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KVALITATÍVNE POŽIADAVKY NA ODÔVODNENIE SÚDNEHO ROZHODNUTIA (VYBRANÉ OTÁZKY) 

Úvod 
 
 
Dostatočné a presvedčivé odôvodnenie rozhodnutia je v demokratickom právnom štáte základnou 
podmienkou legitimity každého rozhodnutia súdu. Iba ak je rozhodnutie súdu dostatočne, racionálne  
a presvedčivo odôvodnené, má verejná moc morálne právo vynucovať jeho rešpektovanie a adresáti 
rozhodnutia majú morálnu povinnosť ho rešpektovať. Ak súd takto nedokáže odôvodniť svoje 
rozhodnutie, jeho rozhodnutie sa javí ako svojvoľné – teda neobhájiteľné, prijaté bez opory v práve  
a nelegitímne. 
 
V právnom štáte zohrávajú kľúčovú úlohu súdy, ktorých úlohou je byť strážcami dodržiavania 
zákonov, ústavy a základných práv. Súdy sú pri svojom rozhodovaní nezávislé od zákonodarnej aj 
výkonnej moci a sú nezávislé aj od výsledku demokratických volieb. Ani ich legitimita a autorita nie je 
od demokratických volieb priamo odvodená. Logicky tu preto vyvstáva mnohokrát v dejinách 
položená otázka, kto bude „strážiť“ samotných strážcov zákonov a ústavy. Teória demokracie na túto 
otázku odpovedá tým, že súd musí byť vzorovým príkladom tzv. deliberatívnej inštitúcie. Znamená to, 
že musí v prvom rade dôkladne zvažovať a posudzovať všetky argumenty a protiargumenty                    
a v druhom rade musí verejne uvádzať dostatočné a presvedčivé dôvody pre svoje rozhodnutia.1 
Možnosť odbornej i širokej verejnosti posudzovať odôvodnenia rozhodnutí súdov a argumenty 
použité v týchto odôvodneniach, diskutovať o nich a prípadne ich aj kritizovať, je jediný možný spôsob 
kontroly súdov a teda aj „stráženia strážcov“. 
 
V praxi sa v odôvodnení súdnych rozhodnutí stále možno stretnúť s viacerými nedostatkami. Stáva sa, 
že v odôvodnení súdneho rozhodnutia súd iba popíše skutkový stav prípadu, odcituje ustanovenia 
právneho predpisu a následne konštatuje, že z uvedených ustanovení „vyplýva“ určitý záver, pričom 
často uvedie formulku „a preto súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia“2. Z takéhoto 
rozhodnutia však väčšinou zrozumiteľne a presvedčivo nevyplýva, prečo sudca aplikoval citované 
ustanovenie právneho predpisu a prečo ho v konkrétnych okolnostiach určitého prípadu vykladal 
práve týmto spôsobom.  
 
Ďalším problémom je nekonzistentnosť rozhodovania súdov. Nielen rôzne súdy toho istého stupňa, ale 
dokonca aj rôzne senáty toho istého súdu niekedy rozhodujú v podobných prípadoch rozdielne, alebo 
často neodôvodnia, prečo sa odklonili od ustálenej judikatúry.  
 
Rozhodnutia súdov bývajú aj vnútorne rozporné, kedy súd v odôvodnení rozhodnutia uvádza 
argumenty, ktoré si navzájom odporujú. Súdy niekedy uvádzajú aj zmätočné či nezrozumiteľné 
argumenty alebo argumenty, ktoré vôbec nie sú pre konkrétny právny problém relevantné.  
 
Napokon, nie je zriedkavosťou, že sa súdy vôbec nezaoberajú pre vec významnými argumentmi, ktoré 
prednesú účastníci konania, alebo sa súdy nezaoberajú ústavnými aspektmi prípadu a povinnosťou 
vykladať ustanovenia právnych predpisov v súlade s ústavnými princípmi a ľudskými právami.  
 
Súdy pri výklade práva (najmä pri výklade neurčitých právnych pojmov pripúšťajúcich rôzny výklad) 
nevykonávajú váženie konkurujúcich ústavných princípov (napr. základných práv), resp. z ich 
rozhodnutí nie je zrejmé, ako tieto princípy vážili, ktorý ústavný princíp (základné právo) prevážil 
a prečo.  
 

                                                             
1 Napr. FEREJOHN, J. – PASQUINO, P.: Deliberative Institutions. Dostupné na: 
http://igs.berkeley.edu/programs/seminars/ppt/papers/deliberative_institutions.pdf. 
2 Možno konštatovať, že ide o argumentáciu typu „je to tak“. 

http://igs.berkeley.edu/programs/seminars/ppt/papers/deliberative_institutions.pdf
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KVALITATÍVNE POŽIADAVKY NA ODÔVODNENIE SÚDNEHO ROZHODNUTIA (VYBRANÉ OTÁZKY) 

Z dôvodu, že v súdnych rozhodnutiach sa vyskytujú vyššie uvedené nedostatky, je dôležitou otázka, 
aké požiadavky na argumentáciu v rozhodnutí súdu stanovuje judikatúra Ústavného súdu SR                  
a Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej „Európsky súd“), a teda aké sú ústavné požiadavky na 
argumentáciu v súdnom rozhodnutí.  
 
V praxi má odpoveď na túto otázku význam najmä preto, že Ústavný súd SR má právomoc 
preskúmavať ústavnosť rozhodnutí všeobecných súdov. Ústavný súd SR už vydal mnoho rozhodnutí, 
ktorými zrušil rozhodnutia všeobecných súdov z dôvodu, že boli nedostatočne odôvodnené, a tým 
porušili základné právo na spravodlivý proces podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR. Podobne Európsky súd 
mnohokrát vyslovil porušenie práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd (ďalej „Dohovor“) z dôvodu, že rozhodnutie vnútroštátneho súdu 
neobsahovalo dostatočné odôvodnenie. Keďže podstatu odôvodnenia súdneho rozhodnutia tvoria 
argumenty, ktorými súd podopiera svoj záver, požiadavky na odôvodnenie súdneho rozhodnutia sú 
vlastne požiadavkami na argumentáciu v odôvodnení súdneho rozhodnutia. 
 
Treba zdôrazniť, že ide o pravidlá argumentácie, ktoré musí dodržať v zásade každé rozhodnutie 
všeobecného resp. vnútroštátneho súdu. Teda aj v prípade, že sa prípad prejednávaný súdom netýka 
otázok ústavného práva, ale iba otázok tzv. podústavného práva, je potrebné tieto pravidlá 
argumentácie dodržať. Aj súdne rozhodnutie riešiace otázku podústavného práva (napr. otázku 
výkladu ustanovenia zákona, ktorá nie je ovplyvnená materiálnymi základnými právami a nemá teda 
hmotnoprávny ústavný rozmer) môže byť v rozpore s ústavou práve z dôvodu nedodržania týchto 
pravidiel argumentácie. 
 
Cieľom tejto publikácie je v prvom rade pokúsiť sa zhrnúť niektoré požiadavky Ústavného súdu SR      
a Európskeho súdu na argumentáciu v odôvodnení súdneho rozhodnutia.3 Uvedieme aj niektoré 
rozhodnutia Ústavného súdu Českej republiky týkajúce sa aplikácie čl. 36 ods. 1 Listiny základných 
práv a slobôd, ktorá tiež zaručuje právo na dostatočné odôvodnenie súdneho rozhodnutia a ktorá je 
súčasťou aj slovenského právneho poriadku.4 V druhom rade sa chceme na základe týchto právnych 
viet pokúsiť o systematickejšie sformulovanie a zhrnutie niektorých pravidiel argumentácie, ktoré 
musí súd dodržať, aby jeho rozhodnutie bolo v súlade s Ústavou SR a Dohovorom.5 
 
Budeme sa venovať ústavnoprávnej rovine tejto problematiky a nie jej podústavnej rovine.6 Budeme 
sa teda zaoberať iba ústavnými požiadavkami na argumentáciu v odôvodnení súdneho rozhodnutia, 
teda požiadavkami, ktorých splnenie zaručuje, že odôvodnenie súdneho rozhodnutia bude v súlade 
s Ústavou SR a Dohovorom (a ktorých nesplnenie bude znamenať porušenie ústavy a možnosť jeho 
zrušenia súdneho rozhodnutia Ústavným súdom SR). Treba si uvedomiť, že ústavné požiadavky na 
argumentáciu sú len minimálnymi, resp. základnými kvalitatívnymi požiadavkami na odôvodnenie 
súdneho rozhodnutia. Okrem ústavných požiadaviek možno formulovať aj ďalšie požiadavky na 
odôvodnenie súdneho rozhodnutia (napríklad požiadavky na prehľadnú štruktúru odôvodnenia 
súdneho rozhodnutia alebo požiadavky na jazykový štýl odôvodnenia), ktoré však už nemajú ústavný 
rozmer a ktorých nedodržanie neznamená porušenie ústavy. Sudca Ústavného súdu SR Ladislav Orosz 
k tomu uviedol: „V doterajšej judikatúre Ústavného súdu SR sa sformulovali len základné kvalitatívne 
požiadavky na odôvodnenia rozhodnutí všeobecných súdov, ktoré majú ale zásadný význam 
(ústavnú relevanciu), pretože na ich základe ústavný súd formuluje svoje závery k ústavnej 

                                                             
3 Treba oceniť, že zhrnutie ústavných požiadaviek na argumentáciu v odôvodnení súdneho rozhodnutia sa stalo predmetom pozornosti aj Ústavného 
súdu SR, ktorý sa tejto téme venuje vo svojej analýze. Pozri Analýza ingerencie Ústavného súdu Slovenskej republiky do judiciálnej činnosti 
všeobecných súdov – arbitrárnosť (svojvoľnosť) rozhodnutí všeobecných súdov (rok 2009 a 2010). Košice : Ústavný súd SR, 2011, dostupné na 
http://www.concourt.sk/sk/Dokumenty/2011/D_2011_13.pdf.  
4 Ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd. 
5 Formulovanie požiadaviek na argumentáciu je často v rozhodnutiach Ústavného súdu SR a Európskeho súdu úzko späté s okolnosťami konkrétnych 
prípadov, a podľa nášho názoru je preto pre potreby právnej praxe užitočné pokúsiť sa o explicitnejšie a systematickejšie formulovanie pravidiel 
argumentácie. 
6 Aj z tohto dôvodu sa nebudeme zaoberať rozhodnutiami Najvyššieho súdu SR a iných všeobecných súdov týkajúcich sa odôvodňovania súdneho 
rozhodnutia, hoci treba podotknúť, že tieto rozhodnutia sa často odvolávajú aj na rozhodnutia Ústavného súdu SR a Európskeho súdu. 

http://www.concourt.sk/sk/Dokumenty/2011/D_2011_13.pdf
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akceptovateľnosti súdneho napadnutého rozhodnutia. (...) Ani rešpektovanie všetkých zásadných 
požiadaviek, ktoré ústavný súd kladie na odôvodnenie súdnych rozhodnutí, nemusí predurčovať záver 
o tom, že v danom prípade ide o súdne rozhodnutie, ktoré má „visačku kvality“, ale len záver, že ide 
o ústavne akceptovateľné a ústavne udržateľné rozhodnutie, ktoré je ústavne primeraným spôsobom 
odôvodnené a nemožno ho považovať za arbitrárne.“7 Túto skutočnosť potvrdil Ústavný súd SR 
napríklad v náleze sp. zn. I. ÚS 232/2012, v ktorom uviedol: „Ústavný súd aj v posudzovanej veci 
rešpektuje svoj právny názor vyjadrený v doterajšej judikatúre, podľa ktorého jeho úlohou pri 
rozhodovaní o sťažnostiach podľa čl. 127 ods. 1 ústavy nie je posudzovanie právnej perfektnosti 
namietaného rozhodnutia všeobecného súdu z hľadiska formálnych požiadaviek vyplývajúcich zo 
zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov, a z týchto aspektov jeho „vylepšovanie“ (m. m. IV. ÚS 
325/08), ale posúdenie jeho ústavnej akceptovateľnosti a udržateľnosti.“ 
 
Potrebu stanovenia požiadaviek resp. kritérií, ktoré musí právna argumentácia v súdnom rozhodnutí 
spĺňať, zdôrazňuje aj právna teória. Známy český právny teoretik a sudca Zdeněk Kůhn uvádza: 
„Stěžejní otázkou je v tomto smyslu zejména to, zda existují nějaká kritéria, ktorými by bylo možno 
rozlišit dobré argumenty od argumentů špatných, platné argumenty od argumentů neplatných. Uvedené 
tedy předpokládá postulování přinejmenším některých standardů právní argumentace (v Alexyho 
terminologii pravidel právního diskursu), ktoré jsou univerzálně přítomny a jejichž existence je 
nezbytnou podmínkou racionálnosti právní argumentace vůbec.“8 
 
Druhé vydanie tejto publikácie obsahuje oproti jej prvému vydaniu niektoré zmeny. Doplnené alebo 
zmenené boli najmä kapitoly o právnom argumente v odôvodnení súdneho rozhodnutia, o povinnosti 
súdu zdôvodniť, ako boli zohľadnené právne normy relevantné pre prípad, o povinnosti súdu 
vyrovnať sa s argumentmi a návrhmi účastníkov konania, o povinnosti súdu odôvodniť odklon od 
existujúcej judikatúry a o možnosti odvolacieho súdu prevziať argumenty prvostupňového súdu. Do 
publikácie boli tiež doplnené odkazy na novšie rozhodnutia súdov a odkazy na aktuálnu literatúru. 
 
Sme presvedčení, že diskusia o tom, aké požiadavky by malo spĺňať odôvodnenie súdneho 
rozhodnutia, je veľmi potrebná. Budeme preto vďační za spätnú väzbu a pripomienky k publikácii 
a tiež aj za námety na zmenu alebo doplnenie publikácie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
7 OROSZ, L.: Požiadavky na dostatočné odôvodnenie súdnych rozhodnutí v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky. In: Presvedčivosť 
a transparentnosť rozhodovania súdov. Zborník z konferencie konanej 26. novembra 2009 v Senci. Pezinok : VIA IURIS, 2010, s. 7, dostupné na 
http://www.viaiuris.sk/stranka_data/subory/pilc/pilk2009-vyslo-2010sk.pdf. 
8 KÜHN, Z.: Aplikace práva ve složitých případech. K úlohe právních principů v judikatuře. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2002, s. 61. 

http://www.viaiuris.sk/stranka_data/subory/pilc/pilk2009-vyslo-2010sk.pdf
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A) Všeobecné požiadavky na odôvodňovanie súdnych 
rozhodnutí 

 
 

1. Právny základ práva na odôvodnenie súdneho 
rozhodnutia 

 
 
Ústavnoprávna povinnosť súdu dostatočne 
odôvodniť súdne rozhodnutie vyplýva 
z Dohovoru, Ústavy SR aj Listiny základných 
práv a slobôd.  
 
Podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru „Každý má právo  
na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, 
verejne a v primeranej lehote prejednaná 
nezávislým a nestranným súdom zriadeným 
zákonom...“. Práve zo skutočnosti, že súdny 
proces musí byť „spravodlivý“, vyvodzuje 
Európsky súd povinnosť súdu dostatočne 
odôvodniť súdne rozhodnutie. Európsky súd 
stabilne uvádza, že „...podľa ustálenej judikatúry 
zohľadňujúcej princíp vzťahujúci sa na riadny 
výkon spravodlivosti, rozsudky súdov  
a tribunálov musia dostatočne uviesť dôvody, 
na ktorých sú založené.“ (napr. Garcia Ruiz v. 
Španielsko, § 26) alebo že „národné súdy musia 
ale vyjadriť s dostatočnou jasnosťou dôvody,  
na ktorých založili svoje rozhodnutia.“ (napr. 
Hadjianastassiou v. Grécko, § 33).  
 
Povinnosť súdu dostatočne odôvodniť svoje 
rozhodnutie vyplýva aj zo základného práva na 
súdnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 
Ústavy SR.  
 
Ústavný súd SR k obsahu základného práva 
podľa čl. 46 ods. 1 ústavy uviedol, že „okrem 
prístupu k súdu sa čl. 46 ods. 1 ústavy priznáva aj 
určitá kvalita súdneho konania, inak povedané, 
spravodlivý proces. (...) Formuláciou uvedenou     
v čl. 46 ods. 1 ústavy ústavodarca v základnom 
právnom predpise Slovenskej republiky vyjadril 
zhodu zámerov vo sfére práva na súdnu ochranu 
s právnym režimom súdnej ochrany podľa 
dohovoru. (...) Z uvedeného dôvodu preto v 
obsahu týchto práv nemožno vidieť zásadnú 
odlišnosť.” (I. ÚS 108/07).  
 

Z toho vyplýva, že Ústavný súd SR vykladá čl. 46 
ods. 1 ústavy tak, že podobne ako čl. 6 ods. 1 
Dohovoru zaručuje aj čl. 46 ods. 1 ústavy i právo 
na dostatočné odôvodnenie súdneho 
rozhodnutia. 
 
Rovnako ako čl. 46 ods. 1 Ústavy SR znie čl. 36 
ods. 1 Listiny základných práv a slobôd, ktorá 
je súčasťou slovenského aj českého právneho 
poriadku. Právo na dostatočné odôvodnenie 
súdneho rozhodnutia teda vyplýva aj z čl. 36 ods. 
1 Listiny základných práv a slobôd. 
 
Zákonný základ práva na dostatočné 
odôvodnenie súdneho rozhodnutia sa nachádza 
v ustanovení § 157 ods. 2 Občianskeho súdneho 
poriadku.9  
 
Ústavný súd SR k tomuto ustanoveniu uvádza: 
„Toto zákonné ustanovenie je potrebné z 
hľadiska práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 
ods. 1 ústavy, ktorého imanentnou súčasťou je aj 
právo na spravodlivé súdne konanie, vykladať a 
uplatňovať aj s ohľadom na príslušnú judikatúru 
Európskeho súdu pre ľudské práva (...) tak, že 
rozhodnutie súdu musí uviesť dostatočné dôvody, 
na základe ktorých je založené.“ (napr. II. ÚS 
410/06).10 
                                                             
9 Podľa § 157 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku „V odôvodnení 
rozsudku súd uvedie, čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal a z akých 
dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca (žalovaný), prípadne iný účastník 
konania, stručne,  jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za 
preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa 
pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy 
a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo 
presvedčivé.“ 
10 V niektorých osobitných prípadoch však zákon akceptuje zredukované 
odôvodnenie súdneho rozhodnutia alebo neukladá povinnosť odôvodniť 
súdne rozhodnutie. Napríklad podľa § 157 ods. 3 Občianskeho súdneho 
poriadku „Ak je na pojednávaní vyhlásený rozsudok za prítomnosti 
všetkých účastníkov alebo ich zástupcov, ktorí sa vzdajú odvolania, uvedie 
súd v odôvodnení rozsudku iba predmet konania a ustanovenia zákona, 
podľa ktorých rozhodol.“ Podľa § 157 ods. 4 Občianskeho súdneho 
poriadku „V odôvodnení rozsudkov podľa § 114 ods. 5, § 153a ods. 1 a § 
153b ods. 1 uvedie súd iba predmet konania a ustanovenie zákona, podľa 
ktorého rozhodol.“ Ide o prípady, kedy súd rozhodne rozsudkom na 
základe uznania alebo vzdania sa nároku, alebo rozhodne rozsudkom pre 
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Európsky súd aj Ústavný súd SR vo svojich 
rozhodnutiach zdôrazňujú, že dostatočné 
odôvodnenie súdneho rozhodnutia má veľký 
význam.  
 
Podľa Európskeho súdu „...účelom odôvodneného 
rozhodnutia je dať stranám najavo, že boli 
vypočuté. Navyše, odôvodnené rozhodnutie dáva 
stranám možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu, 
ako aj možnosť, aby bolo rozhodnutie preskúmané 
odvolacím orgánom. Len ak sú vydávané 
odôvodnené rozhodnutia, môže existovať verejná 
kontrola výkonu súdnictva.“ (napr. Suominen       
v. Fínsko, § 37, 1. júl 2003; Tatishvili v. Rusko, § 
58, 22. február 2007).  
 
Podobne podľa Ústavného súdu SR „Právo na 
spravodlivý proces vyžaduje, aby rozhodnutia 
súdu boli zdôvodnené a presvedčivé. ... Takýto 
postup vyplýva z potreby transparentnosti 
vysluhovania spravodlivosti, ktorá je nevyhnutnou 
súčasťou každého justičného aktu. Odôvodnenie 
rozhodnutia je aj zárukou toho, že výkon 
spravodlivosti nie je arbitrárny.“ (III. ÚS 311/07). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                
zmeškanie. Podľa § 169 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku „Písomné 
vyhotovenie uznesenia, ktorým sa celkom vyhovuje návrhu, ktorému nikto 
neodporoval, alebo uznesenia, ktoré sa týka vedenia konania, nemusí 
obsahovať odôvodnenie. Uznesenie o prerušení konania a o zamietnutí 
návrhu na prerušenie konania musí vždy obsahovať odôvodnenie.“ 
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2. Právo na odôvodnenie súdneho rozhodnutia  
v judikatúre Ústavného súdu SR 

 
 
Európsky súd a európske ústavné súdy, vrátane 
Ústavného súdu SR, vo svojej rozhodovacej 
činnosti stanovili viaceré požiadavky, ktoré musí 
spĺňať odôvodnenie súdneho rozhodnutia, resp. 
argumentácia obsiahnutá v tomto odôvodnení.  
 
Nedodržanie týchto požiadaviek má mať  
za následok zrušenie súdneho rozhodnutia 
Ústavným súdom SR z dôvodu porušenia práva 
na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 
Dohovoru a čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, ktorého 
súčasťou je aj právo na dostatočné odôvodnenie 
súdneho rozhodnutia.  
 
V tejto kapitole uvádzame prehľad niektorých 
reprezentatívnych právnych viet z judikatúry 
Ústavného súdu SR, ktoré stanovujú požiadavky 
na odôvodnenie súdneho rozhodnutia a na 
argumentáciu všeobecných súdov. Nebudeme sa 
zatiaľ venovať judikatúre Európskeho súdu.11 
 
Ústavný súd SR vo svojich rozhodnutiach 
stabilne uvádza: „Povinnosťou všeobecného súdu 
je uviesť v rozhodnutí dostatočné a relevantné 
dôvody, na ktorých svoje rozhodnutie založil. 
Dostatočnosť a relevantnosť týchto dôvodov sa 
musí týkať tak skutkovej, ako i právnej stránky 
rozhodnutia (m. m. III. ÚS 328/05, III. ÚS 
116/06).“  (napr. III. ÚS 107/07).  
 
