkovi finančnú čiastku, a 

e) súčasne so Zmluvou o úvere je pohľadávka veriteľa zabezpečená formou 

podpísania Zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva 

k nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve dlžníka. 

 

 

8.2. Analýza v praxi do 1.1.2008 používaných spôsobov aplikácie zabezpečovacieho 

prevodu práva z hľadiska súladu s právnou teóriou a so zákonom 

 

Systém zmlúv opísaný v ods. 8.1. by bolo možné na prvý pohľad považovať za systém zmlúv 

uzatvorených zdanlivo lege artis a zdanlivo v súlade so zmluvnou voľnosťou. 

  

Avšak, ako je vyššie preukázané, aj zmluvná voľnosť má zákonom stanovené hranice. 

 

V mnohých prípadoch sa v zdanlivo plne v súlade so zákonom uzatvorených zmluvách 

o úvere a s tým súvisiacich zmluvách o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva 

nachádzajú, bezpochyby z podnetu veriteľa, ktorý je predkladateľom znenia zmlúv, teda 

obvykle sa jedná o tzv. formulárové zmluvy, spadajúce pod reguláciu v rámci predpisov 

o ochrane spotrebiteľa, také ustanovenia, ktoré, s ohľadom na výsledok výskumu v tejto 

práce, odporujú tak zákonu, obchádzajú ho, ale takisto odporujú aj dobrým mravom, vrátane 

definície dobrých mravov podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. 

 

Pritom obvykle k ich uzatvoreniu dochádza za situácie, kedy dlžník, súc v núdzi, bez 

poskytnutia možnosti vyjednávať o zmene zmluvy (má poskytnutú len možnosť úver zobrať, 
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alebo nezobrať), ak z dôvodu tiesne potrebuje rýchlo a bez formalít získať finančnú hotovosť, 

teda za situácie, ktorá napĺňa definičné znaky úžery.  

 

 
8.2.1. Skrytý zisk - obchádzanie zákonných ustanovení o úrokoch a skrytá úžera 

 

Napriek skutočne poskytnutej sume úveru suma dlhu býva v mnohých prípadoch automaticky 

navŕšená o ďalšiu čiastku (tzv. navŕšenie) a je konštatované, že pohľadávka veriteľa 

s navŕšením, teda hodnota úveru má podľa zmluvy predstavovať čiastku predstavujúcu súčet 

poskytnutej sumy a navŕšenia. 

 

Popri tom zo Zmluvy o úvere, v ktorej sa upravuje zabezpečenie úveru vyplýva, že veriteľ má 

takisto právo si uplatniť aj nárok na zabezpečenie i ďalších súm popri úvere, a to úrokov 

a všetkých ostatných poplatkov a platieb. 

 

Takéto dojednania sú neplatné v zmysle § 39 OZ z viacerých dôvodov, a to z dôvodu, že  

 

a) obchádzajú zákon 

 

konkrétne sa jedná o obchádzanie ustanovení § 502 Obchodného zákonníka, nakoľko vyššie 

uvedené navýšenie istiny úveru predstavuje v skutočnosti zisk veriteľa, ktorý chce dosiahnuť 

poskytnutím úveru, ktorý sa štandartne a v súlade so zákonom dosahuje stanovením a 

účtovaním úrokov 

Účelom takéhoto spôsobu vyjadrenia zisku je možnosť účtovať úroky i z tejto čiastky, teda 

účtovať úroky z úrokov, čo je jednoznačným obchádzaním zákona, keďže náš zákon úroky 

z úrokov nepozná a nepripúšťa, ale aj jednoznačne v rozpore s dobrými mravmi. 

 

b) takmer vždy sú v rozpore s dobrými mravmi v oblasti ochrany pred hrubým porušením 

rovnováhy v záväzkových vzťahoch 

 

z dôvodu, že prekračujú akceptovateľnú hranicu zisku (úrokov a inak za účelom obíjdenia 

zákona pomenovaných príjmov na strane veriteľa) – viď časť 4.9.1 i) 
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Predmetné navŕšenie o úveru o sumu totiž fiktívne zvyšuje istinu mnohokrát aj o viac ako  

100 % zo skutočne poskytnutej sumy, čo je s ohľadom na to, že úver je poskytnutý obvykle 

presne na jeden rok a s ohľadom na bežné ročné úroky, ktoré sa pohybujú v priemere od 8,5 

do 11,5 % ročne, v hrubom nepomere k hodnote vzájomných plnení. 

 

Percentuálne vyjadrenie takéhoto navýšenia je totiž potrebné prirátať k dohodnutej úrokovej 

sadzbe až po takomto spočítaní dostaneme skutočnú výšku dojednaných úrokov. 

 

 

8.2.2. Dojednanie zabezpečenia malej pohľadávky zabezpečovacím prevodom 

veci s veľkou hodnotou - neprimeranosť hodnoty veci slúžiacej na 

zabezpečenie záväzku k hodnote záväzku 

 

Takéto dojednanie je neplatné v zmysle § 39 OZ nakoľko odporuje dobrým mravom  

 

a) v oblasti ochrany pred hrubým porušením rovnováhy v záväzkových vzťahoch,  

 

pretože prekračuje v rámci dobrých mravov prípustnú hranice krytia zabezpečenej 

pohľadávky. 

 

Obvykle sa jedná o poskytnutie pôžičky vo výške rádovo 100 tisíc Sk, ktoré je zabezpečené 

zabezpečovacím prevodom najmä hnuteľných vecí, ktorých hodnota je rádovo 1 a viac 

miliónov Sk. 

 

Je zrejmé, že obdobný druh pôžičky a spôsob jej zabezpečenia, je s ohľadom na rozsah 

zabezpečenia pohľadávky, v hrubom nepomere s výškou zabezpečovanej pohľadávky, 

v nadväznosti na možnosť ponechania si celého predmetu zabezpečenia bez povinnosti 

výplaty rozdielu hodnoty dlžníkovi, sa Zmluva o zabezpečení záväzku prevodom vlastníckeho 

práva obsahujúca takéto oprávnenia veriteľa na ponechanie si nehnuteľnosti bez výplaty 

rozdielu v cene, prieči dobrým mravom. 

 

Viac k tejto časti viď v časti 4.9.1. iii) tejto práce. 

  

b) v oblasti ochrany proti zneužívaniu mocenského postavenia  
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nakoľko sa jedná o využitie slabšej hospodárskej situácie dlžníka a o  premrštené úverové 

podmienky 

 

Viac k tejto časti viď v časti 4.9.2. tejto práce. 