Ústavný súd SR tiež uvádza: „Riadne odôvodnenie 
súdneho rozhodnutia ako súčasť základného 
práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy 
vyžaduje, aby sa súd jasným, právne korektným 
a zrozumiteľným spôsobom vyrovnal so všet-
kými skutkovými a právnymi skutočnosťami, 
ktoré sú pre jeho rozhodnutie vo veci podstatné 
a právne významné.“ (IV. ÚS 14/07).   
 
Ústavný súd SR v jednom z nálezov, kde 
posudzoval rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, 
uviedol: „...ústavný súd skúmal, či najvyšší súd 

                                                             
11 Ján Drgonec uvádza: „Ústavný súd SR v postoji k odôvodneniu súdneho 
rozhodnutia ako integrálneho prvku základného práva podľa čl. 46 ods. 1 
Ústavy SR a ľudského práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru nevytvoril vlastnú 
originálnu koncepciu, ale prevzal koncepciu z case-law Európskeho súdu 
pre ľudské práva.“ Pozri DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. 
Komentár. 3. vydanie. Šamorín : Heuréka, 2012, s. 739.  

sťažovateľovi ozrejmil svoje myšlienkové 
pochody, spôsob hodnotenia dôkazov, skutkové 
zistenia a vyvodené právne závery takým 
spôsobom, aby výsledok rozhodovacej činnosti 
bol jasný, zrozumiteľný a dostatočne odôvodnený 
a aby sťažovateľ nemusel hľadať odpoveď na 
nastolenú problematiku v rovine dohadov, 
aby sa s prijatými závermi bolo možné 
stotožniť ako s logickým záverom procesu 
poznania nielen právnych záverov, ale aj 
záverov skutkových, z ktorých právne závery 
vychádzajú.” (III. ÚS 311/07). 
 
Ústavný súd SR ďalej uvádza: „Pokiaľ všeobecný 
súd dospeje k rozhodnutiu bez toho, aby sa vo 
svojom rozhodnutí vysporiadal so všetkými 
rozhodujúcimi skutočnosťami tvoriacimi zá-
klad pre toto rozhodnutie, treba rozhodnutie 
všeobecného súdu považovať za arbitrárne, teda 
za rozporné s čl. 46 ods. 1 ústavy a s čl. 6 ods. 1 
dohovoru.“ (I. ÚS 265/05). 
 
Ústavný súd uvádza: „Podobne ako v skutkovej 
oblasti, aj v oblasti nedostatočne vyloženej  
a zdôvodnenej právnej argumentácie 
(subsumpcia skutkového stavu pod zvolené 
právne normy) nastávajú obdobné následky 
vedúce k neúplnosti a hlavne k nepresvedči-
vosti rozhodnutia, čo je však v rozpore nielen  
s požadovaným účelom súdneho konania, ale tiež aj 
so zásadami spravodlivého procesu podľa čl. 6 ods. 
1 dohovoru.“ (I. ÚS 33/2012). 
 
Podľa Ústavného súdu SR „Za úplné 
a dostačujúce možno považovať také 
odôvodnenie rozsudku, ktoré dostatočným 
spôsobom informuje účastníka konania  
o skutkových zisteniach a právnych záveroch,  
na základe ktorých súd meritórne posúdil vec 
a rozhodol. Pokiaľ teda odôvodnenie obsahuje 
základné prednesy a návrhy účastníkov konania, 
výpočet vyhodnotených dôkazov a skutočností, 
ktoré súd považoval za preukázané, ako aj 
zrozumiteľný výklad právneho posúdenia 
skutkového stavu podľa príslušných 
zákonných ustanovení, spĺňa v plnej miere 
požiadavku § 157 Občianskeho súdneho 
poriadku.” (III. ÚS 199/09). 
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Ústavný súd tiež zdôrazňuje povinnosť súdov 
rozhodovať v obdobných veciach rovnako 
a tým zachovávať právnu istotu a predvída-
teľnosť práva, pričom ak sa súd odkloní od 
rozhodnutia v obdobnej veci, musí tento 
odklon dostatočne odôvodniť. Ústavný súd SR 
uvádza: „K znakom právneho štátu a medzi jeho 
základné hodnoty patrí neoddeliteľne princíp 
právnej istoty [(čl. 1 ods. 1 ústavy), napr. 
PL. ÚS 36/95], ktorého neopomenuteľným 
komponentom je predvídateľnosť práva.  Súčasťou 
uvedeného princípu je tiež požia-davka, aby sa na 
určitú právne relevantnú otázku pri opakovaní 
v rovnakých podmienkach dala rovnaká odpoveď 
(napr. m. m. I. ÚS 87/93, PL. ÚS 16/95 
a II. ÚS 80/99), teda to, že obdobné situácie 
musia byť rovnakým spôsobom právne 
posudzované. Za diskriminačný možno pova-
žovať taký postup, ktorý rovnaké alebo ana-
logické situácie rieši odchylným spôsobom, 
pričom ho nemožno objektívne a rozumne 
odôvodniť (mutatis mutandis PL. ÚS 21/00 
a PL. ÚS 6/04).“ (IV. ÚS 14/07). 
 
Ústavný súd SR vo vzťahu k povinnosti súdov 
vyrovnať sa s argumentmi účastníkov ko-
nania uvádza: „Súčasťou obsahu základného 
práva na spravodlivý proces je aj právo účastníka 
konania na také odôvodnenie súdneho rozhod-
nutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede 
na všetky právne a skutkovo relevantné otázky 
súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t.j. 
s uplatnením nárokov a obranou proti takému 
uplatneniu“ (IV. ÚS 115/03, III. ÚS 119/03, III. 
ÚS 209/04).  
 
Ústavný súd SR ďalej uvádza: „Všeobecný súd 
nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené 
účastníkom konania, ale len na tie, ktoré majú 
pre vec podstatný význam ...“ (II. ÚS 251/04, III. 
ÚS 209/04).  
 
Ústavný súd SR dodáva: „Ak však ide  
o argument, ktorý je pre rozhodnutie 
rozhodujúci, vyžaduje sa špecifická odpoveď 
práve na tento argument....“ (II. ÚS 410/06).  
 
Ústavný súd SR v jednom z nálezov, v ktorom 
posudzoval rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, 
uviedol, že „rozsudok najvyššieho súdu podrobil 
prísnej konfrontácii s argumentmi sťažovateľa 
obsiahnutými v dovolaní majúc na pamäti, že ... 

účastníkovi konania musí dať odpoveď na 
podstatné otázky a námietky spochybňujúce 
závery namietaného rozhodnutia v závažných 
a samotné rozhodnutie ovplyvňujúcich 
súvislostiach.” (III. ÚS 311/07). 
 
Podľa Ústavného súdu SR „Z odôvodnenia musí 
vyplývať vzťah medzi skutkovými zisteniami 
a úvahami pri hodnotení dôkazov na jednej 
strane a právnymi závermi na strane  
druhej. V prípade, keď sú právne závery  
súdu v extrémnom nesúlade s vykonanými 
skutkovými zisteniami alebo z nich v žiadnej 
možnej interpretácii odôvodnenia súdneho 
rozhodnutia nevyplývajú, treba takéto rozhod-
nutie považovať za rozporné s čl. 46 ods. 1 ústavy, 
resp. čl. 6 ods. 1 dohovoru.“ (I. ÚS 243/07).  
 
Ústavný súd zdôrazňuje aj povinnosť dodržia-
vať pravidlá logiky pri odôvodňovaní súdnych 
rozhodnutí. Ústavný súd SR uvádza: „Podstatnou 
súčasťou právnych záruk v konaní podľa čl. 46 
ods. 1 a 2 ústavy je aj právo na logické, spravodlivé 
a zákonné odôvodnenie rozhodnutia.“ (I. ÚS 
146/08). Ústavný súd tiež uvádza: „...arbitrárnosť 
a zjavná neodôvodnenosť rozhodnutí všeobecných 
súdov je najčastejšie daná rozporom súvislosti 
ich právnych argumentov a skutkových okol-
ností prerokúvaných prípadov s pravidlami 
formálnej logiky alebo absenciou jasných  
a zrozumiteľných odpovedí na všetky právne  
a skutkovo relevantné otázky súvisiace s pred-
metom súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov, 
a obranou proti takému uplatneniu...“ (III. ÚS 
307/2012, III. ÚS 11/2011). 
 
Ústavný súd SR zdôrazňuje povinnosť 
dodržiavať pravidlá logiky aj pri hodnotení 
dôkazov: „Významnú úlohu v procese hodnotenia 
dôkazov (§ 132 OSP) zohráva vnútorné 
presvedčenie súdu. Toto presvedčenie nemá 
predstavovať svojvôľu a nezodpovednosť súdu, 
ale naopak, malo by sa vytvárať na základe 
starostlivého uváženia a zhodnotenia jednot-
livých dôkazov jednotlivo aj v ich komplexnosti 
tak, aby vychádzalo z pravidiel formálnej logiky.“ 
(I. ÚS 114/08).  
 
K požiadavkám na argumentáciu súdu v odô-
vodnení súdneho rozhodnutia Ústavný súd SR 
uvádza, že základnou líniou pri výklade  
a aplikácii právnych predpisov je požiadavka,  
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že „všeobecný súd má pri aplikácii právnej normy 
vychádzať z racionálnej argumentácie, ktorá 
vylučuje akúkoľvek ľubovôľu vo výklade...“ (IV. 
ÚS 214/04, IV. ÚS 123/08, IV. ÚS 313/08).  
 
Požiadavku „racionálnosti“ či „racionality“ 
zdôrazňuje Ústavný súd SR aj v ďalších 
rozhodnutiach. Ústavný súd SR uvádza: „Výklad 
legislatívneho textu právnej normy a jeho 
uplatnenie všeobecným súdom musí byť v súlade 
s ústavou (čl. 144 ods. 1 a čl. 152 ods. 4 ústavy) 
a ústavný súd iba posudzuje, či príslušný 
výklad právnej normy aplikovanej v kon-
krétnych okolnostiach prípadu ... je racionálne 
akceptovateľný alebo či nie je popretím jej 
účelu, podstaty a zmyslu.“ (IV. ÚS 123/08, IV. 
ÚS 313/08).  
 
Ústavný súd SR tiež uvádza: „Naopak, ak 
všeobecný súd rešpektuje kautely určujúce 
minimálnu mieru racionality a konzistencie 
skutkovej a právnej argumentácie, nepatrí  
do právomoci ústavného súdu „hodnotiť“ 
hodnotenie dôkazov, resp. posudzovanie skut-
kového stavu, ako správne zisteného všeobecným 
súdom, a to ani vtedy, ak by sa s takým 
hodnotením ústavný súd sám celkom nestotožnil. 
Všeobecný súd by nemal byť vo svojej 
argumentácii obsiahnutej v odôvodnení neko-
herentný, t. j. jeho rozhodnutie musí byť 
konzistentné a jeho argumenty musia pod-
poriť príslušný záver. Súčasne musí dbať tiež 
na jeho celkovú presvedčivosť, teda inými 
slovami, na to, aby premisy zvolené v roz-
hodnutí, rovnako ako závery, ku ktorým na 
základe týchto premís dospel, boli pre širšiu 
právnickú (ale aj laickú) verejnosť prijateľné, 
racionálne, ale v neposlednom rade aj spra-
vodlivé a presvedčivé.“ (I. ÚS 243/07, I. ÚS 
155/07, I. ÚS 402/08).  
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3. Právny argument v odôvodnení súdneho rozhodnutia
 
 
Poznanie štruktúry právnej argumentácie je 
východiskom pre vypracovanie dostatočne 
odôvodneného súdneho rozhodnutia. 12  Argu-
menty používané v právnej argumentácii 
v odôvodnení súdnych rozhodnutí sa môžu 
týkať právnych otázok (napr. výkladu 
zákonného ustanovenia) i skutkových otázok 
(napr. hodnotenia dôkazov). Na základe toho 
možno rozlíšiť právne argumenty a skutkové 
argumenty. Podľa právnej teórie „Právní 
argumentační tvrzení (právní argument) 
v zásadě může vypovídat o obsahu právní normy, 
právního principu, právní zásady, tedy souhrnně 
vzato o obsahu práva. ... Naproti tomu skutkový 
argument vypovídá ... o právně relevantních 
skutečnostech.“13 
 
V nasledujúcej časti sa budeme bližšie venovať 
právnemu argumentu a požiadavkám, ktoré 
musí právny argument splniť, aby bolo možné 
právnu argumentáciu v súdnom rozhodnutí 
považovať za logickú a racionálnu.  
 
 

3.1 Právny sylogizmus 
 
3.1.1 Právny sylogizmus v jednoduchých 
prípadoch aplikácie práva  
 
Každé rozhodnutie vydané v procese aplikácie 
práva sa musí opierať o nejakú právnu normu. 
Pri rozhodovaní konkrétnych prípadov sa 
z právnej normy vyvodzuje právny následok. 
Deje sa to podradením (subsumpciou) reálneho 
skutkového stavu pod právnu normu (právnu 
skutkovú podstatu). Tento myšlienkový proces 
má formu tzv. sylogizmu. Sylogizmus pri aplikácii 
práva sa skladá z tzv. vyššej resp. normatívnej 
premisy, ktorou je právna norma, z tzv. nižšej 
resp. skutkovej premisy, ktorou je skutkový 

                                                             
12 Právna teória uvádza: „Právní argumentací lze rozumět soubor postupů, 
kterými jsou uváděny důvody podporující užití zvolených právních pravidel 
při rozhodování, důvody pro výsledky výkladu právních pravidel a důvody 
pro jejich použití na posuzovaný skutkový stav. Jde především o justifikaci 
(právní zdůvodnění) zastávaného právního názoru, který se projevuje ve 
výroku rozhodnutí. Argumentem lze proto rozumět důvod podporující 
zvolené řešení, resp. určitý dílčí prvek zvoleného řešení.“ Pozri TRYZNA, J.: 
Právní principy a právní argumentace. K vlivu právních principů na 
právní argumentaci při aplikaci práva. Praha : Auditorium, 2010, s. 71 – 72. 
13 HLOUCH, L.: Teorie a realita právní interpretace. Plzeň : Aleš Čeněk, 
2011, s. 125. 

fakt (okolnosť) a zo záveru, ktorý vzniká 
podradením skutkovej okolnosti pod právnu 
normu (subsumpciou). 14  Normatívna premisa 
má vždy podmieňovaciu podobu „ak p tak q“. 
Znamená to, že ak je splnená podmienka 
aplikácie právnej normy (hypotéza), nastane 
následok právnej normy (dispozícia).  
 
Príklad: 
 
Normatívna premisa: 
§ 19 ods. 1 písm. e) zákona o Policajnom zbore:  
„Policajt je oprávnený zaistiť osobu, na ktorú 
bolo vyhlásené medzinárodné policajné 
pátranie.“ 
 
Skutková premisa: 
Osoba X. je osoba, na ktorú bolo vyhlásené 
medzinárodné pátranie. 
 
Záver: 
Policajt je oprávnený zaistiť osobu X.. 
 
Ide o situáciu, kedy je jasné, že konkrétny 
skutkový stav v skutkovej premise je jedným 
z prípadov, kedy prichádza k aplikácii právnej 
normy (t.j. že skutkový stav možno podradiť 
pod hypotézu právnej normy). Je totiž jasné, že 
osoba X. je prípad „osoby, na ktorú bolo vy-
hlásené medzinárodné policajné pátranie“,  
a teda právna norma sa na osobu X. aplikuje. Ide 
o tzv. jednoduchý prípad aplikácie práva. 
 
 

3.1.2 Právny sylogizmus v zložitých 
prípadoch aplikácie práva 
 
V praxi sa však nevyskytujú iba jednoduché 
prípady aplikácie práva. Súdy sa veľmi často 
zaoberajú tzv. zložitými prípadmi, kedy priamo 
zo znenia právneho predpisu nie je hneď jasné, 
či konkrétny skutkový stav je alebo nie je 
jedným z prípadov, na ktorý možno aplikovať 
právnu normy (t.j. či skutkový stav možno 
podradiť pod hypotézu právnej normy).  

                                                             
14 Napr. SCHLOSSER, H.: Výklad v práve, aplikácia práva a sudcovská 
tvorba práva. In: VEČEŘA, M. a kol.: Teória práva. Bratislava : Poradca 
podnikateľa, spol. s r. o. a Bratislavská vysoká škola práva, 2007, s. 93 – 
96. 
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Príklad:15 
 
Normatívna premisa: 
§ 211 ods. 2 nemeckého Trestného zákona: „Kto 
zákerne zabije človeka, potrestá sa trestom 
odňatia slobody na doživotie.“ 
 
Skutková premisa: 
Ján zabil človeka počas spánku.16 
 
Záver: 
Ján sa potrestá odňatím slobody na doživotie. 
 
V tomto prípade však súd nemôže skutok 
„zabitia človeka počas spánku“ automaticky 
podradiť pod pojem „zákerné zabitie“ bez toho, 
aby vyjasnil, či je „zabitie počas spánku“ naozaj 
prípadom „zákerného zabitia“.  
 
Pri aplikácii práva sa preto vytvára „premos-
tenie“ medzi všeobecnou právnou normou (ob-
sahujúcou často neurčité právne pojmy) na jed-
nej strane a konkrétnou skutkovou udalosťou na 
druhej strane. „Právna veta obsahuje právne 
pojmy, ktorých význam pre konkrétnu situáciu 
musí byť najskôr určený. Preto je výklad týchto 
pojmov prvým logickým predpokladom sub-
sumpcie. Následné vyvodenie záveru sa usku-
točňuje zostúpením osoby aplikujúcej právo od 
abstraktných právnych pojmov ku konkrétnym 
pojmom reálneho skutkového stavu.“17  
 
Je teda nevyhnutné ustanovenie trestného 
zákona (konkrétne pojem „zákerné zabitie“) 
vyložiť, aby sa zistilo, či pod neho možno 
podradiť skutok „zabitia človeka počas spánku“ 
a či teda možno premostiť právnu normu so 
skutkovou udalosťou. 
 
Výklad je treba rozložiť do týchto viacerých 
myšlienkových krokov: 
 

                                                             
15 Rovnaký príklad právneho sylogizmu uvádza Robert Alexy vo svojej 
knihe „Teória právnej argumentácie“. Pozri ALEXY, R.: A Theory of Legal 
Argumentation. A Theory of Rational Discourse as Theory of Legal 
Justification. Oxford : Clarendon Press, 1989, s. 224 – 225. 
16 V tomto konkrétnom prípade neboli zároveň neboli dané žiadne 
okolnosti, ktoré by vylúčili trestnú zodpovednosť alebo protiprávnosť 
činu, ani neboli dané skutočnosti, ktoré by spochybnili úmysel páchateľa 
a ani neboli dané žiadne poľahčujúce okolnosti. 
17 SCHLOSSER, H.: Výklad v práve, aplikácia práva a sudcovská tvorba 
práva. In: VEČEŘA, M. a kol.: Teória práva. Žilina : Poradca podnikateľa, 
spol. s r. o. a Bratislavská vysoká škola práva, 2007, s. 94. 

 Za „zákerné zabitie“ treba považovať 
„vedomé využitie bezbranného a nič netu-
šiaceho stavu obete na zabitie obete“. Tento 
myšlienkový krok možno odôvodniť tým, že 
takáto definíciu pojmu „zákerné zabitie“ 
vyplýva z rozhodnutí nemeckých súdov 18 
a tiež ho možno odôvodniť praktickými          
a hodnotovými úvahami. Pod pojem „vedomé 
využitie bezbranného a dobromyseľného sta-
vu obete na zabitie obete“ sa však auto-
maticky nemusí dať podradiť skutok zabitia 
človeka počas spánku. Preto je vhodné 
doplniť ďalší myšlienkový krok. 
 

 Za „vedomé využitie bezbranného a nič ne-
tušiaceho stavu obete na zabitie obete“ 
treba považovať situáciu, kedy páchateľ 
„zabije osobu, ktorá neočakáva útok a ktorá 
má iba obmedzenú možnosť odvrátiť útok“. 
Tento myšlienkový krok možno odôvodniť 
tým, že takýto výklad vyplýva z ďalších 
rozhodnutí nemeckých súdov aj z komen-
tára k nemeckému Trestnému zákonu a tiež 
ho možno odôvodniť praktickými a hod-
notovými úvahami.19 

 
 Za „zabitie osoby, ktorá neočakáva útok 

a ktorá má iba obmedzenú možnosť 
odvrátiť útok“ možno jednoznačne považo-
vať „zabitie človeka počas spánku“. Skutok 
„zabitia človeka počas spánku“ teda možno 
podradiť až pod tento pojem. Ide o praktic-
kú úvahu.   

 
Je teda zjavné, že aby sme „premostili“ právnu 
normu obsahujúcu neurčitý právny pojem 
(„zákerné zabitie“) s konkrétnym skutkom 
(„zabitie človeka počas spánku“) tak, aby bol 
konkrétny skutkový stav jednoznačne podra-
diteľný pod hypotézu právnej normy, museli sme 
do sylogizmu pridať ďalšie tri premisy (myšlien-
kové kroky), ktoré sme získali výkladom – 
vyvodením z pôvodnej normatívnej premisy.  
 
 
 
 

                                                             
18 Napr. rozhodnutia BGHSt 23, 119 (120) alebo BGHSt 9, 385 (390). 
19 Napr. rozhodnutie BGHSt 23, 119 (120) a komentár k Trestnému 
zákonu Schőnke, A. – Schrőder, H.: Strafgesetztbuch. Kommentar. 
Munich, 1976. 
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Kompletný sylogizmus teda bude vyzerať 
nasledovne: 
 
1. normatívna premisa: 
§ 211 ods. 2 nemeckého Trestného zákona: „Kto 
zákerne zabije človeka, potrestá sa trestom 
odňatia slobody na doživotie.“ 
 
2. premisa 
Za „zákerné zabitie“ treba považovať „vedomé 
využitie bezbranného a nič netušiaceho stavu 
obete na zabitie obete“. 
 
3. premisa 
Za „vedomé využitie bezbranného a nič netu-
šiaceho stavu obete na zabitie obete“ treba 
považovať situáciu, kedy páchateľ „zabije oso-
bu, ktorá neočakáva útok a ktorá má iba obme-
dzenú možnosť odvrátiť útok“. 
 