 

 

c) v oblasti ochrany proti poškodzovaniu tretích osôb 

 

- dojednanie, ktorým sa úplne a s ohľadom na veľkú hodnotu veci bezdôvodne odníma 

dlžníkovi možnosť uspokojiť iných  

 

Viac k tejto časti viď v časti 4.9.3. tejto práce. 

 

 

8.2.3. Právo ponechať si predmet zabezpečenia – prepadná klauzula 

 

Zmluvy o zabezpečovacom prevode práva obvykle obsahovali ustanovenia o práve veriteľa 

ponechať si predmet poskytnutý na zabezpečenie. 

 

Takéto dojednanie je neplatné v zmysle § 39 OZ z viacerých dôvodov 

 

i) dojednanie odporuje zákonu 

 

konkrétne § 151j, ods. 3 OZ v nadväznosti na § 853, ods. 1 OZ 

 

ii) dojednanie obchádza zákon 

 

v zmysle § 853, ods. 1 v nadväznosti na § 151m, ods. 10 Občianskeho zákonníka, je veriteľ 

povinný výťažok prevyšujúci zabezpečenú pohľadávku veriteľ vydať dlžníkovi.  

Pokiaľ by Veriteľ takýto rozdiel vo výťažku dlžníkovi nevydal, došlo by na strane veriteľa 

k bezdôvodnému obohateniu v zmysle § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka.  
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Tým, že Zmluvy o zabezpečení záväzku prevodom vlastníckeho práva stanovujú, že „v 

prípade prevodu sa za kúpnu cenu bude považovať nesplatená časť úveru“, alebo tým, že 

stanovujú iných mechanizmus, na základe ktorého si veriteľ môže ponechať nehnuteľnosť 

tvoriacu zábezpeku vo forme zabezpečovacieho prevodu bez povinnosti vrátiť rozdiel medzi 

dlhom (istiny a zákonom prípustného príslušenstva) a skutočnou hodnotou zábezpeky, 

dochádza o obchádzaniu zákona, a to konkrétne ustanovení § 151m, ods. 10 v nadväznosti na 

§ 853 OZ a takisto k obchádzaniu ustanovení § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka 

o bezdôvodnom obohatení, pretože takéto dojednania legalizujú tú časť príjmu /zisku/ na 

strane veriteľa, ktorú by pri obvyklom zabezpečení záväzku a pri obvyklom výkone 

záložného práva musel dlžníkovi vyplatiť (rozdiel medzi výťažkom z predaja 

a zabezpečovanou pohľadávkou) 

 

iii) dojednanie je v rozpore s dobrými mravmi 

 

nakoľko odporuje oprávnenému záujmu dlžníka na čo najlepšie speňaženie veci a na 

vyplatenie rozdielu výťažku (premietnutý v zákonnej úprave štandartného zabezpečovacieho 

nástroja – záložného práva) 

 

iv) dojednanie môže byť v rozpore s dobrými mravmi v oblasti ochrany pred hrubým 

porušením rovnováhy v záväzkových vzťahoch 

 

prekračuje maximálnu akceptovateľnú výšku zisku veriteľa, najmä, nie však iba, úrokov, ale 

aj maximálnu akceptovateľnú hranicu zmluvných sankcií, ako napr. zmluvná pokuta, či úrok 

z omeškania.  

 

V praxi sa totiž obvykle jedná o pôžičky vo výške 150.000,- Sk pričom na zabezpečenie 

záväzku dochádza obvykle k nehnuteľnostiam, ktoré majú hodnoty predstavujúcu 10 a viac 

násobok istiny a k realizácii práva ponechať si vec dochádza takmer isto (v dôsledku 

platobnej neschopnosti dlžníka už takmer od začiatku – len z peňazí ktoré získal samotnou 

pôžičkou) skôr ako do 1. roka, jedná sa obvykle pri ponechaní si veci o zisk, resp. o zmluvnú 

sankciu ktorej percentuálne vyjadrenie je 1000 % a viac percent ročne, čo je v rozpore 

s vyššie uvedenou judikatúrou.  
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Pre posúdenie takéhoto rozporu dojednaného práva ponechať si vec s dobrými mravmi 

z dôvodu prekročenia maximálnej akceptovateľnej hranice zisku, či maximálnej 

akceptovateľnej výške zmluvnej pokuty v konkrétnom prípade je teda potrebné určiť pomer, 

alebo percentuálne vyjadrenie hodnoty skutočne  (nie fiktívne) poskytnutej istiny a skutočnej 

hodnoty veci, ktorú si veriteľ ponechal, alebo má právo si ponechať. 

 

v) dojednanie je v rozpore s dobrými mravmi 

 

nakoľko odporuje právnym princípom, na ktorých je pozitívne právo postavené, v danom 

konkrétnom prípade odporuje samotným funkciám zabezpečenia záväzkov, ktorým sú funkcia 

zabezpečovacia a uhradzovacia, zabezpečovací právnych nástroj nemôže mať funkciu 

nadobúdaciu. 

 

Viac k tejto časti viď v časti 4.9.1. iv. tejto práce. 

 

 

8.2.4. Právo vypratať vec prevedenú za účelom zabezpečenia 

 

Rozpornosť predmetných Zmlúv o zabezpečení záväzku prevodom vlastníckeho práva 

s dobrými mravmi je zrejmá i v tom, že často obsahuje zvrátený výklad § 6 Občianskeho 

zákonníka, ktorý podľa obsahu tejto zmluvy možno použiť na vypratanie dlžníka 

z nehnuteľnosti poskytnutej do zábezpeky svojpomocou, bez vykonateľného súdneho 

rozhodnutia.  

 

 

8.2.5. Zjavná celková protiprávnosť účelu úverových a zabezpečovacích zmlúv  

 

V neposlednom rade sú Zmluvy o úvere a Zmluvy o zabezpečení záväzku prevodom 

vlastníckeho práva, obsahujúce ustanoveniami opísané vyššie neplatné z dôvodu obchádzania 

zákona a rozporu s dobrými mravmi, nakoľko tieto zmluvy spoločne, ako systém právnych 

inštrumentov navzájom na sebe závislých (zabezpečovacia zmluva je akcesorická zmluva, 

ktorej platnosť závisí od platnosti hlavnej zmluvy) obsiahnutý a skonštruovaný spoločne 

v oboch uvedených zmluvách, v nadväznosti na platné právne predpisy sú nástrojom 

obchádzania zákona a konania v rozpore s dobrými mravmi, nakoľko je to systém, ktorý 

 132



zneužíva ľudí v tiesni, ktorí sú neznalí dôsledkov, ktoré z takýchto zmlúv môžu vyplývať, 

a ktorých účelom v skutočnosti neslúžia na nadobudnutie primeraného zisku vo forme 

peňažných úrokov, ale ako spôsob rýchleho a lacného nadobudnutia nehnuteľnosti. 

 

Tento systém spočívajúci v  

 

1. dohodnutom navŕšení, ktoré nahrádza, alebo dokonca navršuje úroky, na ktoré vzniká 

nárok priamo na základe § 502 Obchodného zákonníka, teda v skutočnosti výška zisku 

a prospechu veriteľa, navŕšenie je automaticky pripísané k istine už v momente 

uzatvorenia zmluvy a prevzatia skutočnej istiny bez ohľadu na dĺžku trvania úveru, 

2. v stanovení striktných podmienok vzniku nárokov na splatenie istiny, zmluvných 

pokút a iných nárokov, ako aj 

3. neprimeranom a dobrým mravom sa priečiacom rozsahu zabezpečenia  

4. spôsobe použitia a ponechania si zábezpeky bez výplaty rozdielu v hodnote dlžníkovi,  

5. vo vyprataní osôb bez vykonateľného rozhodnutia na základe svojpomoci 

odôvodnenej § 6 Občianskeho zákonníka 

 

je aj ako celok v rozpore s dobrými mravmi, keďže je zjavne zameraný a zneužívanie osôb 

v tiesni tým spôsobom, že sa takýmto ľudom v tiesni poskytne pôžička na relatívne veľmi 

nízku čiastku (pre osoby v núdzi však v čase poskytnutia veľmi dôležitú a relatívne vysokú), 

s neprimeraným ziskom, ktorý je hrubom nepomere s poskytnutým plnením, keďže 

s ohľadom na dojednania Zmluvy o zabezpečení záväzku prevodom vlastníckeho práva si 

veriteľ pri omeškaní dlžníka môže ponechať predmet zabezpečenia bez povinnosti vrátiť 

rozdiel v hodnote zábezpeky a hodnote dlhu dlžníkovi. 

Takisto je takýto systém v rozpore s dobrými mravmi, nakoľko je systémom, ktorý produkuje 

bezdomovcov z vlastníkov na bývanie určených nehnuteľností, pričom im je poskytnutá 

menšia právna ochrana ako nájomníkom bytov podľa občianskeho zákonníka, ktorých možno 

vypovedať z nájmu a vysťahovať iba na základe právoplatného súdneho rozhodnutia. 

 

Teda takéto Zmluvy o úvere a Zmluvy o zabezpečení záväzku prevodom vlastníckeho práva 

sú absolútne neplatné i z toho dôvodu, že ako celok predstavujú jeden právny inštrument, 

ktorého účelom je nadobúdanie nehnuteľností a neprimerané obohacovanie sa veriteľov. 

 

Viac k tejto časti viď v časti 4.9.1. v) a 4.9.4. tejto práce. 
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8.2.6. Rozpornosť s ustanoveniami o ochrane spotrebiteľa 

 

Popri vyššie uvedených čiastkových dojednaniach a všeobecnej rozpornosti s dobrými 

mravmi je možné celý takýto systém zmlúv v ním vykonávaný spôsob podnikania označiť za 

odporujúci dobrým mravom v zmysle zákonnej definície § 4, ods. 5 Zákona o ochrane 

spotrebiteľa, a teda aj celý komplex zmlúv za neplatné, nakoľko  

1. touto právnou konštrukciou dochádza k obchádzaniu zákona, a to konkrétne ustanovenia § 

502 Obchodného zákonníka a taktiež,  

2. vznikol a objektívne existuje hrubý nepomer v hodnote vzájomných plnení, tak ako je to 

definované aj v § 253, ods. 1. Trestného zákona, ktorého účelom je ochrana spoločenského 

záujmu spočívajúceho v potieraní konania priečiaceho sa dobrým mravom pri poskytovaní 

peňazí alebo iných hodnôt. 

3. spravila dlžník uzatvára predmetnú Zmluvu o úvere s veriteľom v tiesni, nakoľko bola vo 

finančnej núdzi a nemá iný rýchly prístup (pravidelnými uchádzačmi o takýto druh úverov, či 

pôžičiek sú uchádzači, ktorí sú neúspešní, alebo vôbec nemajú šancu získať rýchlo finančné 

prostriedky štandartným spôsobom v bankách) a to s ohľadom na jej životnú situáciu v ktorej 

sa nachádzala v čase uzatvorenia  Zmluvy o úvere a súvisiacich právnych úkonov, t.j. Zmluva 

o zabezpečení záväzku prevodom vlastníckeho práva, ako aj bez akýchkoľvek skúseností pri 

získavaní takýchto úverov ako aj ohľadne dôsledkov podpísania predmetnej Zmluvy 

o zabezpečení záväzku prevodom vlastníckeho práva 

4. Veriteľ, ako odborník, by pri vynaložení odbornej starostlivosti vedel alebo musel vedieť, 

že dlžník by takúto zmluvu, pokiaľ by nebol v tiesni nikdy neuzatvoril, teda veriteľ s ohľadom 

na okolnosti mal vedomosť o tiesni dlžníka a túto uzatvorením nevýhodnej zmluvy 

zneužil/využil vo svoj prospech. 

 

Viac k tejto časti viď v časti 4.9.6. a v časti 6. tejto práce. 

 

8.2.7. Trestnosť 

 

Nakoniec je možné konštatovať, že pri preukázaní zavinenia je možné, že sa v konkrétnych 

prípadoch jedná o trestnú činnosť, najmä o páchanie trestného činu úžery, a to obvykle 

kvalifikovanou, t.j. formou organizovanej skupiny.  

 

Viac k tejto časti viď v časti 5. tejto práce. 
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8.3. Predstierané kúpne zmluvy za účelom zabezpečenia záväzku. 

 

V právnej praxi sa možno stretnúť s prípadmi, kedy dlžníci, ktorí sa ocitli v situácii, kedy 

potrebovali väčší obnos peňazí, prijali ponuku veriteľa, podľa ktorej veriteľ poskytol 

potrebný obnos peňazí v prípade, ak pristúpia k mechanizmu  zmlúv, resp. uzavrú na seba 

nadväzujúce zmluvy, ktoré by im zabezpečili potrebné financie, pričom sa nejedná 

o klasické zmluvy o pôžičke a úvere, a o ich zabezpečení, ale sú použité zmluvné typy, 

ktorých obvyklý účel je úplne iný.  