4. premisa 
Za „zabitie osoby, ktorá neočakáva útok a ktorá 
má iba obmedzenú možnosť odvrátiť útok“ 
možno jednoznačne považovať „zabitie človeka 
počas spánku“. 
 
Skutková premisa: 
Ján zabil človeka počas spánku. 
 
Záver: 
Ján sa potrestá odňatím slobody na doživotie. 
 
Až po pridaní nových premís (myšlienkových 
krokov resp. úvah) možno konštatovať, že záver 
právneho sylogizmu logicky vyplýva z premís. 
Uvedené myšlienkové kroky (tzv. decom-
positional steps) robia zjavnými skryté premisy 
resp. úvahy, ktoré neboli v pôvodnom ne-
kompletnom sylogizme zjavné. Až na základe 
výslovného formulovania 2., 3. a 4. premisy 
možno podradiť skutkový stav pod 1. norma-
tívnu premisu a možno zdôvodniť, že „zabitie 
človeka v spánku“ je druhom „zákerného zabi-
tia“. Ak by 2., 3. a 4. premisa neboli sformulo-
vané, skutkový stav by nebolo možné podradiť 
pod pôvodnú normatívnu premisu (ustanovenie 
zákona), a teda ani záver by logicky nevyplýval 
z premís (myšlienkových krokov resp. úvah).  
 
Po zovšeobecnení možno povedať, že ak  
z pojmov obsiahnutých v ustanovení zákona nie 
je jasné, či konkrétny skutkový stav je jedným 

z prípadov predpokladaných ustanovením, je 
potrebné do právneho sylogizmu pridať ďalšie 
myšlienkové kroky (premisy), ktoré túto otázku 
vyriešia.20 
 
Vyvstáva tiež otázka, koľko premís je potrebné 
pridať do právneho sylogizmu (resp. koľko 
myšlienkových krokov je potrebné urobiť). 
Podľa právnej teórie je potrebné urobiť 
toľko myšlienkových krokov, aby použitie 
pojmu obsiahnutého v zákone na konkrétny 
skutkový stav nepripúšťalo ďalšie spory.21 
Ak je myšlienkových krokov príliš málo, 
neobjasnia dostatočne jasne „premostenie“ 
medzi skutkovým stavom a ustanovením 
zákona, a navyše je tieto myšlienkové kroky 
možné ľahko napadnúť. Väčší počet 
myšlienkových krokov (pridanie väčšieho 
množstva nových premís) vedie k jasnosti, 
presvedčivosti a preskúmateľnosti argumentá-
cie. Preto je podľa právnej teórie potrebné 
vykonať toľko myšlienkových krokov, koľko je 
možné (resp. je potrebné sformulovať toľko 
nových premís, koľko je možné).22 
 
 

3.2 K úlohe logiky v právnej 
argumentácii 
 
Z vyššie uvedeného príkladu je však vidieť, že 
úvahy zdôvodňujúce prechod od pôvodnej 
normatívnej premisy po 2. premisu, prechod od 
2. premisy po 3. premisu a prechod od 3. 
premisy po 4. premisu priamo neodkazujú na 
text právneho predpisu a nie sú zdôvodnené 
pomocou formálnej logiky, ale sú zdôvodnené 
praktickými a hodnotovými úvahami. Potvr-
dzuje sa tým významná skutočnosť, že právna 
argumentácia sa v žiadnom prípade neobme-
dzuje iba na logické postupy. Iné ako logické 
postupy sa často používajú napríklad v prípade, 
ak význam ustanovení právnych predpisov 
v konkrétnych prípadoch nie je jasný (napr. ak 
ustanovenie obsahuje neurčité právne pojmy)   
a je potrebné právne ustanovenia interpretovať. 
 

                                                             
20 ALEXY, R.: A Theory of Legal Argumentation. A Theory of Rational 
Discourse as Theory of Legal Justification. Oxford : Clarendon Press, 
1989, s. 226. 
21 Tamtiež, s. 227 – 228. 
22 Tamtiež, s. 227 – 228. 
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Podľa právnej teórie preto treba pri právnej 
argumentácii rozlišovať medzi tzv. interným 
zdôvodnením (internou racionalitou) a tzv. 
externým zdôvodnením (externou racionalitou).23  
 
Interné zdôvodnenie znamená, že záver 
každého právneho sylogizmu musí logicky 
vyplývať z jeho premís. Sylogizmus teda musí 
byť „logicky platný“. V priebehu snahy  
o vytvorenie logicky platného sylogizmu sa 
stávajú zjavnými ďalšie premisy (myšlienkové 
kroky), ktoré treba doplniť do sylogizmu, aby 
záver logicky vyplýval z premís (vo vyššie 
uvedenom príklade išlo o 2., 3. a 4. premisu). Až 
po ich doplnení sa sylogizmus stal logicky 
platným a teda aj kompletným.  
 
Podľa právnej teórie je jedným z najdôle-
žitejších účelov vytvárania logicky platného sy-
logizmu to, aby sa všetky úvahy a myšlienkové 
kroky (premisy), o ktoré sa v skutočnosti roz-
hodnutie (záver) opiera, stali zjavnými (ex-
plicitnými). Keďže zjavnými sa stávajú aj tie 
premisy, ktoré nemožno priamo a doslovne 
prevziať z textu právneho predpisu (napr.  
vo vyššie uvedenom príklade 2., 3. a 4. premisa), 
požiadavka logickej platnosti sylogizmu vedie 
zároveň k transparentnosti tvorivých prvkov pri 
aplikácii práva.24 Úvahy a argumenty, ktoré by 
inak zostali skryté, musia byť výslovne 
formulované, čo umožňuje argumentáciu 
preskúmať, odhaliť v nej prípadné chyby        
a kritizovať ich. 
 
Výslovné formulovanie premís obsahujúcich 
všeobecné pravidlá (napr. 2., 3. a 4. premisa  
vo vyššie uvedenom príklade) zároveň podporuje 
konzistentnosť v rozhodovaní, a tak prispieva 
k spravodlivosti a právnej istote pri rozhodovaní. 
Skutočnosť, že rozhodnutie (záver) logicky 
vyplýva premís je podľa právnej teórie jednou 
z podmienok  racionality súdneho rozhodnutia.25 
 

                                                             
23 Rozlišovanie medzi „internal justification“ a „external justification“ je 
v právnej teórii všeobecne uznávané. Pozri napr. ALEXY, R.: A Theory of 
Legal Argumentation. A Theory of Rational Discourse as Theory of Legal 
Justification. Oxford : Clarendon Press, 1989. 
24 FETERIS, E.: Fundamentals of Legal Argumentation. A Survey of 
Theories on the Justification of Judicial Decisions. Dordrecht : Kluwer 
Academic Publishers, 1999, s. 106. 
25 ALEXY, R.: A Theory of Legal Argumentation. A Theory of Rational 
Discourse as Theory of Legal Justification. Oxford : Clarendon Press, 
1989, s. 230. 

Externé zdôvodnenie sa týka zdôvodnenia 
obsahu jednotlivých premís (myšlienkových 
krokov) právneho sylogizmu. Ide teda buď         
o stanovenie obsahu normatívnej premisy 
(právnej normy) prostredníctvom interpre-
tácie (výkladu) ustanovenia právneho prepisu 
alebo stanovenie skutkovej premisy (zistenie 
skutkového stavu) pomocou dokazovania. Pri 
externom zdôvodnení je úloha logiky obmedze-
ná a v diskusii o obsahu premís sa používa 
najmä tzv. praktické uvažovanie („practical 
reasoning“).26 Externým zdôvodňovaním je teda 
napríklad tvrdenie, že za „zákerné zabitie“ treba 
považovať „vedomé využitie bezbranného a nič 
netušiaceho stavu obete na zabitie obete“, že za 
„vedomé využitie bezbranného a nič netušia-
ceho stavu obete na zabitie obete“ treba 
považovať situáciu, kedy páchateľ „zabije 
osobu, ktorá neočakáva útok a ktorá má iba 
obmedzenú možnosť odvrátiť útok“ a následne 
že za „zabitie osoby, ktorá neočakáva útok 
a ktorá má iba obmedzenú možnosť odvrátiť 
útok“ možno jednoznačne považovať „zabitie 
človeka počas spánku“.  Ide teda síce o posudzo-
vanie, či z jedného pojmu vyplýva druhý pojem, 
avšak toto posudzovanie sa neriadi zásadami 
formálnej logiky (nejde o logické vyplývanie), 
ale ide o praktické uvažovanie. 27  Externým 
zdôvodňovaním je aj dokazovanie skutočnosti, 
či Ján naozaj zabil človeka počas spánku – a to 
napríklad posudzovaním dôveryhodnosti sve-
deckých výpovedí alebo hodnotením iných dô-
kazov (napr. odtlačkov prstov).  
 
V krátkosti teda možno zhrnúť, že kým interné 
zdôvodnenie zdôvodňuje záver argumentu 
(zabezpečuje, aby záver logicky vyplýval 
z premís), externé zdôvodnenie zdôvodňuje 
obsah jednotlivých premís. Kvôli potrebe, aby 

                                                             
26 Tzv. praktické uvažovanie („practical reasoning“) zahŕňa napríklad 
úvahy o účele ustanovenia zákona, o mieste ustanovenia zákona 
v systéme právneho poriadku, o tom, ktorý výklad je v súlade 
s ústavnými hodnotami alebo iné hodnotové, morálne úvahy alebo 
praktické úvahy. Ide vlastne o uvažovanie o tom, čo by malo byť alebo čo 
treba urobiť. Podľa viacerých názorov právnej teórie je aj právna 
argumentácia vlastne diskusiou o tom, čo by malo byť a čo treba urobiť  
a teda je vlastne akýmsi „špeciálnym prípadom“ bežného praktického 
uvažovania. Pozri napr. ALEXY, R.: A Theory of Legal Argumentation. A 
Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification. Oxford : 
Clarendon Press, 1989. 
27 Ak je to možné, tieto praktické úvahy je vhodné oprieť aj 
o publikovanú judikatúru alebo názory právnej vedy. Tak to bolo 
urobené aj v praktickom príklade uvedenom v bode 3.1.2. Podľa nálezu 
Ústavného súdu ČR sp. zn. I. ÚS 403/03 „...pokud nejde o situaci, kdy 
právní řešení bez dalšího vyplývá ze zákonného textu, obecný soud musí 
v odůvodnění dostatečným způsobem vysvětlit své právní úvahy 
s případnou citací publikované judikatury nebo názorů právní vědy.“ 
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záver logicky vyplýval z premís a aby bol 
sylogizmus kompletný, je totiž často potrebné 
do sylogizmu doplniť niekoľko nových premís.28 
Po zostavení logicky platného (kompletného) 
sylogizmu (vytvoreného v procese interného 
zdôvodnenia) zároveň zistíme, ktoré premisy 
sylogizmu je potrebné zdôvodniť v procese 
externého zdôvodnenia.  
 
Právna teória zdôrazňuje, že „nevyhnutnou 
podmienkou racionality právnej argumentácie je, 
že rozhodnutie vyplýva z argumentov“.29 Práve 
dodržanie zásad formálnej logiky zabezpečuje, 
že rozhodnutie (záver) vyplýva z argumentov 
(premís). Skutočnosť, že záver argumentu 
vyplýva z premís argumentu podľa zásad 
formálnej logiky je „kostrou“ právnej 
argumentácie, ktorá vymedzuje „minimálne 
požiadavky racionality“.30 Možno si všimnúť, že 
aj Ústavný súd SR vyslovuje imperatív, že 
„všeobecný súd rešpektuje kautely určujúce 
minimálnu mieru racionality ... skutkovej 
a právnej argumentácie“.31 Nedodržanie týchto 
pravidiel má za následok porušenie práva podľa 
čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a čl. 6 ods. 1 Dohovoru. 
 
Právna teória však upozorňuje: „Logika nemá 
nič spoločné s pravdivosťou odvodenia záverov. 
Garantuje len správnosť sledu (logickú konze-
kventnosť) myšlienkového procesu.“32 Znamená 
to, že hoci záver sylogizmu logicky vyplýva 
z premís sylogizmu a teda argument je logicky 
platný (angl. „logically valid“), nemusí byť ešte 
pravdivý resp. vecne správny (angl. „sound“) 
alebo prijateľný. Ak je totiž aspoň niektorá 
z premís sylogizmu nepravdivá, aj záver bude 
nepravdivý (nesprávny) napriek tomu, že 
logicky vyplýva z premís.33 

                                                             
28 ALEXY, R.: A Theory of Legal Argumentation. A Theory of Rational 
Discourse as Theory of Legal Justification. Oxford : Clarendon Press, 
1989, s. 230. 
29 Napr. FETERIS, E.: Fundamentals of Legal Argumentation. A Survey of 
Theories on the Justification of Judicial Decisions. Dordrecht : Kluwer 
Academic Publishers, 1999, s. 38. 
30 Napr. ALEXY, R.: On Balancing and Subsumption. A Structural 
Comparison. Ratio Juris Vol. 16 No 4., Blackwell Publishing, 2003, s. 435. 
31 Nález Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 243/07. 
32 SCHLOSSER, H.: Výklad v práve, aplikácia práva a sudcovská tvorba 
práva. In: VEČEŘA, M. a kol.: Teória práva. Bratislava : Poradca 
podnikateľa, spol. s r. o. a Bratislavská vysoká škola práva, 2007, s. 96. 
33 Tomáš Sobek uvádza tento príklad logicky platného avšak 
nepravdivého argumentu: 1. premisa - Všetci právnici sú advokáti. 2. 
premisa - Pavol je právnik. Záver - Pavol je advokát. Možno konštatovať, 
že argument (sylogizmus) je logicky platný, pretože záver argumentu 
logicky vyplýva z premís. Avšak keďže prvá premisa je nepravdivá (nie je 
totiž v skutočnosti pravda, že všetci právnici sú advokáti), ani záver 
argumentu nie je pravdivý. Na základ tohto argumentu nie je rozumné 

Súd si s logikou vystačí iba pri jednoduchých 
prípadoch. Pri všetkých ostatných prípadoch, 
kde je potrebné urobiť výklad ustanovenia 
právneho predpisu alebo zistiť skutkový stav 
(teda stanoviť obsah premís právneho sylo-
gizmu), samotná logika nepostačuje.34 „V praxi 
sudca nikdy nebude vystupovať len ako „sub-
sumpčný stroj“, ktorý mechanicky, výlučne 
použitím logických záverov dospeje k správnemu 
rozhodnutiu.“35 Normatívna premisa právneho 
sylogizmu „nie je veta jednoducho prevzatá  
zo zákona, ale je to výsledok rekonštrukcie 
právneho pravidla. Táto rekonštrukcia pritom 
môže byť veľmi komplexný proces, ktorý zahŕňa 
rozmanité intencionalistické, systematické a tele-
ologické argumenty.“36 
 
Rozlišovanie internej a externej racionality 
súdneho rozhodnutia možno podľa nášho 
názoru vybadať aj v judikatúre Ústavného súdu 
SR. Ústavný súd v náleze sp. zn. I. ÚS 243/07 
uvádza: „Všeobecný súd by nemal byť  
vo svojej argumentácii obsiahnutej v odôvodnení 
nekoherentný, t. j. jeho rozhodnutie musí byť 
konzistentné a jeho argumenty musia podporiť 
príslušný záver.“ Ústavný súd tu vyslovuje 
požiadavku, aby argumenty podporovali záver, 
čo znamená, že aj záver musí vyplývať z premís 
(myšlienkových krokov resp. úvah). Zároveň 
zdôrazňuje požiadavku konzistentnosti, ktorá 
najmä znamená, že tvrdenia resp. argumenty 
uvedené v rozhodnutí si nemôžu navzájom 
odporovať. Ústavný súd v náleze sp. zn. I. ÚS 
243/07 ďalej pokračuje: „Súčasne musí dbať tiež 
na jeho celkovú presvedčivosť, teda inými 
slovami, na to, aby premisy zvolené v rozhodnutí, 
rovnako ako závery, ku ktorým na základe týchto 
premís dospel, boli pre širšiu právnickú (ale aj 
laickú) verejnosť prijateľné, racionálne, ale 
v neposlednom rade aj spravodlivé a presved-
čivé.“ Tu ústavný súd nezdôrazňuje iba logický 

                                                                                                
prijať záver, že Pavol je advokát. Pozri bližšie SOBEK, T.: Argumenty 
teorie práva. Praha – Plzeň : Ústav státu a práva Akademie věd ČR a 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 38. 
34 Názor, že právne uvažovanie a právna argumentácia sú výlučne 
logickým procesom, je v právnej teórii označovaný ako „naivný 
deduktivizmus“. Pozri BROŻEK, B.: Rationality and Discourse. Towards a 
Normative Model of Applying Law. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 
2007, s. 54. 
35 SCHLOSSER, H.: Výklad v práve, aplikácia práva a sudcovská tvorba 
práva. In: VEČEŘA, M. a kol.: Teória práva. Bratislava : Poradca 
podnikateľa, spol. s r. o. a Bratislavská vysoká škola práva, 2007, s. 96. 
36 SOBEK, T.: Argumenty teorie práva. Praha – Plzeň : Ústav státu a práva 
Akademie věd ČR a Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 
260. 
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vzťah medzi premisami a záverom, ale 
zdôrazňuje, že aj obsah premís (t.j. napríklad 
výklad ustanovenia zákona alebo zistený 
skutkový stav) ako aj záver musí byť pre 
právnickú aj laickú verejnosť prijateľný, racio-
nálny, spravodlivý a presvedčivý.37 
 
 

3.3 K zdôvodneniu výkladu 
ustanovení právnych predpisov 
 
Ako už bolo uvedené vyššie, stanovenie obsahu 
normatívnej premisy (určenie právnej normy) 
prostredníctvom interpretácie (výkladu) 
ustanovenia právneho prepisu je súčasťou tzv. 
externého zdôvodnenia. Výklad ustanovenia 
právneho predpisu je teda tiež súčasťou právnej 
argumentácie.  
 
Pri výklade určitého ustanovenia možno často 
použiť viaceré výkladové metódy, z ktorých 
každá vedie k inému výsledku (t.j. jej výsledkom 
je vždy iný význam určitého ustanovenia 
právneho predpisu). Súd musí v takom prípade 
zvoliť jeden z možných výkladov ustanovenia 
právneho predpisu, a následne musí v odô-
vodnení súdneho rozhodnutia zdôvodniť, 
prečo zvolil určitý výklad (resp. určitú 
výkladovú metódu). 
 
Výklad právneho textu je potrebné vykonať 
v situácii, keď sú pochybnosti o význame textu 
v jeho doslovnom znení. O výklad v pravom 
zmysle sa teda nejedná, keď nie sú pochybnosti 
o význame textu a význam normy zodpovedá jej 
doslovnému významu.38 Tzv. jednoduchý prípad 
aplikácie práva (tzv. easy case) možno vymedziť 
aj nasledovne: „Pokiaľ zjavný význam textu 
nevzbudzuje vo veci žiadne lingvistické pochyb-
nosti a nie sú žiadne systémové ani funkcionálne 
faktory spochybňujúce porozumenie právnemu 
textu, potom by sa malo deklarovať „lex clara 
est“.“ (t.j. právo je jasné).39 Ako bolo naznačené 

                                                             
37 Rovnako právna teória zdôrazňuje, že argument by nemal byť len 
logicky platný a pravdivý, ale mal by byť aj prijateľný a presvedčivý - 
teda že aj verejnosť (publikum) musí mať zároveň dobrý dôvod prijať 
argument ako pravdivý. Pozri SOBEK, T.: Argumenty teorie práva. Praha 
– Plzeň : Ústav státu a práva Akademie věd ČR a Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 40. 
38 KÜHN, Z.: Aplikace práva ve složitých případech. K úloze právních 
principů v judikatuře. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2002, s. 24. 
39 WRÓBLEWSKI, J.: Statutory Interpretation in Poland. In: 
MacCORMICK, D. N. – SUMMERS, R. S. (eds.): Interpreting Statutes. A 
Comparative Study. Aldershot : Dartmouth, 1991, s. 259. 

vyššie, o jednoduchý prípad aplikácie práva 
teda ide vtedy, keď je bez akýchkoľvek 
pochybností jasné, že na konkrétny skutkový 
stav možno alebo nemožno aplikovať určitú 
právnu normu (t.j. že ho možno alebo nemožno 
podradiť pod právnu normu).40  
 
Ak však nie je jednoznačne jasné, či na kon-
krétny skutkový stav možno alebo nemožno 
právnu normu aplikovať, ide o tzv. zložitý 
prípad aplikácie práva (tzv. hard case).41 Podľa 
právnej teórie42  sa zložité prípady aplikácie 
práva vyskytujú najmä z toho dôvodu, že právny 
jazyk používa pojmy, ktoré sú neurčité 
(vágne),43 viacznačné,44 mnohé pojmy vyžadujú 
ich naplnenie hodnotiacimi úvahami45 alebo sa 
môžu vyskytnúť prípady rozporu medzi 
právnymi normami. Môžu sa však vyskytnúť aj 
prípady, ktorých riešenie výslovne neupravuje 
žiadna právna norma (tzv. medzery v zákone) 
alebo veľmi špeciálne a výnimočné prípady, 
kedy je možné prijať rozhodnutie, ktoré sa 
nezhoduje s jednoznačným významom textu 
zákona. 46  V zložitých prípadoch aplikácie  

                                                             
40 Napríklad ak norma v § 17 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám stanovuje povinnosť vybaviť žiadosť 
o informácie do ôsmich pracovných dní a konkrétna žiadosť je vybavená 
na dvanásty pracovný deň, možno jednoznačne konštatovať, že skutkový 
stav nemožno podradiť pod predmetnú právnu normu, a teda že ide 
o jednoduchý prípad aplikácie práva. 
41 Podobne KÜHN, Z.: Aplikace práva ve složitých případech. K úloze 
právních principů v judikatuře. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2002, 
s. 28. 
42 Napr. KÜHN, Z.: Aplikace práva ve složitých případech. K úloze 
právních principů v judikatuře. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2002, 
s. 45; PECZENIK, A.: On Law and Reason. Springer, 2008, s. 14 – 22; 
AARNIO, A.: The Rational as Reasonable. A Treatise on Legal Justification. 
Dordrecht : D. Reidel Publishing Company, 1987, s. 110 – 115. 
43 Podľa právnej teórie je príčinou neurčitosti (vágnosti), resp. tzv. 
„otvoreného textu“ právneho jazyka („open texture“) skutočnosť, že 
právny jazyk a právne normy používajú pojmy, ktorých rozsah (teda 
súhrn prípadov, resp. prvkov, ktoré pojem pokrýva) nie je presne 
vymedzený. V dôsledku toho treba rozlišovať na jednej strane tzv. jadro 
právnej normy (ide o konkrétne prípady, na ktoré možno právnu normu 
s určitosťou aplikovať) a na druhej strane tzv. polotieň právnej normy 
(ide o konkrétne prípady, pri ktorých nie je jasné, či na ne možno právnu 
normu aplikovať). Herbert Hart uvádza príklad normy, ktorá znie: 
„Zákaz vstupu vozidiel do parku.“ Pojem „vozidlo“ je však neurčitý 
(vágny), pretože jeho rozsah nie je jasný. Je síce jasné, že vozidlom je 
automobil a že vozidlom nie je napr. mobilný telefón, ale nie je jasné, či 
vozidlom sú napr. kolieskové korčule alebo invalidný vozík. Pozri HART, 
H. L. A.: Pojem práva. Praha : Prostor, 2004, s. 132. Pozri tiež SOBEK, T.: 
Argumenty teorie práva. Praha : Ústav státu a práva, 2008, s. 78 – 81. 
44 K viacznačným pojmom pozri napr. PECZENIK, A.: On Law and Reason. 
Springer, 2008, s. 17 – 18. 
45 Napr. pojmy „verejný poriadok“, „dobré mravy“, „závažné poškodenie 
životného prostredia“ a pod. 
46 K vypĺňaniu medzier v zákone pozri kapitoly „Sudcovská tvorba 
práva“, „Metódy a prostriedky vypĺňania medzier v práve“ a „Zákon 
presahujúce sudcovské dotváranie práva“ v diele SCHLOSSER, H.: Výklad 
v práve, aplikácia práva a sudcovská tvorba práva, s. 183 – 202. In: 
VEČEŘA, M. a kol.: Teória práva. 2. vydanie. Žilina : Bratislavská vysoká 
škola práva, 2008. 
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práva riešenie (rozhodnutie) nevyplýva z jedno-
značnej právnej normy a popisu skutkových 
okolností, ale aj z ďalších úvah, napríklad 
hodnotových alebo praktických úsudkov, ktoré 
sa síce iba v samotnom texte právneho predpisu 
nedajú nájsť, ale ktoré musia byť súčasťou 
právnej argumentácie. 
 