 

Známe sú najmä prípady, kedy veriteľ požaduje uzavretie dvoch  na seba nadväzujúcich 

zmlúv, ako podmienku a spôsob poskytnutia peňažných prostriedkov, a to:  

 

I. Kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť podľa OZ + zák.182/1993 Z.z., z ktorej sú 

dlžníci predávajúcimi a veriteľ kupujúcim, predmetom ktorej je predaj 

nehnuteľnosti (najmä bytu, či domu), tvoriacej zábezpeku, pričom hodnota - istina 

poskytnutej pôžičky, alebo úveru je stelesnená v kúpnej cene za prevod takejto 

nehnuteľnosti a  

 

II. Zmluvy o budúcej zmluve podľa § 50a OZ, z ktorej realizačná zmluva je Kúpna 

zmluva na nehnuteľnosť, na základe ktorej sa dlžník/dlžníci ako budúcimi 

kupujúcimi a veriteľ, ako budúci predávajúci, zaväzujú spätne previesť za vopred 

dohodnutú cenu nehnuteľnosť prevedenú na veriteľa na základe Kúpnej zmluvy 

(viď ods. I). Kúpna cena dohodnutá v takejto budúcej kúpnej zmluve je zrejme 

pritom už stanovená s navýšením, t.j. pôvodná cena + zisk poskytovateľa peňazí, 

teda veriteľa. 

 

Z daného mechanizmu zmlúv, t.j. že veriteľ najprv z Kúpnej zmluvy (ďalej len „KZ“) kúpil 

dotknutú nehnuteľnosť do svojho vlastníctva a ako kúpnu cenu na základe KZ vyplatil 

žalobcom dohodnutú pôžičku a vzápätí v ten istý deň uzavreli totožné zmluvné strany  

Zmluvu o budúcom spätnom predaji nehnuteľnosti (ďalej len „ZOBZ“), podľa ktorej má 

v budúcnosti, v prípade ak dlžníci riadne vyplatia splátky podľa prílohy v dohodnutej výške 

s navýšením ( a v skutočnosti teda ich vlastnú nehnuteľnosť  preplatia  o rozdiel v pôvodnej 

cene a dohodnutej budúcej cene), uzavrie s nimi veriteľ kúpnu zmluvu na základe ktorej sa   

predmetná nehnuteľnosť stane opäť  vlastníctvom dlžníkov, a zo skutočnosti, že 
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k podpísaniu oboch zmlúv dochádza súčasne, teda sú to zmluvy, ktoré na seba nadväzujú, 

jednoznačne vyplýva, že skutočným účelom týchto právnych úkonov je poskytnutie 

peňazí dlžníkovi – vlastníkovi nehnuteľností zo strany veriteľa za odplatu, vyjadrenú 

v cene spätného prevodu a v ostatných plnenia dlžníka, ktoré má poskytnúť voči veriteľovi až 

do vykonania spätného prevodu nehnuteľnosti na dlžníka, ako pôvodného vlastníka, teda že 

sa jedná o predstierané právne úkony účelom slúžiace na poskytnutie pôžičky a jej 

zabezpečenie. 

 

Počas celej doby od odkúpenia nehnuteľnosti veriteľom – poskytovateľom peňazí až po jeho 

späťkúpenie dlžníkmi, podľa ZOBZ môžu dlžníci nehnuteľnosť voľne užívať, bývať v ňom, 

čo tiež potvrdzuje, že uzavretie KZ je len predstieraným (simulovaným) právnym úkonom, 

ktorého cieľom je spolu so ZOBZ vytvoriť systém poskytnutia úveru, či pôžičky 

a takouto formou obísť zákonné obmedzenia a obmedzenia dobrých mravov platné pri 

poskytovaní pôžičiek a ich zabezpečení.  

 

Dlžníci de facto (podľa ZOBZ) za dohodnutý počet mesiacov  vlastnú nehnuteľnosť preplatia  

o zisk (ekvivalent úroku pri riadnom úvere).  

 

V daných prípadoch sa jedná o absolútne neplatné právne úkony, nakoľko takéto právne 

úkony nespĺňajú náležitosť vážnej vôle, stanovenú ako podmienku platnosti právneho 

úkonu v § 37, ods. 1 Občianskeho zákonníka.  

 

V súlade s týmto názorom je aj rozhodnutie NS ČR č. 30 Cdo 448/2005, podľa ktorého 

„Projev, který je pouze zdánlivým projevem vůle avšak ve skutečnosti tu vůle není nebo 

skutečná vůle je jiná, nesplňuje náležitost vážné vůle.“ 

„Je-li z okolností konkrétního jednání (z objektivních skutečností) zřejmé, že jednající nechtěl 

svým projevem vůle způsobit právní účinky, které s takovým projevem vůle normy občanského 

práva spojují, je takto učiněný projev vůle absolutně neplatný.“114 

 

Rovnako zaujímavé a významné je rozhodnutie NS ČR č. 21 Cdo 2535/99 , ktore uvádza: 

„Kupní smlouva ze dne 19. 2. 1997 byla uzavřena ve stejný den (současně), kdy byla mezi 

žalovanou na straně jedné a E., spol. s r.o. se sídlem v O. a žalobci (ručiteli) na straně druhé 

                                                 
114 www.nsoud.cz  
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sjednána "zastavárenská smlouva" o půjčce částky 800.000,- Kč a zástavní smlouva, sloužící 

k zajištění nároků žalované z této "zastavárenské smlouvy". Vzhledem k tomu, že výše kupní 

ceny odpovídá výši nároku žalované vůči E. spol. s r.o. se sídlem v O. ze "zastavárenské 

smlouvy" (vrácení půjčky 800.000,- Kč a zaplacení tzv. zastavárenského poplatku ve výši 

240.000,- Kč) a nikoliv obecné (obvyklé) ceně nemovitostí, k tomu, co bylo ve smlouvě (v jejím 

čl. III) sjednáno o úhradě kupní ceny, a za přihlédnutí k tomu, co o účelu smlouvy uvedl 

jednatel žalované J. H. před soudem prvního stupně, je nepochybné, že účelem kupní smlouvy 

ze dne 19. 2. 1997 nebyla koupě předmětných nemovitostí žalovanou; skutečným účelem této 

smlouvy - jak soudy zjistily - bylo, aby předmětné nemovitosti přešly do vlastnictví žalované 

na úhradu její pohledávky ze "zastavárenské smlouvy",115 

 

Súčasne sa jedná o právne úkony neplatné v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka, a to  

z dôvodu obchádzania zákona, konkrétne obchádzania ustanovení o pôžičkách, ustanovení 

o zabezpečení záväzku, ustanovení o ochrane spotrebiteľa, zákona o ochrane spotrebiteľa, 

prípadne zákona o spotrebiteľskom úvere, pokiaľ by s ohľadom na povahu účastníkov 

zmluvných strán bolo možné právny vzťah, pokiaľ by bol vykonaný lege artis, subsumovať 

pod spotrebiteľské zmluvy, resp. spotrebiteľské úvery. 