Pochybnosti o význame textu teda nemusia 
vyvolať len lingvistické faktory (napr. nejasnosť 
daná vlastnosťami právneho jazyka), ale aj iné 
faktory – miesto normy v systéme právnych 
noriem (napr. ak sú dôsledky aplikácie právnej 
normy vo svojom doslovnom význame v rozpore 
s inými právnymi normami daného systému), 
funkcia, resp. účel právnej normy (napr. ak sú 
dôsledky aplikácie právnej normy v jej doslovnom 
význame absurdné, nespravodlivé, nemorálne), 
požiadavka ústavne konformného výkladu (napr. 
ak je doslovný význam v rozpore s princípmi 
zakotvenými v ústave) a pod. Aj prípad, ktorý sa 
na prvý pohľad javí ako jednoduchý prípad 
aplikácie práva (teda prípad, v ktorom je 
z hľadiska bežného používania jazyka jasné, či 
skutkový stav možno alebo nemožno podradiť 
pod hypotézu právnej normy) sa teda po 
zohľadnení týchto iných hľadísk a faktorov môže 
stať zložitým prípadom aplikácie práva.47 
 
Otázkou významnou pre odôvodňovanie 
súdnych rozhodnutí je vzťah doslovného 
jazykového výkladu 48  a iných výkladových 
metód (napr. rozširujúceho a zužujúceho jazy-
kového výkladu,49  systematického, tzv. logic-
kého, historického alebo teleologického výkla-

                                                             
47 Zdeněk Kühn dodáva, že „Rovnaká právna norma tak môže byť 
v jednom prípade pre toho istého interpreta jasná a pre iný prípad 
nejasná.“ Pozri KÜHN, Z.: Aplikace práva ve složitých případech. K úloze 
právních principů v judikatuře. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2002, 
s. 28. 
48 Doslovný jazykový výklad sa v zásade pridržiava významu, aký má 
pojem pri bežnom používaní jazyka – teda významu, aký by mu pripísal 
bežný používateľ jazyka ako jeho zjavný význam. Doslovný výklad musí 
zohľadňovať aj situáciu, kedy sa ustanovenie právneho predpisu týka 
špeciálnej činnosti, resp. oblasti, kde sa používajú špeciálne odborné 
pojmy – vtedy sa pojmy musia vykladať v ich odbornom (technickom) 
význame a nie v ich význame pri bežnom používaní jazyka. Pozri napr. 
MacCORMICK, N. – SUMMERS, R.: Interpretation and Justification, s. 512 
– 513. In: MacCORMICK, D. N. – SUMMERS, R (eds.).: Interpreting 
Statutes. A Comparative Study. Aldershot : Dartmouth, 1991. 
49 Teória právnej interpretácie uvádza, že hoci sú doslovný (adekvátny), 
rozširujúci (extenzívny) a zužujúci (reštriktívny) výklad považované za 
formy jazykového výkladu, ich podstata je v skutočnosti čisto 
teleologická. To, či pri výklade práva rozšírime alebo zúžime rozsah 
(význam) právneho pojmu závisí od toho, aký zmysel, resp. účel, 
očakávame od aplikácie tohto právneho pojmu v konkrétnom prípade. 
Pozri HLOUCH, L.: Teorie a realita právní interpretace. Plzeň: Aleš Čeněk, 
2011, s. 216. 

du). Podľa právnej teórie aj súdnej judikatúry je 
doslovný jazykový výklad „prvotným priblí-
žením“ k ustanoveniu právneho predpisu.50 Aj 
podľa Ústavného súdu SR je síce potrebné 
prvotne použiť doslovný jazykový výklad, ale 
existujú situácie, kedy je potrebné sa od 
doslovného jazykového výkladu odchýliť – a to 
napríklad v situácii, ak to vyžaduje požiadavka 
ústavne súladného výkladu právnych predpisov 
(t.j. ak by doslovný jazykový výklad viedol 
k protiústavným dôsledkom).51 
 
V záujme predchádzania svojvôle v rozhodovaní 
súdov je však dôležité vyjasniť, aké sú pod-
mienky odchýlenia sa od doslovného znenia 
zákona a čo znamená, že pri odklonení sa od 
doslovného znenia zákona sa súd musí 
„vyvarovať svojvôle“ a že „svoju interpretáciu 
právnej normy musí založiť na racionálnej 
argumentácii“. V určitých prípadoch je odchý-
lenie sa od doslovného znenia zákona striktne 
vylúčené. 52  V iných prípadoch, aby bolo 

                                                             
50 Podľa nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 243/07 „Ako v prípade 
výkladu právneho predpisu, tak v prípade zmluvy rovnako platí, že 
jazykový výklad predstavuje prvotné priblíženie sa k aplikovanej právnej 
norme. Je východiskom na objasnenie a ujasnenie si jej obsahu, zmyslu 
a účelu.“ Podľa nálezu Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. Pl. ÚS 
33/97 „Naprosto neudržitelným momentem používání práva je jeho 
aplikace, vycházející pouze z jeho jazykového výkladu. Jazykový výklad 
představuje toliko prvotní přiblížení se k aplikované právní normě. Je 
pouze východiskem pro objasnění a ujasnění si jeho smyslu a účelu (k čemu 
slouží i řada dalších postupů, jako logický a systematický výklad, výklad 
ratione legis atd.). Mechanická aplikace abstrahující, resp. neuvědomující 
si, a to buď úmyslně, nebo v důsledku nevzdělanosti, smysl a účel právní 
normy, činí z práva nástroj odcizení a absurdity.“ 
51 Ústavný súd SR k výkladu práva v náleze sp. zn. III. ÚS 341/07 uvádza: 
„Pri výklade a aplikácii ustanovení právnych predpisov je nepochybne 
potrebné vychádzať prvotne z ich doslovného znenia. Súd však nie je 
doslovným znením zákonného ustanovenia viazaný absolútne. Môže, ba 
dokonca sa musí od neho (od doslovného znenia právneho textu) odchýliť 
v prípade, keď to zo závažných dôvodov vyžaduje účel zákona, 
systematická súvislosť alebo požiadavka ústavne súladného výkladu 
zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (čl. 152 ods. 
4 ústavy). Samozrejme, že sa v takýchto prípadoch musí zároveň vyvarovať 
svojvôle (arbitrárnosti) a svoju interpretáciu právnej normy musí založiť 
na racionálnej argumentácii. (...) Viazanosť štátnych orgánov zákonom 
v zmysle čl. 2 ods. 2 ústavy totiž neznamená výlučnú a bezpodmienečnú 
nevyhnutnosť doslovného gramatického výkladu aplikovaných zákonných 
ustanovení. Ustanovenie čl. 2 ods. 2 ústavy nepredstavuje iba viazanosť 
štátnych orgánov textom, ale aj zmyslom a účelom zákona.“ Podobne 
v náleze sp. zn. III. ÚS 70/09 Ústavný súd SR uvádza, že pri výklade práva 
„...sa jednotlivé metódy výkladu uplatňujú vo vzájomnom prepojení, pričom 
žiadna z nich nemá mať absolútnu prednosť. Jednotlivé uplatnené metódy 
by sa mali navzájom dopĺňať a viesť k zrozumiteľnému a racionálne 
zdôvodnenému vysvetleniu textu právneho predpisu. Východiskom v 
procese interpretácie a aplikácie práva je síce gramatický výklad textu 
právneho predpisu, interpret však musí tiež zohľadniť účel zákona, 
systematickú súvislosť a logické väzby medzi jednotlivými normami 
zákona. Jednou zo základných interpretačných metód ústavného súdu je 
príkaz ústavne konformnej interpretácie jednoduchého práva, najmä v 
prípade, ak ustanovenie právneho predpisu umožňuje rozdielnu 
interpretáciu. Úlohou súdu v tomto prípade je interpretovať sporné 
ustanovenie zákona ústavne konformným spôsobom.“ 
52 Ide najmä o prípady z oblasti trestného práva, kde sa musí uplatniť 
doslovné znenie zákona, aby bola zaručená „rozpoznateľnosť 
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zabránené svojvoľnému a bezdôvodnému 
odkláňaniu sa od jazykového výkladu, a teda aj 
svojvoľnému rozhodovaniu súdov, právna teória 
sformulovala pravidlo, že nemožno vykladať 
slová a pojmy nachádzajúce sa v právnom 
predpise v rozpore s bežným jazykovým 
používaním, ak pre takýto iný výklad neexistujú 
dostatočne silné a presved-čivé dôvody.53 
 
V praxi to znamená, že ak sa prvý účastník 
argumentácie odvoláva na samotné slová 
zákona alebo na taký význam výrazov použitých 
v zákone, ktorý týmto slovám chcel dať 
zákonodarca pri prijatí zákona, a druhý účastník 
argumentácie sa odvoláva napríklad na účel 
zákona stanovený v čase výkladu zákona (napr. 
tzv. objektívne teleologický výklad) alebo na iné 
argumenty, primárne sa uprednostní výklad 
podporovaný argumentmi prvého účastníka. 
Avšak od doslovného znenia zákona alebo od 
významu, ktorý chcel slovám zákona dať 
zákonodarca pri prijatí zákona, sa možno od-
chýliť, ak boli poskytnuté dostatočné, presved-
čivé a rozumné dôvody pre prijatie iného 
výkladu zákona (napr. spomínaného teleolo-
gického výkladu). V prípade pochybností, či 
druhý účastník uviedol rozumné (dostatočné) 
dôvody pre odchýlenie sa od doslovného znenia, 
má prednosť doslovné znenie zákona. Bremeno 
argumentácie teda leží na tom účastníkovi 
argumentácie, ktorý sa snaží presadiť výklad 
odchyľujúci sa od doslovného znenia zákona 

                                                                                                
a predvídateľnosť hroziaceho trestu pre adresáta právnej normy“ (a teda 
aj zásada nulla poena sine lege). Ide tiež o prípady, kedy chce štát 
zákonom zasahovať do základných slobôd osôb, pretože korekcia textu 
zákona a rozšírenie jeho aplikácie aj na výslovne neupravené prípady, by 
mala byť úlohou zákonodarcu a nie súdov. Prípadom, kedy by sa malo 
striktne uplatňovať doslovné znenie zákona, sú aj ustanovenia 
predpisujúce časové hranice (napr. lehoty), ktoré musia byť z dôvodu 
zaručenia právnej istoty jednoznačne a jasne rozpoznateľné. Bližšie pozri 
ALEXY, R. -  DREIER, R.: Statutory Interpretation in the Federal Republic 
of Germany, s. 95 - 96. In: MaCCORMICK, D. N. – SUMMERS, R. (eds.): 
Interpreting Statutes. A Comparative Study. Aldershot : Dartmouth, 
1991. 
53 Právna teória uvádza: „Nikto nesmie vykladať slová a výrazy 
vyskytujúce sa v právnom predpise v rozpore s bežným jazykovým 
používaním, pokiaľ pre takýto výklad neexistujú silné (presvedčivé) 
dôvody.“ Pozri PECZENIK, A.: On Law and Reason. Springer, 2008, s. 313. 
Právna teória tiež uvádza: „...pojem použitý v právnom predpise by mal byť 
vykladaný v súlade s obvyklým jazykom, za podmienky, že neexistujú 
protiargumenty, ktoré by boli v prospech iného výkladu.“ Pozri AARNIO, A: 
Statutory Interpretation in Finland, s. 149. In: MacCORMICK, D. N. – 
SUMMERS, R. (eds.): Interpreting Statutes. A Comparative Study. 
Aldershot : Dartmouth, 1991. Alebo inými slovami: „Argumenty, ktoré 
vyjadrujú spojitosť so skutočnými výrazmi (slovami) zákona alebo s vôľou 
historického zákonodarcu, majú prednosť pred inými argumentmi, pokiaľ 
nemôžu byť uvedené racionálne dôvody pre uprednostnenie týchto iných 
argumentov.“ Pozri ALEXY, R.: A Theory of Legal Argumentation. A 
Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification. Oxford : 
Clarendon Press, 1989, s. 248. 

alebo od významu slov použitých v zákone, 
ktorý týmto slovám chcel dať zákonodarca pri 
prijatí zákona.54 
 
Záver, že je potrebné použiť doslovný jazykový 
výklad určitého ustanovenia alebo že doslovný 
jazykový výklad nie je možné použiť, treba vždy 
podoprieť argumentmi. Za argumenty nemožno 
v žiadnom prípade považovať iba formulácie typu 
„ako vyplýva z jazykového výkladu“, „v danom 
prípade sa nemožno uspokojiť s jazykovým výkla-
dom“, „pri výklade ustanovenia je potrebné použiť 
rozširujúci výklad“ či „pri výklade ustanovenia je 
potrebné použiť zužujúci výklad“.55 
 
Súd je však povinný zdôvodniť aj voľbu iných 
spôsobov výkladu ustanovenia právneho pred-
pisu (napr. systematického, teleologického, 
historického či tzv. logického výkladu). Použitie 
každej konkrétnej výkladovej metódy musí byť 
dostatočne a presvedčivo zdôvodnené a vyargu-
mentované.56  
 
Nie je napríklad prípustné argumentovať iba 
strohým tvrdením, že pri výklade určitého 
ustanovenia „treba použiť teleologický výklad 
a zohľadniť účel zákona“ alebo že určitý záver 
„vyplýva zo systematického výkladu“. Bez 
uvedenia ďalších dôvodov, ktoré by dostatočne 
vysvetľovali a zdôvodňovali použitie zvolenej 
metódy výkladu, nie je takáto „argumentácia“ 
v skutočnosti žiadnou argumentáciou, ale iba 

                                                             
54 ALEXY, R.: A Theory of Legal Argumentation. A Theory of Rational 
Discourse as Theory of Legal Justification. Oxford : Clarendon Press, 
1989, s. 248. Pri rozhodovaní, či sú dôvody uvedené pre odchýlenie sa od 
doslovného znenia dostatočné, presvedčivé a rozumné, sa použijú najmä 
zásady praktickej argumentácie (napríklad hodnotové a morálne úvahy,  
zvažovanie praktických dôsledkov a pod.). 
55 Na takýto spôsob „argumentácie“ možno plne vztiahnuť nasledovné 
slová: „Nejčastější obraty, opírající se o jazykový výklad, jsou v pozitivní 
argumentaci: „jak plyne z jazykového výkladu“, nebo negativně „v daném 
případě se nelze spokojit s pouhým jazykovým výkladem“, přirozeně bez 
další lingvistické argumentace. V tomto smyslu nejde vůbec o žádné 
argumenty, ale o prosté nálepky, které svými konotacemi mají vzbudit buď 
pozitivní nebo negativní dojem. (...) ...výše uvedené způsoby výkladu jsou 
vlastně hodnocením výsledku interpretačních postupů a nikoli samy o sobě 
argumentem. Pokud není uvedeno, vzhledem k čemu má jít o rozšíření či 
zúžení a jaké důvody k tomuto postupu vedou, nemůže se jednat 
o argument, ale pouze o rétorický obrat nebo autoritativní rozhodnutí. (...) 
Pouhé označení výkladu za zužující, doslovní nebo rozšiřující nelze 
považovat za právní argument.“ Pozri CVRČEK, F.: Kritické poznámky 
k výuce interpretace právních textů. In: GERLOCH, A. – MARŠÁLEK, P.: 
Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní 
praxi. Praha : Eurolex Bohemia, 2003, s. 54 – 55. 
56 Napr. ALEXY, R.: A Theory of Legal Argumentation. A Theory of 
Rational Discourse as Theory of Legal Justification. Oxford : Clarendon 
Press, 1989, s. 221 – 286; PECZENIK, A.: On Law and Reason. Springer, 
2008, s. 99 – 172 a 305 – 345. 
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rétorickým obratom či ničím nezdôvodneným 
autoritatívnym rozhodnutím. 
 
Preto napríklad pri odklonení sa od doslovného 
jazykového výkladu a pri použití teleologického 
výkladu zohľadňujúceho účel zákona treba 
dostatočne vysvetliť, aký je účel zákona, že 
zvolený výklad ustanovenia povedie k záveru, 
ktorý je v súlade s účelom zákona a prečo napr. 
doslovný jazykový výklad vedie k záveru, ktorý 
je v rozpore s účelom zákona (pri argumente ad 
absurdum resp. tzv. teleologickej redukcii je 
zasa naopak potrebné zdôvodniť, že určitý 
význam ustanovenia je nezmyselný či 
neakceptovateľný z hľadiska účelu zákona alebo 
z hľadiska rešpektovania základných práv a že 
výsledkom napr. doslovného jazykového 
výkladu by bol práve tento význam a preto 
treba tento výklad odmietnuť).57  
 
Pri použití systematického výkladu treba dosta-
točne vysvetliť, vzhľadom na aké konkrétne 
postavenie ustanovenia v právnom predpise 
alebo vzhľadom na aký vzťah k iným právnym 
normám alebo k iným právnym predpisom treba 
zvoliť systematický výklad ustanovenia a že 
napr. doslovný jazykový výklad vedie k záveru, 
ktorý je v rozpore s touto systematickou 
súvislosťou aplikovaného ustanovenia.58 
 
Právna teória preto stanovuje pravidlo, že pri 
každej metóde výkladu treba uviesť všetky 
dôvody, ktoré oprávňujú a zdôvodňujú zvolenie 
konkrétneho spôsobu výkladu.59  
 
Rozhodnutie, ktoré dostatočne neobjasňuje 
dôvody, na základe ktorých bol zvolený  
určitý spôsob výkladu ustanovenia právneho 
predpisu, možno v zmysle judikatúry Ústavného 
súdu SR považovať za „arbitrárne“ (svojvoľné) a 
„ústavne neakceptovateľné“. 

                                                             
57 Pozri napr. FETERIS, E.: The Rational Reconstruction of Weighing and 
Balancing on the Basis of Teleological-Evaluative Considerations in the 
Justification of Judicial Decisions. Ratio Juris Vol. 21 No. 4, Blackwell 
Publishing, 2008, s. 481 - 495. 
58 Ako uvádza Alexy, najdôležitejšou formou systematického argumentu 
je argument, že určitý výklad ustanovenia je v rozpore s inou platnou 
právnou normou a preto treba tento výklad zavrhnúť. Pozri ALEXY, R.: A 
Theory of Legal Argumentation. A Theory of Rational Discourse as 
Theory of Legal Justification. Oxford : Clarendon Press, 1989, s. 240. 
59 Robert Alexy formuluje toto pravidlo nasledovne: „Saturation – that is 
a full statement of reasons – is required in every argument which belongs 
among the canons of interpretation.“ Pozri ALEXY, R.: A Theory of Legal 
Argumentation. A Theory of Rational Discourse as Theory of Legal 
Justification. Oxford : Clarendon Press, 1989, s. 246. 

Ústavný súd SR vo svojich rozhodnutiach často 
vytýka všeobecným súdom, že „neozrejmili svoje 
myšlienkové pochody“, že bolo treba „hľadať 
odpoveď na nastolenú problematiku v rovine 
dohadov“, že ich záver je „iba vágne tvrdenie,  
z ktorého nevyplýva vysvetlenie, na základe 
akých úvah k nemu ... súd dospel“ alebo že svoje 
rozhodnutie „vôbec nešpecifikovali a nekonkre-
tizovali“ (napr. nálezy sp. zn. III. ÚS 311/07, sp. 
zn. I. ÚS 269/05 alebo sp. zn. III. ÚS 192/09). 
 
Bývalý predseda Ústavného súdu SR Ján Mazák 
k povinnosti zdôvodniť použitie konkrétnych 
metód výkladu vo svojom odlišnom stanovisku 
k nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. IV. ÚS 
214/04 uviedol: „Okrem toho je obsahom 
základného práva na súdnu ochranu aj to, aby 
v prípade, ak sa v judikatúre všeobecných súdov, 
najmä najvyššieho súdu a v doktríne objavujú 
viaceré výklady a spôsoby používania právnej 
normy, ktoré sú rozhodujúce pre výrok vo veci, 
bolo v rozhodnutí o veci samej jednoznačne 
a presvedčivo vysvetlené, prečo všeobecný súd 
použil tie metódy výkladu, ktoré použil, aké 
argumenty ho viedli k tomu, že sa priklonil 
k vlastnému riešeniu, a nie k riešeniu, ktoré už 
existuje v judikatúre, prípadne v relevantných 
doktrínach, a aké dôvody ho viedli k tomu, že sa 
odklonil od existujúcej judikatúry z hľadiska 
predvídateľnosti súdneho rozhodnutia.“ 
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B) Vybrané aspekty odôvodňovania súdnych rozhodnutí 
 
 

4. Povinnosť zdôvodniť aplikáciu neurčitých            
právnych pojmov 

 
 
Súdy vo svojej rozhodovacej činnosti musia často 
aplikovať právne predpisy obsahujúce tzv. 
neurčité právne pojmy (napr. „verejný 
poriadok“, „hrubá neslušnosť“, „dôvody hodné 
osobitného zreteľa“, „celkom zjavná 
neprimeranosť útoku“). Každý neurčitý právny 
pojem vyžaduje aplikáciu tohto pojmu  
na konkrétne skutkové okolnosti prípadu  
a hodnotiace naplnenie (výklad) tohto pojmu 
vo svetle týchto skutkových okolností. 
Aplikáciu a výklad tohto neurčitého právneho 
pojmu vo svetle skutkových okolností je súd 
povinný vo svojom rozhodnutí zdôvodniť. 
Neurčité právne pojmy v žiadnom prípade 
nie sú ustanoveniami, ktoré by súdu umož-
ňovali ľubovôľu alebo ktoré by umožňovali 
súdu absolútne neobmedzenú úvahu.  Profe-
sor Hans Schlosser k aplikácii právnych pred-
pisov obsahujúcich neurčité právne pojmy 
uvádza: „Právna teória v takýchto prípadoch 
hovorí o právne neurčitých pojmoch (pojmoch 
vyžadujúcich hodnotiace naplnenie). Pri aplikácii 
práva musí v procese výkladu dôjsť k zohľadneniu 
istých okolností skutkového stavu hodnotiacim 
prístupom interpreta...“.60 
 
Aplikácia neurčitých právnych pojmov je tzv. 
zložitým prípadom aplikácie práva, kedy riešenie 
(rozhodnutie) nevyplýva iba z jednoznačne 
formulovanej právnej normy a popisu skutko-
vých okolností, ale aj z ďalších úvah, napríklad 
hodnotiacich alebo praktických úsudkov, 
ktoré sa v samotnom znení textu právneho 
predpisu nedajú nájsť, ale ktoré sú tiež úvahami 
(premisami), ktoré musia pri rozhodovaní tvoriť 
súčasť právneho sylogizmu.61  
 
Príklad právneho sylogizmu pri aplikácii 
neurčitých právnych pojmov je uvedený v bode 
3.1.2 tejto publikácie vyššie.  

                                                             
60 SCHLOSSER, H.: Výklad v práve, aplikácia práva a sudcovská tvorba 
práva. In: VEČEŘA, M. a kol.: Teória práva. Bratislava : Poradca 
podnikateľa, spol. s r. o. a Bratislavská vysoká škola práva, 2007, s. 101. 
61 Napr. PECZENIK, A.: On Law and Reason. Springer, 2008, s. 15. 

Ak túto situáciu zrekonštruujeme do podoby 
právneho sylogizmu, možno konštatovať, že pri 
neurčitých právnych pojmoch prichádza k si-
tuácii, kedy zo samotného textu právneho 
predpisu nie je zrejmé, či skutkový stav možno 
alebo nemožno pod právnu normu (jej 
hypotézu) podradiť. Preto musia byť do práv-
neho sylogizmu doplnené ďalšie myšlienkové 
kroky (premisy), ktoré by „premosťovali“ 
neurčitý právny pojem so skutkovým stavom, a 
ktoré by objasňovali, či možno neurčitý právny 
pojem v konkrétnej skutkovej situácii aplikovať. 
Z príkladu uvedeného v bode 3.1.2 nie je zrejmé, 
či skutkový stav možno podradiť pod právnu 
normu (jej hypotézu), a teda či je skutkový stav 
tým prí-padom, v ktorom možno právnu normu 
aplikovať. Je to z toho dôvodu, že právny predpis 
používa neurčitý právny pojem „zákerné zabitie“. 
Sylogizmus nie je kompletný a chýbajú v ňom 
myšlienkové kroky resp. úvahy (ďalšie premisy), 
ktoré by zdôvodňovali, že skutkový stav je 
jedným z prípadov predpokladaných v hypotéze 
právnej normy. Keďže myšlienkové kroky 
(premisy) nie sú doplnené, súd ich musí doplniť, 
pretože ak ich nedoplní, nedá sa posúdiť, či záver 
vyplýva z ustanovenia.  
 
V súvislosti s aplikáciou neurčitých právnych 
pojmov sa v rozhodovacej činnosti súdov stáva, že 
v odôvodnení rozhodnutia súd iba odcituje usta-
novenia právneho predpisu a následne konštatuje, 
že „z uvedených ustanovení vyplýva“, že záver je 
taký a taký, prípadne že „na základe uvedených 
ustanovení bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené 
vo výroku rozhodnutia“.62 Tieto druhy rozhodnutí 

                                                             
62 Ludvík David z Najvyššieho súdu ČR sa vo svojom článku o rôznych 
spôsoboch odôvodňovania rozsudkov venuje aj takémuto druhu 
odôvodnení. Nazýva ich „odôvodnenia so zostupnou tendenciou“ a na ich 
adresu sarkasticky uvádza: „Soudce tedy stručně shrne výsledky 
dokazování a po právní stránce vystačí s citací nejnutnějších rozhodných 
ustanovení následovanou závěrem, který se dá lapidárně vyjádřit slovy „je 
to tak“. Popsané rozhodnutí je striktně vzato nepřezkoumatelné. ... Nutí k 
tvůrčímu úsudku: ratio decidendi si musí čtenář domyslet sám a k dispozici 
má celou paletu postmoderních právních příběhů.“ Pozri DAVID, L.: Jak 
(ne)odůvodňovat rozsudky v civilních sporech. Bulletin advokacie, 2004, 
č. 1, s. 24, dostupné na http://www.cak.cz/files/170/BA_04_01.pdf. 
V súvislosti s nedostatočným odôvodňovaním súdnych rozhodnutí 

http://www.cak.cz/files/170/BA_04_01.pdf
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považuje judikatúra Ústavného súdu SR  
za „zjavne neodôvodnené“ resp. „nepreskú-
mateľné“. Právna teória uvádza, že je „nevyhnut-
nou podmienkou preskúmateľnosti sudcovského 
rozhodnutia..., aby súd vysvetlil každú jednotlivú 
úvahu jasným spôsobom, zrozumiteľným 
prinajmenšom pre právneho odborníka.“63 Ústavný 
súd SR však často považuje nedostatočné 
zdôvodnenie rozhodnutia všeobecného súdu aj za 
prejav arbitrárnosti (svojvôle) v rozhodovaní 
súdu.64 Možno súhlasiť s tým, že ak odôvodnenie 
súdneho rozhodnutia neobsahuje úvahy (myšlien-
kové kroky, premisy), ktoré by dôkladne zdôvod-
ňovali, prečo je skutkový stav tým prípadom, 
v ktorom možno právnu normu aplikovať, javí sa, 
že súd rozhodol bez dostatočných dôvodov, a teda 
rozhodol svojvoľne (arbitrárne).  
 
 

4.1 Príklady z judikatúry 
Európskeho súdu 
 
Povinnosti súdov vzťahujúce sa na aplikáciu 
neurčitých právnych pojmov stanovil Európsky 
súd vo viacerých rozhodnutiach. 
 
Vo veci Georgiadis v. Grécko65 Európsky súd 
posudzoval prípad, kedy sa sťažovateľ, pastor 
náboženskej spoločnosti Svedkovia Jehovovi, 
odmietol zapojiť do vojenskej služby z dôvodu, 
že podľa gréckeho zákona boli spod vojenskej 
služby vyňatí pastori „známych náboženstiev“. 
Vojenské vedenie ho začalo stíhať za trestný čin 
„neuposlúchnutia rozkazu“ a bol aj vzatý do väz-
by, avšak nakoniec bol oslobodený z dôvodu, že 
jeho čin nebol trestným činom, pretože ako 
pastor nemal povinnosť zapojiť sa do vojenskej 
služby. Podľa gréckeho zákona mala takáto 
osoba právo žiadať od štátu odškodnenie, okrem 
prípadu, že z „dôvodu hrubej nedbalosti bola 
zodpovedná za vlastné uväznenie.“ Grécky 
tribunál (vnútroštátny súd) rozhodol, že 

                                                                                                
možno spomenúť aj nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. III. ÚS 
176/96, v ktorom sa uvádza: „Jestliže tedy obecný soud vlastnímu 
odůvodnení svého rozhodnutí věnoval (ve zřetelně obtížné právní 
problematice) pouhé dva stručné odstavce a zcela v nich opomenul právní 
argumentaci žalobce a nadto do svého odůvodnění pojal v podstatě ne 
dosti srozumitelný závěr, ... je zřejmé, že svým rozhodnutím (jeho 
odůvodněním) vykročil z kritérií, jak výše byla vyložena.“ 
63 Pozri KÜHN, Z.: Aplikace práva ve složitých případech. K úlohe 
právních principů v judikatuře., Praha : Nakladatelství Karolinum, 2002, 
s. 349. 
64 Napr. nálezy Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 59/04  alebo sp. zn. III. ÚS 
311/07. 
65 Rozhodnutie z 29. mája 1997. 

sťažovateľovi nebude priznané odškodnenie, 
pretože bol uväznený kvôli „vlastnej hrubej 
nedbalosti“. Podrobnejšie dôvody tribunál ne-
uviedol. Európsky súd posudzoval dostatočnosť 
odôvodnenia rozhodnutia tribunálu a uviedol: 
„...vnútroštátne súdy rozhodli o vylúčení zodpo-
vednosti štátu za uväznenie sťažovateľa kvôli jeho 
vlastnej „hrubej nedbalosti“. Nedostatok kon-
krétnosti tohto pojmu, ktorý zahŕňa hodnotenie 
skutkových otázok, vyžadoval, aby súdy uviedli 
podrobnejšie dôvody, zvlášť keď ich záver  
bol rozhodujúci pre právo sťažovateľa  
na odškodnenie.“ (§ 43). 
 
Z rozhodnutia Európskeho súdu možno vyvodiť, 
že úvahy vnútroštátneho súdu (resp. právny 
sylogizmus v rozhodnutí vnútroštátneho súdu) 
neobsahoval potrebné doplnené myšlienkové 
kroky (premisy), ktoré by „premosťovali“ právnu 
normu (neurčitý právny pojem „hrubá 
nedbalosť“ v hypotéze právnej normy) s kon-
krétnym skutkovým stavom (okolnosti uväz-
nenia sťažovateľa), a ktoré by vysvetľovali, prečo 
vnútroštátny súd posúdil skutkové okolnosti 
uväznenia sťažovateľa ako prípad „hrubej 
nedbalosti“. Záver tribunálu preto  nemohol 
vyplynúť iba zo súdom uvedenej premisy –  
z ustanovenia právneho predpisu. Túto situáciu 
považoval Európsky súd za porušenie práva na 
spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru.  
 
Aplikáciou rovnakého ustanovenia gréckeho 
zákona sa Európsky súd zaoberal aj v prípade 
Kurti v. Grécko, 66  kde prišiel k rovnakému 
záveru ako v prípade Georgiadis v. Grécko. 
 
Podobným je prípad H. v. Belgicko,67 pri ktorom 
Európsky súd posudzoval situáciu, kedy 
sťažovateľ, ktorý bol vyčiarknutý zo zoznamu 
advokátov, požiadal o opätovný zápis do zozna-
mu advokátov. Podľa belgických predpisov bolo 
možné takého advokáta opäť zapísať do 
zoznamu vtedy, ak to odôvodňovali „výnimočné 
okolnosti“. Sťažovateľ uvádzal, že jeho vy-
čiarknutie zo zoznamu bolo urobené na základe 
nepodloženého dôkazu a v dôsledku vyčiarknutia 
zo zoznamu má profesionálne a rodinné 
problémy. Rada advokátov mesta Antverpy však 
opätovný zápis dvakrát zamietla s tým, že 
sťažovateľ nepreukázal existenciu „výnimočných 

                                                             
66 Rozhodnutie z 29. septembra 2005. 
67 Rozhodnutie z 30. novembra 1987. 
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okolností“, ktoré by odôvodňovali jeho opätovný 
zápis do zoznamu, pričom ani sťažovateľom 
uvádzané dôsledky vyčiarknutia zo zoznamu 
podľa Rady advokátov neboli takými 
„výnimočnými okolnosťami“. Európsky súd 
posudzoval dostatočnosť odôvodnenia roz-
hodnutia Rady advokátov a uviedol: „Procesné 
záruky sa preto javia nadmieru obmedzené. Ich 
nedostatočnosť má osobitný význam pri pohľade 
na závažnosť toho, čo je v hre, keď sa vylúčený 
advokát dožaduje opätovného zápisu do 
zoznamu... a na nekonkrétnu povahu zákonného 
pojmu „výnimočné okolnosti“. Navyše, tento úplný 
nedostatok konkrétnosti robil o to viac 
nevyhnutným uviesť dostatočné dôvody pre dve 
napadnuté rozhodnutia o posudzovanej záleži-
tosti. Ale v skutočnosti rozhodnutia iba pozna-
menali, že tam neboli také okolnosti, bez 
vysvetlenia, prečo okolnosti na ktoré sa spoliehal 
sťažovateľ neboli považované za výnimočné.“       
(§ 53). Aj túto situáciu považoval Európsky súd 
za porušenie práva na spravodlivý proces podľa 
čl. 6 ods. 1 Dohovoru. 
 
Vo veci Múčková v. Slovensko 68  Európsky  
súd posudzoval konanie slovenských vnútro-
štátnych súdov v prípade, kedy sťažovateľka 
podala žalobu proti Ministerstvu vnútra                 
a Generálnej prokuratúre, pričom žiadala 
náhradu škody a finančné zadosťučinenie. 
Vnútroštátne súdy najprv  posudzovali žalobu 
sťažovateľky podľa zákona č. 58/1969 Zb. o 
zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím 
orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným 
postupom. Prvostupňový aj odvolací súd zamietli 
sťažovateľkinu žalobu ako neopodstatnenú  
a rozhodli, že žalované orgány nepostupovali 
nesprávne a nespôsobili sťažovateľke škodu. 
Odvolací súd však pripustil proti rozsudku 
dovolanie. Sťažovateľka podala dovolanie  
a požiadala o bezplatné pridelenie advokáta 
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, 
ale súdy jej žiadosť zamietli, a to aj z dôvodu,  
že predchádzajúce súdne konania podľa  
nich ukázali, že ide o zrejme bezúspešné 
uplatňovanie práva. Keďže sa sťažovateľke 
nepodarilo zohnať advokáta a v dovolacom 
konaní je povinné zastupovanie advokátom, 
dovolací súd konanie zastavil. 

                                                             
68 Rozhodnutie z 13. júna 2006. 

Následne súdy riešili žalobu sťažovateľky  
na ochranu osobnosti (za nezákonný postup, 
ktorým bolo zasiahnuté do jej dôstojnosti), ktorú 
sťažovateľka podala v tej istej veci a žiadala 
finančné zadosťučinenie. Sťažovateľka zároveň 
požiadala o oslobodenie od súdneho poplatku,  
a to z dôvodu nedostatku finančných prostried-
kov. Podľa § 138 ods. 1 prvá veta Občianskeho 
súdneho poriadku „Na návrh môže súd priznať 
účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od 
súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka 
odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme 
bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva.“ 
Okresný súd zamietol jej žiadosť o oslobodenie 
od súdneho poplatku, hoci uznal, že trpí 
nedostatkom finančných prostriedkov, pretože 
konštatoval, že ide o „zrejme bezúspešné 
uplatňovanie práva“ v zmysle § 138 ods. 1 
Občianskeho súdneho poriadku. Sťažovateľka 
podala proti rozhodnutiu odvolanie, avšak 
krajský súd rozhodnutie okresného súdu 
potvrdil. Rozhodnutie krajského súdu bolo 
podrobnejšie, potvrdzovalo rozhodnutie okres-
ného súdu o tom, že ide o „zrejme bezúspešné 
uplatňovanie práva“ a uvádzalo, že o zrejme 
bezúspešné uplatňovanie práva ide vtedy, keď 
tvrdenia uvedené v žalobe nezakladajú existen-
ciu dôvodného nároku a keď žalobca napáda 
skutočnosti, o ktorých bolo v inom konaní 
vynesené záväzné rozhodnutie. Súd odkázal aj na 
ustanovenie § 159 ods. 2 Občianskeho súdneho 
poriadku, podľa ktorého „výrok právoplatného 
rozsudku je záväzný pre účastníkov a pre všetky 
orgány“. Rozhodnutie krajského súdu však 
neobsahovalo bližšie vysvetlenie, prečo sa tieto 
úvahy vzťahujú aj na sťažovateľkin prípad. 
 
Európsky súd uviedol: „Pretože sťažovateľka 
nebola schopná zaplatiť súdny poplatok, 
rozhodnutie o jej žiadosti o oslobodenie od súd-
neho poplatku bolo rozhodujúce pre otázku, či 
súdy jej žalobu meritórne rozhodnú.“ (§ 68). 
Európsky súd ďalej uviedol: „V týchto okol-
nostiach, a pretože pojem „zrejme bezúspešné 
uplatňovanie práva“ tak, ako je definovaný 
vnútroštátnym právom, zahŕňa hodnotenie 
skutkových otázok [questions of fact], Súd 
konštatuje, že okresný súd a krajský súd boli 
povinné uviesť podrobnejšie dôvody pre ich záver 
ohľadom tejto otázky...“ (§ 69). Európsky súd 
preto rozhodol, že právo sťažovateľky podľa čl. 6 
Dohovoru bolo porušené. 
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V súvislosti s prípadmi Georgiadis v. Grécko, H.   
v. Belgicko aj Múčková v. Slovensko možno 
konštatovať, že vnútroštátne orgány vo svojich 
rozhodnutiach nevysvetlili, prečo podradili 
konkrétny skutkový stav pod hypotézu právnej 
normy (resp. prečo konkrétny skutkový stav 
zhodnotili ako prípad predpokladaný hypotézou 
právnej normy). Keďže hypotézy aplikovaných 
právnych noriem obsahovali neurčité právne 
pojmy („hrubá nedbalosť“, „výnimočné okol-
nosti“, „zrejme bezúspešné uplatňovanie práva“), 
rozhodnutia vnútroštátnych orgánov neobsaho-
vali premostenie týchto pojmov s konkrétnymi 
skutkovými situáciami (neobsahovali myšlien-
kové kroky a doplnené premisy).  
 
V prípade Georgiadis v. Grécko a H. v. Belgicko 
rozhodnutia vnútroštátnych orgánov neobsa-
hovali vôbec žiadne „premostenie“ medzi 
neurčitým právnym pojmom v hypotéze právnej 
normy a konkrétnym skutkovým stavom. 
Vnútroštátne orgány bez akéhokoľvek bližšieho 
vysvetlenia konštatovali, že konkrétny skutkový 
stav je resp. nie je prípadom predpokladaným 
hypotézou právnej normy.  
 
V prípade Múčková v. Slovensko síce 
vnútroštátny súd do právneho sylogizmu doplnil 
ďalšiu úvahu, ktorá bližšie konkretizovala 
neurčitý právny pojem „zrejme bezúspešné 
uplatňovanie práva“ tak, že „o zrejme 
bezúspešné uplatňovanie práva ide vtedy, keď 
tvrdenia uvedené v žalobe nezakladajú 
existenciu dôvodného nároku a keď žalobca 
napáda skutočnosti, o ktorých bolo v inom 
konaní vynesené záväzné rozhodnutie“, avšak 
nekonkretizoval ho natoľko, aby bolo možné 
konkrétne skutkové okolnosti sťažovateľkinho 
prípadu podradiť pod túto novú premisu. Súd 
teda mal do právneho sylogizmu doplniť ďalšie 
úvahy (premisy), ktoré by vyjasňovali, prečo 
možno konkrétne skutkové okolnosti sťažova-
teľkinho prípadu podradiť pod aplikovaný 
neurčitý právny pojem. 
 
Keďže z rozhodnutí vnútroštátnych orgánov  
vo vyššie uvedených veciach nebolo zrejmé, ako 
možno konkrétny skutkový stav (skutkovú 
premisu) podradiť pod hypotézu právnej normy 
(normatívnu premisu), záver (rozhodnutie) 
nemohol logicky vyplývať iba priamo 
z normatívnej premisy, čím tieto rozhodnutia 

popreli základnú požiadavku na dostatočné  
a logické odôvodnenie rozhodnutia. 
 
 

4.2 Príklady z judikatúry 
Ústavného súdu SR 
 
Vyššie uvedené požiadavky na právnu 
argumentáciu potvrdzuje aj Ústavný súd SR. 
Ústavný súd SR v jednom z nálezov, kde 
posudzoval rozhodnutie najvyššieho súdu, 
uviedol: „...ústavný súd skúmal, či najvyšší súd 
sťažovateľovi ozrejmil svoje myšlienkové 
pochody, spôsob hodnotenia dôkazov, skutkové 
zistenia a  vyvodené právne závery takým 
spôsobom, aby výsledok rozhodovacej činnosti 
bol jasný, zrozumiteľný a dostatočne odôvodnený 
a aby sťažovateľ nemusel hľadať odpoveď  
na nastolenú problematiku v rovine dohadov, 
aby sa s prijatými závermi bolo možné stotožniť 
ako s logickým záverom procesu poznania nielen 
právnych záverov, ale aj záverov skutkových, 
z ktorých právne závery vychádzajú.” (III. ÚS 
311/07). Možno konštatovať, že ak odôvod-
nenie súdneho rozhodnutia neobsahuje úvahy 
(myšlienkové kroky, premisy), ktoré by 
dôkladne zdôvodňovali, prečo je skutkový stav 
tým prípadom, v ktorom možno neurčitý právny 
pojem aplikovať, adresát súdneho rozhodnutia 
aj verejnosť musia hľadať odpoveď na práv-
ny problém „v rovine dohadov”. 
 