 

Pod pojmom obchádzanie zákona (a to obsahom alebo účelom) právna teória a súdna prax 

rozumejú  prípad, kedy právny úkon síce neodporuje výslovnému zneniu zákonného 

ustanovenia avšak svojimi dôsledkami sleduje ten cieľ, aby zákon dodržaný nebol.  

 

Obchádzanie  zákona  spočíva  vo  vylúčení  záväzného pravidla zámerným  použitím 

prostriedku,  ktorý sám  o sebe  nie je zákonom zakázaný,  v  dôsledku  čoho  sa  uvedený  

stav  stane  z hľadiska pozitívneho  práva  nenapadnuteľným.   Konanie  in  fraudem  legis 

predstavuje postup, kedy sa niekto chová podľa práva, ale tak, aby zámerne dosiahol výsledok 

právnou normou nepredvídaný a nežiaduci. 

 

V predmetnej   veci uzavretie KZ a vzápätí na to uzavretie ZOBZ  samo o sebe zákonu  

neodporuje.   

 

                                                 
115 www.nsoud.cz  
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Situáciu  je  však  nutné  posúdiť v kontexte ostatných konkrétnych  okolností, z ktorých  

vyplýva, že KZ a  ZOBZ bol systém, ktorým sa dlžníkom poskytol úver, ktorý bol zároveň aj 

zabezpečený tak, že pokiaľ by dlžníci neplnili presne podľa splátkového kalendára, tvoriaceho 

súčasť ZOBZ, prišli by dlžníci o možnosť spätne odkúpiť svoju nehnuteľnosť.  

 

Práve takýto mechanizmus predstavuje obchádzanie zákona, nakoľko de iure je deklarovaný 

iný právny režim vzájomných vzťahov ako de facto. Mechanizmus zmlúv má jediný cieľ, a to 

aby  zámerne dosiahol výsledok právnou normou nepredvídaný a nežiaduci, čiže  aby bol 

poskytnutý a zabezpečený úver/pôžička, teda aby boli poskytnuté peniaze za odplatu a aby 

takéto poskytnutie peňazí bolo zabezpečené nehnuteľnosťou, avšak aby tieto úlohy (funkcie) 

neboli dosiahnuté štandardnými postupmi tak, ako to predvídajú normy súkromného práva, 

teda zmluvou o pôžičke, či zmluvou o úveru a súvisiacou zmluvou o zabezpečení záväzku či 

už zriadením záložného práva, alebo zabezpečovacím prevodom práva.  

 

Hoci treba rešpektovať zásadu zmluvnej slobody, v predmetnom prípade  mechanizmus 

zmlúv stavia dlžníkov ako predávajúcich do pozície rukojemníka, bez možnosti takej právnej 

ochrany, aká by bola možná v prípade ak by bola riadne uzavretá zmluva o úvere 

a zabezpečení pohľadávky prevodom práva.   

Z tohto pohľadu sú dané zmluvy aj v rozpore s dobrými mravmi, a to práva z dôvodu, že 

spôsobujú rukojemnícku pozíciu dlžníkov, teda hrubý a príkry nepomer medzi právami oboch 

účastníkov právneho vzťahu.  

Súčasne, pokiaľ by porovnania pôvodne poskytnutej kúpnej ceny vyplatenej dlžníkovi 

a plnení, ktoré musel dlžník vyplatiť alebo poskytnúť veriteľovi na to, aby získal svoju 

nehnuteľnosť späť vyplynulo, že sa jedná o hrubý nepomer medzi tým, čo získal dlžník a tým 

čo si dal prisľúbiť / alebo získal veriteľa, s ohľadom na samotnú konštrukciu celého 

zmluvného vzťahu by bolo zrejme možné konštatovať aj naplnenie skutkových znakov úžery, 

ako je definovaná v časti 4.9.1. v) tejto práce.  

 

Ku konkrétnym ustanoveniam používaným v rámci takéhoto systému zmlúv: 

 

ZOBZ v rámci daného systému napríklad stanovujú, že v prípade ak by sa dlžníci (budúci 

kupujúci) omeškali dvakrát za 12 mesiacov so splácaním kúpnej ceny, má veriteľ (budúci 

predávajúci) právo od ZOBZ odstúpiť (čím by dlžníci prišli o možnosť spätne odkúpiť 

nehnuteľnosť do svojho vlastníctva) a navyše podľa uvedeného ustanovenia ZOBZ by sa na 
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všetky dovtedy zaplatené čiastky v súlade so splátkovým kalendárom malo hľadieť ako na 

nájomné za užívanie nehnuteľnosti a podielu na spoločných častiach, a dlžníci podľa 

citovaného ustanovenia nemajú právo na vrátenie takto zaplatených splátok.  

 

Jedná sa v podstate o transkripciu tzv. prepadnej klauzuly do podmienok takýchto 

predstieraných právnych úkonov. O absolútnej neplatnosti prepadnej klauzuly viď viac v časti 

9.4.1. iv) tejto práce. 

 

Navyše, takéto dojednanie ZOBZ by bolo neplatné (z dôvodu § 39 OZ), nakoľko nie je a ani 

nikdy nebola uzavretá nájomná zmluva medzi dlžníkom a veriteľom, ktorej predmet nájmu by 

bola daná nehnuteľnosť a je jasné, že uzavretie takej nájomnej zmluvy len ako sankcia 

v prípade nezaplatenia dvoch splátok dlžníkmi, ktoré by fakticky sledovalo iba akúsi 

legalizáciu príjmov (už zaplatených splátok) a zmenu právneho režimu zo sféry 

neoprávneného obohatenia - § 451 a nasl. OZ. Teda v danom prípade by sa jednalo 

o obchádzanie zákonných ustanovení o bezdôvodnom obohatení.  

 

Obe zmluvy treba vidieť ako celok (uzavreté v jeden deň) a na seba nadväzujúci systém 

a hoci súdna prax zastáva názor, že v prípade viacerých na seba nadväzujúcich zmlúv treba 

skúmať neplatnosť každej zvlášť, nakoľko sa jedná o systém ktorý obchádza zákon (in 

fraudem legis) ktorý je práve príznačný tým, že navonok neprejavuje známky rozporu so 

zákonom alebo absolútnej neplatnosti, po preskúmaní obsahu oboch zmlúv, a najmä 

s ohľadom na to, že obe zmluvy sú uzatvárané súčasne, je zrejmé, že sa jedná a účelovo 

navzájom previazané právne úkony a preto je ich platnosť potrebné posudzovať spoločne, en 

bloc, teda neplatnosť jednej z nich spôsobuje aj neplatnosť druhej. 

 

Podľa ustanovenia  § 2 ods. 3 Občianskeho  zákonníka účastníci občianskoprávnych  vzťahov 

si  môžu  vzájomné  práva a povinnosti upraviť  dohodou   odchylne  od  zákona,  ak   to  

zákon  výslovne nezakazuje  a ak  z povahy  ustanovení zákona  nevyplýva, že sa od neho  

nemožno  odchýliť.  Zmluvná   voľnosť  sa  podľa  citovaného ustanovenia  predovšetkým  

vzťahuje   na  úpravu  vzájomných  práv a povinností  zmluvných strán,  teda na  záväzkové 

vzťahy. Právo ako garant spravodlivosti však musí chrániť svoje subjekty (v občianskom 

práve samozrejme táto požiadavka akcentuje viac než v obchodnom práve) pred zneužívaním 

osôb ktoré súrne potrebujú finančné prostriedky pred veriteľmi, ktorí im vo finančnej tiesni 

predložia nápadne nevýhodné zmluvy obchádzajúce zákon za účelom dosiahnutie zisku, 
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prípadne za účelom definitívnej premeny predmetu zabezpečenia pohľadávky na vlastníctvo 

veriteľa.  

 

Nakoľko je teda KZ len simulovaným právnym úkonom (a teda je  v rozpore s § 37 ods. 1 

OZ), a súčasne týmto zmluvami tak ich účelom, ako aj ich obsahom, dochádza k obchádzaniu 

zákona (teda sú v rozpore s § 39 OZ), nehovoriac o už o tom, že konkrétne klauzuly by boli aj 

v rozpore s dobrými mravmi, pokiaľ by sa jednalo o štandartné právne úkony používané na 

sledovaný účel, ktorý je odplatné poskytnutie peňazí, sú oba právne úkony absolútne, teda od 

začiatku neplatné a dlžníci teda nikdy neprestali byť vlastníkmi takto prevedených 

nehnuteľností. 

 

 

8.4.  Možné dôsledky rozporu aplikačnej praxe so zákonom a dobrými mravmi 

 

V prípade, že zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva, či o zmluvy o inom 

druhu zabezpečenia záväzku, ako hlavné zmluvy, ku ktorým sa zmluvy o zabezpečení 

záväzkov viažu, a taktiež zmluvy, ktoré protizákonne plnia tú istú funkciu, ako sú 

zákonodarcom predpokladané právne úkony pri poskytnutí peňažného plnenia a ich 

zabezpečení, sú absolútne neplatné, či už z dôvodov uvedených v § 39, § 37, ods. 1 alebo 

z iných zákonných dôvodov, má takáto absolútna neplatnosť za následok, že  

 

i) na dané zmluvy sa hľadí ako keby neboli uzatvorené a  

ii) nedošlo teda ani k prevodu vlastníckeho práva z dlžníka k predmetom zábezpeky, teda 

obvykle k nehnuteľnostiam slúžiacim na bývanie, z dlžníka na veriteľa,  

iii) dlžník nikdy neprestal byť vlastníkom nehnuteľností poskytnutých na zábezpeku  

iv) veriteľ nemal právo si vec  

- ponechať 

- zmocniť sa jej 

- vypratať dlžníka 

- vec užívať 

- poberať z veci úžitky, či plody  

- vec predať či inak previesť žiadnej tretej osobe, ani 

samotnému dlžníkovi,  

- prijať z takéhoto predaja peniaze 
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- akokoľvek inak nakladať s takouto nehnuteľnosťou, či 

hnuteľnou vecou. 

 

V dôsledku absolútnej neplatnosti, na ktorú sú tak súdy, ako aj iné orgány štátnej moci 

povinné prihliadať zo zákona, vzniká dlžníkovi právo na  

- vrátenie, resp. vydanie veci dlžníkovi,  

- na zápis vlastníckeho práva v prospech dlžníka  

- vydanie plodov veci, v prípade nehnuteľnosti napr. na 

vydanie hodnoty bežného nájomného, pokiaľ vec neužíval 

dlžník 

 

a veriteľovi zostáva iba nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia, teda na vrátenie 

poskytnutej istiny, pokiaľ táto nie je medzi časom premlčaná. 

 

Pokiaľ by sa pri takejto absolútnej neplatnosti okrem rozporu, či obchádzania so zákona, či 

chýbajúcej vážnej vôle jednalo aj o neplatnosť z dôvodu rozporu s dobrými mravmi, bol by 

súčasne na nárok veriteľa na vydanie bezdôvodného obohatenia zrejme aplikovateľný a § 3, 

ods. 1 Občianskeho zákonníka podľa ktorého  

„(1) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez 

právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s 

dobrými mravmi“116 

 

Preto by veriteľ v dôsledku takéhoto dôvodu neplatnosti nemal mať právo okrem vrátenia 

istiny ani na akýkoľvek úrok odo dňa poskytnutia peňazí až do dňa ich vrátenia ako 

bezdôvodného obohatenia, či už bežný alebo iný úrok, na ktorý by mal inak ako 

dobromyseľný poskytovateľ právo.  

 

V tomto ohľade je významné rozhodnutie NS ČR č. 30 Cdo 448/2005, podľa ktorého  

 

„Absolutní neplatnost nastává přímo ze zákona (ex lege) a od počátku (ex tunc), takže 

subjektivní občanská práva a občanskoprávní povinnosti z takového úkonu vůbec nevzniknou 

(soudní výrok o neplatnosti právního úkonu není třeba).  