Povinnosť vysvetliť úvahy súdu v prípade,  
že rozhodnutie nevyplýva priamo zo zákonného 
textu, zdôrazňuje aj Ústavný súd ČR. Ústavný súd 
ČR v náleze sp. zn. I. ÚS 403/03 uviedol: 
„Obecný soud nemůže ve zjevně složitém 
případě reprodukovat jen text zákonného 
ustanovení a k němu bez dalšího přiřadit svůj 
právní závěr, aniž bude současně patrné, 
jakou cestou k tomuto právnímu závěru dospěl 
a jaké argumenty přitom použil. Pokud nejde 
o situaci, kdy právní řešení bez dalšího vyplývá 
ze zákonného textu, obecný soud musí 
v odůvodnění dostatečným způsobem vysvětlit 
své právní úvahy s případnou citací publikované 
judikatury nebo názorů právní vědy.“ 
 
Ústavný súd SR v náleze sp. zn. I. ÚS 344/2010 
posudzoval prípad, kedy sa sťažovateľ domáhal 
na všeobecných súdoch náhrady nemajetkovej 
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ujmy v peniazoch za to, že súd mu opakovane 
zakázal vyhotovovať si zvukový záznam 
súdneho pojednávania v jeho vlastnej veci, a to 
na základe  zákona č. 514/2003 Z. z. o 
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 
verejnej moci. Ustanovenie § 17 tohto zákona 
stanovuje, že náhradu nemajetkovej ujmy 
v peniazoch nie je potrebné priznať vtedy, ak 
iba samotné konštatovanie porušenia práva je 
„dostatočným zadosťučinením vzhľadom  
na spôsobenú ujmu“, inak sa náhrada 
nemajetkovej ujmy priznáva. Súdy, ktoré 
o žalobe rozhodovali, síce dali sťažovateľovi  
za pravdu, že zákazom nahrávania bolo 
porušené jeho ústavné právo, ale nepriznali mu 
žiadne finančné odškodnenie. Okresný aj 
krajský súd skonštatovali, že samotné 
vyslovenie porušenia práva je pre občana 
dostatočným zadosťučinením. Povinnosťou 
súdov bolo vo svojich rozhodnutiach opísať 
a vysvetliť interpretáciu neurčitého právneho 
pojmu „dostatočné zadosťučinenie vzhľadom na 
spôsobenú ujmu“ v konkrétnych skutkových 
okolnostiach sťažovateľovej situácie. Súdy však 
vo svojich rozhodnutiach neuviedli ani jeden 
skutočný argument, prečo „vzhľadom  
na spôsobenú ujmu na práve na informácie“ má 
byť podľa nich „dostatočným zadosťučinením“ 
iba samotné „konštatovanie porušenia práva na 
informácie“. Okresný a krajský súd vo svojich 
rozsudkoch síce rozobrali ten aspekt celej 
situácie, že sudca dostal sťažovateľa  
do nepríjemnej a stresovej situácie (a teda sa 
zaoberali aspektom týkajúcim sa dôstojnosti 
sťažovateľa na pojednávaní), ale vôbec sa 
nezaoberali ani nezhodnotili intenzitu ujmy  
na základnom práve na informácie (napr. 
vzhľadom na opakované porušenie tohto práva 
Okresným súdom v Humennom a na význam 
zvukového záznamu pre sťažovateľa). Tiež 
nevysvetlili, prečo by vzhľadom na intenzitu 
tejto ujmy malo byť „dostatočným 
zadosťučinením“ iba konštatovanie porušenia 
práva bez priznania akejkoľvek náhrady 
v peniazoch. Krajský súd v Prešove bez 
akéhokoľvek zhodnotenia intenzity ujmy  
na základnom práve na informácie a bez 
akýchkoľvek argumentov v rozsudku uviedol,  
že iba samotné konštatovanie porušenia práva 
je „dostatočné“ a že „bolo na úvahe súdu“ 
rozhodnúť, že nie je potrebné sťažovateľa 
odškodniť aj v peniazoch. 

Ústavný súd SR nálezom vyslovil porušenie 
práva na spravodlivý proces podľa čl. 46 ods. 1 
Ústavy SR a zrušil rozsudok krajského súdu. 
V náleze ústavný súd uviedol: „Ústavný súd 
zhodne so sťažovateľom konštatuje, že napadnuté 
rozhodnutie krajského súdu pri uplatnení 
ustanovenia § 17 zákona č. 514/2003 Z. z. 
neposkytuje jasnú odpoveď, ako súd zákonnú 
formuláciu „dostatočné zadosťučinenie vzhľa-
dom na spôsobenú ujmu“ aplikoval, keďže ide 
o neurčitý právny pojem, ktorý si vyžaduje 
aplikáciu a hodnotové naplnenie tohto pojmu  
s ohľadom na konkrétne skutkové okolnosti 
prípadu. Krajský súd vo svojom rozhodnutí 
neuviedol žiadnu argumentáciu, na základe ktorej 
by bolo možné zistiť intenzitu porušenia 
základného práva na informácie, ktorá by 
odôvodňovala konštatovanie porušenia práva bez 
priznania náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch 
a nepriznanie trov konania za dostatočné. Ústavný 
súd preto zdôrazňuje, že v rozhodnutí krajského 
súdu ostal opomenutý najpodstatnejší aspekt 
celého prípadu, t.j. porušenie základného práva  
na informácie, jeho intenzita a dôvody na vyslove-
nie záveru o dostatočnosti zadosťučinenia konšta-
tovaním porušenia práva bez priznania finan-
čného zadosťučinenia a náhrady trov konania.“ 
 
Nálezom sp. zn. III. ÚS 192/09 Ústavný súd SR 
zrušil rozhodnutie krajského súdu o nepriznaní 
trov právneho zastúpenia z dôvodu, že krajský 
súd nedostatočne vysvetlil, ako v okolnostiach 
konkrétneho prípadu aplikoval neurčitý právny 
pojem „dôvody hodné osobitného zreteľa“. 
Ústavný súd SR v náleze uviedol: „Ústavný súd 
po preskúmaní obsahu sťažnosti a zo zberného 
spisu krajského súdu zistil, že námietky sťažo-
vateľa sú opodstatnené. Ústavný súd konštatuje, 
že krajský súd pri rozhodovaní vo veci sťažo-
vateľa evidentne prehliadol (opomenul) jeho 
úspech v konaní ako žalovaného v prvom rade a 
odôvodnenie uznesenia o nepriznaní trov 
prvostupňového konania (dôvody hodné 
osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 
150 ods. 1 OSP) vôbec nešpecifikoval 
a nekonkretizoval (…) Ústavný súd bez potreby 
hlbšej argumentácie konštatuje, že rozsudok 
krajského súdu v namietanej časti (o trovách 
konania) je z hľadiska práva nepreskúmateľný 
(zmätočný), teda z pohľadu ústavného prieskumu 
je arbitrárny, resp. zjavne neodôvodnený. 
Ani pri maximálne voľnej úvahe nevedel totiž 
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ústavný súd zistiť dôvod aplikácie § 150 OSP 
v danej veci krajským súdom, ktorý v tejto 
súvislosti iba uviedol, že „zo žalovaných trovy 
vznikli len na strane žalovaného v 1. rade 
(sťažovateľovi, pozn.), ktoré neboli považované 
za účelne vynaložené. Charakter uplatneného 
nároku a právne vzťahy účastníkov konania, 
vrátane vedľajšieho účastníka by podľa názoru 
odvolacieho súdu bolo možné považovať aj za 
dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré 
nemusí    byť   náhrada    trov    konania  priznaná  
(§ 150 ods. 1 O. s. p.).“. (…)  Z uvedeného dôvodu 
považuje ústavný súd neodôvodnené rozhodnutie 
krajského súdu o nepriznaní trov právneho 
zastúpenia za ústavne neakceptovateľné...“. 
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5. Povinnosť zdôvodniť, ako boli zohľadnené právne 
normy relevantné pre prípad  

 
 
Ústavný súd SR uvádza: „Pokiaľ všeobecný súd 
dospeje k rozhodnutiu bez toho, aby sa vo svojom 
rozhodnutí vysporiadal so všetkými rozho-
dujúcimi skutočnosťami tvoriacimi základ pre 
toto rozhodnutie, treba rozhodnutie všeobecného 
súdu  považovať  za  arbitrárne, teda za rozporné  
s čl. 46 ods. 1 ústavy a s čl. 6 ods. 1 dohovoru.“ 
(napr. sp. zn. I. ÚS 265/05).  
 
Možno podľa nášho názoru konštatovať, že 
rozhodujúcou skutočnosťou tvoriacou základ 
pre rozhodnutie súdu sú aj právne normy, ktoré 
sú na konkrétny prípad aplikovateľné.  
 
Aj zo zásady iura novit curia („súd pozná 
právo“) možno vyvodiť, že súd sa aj bez návrhu 
účastníka konania musí vyrovnať so všetkými 
relevantnými právnymi normami, apliko-
vateľnými na konkrétny prípad.69  
 
Možno rozoznávať napríklad situácie, kedy súd 
musí určiť relevantnú právnu normu apliko-
vateľnú na konkrétny prípad a musí ju  
vo svojom rozhodnutí zohľadniť a kedy súd po 
určení tejto právnej normy musí zohľadniť 
všetky časti právnej normy (napr. všetky časti 
hypotézy právnej normy).  
 
 

5.1 Povinnosť zdôvodniť, ako boli 
zohľadnené právne normy 
relevantné pre prípad 
 
Ústavný súd uvádza: „Do obsahu základného 
práva na súdnu ochranu patrí aj právo každého 
na to, aby sa v jeho veci rozhodovalo podľa 
relevantnej právnej normy, ktorá môže mať 
základ v platnom právnom poriadku Slovenskej 
republiky alebo v takých medzinárodných zmlu-
vách, ktoré Slovenská republika ratifikovala         

                                                             
69 Táto povinnosť však môže byť obmedzená v prípadoch, kde platí 
tzv. dispozičná zásada a kde súd preskúmava iba žalobné body resp. 
právne argumenty, ktoré uvedie účastník konania v žalobe (napr. 
žaloba na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu 
v správnom súdnictve). 
 

a boli vyhlásené spôsobom, ktorý predpisuje 
zákon.“ (napr. IV. ÚS 77/02). 
 
Nezohľadnenie a nevyrovnanie sa s relevantnou 
právnou normou aplikovateľnou na konkrétny 
prípad Ústavný súd SR nazýva nielen zjavnou 
neodôvodnenosťou súdneho rozhodnutia, ale   
aj „arbitrárnosťou“ (svojvoľnosťou) súdneho 
rozhodnutia. 
 
Vo veci sp. zn. I. ÚS 59/04 Ústavný súd SR 
posudzoval rozsudok Najvyššieho súdu SR 
týkajúci sa aplikácie zákona o slobode 
informácií. Rozsudok, potvrdzujúci admini-
stratívne rozhodnutie o nesprístupnení požado-
vaných informácií, sa opieral o ustanovenie § 11 
ods. 1 písm. a) tohto zákona, podľa ktorého sa 
nesprístupní informácia poskytnutá bez právnej 
povinnosti. Iné ustanovenie zákona o slobode 
informácií (konkrétne § 11 ods. 2) však 
predstavovalo výnimku z ustanovenia § 11 ods. 
1 písm. a) a stanovovalo, že ustanovenie § 11 
ods. 1 písm. a) sa nepoužije, ak sa požadované 
informácie týkajú nakladania s verejnými 
financiami alebo sa získali za verejné financie. 
Možnosťou aplikácie tohto ustanovenia 
predstavujúceho výnimku sa však najvyšší súd 
vôbec nezaoberal.70  
 
Ústavný súd v náleze sp. zn. I. ÚS 59/04 uviedol: 
„Podľa názoru ústavného súdu najvyšší súd 
nemohol dospieť presvedčivým spôsobom 
k záveru o oprávnení žalovaného odmietnuť 
poskytnutie požadovaných informácií podľa 
§ 11 ods. 1 písm. a) zákona o slobode 
informácií bez toho, aby mal spoľahlivo 
preukázané a zistené... že nie je daná ani 
niektorá zo skutočností uvedených v usta-
novení § 11 ods. 2 zákona o slobode infor-
mácií. (...) Sťažovateľka ďalej správne poukazuje 
na ustanovenie § 11 ods. 2 cit. zákona, podľa 
ktorého ustanovenie § 11 ods. 1 písm. a) sa 

                                                             
70 Správne orgány ani žiaden z účastníkov konania vo svojich 
podaniach nepoukázali na ustanovenie § 11 ods. 2 zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám, tvoriace výnimku z aplikácie 
ustanovenia § 11 ods. 1 písm. a), a preto nemožno konštatovať, že 
pochybenie Najvyššieho súdu SR spočívalo v tom, že sa nevyrovnal 
s argumentmi a námietkami uplatnenými účastníkmi konania.  
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nepoužije, ak ide o informácie, ktoré sa získali za 
verejné financie, alebo ak sú to informácie 
týkajúce sa použitia takých prostriedkov, alebo 
ak ide o informácie o nakladaní s majetkom štátu 
alebo majetkom obce. Z rozsudkov najvyššieho 
súdu nevyplýva, že by sa bol najvyšší súd 
zaoberal vecou z vyššie uvedených hľadísk, 
hoci pri právnom názore, ktorý zaujal, bol 
takýto postup nevyhnutný. Tento nedostatok 
považuje ústavný súd za prejav arbitrárnosti 
rozsudku najvyššieho súdu, čo znamená zároveň 
porušenie čl. 46 ods. 2 ústavy.“ 
 
Existencia iného ustanovenia (§ 11 ods. 2), 
ktoré predstavovalo výnimku zo súdom 
aplikovaného ustanovenia (§ 11 ods. 2 písm. a), 
a ktoré neumožňovalo prijať následok 
predpokladaný súdom aplikovaným ustano-
vením (nesprístupniť informáciu), bola právne 
významnou skutočnosťou, s ktorou sa najvyšší 
súd nevyrovnal. 
 
V predmetnom prípade teda normatívna 
premisa, z ktorej mal vychádzať súd, nebola 
tvorená len súdom aplikovaným ustanovením, 
ale aj ustanovením, ktoré predstavovalo výnimku 
z tohto aplikovaného ustanovenia. Normatívna 
premisa de facto znela: „Ak ide o informáciu 
poskytnutú bez právnej povinnosti (§ 11 ods. 1 
písm. a)) a zároveň nejde o informáciu týkajúcu 
sa používania verejných financií (§ 11 ods. 2), 
informácia sa nesprístupní.“ Najvyšší súd však 
neidentifikoval a nezohľadnil relevantnú právnu 
normu, predstavujúcu výnimku z ním apliko-
vaného ustanovenia. 
 
Ústavný súd SR v náleze sp. zn. II. ÚS 120/2011 
uviedol: „V tejto súvislosti ústavný súd poukazuje 
tiež na skutočnosť, že krajský súd sa vo svojom 
rozhodnutí vôbec nevysporiadal s tým, že 
Obchodný zákonník obsahuje iba komplexnú 
úpravu náhrady škody spôsobenej porušením 
povinnosti z obchodného záväzkového 
vzťahu, takže táto úprava vylučuje aplikáciu 
adekvátnych ustanovení Občianskeho zákonníka. 
Obchodný zákonník však neupravuje 
problematiku zodpovednosti za škodu  
v celom rozsahu, a preto ak nie je náhrada 
škody upravená v Obchodnom zákonníku, 
potom v zmysle § 1 ods. 2 Obchodného 
zákonníka (podľa ktorého právne vzťahy 
uvedené v odseku 1 sa spravujú 

ustanoveniami tohto zákona. Ak niektoré 
otázky nemožno riešiť podľa týchto 
ustanovení, riešia sa podľa predpisov 
občianskeho práva. Ak ich nemožno riešiť ani 
podľa týchto predpisov, posúdia sa podľa 
obchodných zvyklostí, a ak ich niet, podľa zásad, 
na ktorých spočíva tento zákon.) treba aj na 
podnikateľské subjekty aplikovať ustanovenia     
o zodpovednosti za škodu z Občianskeho 
zákonníka, a to najmä ustanovenia o všeobecnej 
povinnosti predchádzania škodám (§ 415 
Občianskeho zákonníka), o všeobecnej 
zodpovednosti za škodu (§ 420 a nasl. 
Občianskeho zákonníka), ako aj o zodpovednosti 
za škodu spôsobenú úmyselným konaním proti 
dobrým mravom (§ 424 Občianskeho zákonníka) 
a nasl. Vzhľadom na uvedené sa závery krajského 
súdu vyjadrené v jeho rozsudku č. k. 1 Cob 
307/09-792 zo 7. októbra 2010 javia ako 
svojvoľné, arbitrárne a zjavne neodôvodnené, 
a tým aj z ústavného hľadiska kladúceho 
požiadavku na spravodlivé odôvodnenie súdneho 
rozhodnutia za neudržateľné.“  
 
V náleze sp. zn. IV. ÚS 77/02 Ústavný súd SR 
uviedol: „Z uvedeného vyplýva, že okresný súd 
použil pri rozhodovaní o návrhu sťažovateľa        
v konaní podľa § 200ga OSP právnu normu, ktorá 
nielenže nebola platnou a účinnou súčasťou 
právneho poriadku Slovenskej republiky, ale 
zároveň túto normu vyložil tak, že predpokladom 
registrácie sťažovateľa za kandidáta na poslanca 
mestského zastupiteľstva je trvalé bydlisko 
sťažovateľa v čase podávania kandidátnych 
listín. Týmto výkladom však okresný súd v sku-
točnosti doplnil § 17 ods. 1 volebného zákona       
o predpoklad registrácie sťažovateľa za 
kandidáta na poslanca mestského zastupiteľstva, 
ktorý nie je v platnom a účinnom zákone. Takéto 
doplne-nie zákona vrátane volebného zákona je 
v rozpore s princípmi právneho štátu (čl. 1 
ods. 1 ústavy), ku ktorým patrí aj to, že 
ustanovovať predpoklady v hypotézach 
právnych noriem patrí do výlučnej 
kompetencie zákonodarcu (Národnej rady 
Slovenskej republiky).“ 
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5.2 Povinnosť zdôvodniť splnenie 
všetkých podmienok obsiahnutých 
v hypotéze právnej normy 
 
Hypotéza právnej normy často obsahuje 
viacero situácií či znakov , pričom právny 
následok nastupuje až vtedy, ak sú všetky 
tieto situácie či znaky (podmienky) splnené 
súčasne (ide o tzv. kumulatívnu podmienku).71  
 
Napr. pojem „obchodné tajomstvo“ podľa § 17 
Obchodného zákonníka je definovaný viacerými 
pojmovými znakmi, a preto právna ochrana 
určitej skutočnosti ako obchodného tajomstva 
vzniká až pri súčasnom splnení všetkých týchto 
znakov.72  
 
Predpokladom uplatnenia dispozície právnej 
normy a nastúpenia právneho následku teda je, 
že sú súčasne naplnené všetky podmienky či 
znaky obsiahnuté v hypotéze.  
 
Niekedy však súd splnenie niektorej z pod-
mienok obsiahnutých v hypotéze právnej normy 
vôbec neodôvodní. Vtedy nastáva situácia, kedy 
nie je jasné, či zistený skutkový stav možno 
podradiť pod všetky podmienky obsiahnuté 
v hypotéze právnej normy, alebo iba pod 
niektoré z nich, a teda či je možné právnu normu 
na konkrétny skutkový stav vôbec aplikovať. 
 
 
Príklad: 
 
Normatívna premisa: 
„Kto o inom úmyselne oznámi nepravdivý 
údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou 
ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov... 
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ 
 
 
 
 

                                                             
71 „Kumulativní podmínka nastoupení normativního tlaku spojuje právní 
následek se současným splněním určených situací, či znaků.“ Pozri 
HOLLÄNDER, P.: Filosofie práva. 2. rozšířené vydání. Plzeň : Aleš 
Čeněk, 2012, s. 175. 
72 Podľa § 17 druhá veta Obchodného zákonníka „Obchodné tajomstvo 
tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy 
súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu 
materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných 
obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa 
utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie 
zabezpečuje.“ 

Skutková premisa: 
Jozef oznámil o Petrovi nepravdivý údaj, ktorý 
je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho 
vážnosť u spoluobčanov. 
 
Záver: 
Jozef sa potrestá odňatím slobody až na dva 
roky. 
 
Z vyššie uvedeného sylogizmu je zrejmé, že 
zistený skutkový stav nemožno podradiť pod 
všetky podmienky obsiahnuté v hypotéze 
právnej normy. Jednou z podmienok uplatnenia 
dispozície uvedenej právnej normy totiž je,  
aby oznámenie nepravdivého údaja bolo 
„úmyselné“. Súd v rozhodnutí však túto 
podstatnú otázku neskúmal resp. z odôvodnenia 
rozhodnutia nie je zrejmé, že by ju skúmal. 
Keďže zo sylogizmu nie je zrejmé, že boli 
splnené všetky podmienky obsiahnuté 
v hypotéze právnej normy, súd nemohol 
uplatniť dispozíciu právnej normy (resp. prijať 
záver obsahujúci dispozíciu). Ani v tomto 
prípade teda záver priamo nevyplýva z premís 
uvedených v rozhodnutí.  
 
Z rozhodnutí Ústavného súdu SR a Európskeho 
súdu možno vyvodiť, že ak súd dostatočne 
neodôvodní splnenie všetkých podmienok 
(znakov) uvedených v hypotéze právnej 
normy, ktoré musia byť splnené súčasne 
a tvoria kumulatívnu podmienku, prichádza 
k porušeniu základného práva na spravo-
dlivý proces. 
 
Ako už bolo uvedené vyššie, Ústavný súd SR 
uvádza, že všeobecný súd sa vo svojom roz-
hodnutí musí vyrovnať „so všetkými roz-
hodujúcimi skutočnosťami tvoriacimi základ 
pre toto rozhodnutie“, inak „treba rozhodnutie 
všeobecného súdu považovať za arbitrárne, teda 
za rozporné s čl. 46 ods. 1 ústavy a s čl. 6 ods. 1 
dohovoru.“ (napr. I. ÚS 265/05).  
 
Za „rozhodujúcu skutočnosť“ treba podľa nášho 
názoru nepochybne považovať aj každú 
podmienku (znak, situáciu) obsiahnutú 
v hypotéze právnej normy. Ak súd opomenie 
odôvodniť splnenie niektorej z podmienok 
(znakov) obsiahnutých v hypotéze právnej 
normy, ktoré musia byť splnené súčasne, 
nevysporiada sa so všetkými rozhodujúcimi 
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skutočnosťami tvoriacimi základ pre 
rozhodnutie. 
 
Ústavný súd v náleze sp. zn. I. ÚS 33/2012 
uvádza: „Podobne ako v skutkovej oblasti, aj  
v oblasti nedostatočne vyloženej a zdôvod-
nenej právnej argumentácie (subsumpcia 
skutkového stavu pod zvolené právne normy) 
nastávajú obdobné následky vedúce k neú-
plnosti a hlavne k nepresvedčivosti 
rozhodnutia, čo je však v rozpore nielen  
s požadovaným účelom súdneho konania, ale tiež 
aj so zásadami spravodlivého procesu podľa čl. 6 
ods. 1 dohovoru.“ 
 
Aj z tohto rozhodnutia Ústavného súdu SR 
možno vyvodiť, že ak súd opomenie odôvodniť 
splnenie niektorej z podmienok (znakov) 
obsiahnutých v hypotéze právnej normy, ktoré 
musia byť splnené súčasne, ide o nedostatočne 
vyloženú a zdôvodnenú právnu argumentáciu 
resp. nedostatočne zdôvodnenú subsumpciu 
skutkového stavu pod právnu normu. 
 
Vo veci Salov v. Ukrajina 73  Európsky súd 
posudzoval prípad, kde bola skutkovo 
relevantnou otázkou okrem iného aj otázka, či 
sťažovateľ obvinený z trestného činu, ktorý mal 
byť spáchaný šírením nepravdivých informácií, 
vedel o nepravdivosti týchto šírených informácií. 
Európsky súd vo svojom rozhodnutí uviedol: 
„Okrem toho, v rozsudku odsudzujúcom sťažo-
vateľa sa predpokladalo, že si [sťažovateľ] bol istý, 
že informácie obsiahnuté v ... časopise Holos 
Ukrajiny [Hlas Ukrajiny] boli nepravdivé, avšak 
tento prvok prípadu nebol v odôvodnení rozsudku 
dostatočne preskúmaný. Navyše, súd nepreskúmal 
svoje predchádzajúce úvahy ohľadom toho, či 
existoval dôkaz, že sťažovateľ sa aktívne pokúsil 
rozšíriť časopis, ktorý sám nevyrobil, ako pravdivú 
informáciu alebo či [sťažovateľ] podstatne 
zasiahol do rozhodnutia voličov o potrebe 
zúčastniť sa na voľbách a o potrebe nehlasovať za 
p. Kučmu.“ (§ 91). Aj z tohto dôvodu vyslovil 
Európsky súd porušenie práva na spravodlivý 
proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru. 
 
Z rozhodnutia Európskeho súdu možno podľa 
nášho názoru vyvodiť, že vnútroštátny súd 
nedostatočne odôvodnil, prečo mali byť splnené 

                                                             
73 Rozhodnutie zo dňa 6. septembra 2005. 

všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu, 
avšak napriek tomu sťažovateľa za tento 
trestný čin odsúdil. Ide o prípad, kedy 
neexistovali také skutkové okolnosti zistené 
súdom, ktoré by sa dali podradiť pod hypotézu 
právnej normy, ale súd napriek tomu uplatnil 
dispozíciu právnej normy. 
 
Vo veci sp. zn. III. ÚS 311/07 Ústavný súd SR 
posudzoval rozsudok Najvyššieho súdu SR  
o zamietnutí dovolania proti rozsudku 
odvolacieho súdu. Kľúčovou otázkou, ktorú 
najvyšší súd i odvolací súd posudzovali bolo,  
či sťažovateľ mal postavenie tzv. priameho 
odberateľa podľa zákona o energetike. Podľa 
zákona o energetike je pojem „priamy 
odberateľ“ definovaný viacerými znakmi, ktoré 
musia byť splnené súčasne – konkrétne musí 
mať zriadenú tepelnú prípojku, odberné tepelné 
zariadenie a musí rozpočítavať teplo konečným 
spotrebiteľom. Sťažovateľ v sťažnosti namietal, 
že najvyšší súd neodôvodnil súčasné splnenie 
všetkých pojmových znakov „priameho 
odberateľa“, že podstatou odôvodnenia 
rozsudku nie je „právna kvalifikácia zistených 
a  preukázaných skutkových  okolností, t.j. 
subsumpcia skutkového stavu pod právnu 
normu“, a že odôvodnenie rozsudku najvyššieho 
súdu je vo vzťahu k rozhodujúcej skutkovej 
a právnej otázke sporu irelevantné.  
 
Ústavný súd SR v náleze sp. zn. III. ÚS 311/07 
uviedol: „Po oboznámení sa s obsahom sťažnosti, 
jej prílohami, spisom okresného súdu sp. zn. 29 Cb 
68/2003, ako aj výkladom ustanovení zákona 
o energetike, predovšetkým § 31 a § 32, ústavný 
súd prijal názor, že na uzatvorenie písomnej 
zmluvy medzi dodávateľom tepla a priamym 
odberateľom sa vo vzťahu k tomuto priamemu 
odberateľovi vyžaduje splnenie konkrétnych 
predpokladov, a teda, aby mal zriadenú tepelnú 
prípojku a odberné tepelné zariadenie a odberné 
miesto nachádzajúce sa na sekundárnej strane 
sústavy tepelných zariadení za odovzdávacou 
stanicou a aby rozpočítaval teplo konečným 
spotrebiteľom. Práve nedostatočné preukázanie 
týchto atribútov u B. vytýkal sťažovateľ 
najvyššiemu súdu, pričom svoje tvrdenia  
sa snažil postaviť na právne a skutkovo 
zdôvodnených argumentoch, keď v dovolaní 
(zhrnutí argumentácie z 11. mája 2007) 
podrobne rozobral pojem priamy odberateľ 
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tepla, pričom konkretizoval, aké pojmové znaky 
uňho musia byť splnené, aby bolo možné hovoriť 
o právnom vzťahu spravujúcom sa príslušnými 
ustanoveniami zákona o energetike. Takouto 
formou bolo hľadané u najvyššieho súdu 
vysvetlenie, prečo sa sporný zmluvný vzťah 
nemohol spravovať príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, ale výlučne 
ustanoveniami zákona o energetike. ... Ak teda 
zistený skutkový stav neodôvodňuje naplnenie 
znakov priameho odberateľa u B. alebo jeho 
právneho predchodcu v skúmanom čase, nemôže 
sa stať ani podkladom na hmotnoprávne 
posúdenie tohto vzťahu v zmysle § 32 zákona 
o energetike, ako to vykonal odvolací súd 
a dovolací súd prebral. ... Ústavný súd konštatuje, 
že odôvodneniu najvyššieho súdu chýba 
presvedčivosť vyúsťujúca do jeho 
nepreskúmateľnosti. Najvyšší súd namiesto 
toho, aby odôvodnil kontinuálne prepojenie 
pojmových znakov priameho odberateľa 
a zmluvy podľa § 32 zákona o energetike 
a ich odzrkadlenie sa v spornom právnom 
vzťahu, svoju pozornosť v prevažnej miere 
venoval právnemu postaveniu správcu pri 
vyúčtovávaní tepla, z ktorého „a contrario“ 
vyvodil postavenie B. ako priameho odberateľa. ... 
Podcenenie tejto povinnosti najvyššieho súdu 
vytvoriť presvedčivé rozhodnutie, ktoré spĺňa 
parametre zákonnosti a ústavnosti, zreteľne 
vyvolalo účinky arbitrárnosti a porušenia 
základného práva sťažovateľa na súdnu a inú 
právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, ako aj 
jeho práva na spravodlivé súdne konanie podľa 
čl. 6 ods. 1 dohovoru (bod 1 výroku nálezu).“ 
 
Najvyšší súd teda vôbec nevykonal subsumpciu 
skutkového stavu pod hypotézu právnej normy 
(t.j. pod pojmové znaky „priameho odberateľa“, 
ktoré museli byť naplnené súčasne). Namiesto 
toho rozhodol na základe úvahy, z ktorej vôbec 
nevyplývalo, či sú naplnené pojmové znaky 
v hypotéze právnej normy, a či môže nastúpiť 
následok predpokladaný dispozíciou právnej 
normy. Preto z rozsudku najvyššieho súdu nie je 
jasné, či skutkový stav je alebo nie je prípadom 
predpokladaným hypotézou právnej normy. 
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6. Povinnosť súdu vyrovnať sa s argumentmi a návrhmi 
účastníkov konania 

 
 
Jednou z najdôležitejších súčastí základného 
práva na dostatočné odôvodnenie súdneho 
rozhodnutia je povinnosť súdu vyrovnať sa 
s argumentmi a návrhmi účastníkov súdneho 
konania.74 Iba tým, že súd vo svojom rozhodnutí 
zareaguje na argumenty účastníkov konania, dá 
účastníkom najavo, že boli vypočutí a že sa ich 
argumentmi zaoberal. Táto povinnosť je preja-
vom skutočnosti, že proces právnej argu-
mentácie sa považuje za dialóg (resp. diskurz 
či diskusiu) medzi účastníkmi argumentácie, 
v ktorom účastníci uvádzajú argumenty na pod-
poru určitého stanoviska a proti tomuto 
stanovisku, pričom najlepší z argumentov určí 
výsledok (rozhodnutie vo veci).75 Podľa právnej 
teórie v rámci súdneho procesu má dialóg medzi 
účastníkmi argumentácie určité špecifiká.76 
                                                             
74 Argumenty sa môžu týkať právnych otázok (napr. výkladu zákonného 
ustanovenia) i skutkových otázok (napr. hodnotenia dôkazov). Podľa 
odbornej literatúry „Právní argumentační tvrzení (právní argument) 
v zásadě může vypovídat o obsahu právní normy, právního principu, 
právní zásady, tedy souhrnně vzato o obsahu práva. ... Naproti tomu 
skutkový argument vypovídá ... o právně relevantních skutečnostech.“ In 
HLOUCH, L.: Teorie a realita právní interpretace. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, 
s. 125. 
75 V náleze sp. zn. I. ÚS 243/07 Ústavný súd SR naznačil príklon k téze, že 
právo je argumentatívny fenomén – čo znamená, že k tomu, čo je právom 
(t.j. čo je významom právneho predpisu – právnou normou) sa 
dopracovávame procesom argumentácie, v ktorom súperia rôzne 
argumenty a najlepší a najpresvedčivejší z týchto argumentov nakoniec 
určí výsledok: „Vo všeobecnej rovine nemožno presne vyjadriť hierarchiu 
jednotlivých interpretačných argumentov ani špecifikovať okolnosti, za 
ktorých má mať jednotlivý argument prednosť pred argumentom iným. ... 
Súd musí prihliadať k vzájomným vzťahom jednotlivých do úvahy 
pripadajúcich argumentov a ich úlohu v konkrétnom prípade vyvážiť 
s ohľadom na špecifikum danej kauzy, a nie tieto kritériá iba mechanicky 
aplikovať. Takýto prístup je zároveň prístupom modernej judikatúry, ktorá 
postupne nahrádza formálne legalistický pohľad na právo pohľadom, 
ktorým sa sudca usiluje poskytnúť najlepšie vyargumentovanú odpoveď na 
právne a skutkové otázky, ktoré pred neho strany sporu predložia.“ Tiež 
Viktor Knapp vo svojej „Teórii práva“ hovorí, že „poznanie práva, 
právnych inštitútov atď. a dôsledne ani zistenie quid iuris v určitom 
prípade nemožno odvodiť z axióm, ale je spravidla potrebné sa k nemu 
dopracovať argumentáciou v prospech niektorej z viacerých možností.“ 
Pozri KNAPP, V.: Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 167. 
76 Právna teória uvádza: „Charakteristickým špecifikom pre súdny proces 
je, že navyše k diskusii medzi účastníkmi tu existuje (implicitná) diskusia 
medzi účastníkmi a sudcom, ktorá je zameraná na preverenie toho, či 
protagonistovo tvrdenie môže byť obhájené vo vzťahu ku kritickým 
reakciám, ktoré uvádza sudca v jeho oficiálnom postavení 
inštitucionálneho protivníka. Sudca musí preskúmať, či je tvrdenie 
akceptovateľné vo svetle kritických reakcií druhej strany a či je 
akceptovateľné vo svetle určitých právnych východísk a pravidiel 
hodnotenia, ktoré musia byť zohľadnené pri hodnotení argumentov 
v súdnom procese. ... Keď je rozhodnutie sudcom prezentované, je 
predložené na kritické preverenie publiku, ktorému je [rozhodnutie] 
adresované. Toto početné publikum zahŕňa účastníkov konania, sudcov 
vyšších súdov, iných právnikov a celú odbornú verejnosť [legal community 
as a whole]. Preto sudca za účelom odôvodniť rozhodnutie musí predložiť 
argumenty na podporu tohto rozhodnutia. ... odôvodnenie rozhodnutia 
tvorí časť diskusie medzi sudcom a možnými protivníkmi: stranou, ktorá sa 

Analyzovanie povinnosti súdu vyrovnať sa 
s argumentmi účastníkov konania má pre 
právnu prax veľký význam. Ústavný súd SR má 
totiž právomoc preskúmavať ústavnosť 
rozhodnutí všeobecných súdov a už mnohokrát 
zrušil rozhodnutia všeobecných súdov práve 
z dôvodu, že sa súdy dostatočne nevyrovnali 
s argumentmi účastníkov konania a tým porušili 
základné právo na spravodlivý proces. Tiež 
Európsky súd mnohokrát vyslovil porušenie 
práva na spravodlivý proces preto, že rozhod-
nutia vnútroštátnych súdov sa nevyrovnali 
s argumentmi účastníkov konania. 
 
 

6.1 Obsah povinnosti „vyrovnať sa“ 
s argumentom 
 
Čo vlastne znamená „vyrovnať sa“ s argumen-
tom účastníka konania, naznačujú rozhodnutia 
Európskeho súdu a Ústavného súdu SR. 
 
Európsky súd v rozhodnutí Vetrenko v. Mol-
davsko77 uviedol: „...jednou z požiadaviek článku 
6 Dohovoru na vnútroštátne súdy je, aby sa 
zaoberali najdôležitejšími argumentmi vznese-
nými účastníkmi konania a aby uviedli dôvody 
pre prijatie alebo odmietnutie týchto argu-
mentov. Hoci rozsah, v ktorom sú súdy povinné 
uviesť dôvody sa môže meniť v závislosti od 
osobitných okolností prípadu, opomenutie 
zaoberať sa podstatnými argumentmi alebo 
zjavne svojvoľné (arbitrárne) zaoberanie sa 
takýmito argumentmi, je nezlučiteľné s ideou 
spravodlivého procesu.” 
 
Ústavný súd vo viacerých rozhodnutiach tiež 
bližšie konkretizoval, čo znamená vyrovnať sa 
s argumentmi. Ústavný súd SR v náleze sp. zn. 
                                                                                                
môže chcieť odvolať a sudcom odvolacieho súdu.“  Právna teória ďalej 
uvádza: „V kritickej diskusii účastníci spoločne zaisťujú, že pravidlá 
diskusie sú dodržiavané a spoločne rozhodujú o výsledku hodnotenia           
a výsledku diskusie. V súdnom procese je kvôli nestrannosti úlohou sudcu 
zaistiť, že pravidlá procesu sú dodržané. Je tiež úlohou sudcu zhodnotiť 
argumentáciu a urobiť rozhodnutie o konečnom výsledku. Teda v súdnom 
procese robí sudca sám to, čo účastníci v kritickej diskusii robia spoločne.“ 
Pozri FETERIS, E.: Fundamentals of Legal Argumentation. A Survey of 
Theories on the Justification of Judicial Decisions. Dordrecht : Kluwer 
Academic Publishers, 1999, s. 173 - 174. 
77 Rozhodnutie z 18. mája 2010. 
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IV. ÚS 296/09 uviedol: „V prípade argumentácie 
navrhovateľa obsiahnutej v  žalobe o preskúmanie 
zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu (§ 247 
a nasl. OSP) spochybňujúcej správnosť právnych 
záverov napadnutého rozhodnutia je nevyhnut-
né, aby s jeho myšlienkovými konštrukciami, 
na ktorých je táto argumentácia založená, sa 
všeobecný súd v odôvodnení rozhodnutia v potreb-
nom rozsahu zaoberal a vyporiadal sa s nimi 
a nadväzne na to sa s nimi buď stotožnil, alebo 
ich vyvrátil, resp. spochybnil. Iba takýto prístup 
môže zodpovedať kritériám riadneho odôvod-
nenia rozhodnutia ako jedného zo základných 
atribútov spravodlivého procesu. Ústavný súd SR 
v náleze sp. zn. III. ÚS 311/07, v ktorom posu-
dzoval rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, uvie-
dol, že „rozsudok najvyššieho súdu podrobil prís-
nej konfrontácii s argumentmi sťažovateľa obsia-
hnutými v dovolaní majúc na pamäti, že ... 
účastníkovi konania musí dať odpoveď na pod-
statné otázky a námietky spochybňujúce záve-
ry namietaného rozhodnutia v závažných a sa-
motné rozhodnutie ovplyvňujúcich súvislostiach.” 
 
K tomu, čo znamená vyrovnať sa s argumentami 
účastníka konania, sa výstižne vyjadril na-
príklad aj Najvyšší správny súd ČR v rozsudku 
sp. zn. 2 Afs 24/2005, kde uviedol: „...není–li      
z odůvodnění napadeného rozsudku krajského 
soudu zřejmé, proč soud nepovažoval za 
důvodnou právní argumentaci účastníka 
řízení v žalobě a proč žalobní námitky 
účastníka považuje za liché, mylné nebo 
vyvrácené, nutno pokládat takové rozhodnutí za 
nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů ve 
smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. zejména 
tehdy, jde–li o právní argumentaci, na níž je 
postaven základ žaloby. Soud, který se 
vypořádává s takovou argumentací, ji nemůže 
jen pro nesprávnost odmítnout, ale musí také 
uvést, v čem konkrétně její nesprávnost 
spočívá.“ 
 
Z uvedených rozhodnutí možno podľa nášho 
názoru vyvodiť, že „vyrovnať sa“ s argumentom 
účastníka konania znamená uviesť dôvody pre 
prijatie alebo odmietnutie týchto argumentov. 
Ak súd odmietne nejaký argument účastníka 
konania, musí ho v odôvodnení rozhodnutia 
vyvrátiť resp. aspoň spochybniť, alebo vysvetliť, 
prečo tento argument považuje za irelevantný. 
  

Uvedenie dôvodu pre prijatie alebo odmietnutie 
argumentu účastníka konania je vlastne tiež 
argumentáciou – a to uvádzaním argumentov 
reagujúcich na argumenty účastníka konania. 
Argumenty súdu uvedené pre odmietnutie 
argumentov účastníka konania musia byť jasné, 
zrozumiteľné a dostatočne konkrétne – aby 
naozaj smerovali k vyvráteniu alebo spochyb-
neniu argumentov účastníkov konania. 
 
Za arbitrárne zaoberanie sa argumentmi možno 
považovať napríklad konštatovanie súdu, že argu-
menty účastníka sú nesprávne alebo irelevantné, 
bez toho, aby súd dostatočne vysvetlil, prečo ich 
považuje za nesprávne alebo irelevantné.  
 
Možno tiež konštatovať, že čím je dôkladnejšia  
a podrobnejšia (hlbšia) argumentácia účastníka 
konania, tým musí byť dôkladnejšia aj argu-
mentácia súdu, ak chce súd tieto argumenty 
vyvrátiť alebo spochybniť.78 Ak súd na kon-
krétne a podrobné argumenty účastníka kona-
nia zareaguje iba všeobecným konštatovaním, 
takáto argumentácia súdu nemôže byť pova-
žovaná za konkrétny protiargument a nemôže 
byť ani považovaná za dostatočné vyrovnanie 
sa s argumentmi účastníka konania.  
 
 

6.2 Príklady z judikatúry 
Ústavného súdu SR  
 
Pri vymedzovaní rozsahu povinnosti súdu vyrov-
nať sa s argumentmi účastníkov konania Ústavný 
súd SR a všeobecné súdy často vo svojich 
rozhodnutiach citujú právne vety z rozhodnutí 
Európskeho súdu. Odvolávajú sa najmä                
na rozhodnutia Európskeho súdu vo veciach Ruiz 
Torija v. Španielsko, Van de Hurk v. Holandsko, 
Garcia Ruiz v. Španielsko, Georgiadis v. Grécko, 
Helle v. Fínsko alebo Kraska v. Švajčiarsko.  
 
V náleze sp. zn. I. ÚS 110/07 Ústavný súd SR 
uviedol: „Európsky súd pre ľudské práva v rámci 
svojej judikatúry vyslovil, že „Právo na spra-
vodlivý proces zahŕňa aj právo na odôvodnenie 
súdneho rozhodnutia. Odôvodnenie rozhodnutia 
však neznamená, že na každý argument 
sťažovateľa je súd povinný dať podrobnú 

                                                             
78 Pozri napr. PECZENIK, A.: On Law and Reason. Springer, 2008, s. 113 – 
114. 
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odpoveď. Splnenie povinnosti odôvodniť 
rozhodnutie je preto vždy posudzované so zre-
teľom na konkrétny prípad“ (napr. Georgiadis v. 
Grécko, rozhodnutie z roku 1997). „Právo na 
spravodlivý súdny proces nevyžaduje, aby súd 
v rozsudku reagoval na každý argument 
prednesený v súdnom konaní. Stačí, aby reagoval 
na ten argument (argumenty), ktorý je                   
z hľadiska výsledku súdneho rozhodnutia 
považovaný za rozhodujúci“ (Ruiz Torija 
v. Španielsko, rozsudok z roku 1994).“ Podobne 
v náleze sp. zn. IV. ÚS 296/09 Ústavný súd SR 
uviedol: „Otázka, či súd nevyhovel požiadavke 
odôvodnenia vyplývajúcej z čl. 6 ods. 1 dohovoru, 
môže byť zodpovedaná iba s prihliadnutím 
na okolnosti prípadu. Obdobne argumentuje 
ESĽP napr. vo veci Van de Hurk v. Holandsko 
(sťažnosť č. 16034/90), v ktorom sa uvádza, že 
„... túto povinnosť nemožno ponímať tak, že musí 
byť na každý argument účastníka podrobne 
reagované. Na druhej strane, ak sú v prero-
kovanej veci vznesené závažné právne argu-
menty, je potrebné, aby sa s nimi súd 
vysporiadal.“.“ V rozhodnutí sp. zn. III. ÚS 30/07 
podobne ako v ďalších rozhodnutiach sa 
Ústavný súd SR odvolal na rozhodnutie ESĽP  
vo veci Kraska v. Švajčiarsko: „Z práva  
na spravodlivý proces vyplýva aj povinnosť súdu 
zaoberať sa účinne námietkami, argumentmi 
a dôkazovými návrhmi strán s výhradou, že majú 
význam pre rozhodnutie (rozhodnutie vo veci 
Kraska c. Švajčiarsko z 29. apríla 1993, séria A č. 
254–B, s. 49, § 30).“ 
 
Ústavný súd SR však formuluje obsah a rozsah 
povinnosť vyrovnať sa s argumentmi účastníkov 
konania aj vlastnými slovami.  
 