                                                 
116 Zbierka zákonov 
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Absolutní neplatnosti se může dovolat ten, kdo jako dotčený má na tom právní zájem. Soud 

přihlíží k absolutní neplatnosti právního úkonu i bez návrhu, tj. z úřední povinnosti. Vzhledem 

k tomu, že absolutní neplatnost je dána na ochranu právního stavu (tedy  

na ochranu každého), v případě absolutní neplatnosti právního úkonu se nemůže uplatnit ani 

zásada, že neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil, jak je tomu v případě 

relativní neplatnosti“117 
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9. Procesno-právne aspekty uplatnenia nárokov z porušenia zákona  

a dobrých mravov 

 

9.1. Všeobecné prostriedky právnej ochrany 

 

Z procesno-právneho hľadiska sa porušenie hmotno-právnych ustanovení pri poskytnutí 

pôžičiek, či úverov pri zabezpečení formou zabezpečovacieho prevodu práva môže odraziť 

v uplatnení nárokov dlžníka vo forme 

 

a) žaloby o určenie neplatnosti právnych úkonov  

 

teda najmä neplatnosti úverových zmlúv, či zmlúv o pôžičke a súvisiacich akcesorických 

zmlúv o zabezpečovacom prevode práva, alebo neplatnosti niektorých ich častí 

 

Neplatnosť hlavnej zmluvy automaticky spôsobuje aj neplatnosť zmluvy akcesorickej, teda 

zmluvy slúžiacej na zabezpečenie záväzkov z neplatnej hlavnej zmluvy. 

Napr. Rozsudok NS ČR č. 21 Cdo 2535/99  uvádza „Protože sama zastavárenská smlouva je 

podle jejich názoru neplatná jak pro rozpor s rozsahem a povahou živnostenského oprávnění 

žalované, tak pro rozpor s dobrými mravy, neboť sjednaný "zastavárenský poplatek" výrazně 

překračuje úrokovou míru používanou při poskytování úvěru bankami, nemůže být platná ani 

kupní smlouva, která měla neplatnou zastavárenskou smlouvu jistit.118 

K otázke neplatnosti celého právneho úkonu, alebo iba čiastočnej neplatnosti konkrétneho 

ustanovenia v prípade neprimerane vysokých úrokov, hoci niektoré výklady (mimo súdnych 

rozhodnutí) uvádzajú, že úroky v rozpore s dobrým mravmi spôsobujú iba čiastočnú 

neplatnosť právneho úkonu, uvádzame, že napr. podľa  rozhodnutia NS ČR č. 21 Cdo 

1484/2004,  

„Je-li neplatné ujednání o výši úroků obsažené ve smlouvě o půjčce, z povahy právního úkonu 

a ani z jeho obsahu nevyplývá, že by tuto část nebylo možné oddělit od ostatního obsahu 

smlouvy. Smlouva o půjčce je však neplatná pouze v ujednání o výši úroků jen tehdy, jestliže 

oddělení této části od ostatního obsahu smlouvy nebrání ani okolnosti, za nichž ke smlouvě 

došlo.“119  

                                                 
118 www.nsoud.cz  
119 www.nsoud.cz  
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Čo v nadväznosti na znenie § 41 Občianskeho zákonníka znamená, že neplatnosť dojednania 

o úrokoch zásadne spôsobuje absolútnu neplatnosť celého právneho úkonu. 

 

Obdobný postoj je vyjadrený v rozhodnutí rakúskeho OGH, Entscheidungsdatum 1964-02-04, 

Geschäftszahl 4Ob505/64; 7Ob111/65; 1Ob122/73; 8Ob253/99k podľa ktorého 

 

„Úžera robí neplatnou celú zmluvu, nie iba jej zakázanú časť.“120 

 

b) žaloby o určenie vlastníckeho práva v prospech dlžníka  

 

V dôsledku absolútnej neplatnosti príslušných zmlúv, teda najmä zmluvy o zabezpečovacom 

prevode práva sa na dlžníka hľadí ako keby nikdy neprestal byť vlastníkom veci prevedenej 

za účelom zabezpečenia, a to v zmysle právneho pravidla „nemo plus iuris ad alium tranferre 

postest quam ipse habet“ - „nikto nemôže na nikoho preniesť viac práv ako sám má“.  

Nakoľko sa vlastnícke právo nepremlčuje, môže dlžník takúto žalobu podať kedykoľvek. 

 

Z dôvodu absolútnej neplatnosti, ktorá pôsobí proti všetkým, môže žalobu o určenie 

vlastníckeho práva podať dlžník aj v prípade, ak bola vec, najmä nehnuteľnosť, prevedená už 

na tretiu osobu, pričom v tomto prípade by mali byť pasívne legitimovaní tak súčasný 

vlastník, ako aj pôvodný veriteľ, ktorému vec prepadla. 

 

c) žaloby o vydanie veci, resp. o vypratanie nehnuteľností 

 

v súvislosti so žalobou o určenie vlastníckeho práva môže dlnžík súčasne žiadať o určenie 

povinnosti vec vydať, prípadne nehnuteľnosť vypratať, a to tak voči veriteľovi, ako aj voči 

ktorejkoľvek inej osobe, pretože vlastnícke právo je právom absolútnym, teda pôsobiacim 

voči všetkým. 

 

d) žaloby o vydanie bezdôvodného obohatenia, resp. žaloby o zaplatenie 

v prípade nevyplatenia rozdielu medzi pohľadávkou veriteľa a hodnotou veci prevedenej za 

účelom zabezpečenia 

 

                                                 
120 www.ris2.bka.gv.at 
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e) návrhy na predbežné opatrenia 

 

pri preukázaní hroziacej ujmy, najmä hrozby vypratania z nehnuteľností môže dlžník žiadať 

vydať potrebné predbežné opatrenie, ktoré bude obvykle spočívať v 

i) v zákaze veriteľovi alebo tretej osobe s vecou nakladať, najmä ju 

scudziť 

ii) v uložení povinnosti veriteľovi strpieť užívanie nehnuteľnosti 

dlžníkom, najmä pokiaľ sa jedná o bydlisko dlžníka 

 

 

9.2. Osobitné prostriedky právnej ochrany v prípade spotrebiteľských zmlúv 

 

Popri všeobecných prostriedkoch právnej ochrany, pokiaľ konkrétny právny úkon spĺňa 

definičné znaky spotrebiteľskej zmluvy podľa príslušnej časti Občianskeho zákonníka, 

prípadne spotrebiteľského úveru podľa osobitného zákona o spotrebiteľských úveroch, môže 

dlžník uplatniť aj ďalšie formy právnej ochrany, a to 

 

a) žalobou o zníženie súdom odplaty zo záväzku na poskytnutie peňažného plnenia 

v zmysle § 56, ods. 3 Občianskeho zákonníka 

 

b) žalobou podľa § 3, ods. 5. Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.121 

 

Podľa § 3, ods. 5 Zákon o ochrane spotrebiteľa proti porušeniu práv a povinností 

ustanovených zákonom s cieľom ochrany spotrebiteľa môže sa spotrebiteľ proti porušiteľovi 

na súde domáhať ochrany svojho práva.  

 

Združenie spotrebiteľov sa môže na súde proti porušiteľovi domáhať, aby sa porušiteľ zdržal 

protiprávneho konania a aby odstránil protiprávny stav.  

Osoba, ktorá na súde úspešne uplatní porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej týmto 

zákonom a osobitnými predpismi, má právo na primerané finančné zadosťučinenie od 

toho, koho porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej týmto zákonom a osobitnými 

predpismi je spôsobilé privodiť ujmu spotrebiteľovi. 

                                                 
121 Zbierka zákonov 
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c) podnetom na Slovenskú obchodnú inšpekciu na prešetrenie dodržiavaní podmienok 

spotrebiteľských úverov zo strany veriteľa, v zmysle Zákona o spotrebiteľských úveroch č. 

258/2001 Z.z.. 

 

 

9.3. Nároky na náhradu škody voči štátu spôsobené porušením práva ES 

 

V prípade, že právnemu subjektu vznikne škoda porušením práva ES zo strany Slovenskej 

republiky, napr. tým, že nesprávne aplikovala príslušné predpisy v oblasti ochrany 

spotrebiteľa, a pod., pripadá do úvahy možnosť uplatnenia škody v konaní o náhradu škody 

spôsobenej porušením práva ES členským štátom, alebo treťou osobou 

 

za podmienky, že sú splnené 3 podmienky stanovené v Rozsudku SD ES vo veci C-470/04 N, 

a to, že 

1. cieľom porušeného právneho pravidla je priznať jednotlivcom práva (najmä ak 

došlo k porušeniu práv súkromných osôb, napr. dlžníkov, ktorých sa tieto osoby nemohli 

dovolávať pred vnútroštátnym súdom, pretože relevantné ustanovenia komunitárneho práva, 

napr. Smernice na ochranu spotrebiteľa, či práva stanovené primárnym právom EU, neboli 

priamo aplikovateľné/priamo účinné. 

 2. že porušenie je dostatočne závažné (ak členský štát pri výkone svojej 

zákonodarnej právomoci zjavným a závažným spôsobom prekročí hranice úvahy vymedzené 

komunitárnym právom.) V zmysle rozhodnutia SD ES vo veci C-224/01 Köbler, za závažné 

porušenie sa pritom môže chápať ak sa pochybenia dopustil vnútroštátny súdny orgán, t.j. 

poškodené osoby sa môžu domáhať náhrady škody na príslušnom vnútroštátnom súde aj 

v prípadoch, ak boli ich komunitárne práva porušené vnútroštátnym súdnym orgánom, ktorý 

rozhoduje v poslednej inštancii (1) 

3. že existuje príčinná súvislosť medzi porušením povinnosti štátu 

a škodou, ktorú poškodený utrpel 122 

 

 

                                                 
122 doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., JSD. , Mgr. Juraj Čorba: Právo Európskej Únie (vybrané otázky pre 
právnu prax), str. 147 a nasl., 2007 
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9.4. uplatnenie nárokov poškodeného v rámci trestného konania 

 

Pokiaľ má dlžník podozrenie, že dojednaním nevýhodných podmienok a ponechaním si veci 

veriteľom bol na ňom bol spáchaný trestný, môže podať podnet na trestné stíhanie a 

a) uplatniť svoj nárok na náhradu škody ako poškodený v danom trestnom konaní 

b) požiadať o zabezpečenie svojho nároku v trestnom konaní obdobným 

spôsobom, ako je tomu pri predbežnom opatrení v rámci civilného konania 

(viď časť 5.) 
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10. Záver 

 

Na základe zistení, opísaných v tejto práci je možné konštatovať, že právny rámec inštitútu 

zabezpečovacieho prevodu práva nebol a nie je vymedzený výlučne výslovnou právnou 

úpravou uvedenou § 553 a nasl. Občianskeho zákonníka a že v ostatnom je možné 

neobmedzene aplikovať princíp zmluvnej voľnosti. 

 

Naopak, je možné konštatovať, že rozsah právnej regulácie, ktorá sa na zabezpečovací prevod 

práva vzťahuje a vzťahovala aj do 1.1.2008, kedy došlo novelou Občianskeho zákonníka 

k rozsiahlej priamej právnej úprave tohto druhu zabezpečenia záväzkov, bol nad očakávanie 

veľký. 

 

Spôsob a rozsah jeho použitia tohto právneho inštitútu bol aj do 1.1.2008 determinovaný  

 

a) všeobecne uznávanými funkciami zabezpečenia záväzkov (časť 1. tejto práce) 

b) všeobecnou právnou úpravou platnosti právnych úkonov 

c) analogickou aplikáciou v zmysle § 853 Občianskeho zákonníka už skôr prijatej 

podrobnej právnej úpravy záložného práva, ktorý je svojou povahou 

zabezpečovaciemu prevodu práva najbližšie (časť 2. tejto práce) 

d) pravidlami dobrých mravov, ktorých vymáhateľnosť je garantovaná najmä § 3 a § 39 

Občianskeho zákonníka (časť 4. tejto práce) 

e) ustanoveniami o ochrane spotrebiteľa, pokiaľ veriteľ napĺňa definičné znaky 

„podnikateľa“ a dlžník napĺňa definičné znaky „spotrebiteľa“ podľa osobitných 

predpisov (Zákon o ochrane spotrebiteľa č. 150/2007 Z.z., § 52 a nasl. Občianskeho 

zákonníka, Zákon o spotrebiteľských zmluvách č. 258/2001 Z.z. a príslušné smernice 

ES.) (časť 6. tejto práce) 

f) procesno-právnymi nástrojmi v oblasti vykonania vyššie uvedeného hmotno-právneho 

rámca (časť 9. tejto práce) 

g) ustanoveniami upravujúcim postavenie dlžníka ako poškodenej osoby v rámci trestno-

právnych predpisov (časť 5. tejto práce) 

 

Zostáva iba veriť, že právna, najmä však súdna prax, ktorej je žiaľ, ako vidno i z obsahu tejto 

práce v Slovenskej republike nedostatok, na túto a iné podobné práce nadviaže a podarí sa jej 
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čoskoro dostať na úroveň okolitých štátov, tak aby v podobných prípadoch bolo možné čerpať 

priamo zo slovenskej judikatúry, pretože až v tom prípade bude možné konštatovať, že táto 

práca mala zmysel a splnila účel.  

 

V Trnave, dňa 18.05.2008       Mgr. Stanislav Irsák, advokát 
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