Ústavný súd SR uvádza nasledovné: „Súčasťou 
obsahu základného práva na spravodlivý proces je 
aj právo účastníka konania na také odôvodnenie 
súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne 
dáva odpovede na všetky právne a skutkovo 
relevantné otázky súvisiace s predmetom 
súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov 
a obranou proti takému uplatneniu“ (napr. IV. 
ÚS 115/03, III. ÚS 119/03, III. ÚS 
209/04).79  V rozhodnutí sp. zn. IV. ÚS 358/09 

                                                             
79 Možno konštatovať, že otázky súvisiace s „uplatnením nárokov“ sú 
argumenty navrhovateľa, ktorými navrhovateľ podopiera svoj nárok 
uplatnený pred súdom. Otázky súvisiace s „obranou proti takému 
uplatneniu“ sú argumenty odporcu, ktorými sa odporca bráni nároku 
uplatnenému navrhovateľom resp. proti navrhovateľovým argumentom. 

Ústavný súd SR uviedol: „V tejto súvislosti 
už ústavný súd uviedol, že všeobecný súd nemusí 
dať odpoveď na všetky otázky nastolené 
účastníkom konania, ale len na tie, ktoré majú 
pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne 
objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia 
bez toho, aby zachádzali do všetkých detailov 
sporu uvádzaných účastníkmi konania.“ (podobne 
II. ÚS 251/04, III. ÚS 209/04). V rozhodnutí sp. 
zn. II. ÚS 200/09 Ústavný súd SR obdobne 
uviedol: „Z uvedeného preto možno vyvodiť záver, 
že odôvodnenie rozhodnutia nemusí dať odpoveď 
na každú poznámku či pripomienku účastníka 
konania, ktorý ju nastolil. Je však nevyhnutné, 
aby spravodlivé súdne rozhodnutie reagovalo 
na podstatné a relevantné argumenty účast-
níka konania a aby mu dalo jasnú a zreteľnú 
odpoveď na riešenie konkrétneho právneho prob-
lému (obdobne napr. II. ÚS 193/06, III. ÚS 198/07).“ 
 
Ústavný súd SR dodáva: „Ak však ide o ar-
gument, ktorý je pre rozhodnutie rozhodujúci, 
vyžaduje sa špecifická odpoveď práve na 
tento argument....“ (napr. II. ÚS 410/06).  
 
Vo vzťahu k dôkazom navrhovaným účastníkmi 
konania Ústavný súd SR v náleze sp. zn. I. ÚS 
114/08 uviedol: „Z formulácie § 132 OSP možno 
vyvodiť, že súd je povinný navzájom si 
odporujúce dôkazy hodnotiť a zdôvodniť, napr. 
prečo niektoré z nich pokladá za nevierohodné, 
prečo niektoré odmietol vziať pri formulovaní 
rozhodnutia do úvahy, prípadne aj prečo sa 
niektorými dôkaznými návrhmi odmietol zao-
berať vôbec. Tieto nedostatky odôvodnenia, spolu 
s tzv. opomenutými dôkazmi  (o ktorých súd v ko-
naní nerozhodol vôbec) zakladajú vadu 
nepreskúmateľnosti rozhodnutia.“ 
 
Hoci sa zdá, že v judikatúre Ústavného súdu SR je 
k dispozícii dostatočné množstvo právnych viet, 
stanovujúcich obsah a rozsah povinnosti vyrov-
nať sa s argumentmi účastníkov konania, tieto 
právne vety väčšinou zostávajú vo všeobecnej 
rovine a nedávajú všeobecným súdom ani účast-
níkom konania dostatočne konkrétnu predstavu 
o obsahu tejto povinnosti. Súdy mnohokrát 
nevedia identifikovať, ktoré argumenty sú 
podstatné resp. ktoré argumenty majú význam 
pre rozhodnutie vo veci, a teda s ktorými 
argumentmi sú súdy povinné sa vyrovnať.  
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Niekedy súdy dokonca iba konštatujú, že argu-
menty predložené účastníkom konania nemajú 
význam pre rozhodnutie vo veci, bez toho, aby 
toto tvrdenie nejako zdôvodnili, a týmito 
argumentmi účastníkov konania sa následne 
vôbec nezaoberajú.80 Takýto postup je zjavným 
porušením základného práva na súdnu ochranu. 
Ústavný súd SR napríklad v náleze sp. zn. III. ÚS 
153/07 uviedol: „Pokiaľ najvyšší súd v odô-
vodnení svojho rozsudku neuviedol (...)  
z akých dôvodov považoval argumentáciu sťažo-
vateľky za „skutkovo i právne bezvýznamnú“, 
postupoval nedôsledne a porušil základné právo 
sťažovateľky na súdnu ochranu...“ 
 
Aby bolo možné presnejšie stanoviť obsah a roz-
sah povinnosti vyrovnať sa s argumentmi a návrh-
mi účastníkov konania, pokúsime sa podrobnejšie 
analyzovať konkrétne rozhodnutia Európskeho 
súdu a Ústavného súdu SR a z nich vyvodiť 
konkrétnejšie pravidlá, ako by sa súdy mali  
vyrovnať s argumentmi účastníkov konania.81 
 
 

6.3 Príklady z judikatúry 
Európskeho súdu  
 
Z judikatúry Európskeho súdu jednoznačne 
vyplýva, že súčasťou práva na dostatočné 
odôvodnenie súdneho rozhodnutia v zmysle čl. 
6 ods. 1 Dohovoru je aj právo účastníkov 

                                                             
80 V uznesení Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 Obdo 30/2010 sa senát 
Najvyššieho súdu SR najprv odvolal na rozhodnutie Európskeho súdu 
Kraska v. Švajčiarsko a uviedol, že rozsah povinnosti súdu zaoberať sa 
námietkami, argumentmi a návrhmi účastníkov je vymedzený tým, že 
musia mať význam pre rozhodnutie veci. Následne však senát iba 
zreprodukoval argumenty dovolateľa a potom bez akéhokoľvek 
bližšieho vysvetlenia a argumentácie konštatoval: „Uvedenú 
argumentáciu žalobcu nemožno objektívne považovať za takú, že by 
vysporiadanie sa s ňou malo význam pre rozhodnutie veci v ktorej 
účastníkov zastupujú erudovaní advokáti.“ Iba na základe tohto 
konštatovania bolo senátom Najvyššieho súdu SR odmietnuté dovolanie 
proti rozhodnutiu krajského súdu, v ktorom dovolateľ namietal, že sa 
krajský súd nevyrovnal s jeho argumentmi, čím porušil jeho právo na 
dostatočné odôvodnenie súdneho rozhodnutia (čo by v zmysle 
judikatúry Najvyššieho súdu SR mohlo zakladať prípustnosť dovolania 
podľa § 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku – z dôvodu, že 
účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred 
súdom). 
81 Mnoho rozhodnutí, ktorými Ústavný súd SR zrušil rozhodnutia 
všeobecných súdov pre nedostatočné vyrovnanie sa s argumentmi 
účastníkov konania je uvedených v analytickom materiále spracovanom 
Ústavným súdom SR. Pozri Analýza ingerencie Ústavného súdu 
Slovenskej republiky do judiciálnej činnosti všeobecných súdov – 
arbitrárnosť (svojvoľnosť) rozhodnutí všeobecných súdov (rok 2009 
a 2010). Košice : Ústavný súd SR, 2011, dostupné na 
http://www.concourt.sk/sk/Dokumenty/2011/D_2011_13.pdf.  
 

súdneho konania, aby sa súd vyrovnal s ich 
argumentmi a návrhmi.  
 
Ako už bolo spomínané vyššie, Európsky súd 
však tiež uvádza: „...článok 6 ods. 1... ukladá súdu 
povinnosť uviesť dôvody pre jeho rozsudok, ale 
nemôže byť chápaný tak, že vyžaduje detailnú 
odpoveď na každý argument.“82 
 
Vo viacerých rozhodnutiach Európsky súd 
uviedol, že ak sa vnútroštátny súd nevyrovnal 
s argumentom alebo návrhom predloženým 
účastníkom konania, „nie je možné zistiť, či súd 
jednoducho opomenul zaoberať sa touto otázkou 
alebo či ho zamýšľal zamietnuť, a ak to bolo jeho 
úmyslom, aké boli dôvody pre takéto rozhod-
nutie“83. V týchto prípadoch Európsky súd vyslo-
vil porušenie práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru.  
 
Obsah a rozsah povinnosti súdu vyrovnať sa s ar-
gumentami účastníkov konania možno vyvodiť 
z nasledujúcich rozhodnutí Európskeho súdu: 
 
Vo veci Ruiz Torija v. Španielsko84 Európsky 
súd posudzoval konanie vnútroštátneho súdu  
o vysťahovaní sťažovateľa pána Toriju 
z nehnuteľnosti, ktorú mal prenajatú. Pán Torija 
sa pred vnútroštátnym súdom bránil proti 
vysťahovaniu dvomi argumentmi. Prvým 
argumentom bolo, že neporušil nájomnú zmluvu 
a teda nie je dôvod na jeho vysťahovanie. 
Druhým argumentom bolo, že od údajného 
porušenia nájomnej zmluvy uplynula taká doba, 
že nárok prenajímateľa na nariadenie 
vysťahovania je premlčaný. Odvolací súd vyhovel 
prenajímateľovi z dôvodu, že podľa neho bola 
nájomná zmluva porušená a nariadil vysťa-
hovanie pána Toriju. K druhému argumentu 
pána Toriju – námietke premlčania – sa však 
odvolací súd vôbec nevyjadril. 
 
Európsky súd rozhodol, že právo vyplývajúce 
z čl. 6 ods. 1 Dohovoru bolo porušené. Európsky 
súd uviedol, že argument pána Toriju, že nárok 
na súdne vysťahovanie bol premlčaný, bol 
urobený písomne a „bol formulovaný dostatočne 
jasným a presným spôsobom“. Európsky súd ďalej 
uviedol, že „nie je jeho úlohou skúmať, či 

                                                             
82 Van de Hurk v. Holandsko, § 61. 
83 Napr. Ruiz Torija v. Španielsko, § 30, Yanakiev v. Bulharsko, § 71, 
podobne Bochan v. Ukrajina, § 82, Hiro Balani v. Španielsko, § 27, Higgins 
v. Francúzsko, § 43. 
84 Rozhodnutie zo dňa 9. decembra 1994. 

http://www.concourt.sk/sk/Dokumenty/2011/D_2011_13.pdf
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námietka premlčania bola opodstatnená 
[well–founded]; posudzovať takéto otázky je 
úlohou národných súdov.“ (§ 30). Európsky súd 
uviedol, že sa „obmedzuje na zistenie, že nie je 
nevyhnutné vykonať takéto skúmanie na to, aby 
bolo možné usúdiť, že tento argument bol 
v každom prípade podstatný [relevant]. Ak  
by Audiencia Provincial [odvolací súd] skonšta-
toval, že argument je opodstatnený, musel by 
nevyhnutne zamietnuť žalobu žalobcu. ... Preto 
keďže otázka premlčania by bola v tomto prípade 
rozhodujúca, odvolací súd sa mal k tomuto 
argumentu vo svojom rozsudku vyjadriť.“ (§ 
30). Európsky súd ďalej uviedol: „Navyše, otázka, 
či žaloba bola premlčaná, spadala do úplne inej 
právnej kategórie ako otázka dôvodov pre 
ukončenie nájomnej zmluvy; preto vyžadovala 
osobitnú a výslovnú odpoveď. Pri absencii takejto 
odpovede je nemožné zistiť, či odvolací súd 
jednoducho opomenul zaoberať sa argumentom, 
že žaloba bola podaná oneskorene alebo či ho 
zamýšľal zamietnuť, a ak toto bolo jeho úmyslom, 
aké boli dôvody pre toto rozhodnutie.“ (§ 30). 
 
Vo veci Hiro Balani v. Španielsko 85  bol 
predmetom sporu prípad, kedy japonská 
spoločnosť „Orient Watch Co. Ltd“ vyrábajúca 
náramkové hodinky požiadala španielsky súd  
o výmaz ochrannej známky „Orient H.W. Balani 
Málaga“, ktorá patrila pani Hiro Balani a ktorá sa 
tiež týkala náramkových hodiniek. V návrhu na 
výmaz japonská spoločnosť tvrdila, že jej 
obchodné meno „Orient“ bolo zaregistrované 
skôr. Pani Hiro Balani okrem iných proti-
argumentov uviedla proti návrhu japonskej 
spoločnosti argument, že je vlastníčkou aj ďalšej 
ochrannej známky „Creacions Orient“ týkajúcej 
sa „napodobnenín výrobkov“ („imitation ar-
ticles“), ktorá bola zaregistrovaná skôr ako 
obchodné meno japonskej spoločnosti, a ktorá 
má prednosť pred právom vyplývajúcim z ob-
chodného mena japonskej spoločnosti. Špa-
nielsky najvyšší súd návrhu japonskej spoloč-
nosti vyhovel, argumenty pani Hiro Balani 
zamietol, avšak na jej argument, že je vlastníčkou 
ďalšej ochrannej známky „Creacions Orient“, 
ktorá má prednosť, vôbec nezareagoval. 
 
Vláda pred Európskym súdom tvrdila, že ar-
gument pani Hiro Balani bol úplne nepodstatný, 

                                                             
85 Rozhodnutie zo dňa 9. decembra 1994. 

a že bezvýznamnosť argumentu jej musela byť 
zrejmá, pretože španielsky najvyšší súd v inom 
obdobnom spore medzi japonskou spoloč-
nosťou a pani Hiro Balani už v minulosti tento 
argument zamietol z dôvodu, že jej ďalšia 
ochranná známka „Creacions Orient“ sa týka 
iného druhu výrobkov, ako sú výrobky, ktoré 
vyrába a predáva japonská spoločnosť. 
 
Európsky súd rozhodol, že právo vyplývajúce 
z čl. 6 ods. 1 Dohovoru bolo porušené. Európsky 
súd konštatoval, že „pani Hiro Balani napadla 
žalobu na výmaz jej ochrannej známky z registra 
okrem iného aj argumentom [submission] 
založeným na prednosti inej ochrannej známky, 
ktorú vlastnila. Tento argument bol prvostup-
ňovému súdu predložený písomne a bol formulo-
vaný dostatočne jasným a presným spôsobom. 
Spolu s ním bol ako dôkaz predložený aj oficiálny 
certifikát.“ Európsky súd uviedol, že „že nie je 
jeho úlohou skúmať, či argument založený na ča-
sovej priorite ochrannej známky „Creacions 
Orient“ bol opodstatnený [well–founded], pretože 
posudzovanie takýchto otázok je úlohou 
národných súdov.“ Európsky súd uviedol, že sa 
„obmedzuje na zistenie, že nie je nevyhnutné 
vykonať takéto skúmanie na to, aby bolo možné 
usúdiť, že tento argument bol v každom 
prípade podstatný [relevant]. Ak by národný 
súd skonštatoval, že argument je opod-
statnený, musel by nevyhnutne zamietnuť 
žalobu žalobcu.“ (§ 28). Európsky súd uviedol, 
že „otázka, či japonská spoločnosť môže presadiť 
svoje právo na obchodné meno „Orient Watch Co. 
Ltd“ voči skoršiemu právu držiteľky ochrannej 
známky „Creacions Orient“ je otázka právna        
a logická, odlišná od otázky, či neskoršia 
ochranná známka „Orient H.W. Balani Málaga“ je 
zluči-teľná s týmto obchodným menom. Preto 
vyžado-vala osobitnú a jasnú odpoveď.“ (§ 28). 
 
Európsky súd uviedol, že „ani skutočnosť, že podľa 
vlády Najvyšší súd už vyjadril rovnaký názor 
v konaní týkajúcom sa tých istých strán v rovnakom 
kontexte, na tomto závere nič nemení.“ (§ 28). 
 
Vo veci Krasulya v. Rusko86  Európsky súd 
posudzoval konanie vnútroštátneho súdu, 
v ktorom bol pán Krasulya odsúdený kvôli 
svojmu článku za trestný čin ohovárania 

                                                             
86 Rozhodnutie z 22. februára 2007. 
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gubernátora Černogorova. V konaní pred 
prvostupňovým trestným súdom pán Krasulya 
argumentoval znaleckým jazykovedným posud-
kom, podľa ktorého jeho článok neobsahoval 
žiadne tvrdenia faktov, ktoré by mohli byť 
predmetom dokazovania, ale iba názory               
a hodnotiace úsudky týkajúce sa činnosti guber-
nátora. Prvostupňový súd odmietol pripustiť 
tento posudok ako dôkaz s argumentom, že zna-
lec nemal osobitnú licenciu na vykonanie jazy-
kovedného posudku. V odvolaní pán Krasulya 
namietal, že zamietnutie dôkazu bolo nedôvod-
né, pretože vnútroštátne právo nepožaduje, aby 
mal znalec osobitnú licenciu na vykonanie 
jazykovedného posúdenia. Odvolací súd však  
na tento argument vo svojom rozhodnutí vôbec 
nezareagoval a potvrdil prvostupňový rozsudok.  
 
Európsky súd rozhodol, že právo vyplývajúce 
z čl. 6 ods. 1 Dohovoru bolo porušené. Európsky 
súd uviedol, že „znalecký posudok bol dôležitým 
dôkazom, ktorý podporoval stanovisko obhajoby 
[sťažovateľa] a ktorý mohol byť rozhodujúcim 
pre určenie toho, či skutky, z ktorých bol 
sťažovateľ obvinený, mali povahu trestného 
činu. Argument sťažovateľa pred odvolacím 
súdom, že znalecký posudok bol prvostupňovým 
súdom nezákonne zamietnutý, bol formulovaný 
jasným a presným spôsobom. Súd si myslí, že 
tento argument vyžadoval osobitnú a jasnú 
odpoveď. ... Úplné mlčanie rozsudku odvolacieho 
súdu ohľadom zákonnosti zamietnutia znaleckého 
posudku je v rozpore s ideou spravodlivého 
procesu, ktorá je základom čl. 6...“. (§ 52) 
 
Vo veci Bochan v. Ukrajina87 Európsky súd 
posudzoval konanie vnútroštátnych súdov 
ohľadom prípadu týkajúceho sa vlastníckeho 
práva sťažovateľky pani Bochan na časť budovy 
a na prislúchajúci pozemok. Vnútroštátne súdy 
rozhodovali otázku, či sťažovateľka oprávnene 
tvrdila, že jej neskorší manžel bol pred svojou 
smrťou vlastníkom predmetnej časti budovy. 
Jedným z argumentov sťažovateľky, ktorým 
podoprela existenciu svojho nároku, bolo 
tvrdenie, že jej manžel legálne získal vlastnícke 
právo k časti budovy, a to na základe 
rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti, 
a preto Spoločnosť nebola oprávnená predať 
predmetnú časť domu. 

                                                             
87 Rozhodnutie z 3. mája 2007. 

Európsky súd v rozhodnutí uviedol, že 
vnútroštátne súdy „...sa nevyjadrili k platnosti 
rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti  
z 2. decembra 1991.“ (§ 83). Európsky súd 
napokon uviedol: „Súd poznamenáva, že otázky 
týkajúce sa platnosti rozhodnutia valného 
zhromaždenia Spoločnosti z 2. decembra 1991  
a zmluvy z roku 1993 sa javili rozhodujúce pre 
výsledok sporu a preto vyžadovali konkrétnu 
[specific] odpoveď. Nie je úlohou súdu rozhodnúť, 
aký by bol najvhodnejší spôsob, ktorým by sa 
vnútroštátne súdy mali vyrovnať s týmito 
otázkami. Ale podľa názoru Súdu vnútroštátne 
súdy tým, že úplne ignorovali argumenty 
sťažovateľky týkajúce sa vyššie uvedených 
otázok, hoci boli konkrétne [specific], relevantné 
[relevant] a závažné [important], nedodržali ich 
povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru uviesť 
dostatočné  dôvody pre ich rozhodnutia.“ (§ 84). 
 
Vo veci Pronina v. Ukrajina88 Európsky súd 
posudzoval konanie na vnútroštátnych súdoch, 
kde sťažovateľka viedla spor so sociálnym úra-
dom o výšku dôchodku. Pred Európskym súdom 
sťažovateľka namietala, že vnútroštátne súdy 
plne nepreskúmali jej argumenty, konkrétne 
argument týkajúci sa výšky jej dôchodku vo 
vzťahu k minimálnemu životnému štandardu 
zakotvenému v čl. 46 ukrajinskej ústavy.  
 
Vláda namietala, že čl. 6 ods. 1 Dohovoru 
nezaväzuje vnútroštátne súdy dať podrobnú 
odpoveď na každý argument uvedený v žalobe. 
Vláda namietala, že hoci sťažovateľka spomenula 
ustanovenie ústavy v žalobe a v odvolaní, počas 
súdneho pojednávania sa k tejto otázke ústne 
vôbec nevyjadrila, ale svoj nárok zdôvodňovala 
odvolávaním sa na zákon o dôchodkoch. Vláda 
tvrdila, že iba zmienka o jej ústavných právach 
v jej písomných podaniach nezaväzovala súdy 
skúmať podrobne túto otázku. 
 
Európsky súd uviedol: „Sťažovateľka sa osobitne 
odvolala na ustanovenie článku 46 ústavy, ktoré 
stanovuje, že jej dôchodok nemôže byť nižší ako 
minimálny životný štandard. Ale vnútroštátne 
súdy sa vôbec nepokúsili analyzovať 
sťažovateľkin nárok z tohto pohľadu, napriek 
tomu, že sa na to sťažovateľka odvolávala na 
každom stupni súdneho konania. Nie je úlohou 

                                                             
88 Rozhodnutie zo dňa 18. júla 2006. 
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Súdu rozhodnúť, aký by bol najvhodnejší spôsob, 
ako by sa vnútroštátne súdy mali s týmto 
argumentom vyrovnať. Ale podľa názoru Súdu, 
vnútroštátne súdy tým, že toto tvrdenie úplne 
ignorovali, hoci bolo konkrétne [specific], týkalo 
sa veci [pertinent], a bolo závažné [important], 
porušili svoje povinnosti vyplývajúce z čl. 6 ods. 1 
Dohovoru.“ (§ 25). 
 
V rozhodnutí Huseyn a iní v. Azerbajdžan89 
Európsky súd uviedol: „Pokiaľ ide o policajtov, 
ktorí svedčili proti sťažovateľom, súd konštatuje, 
že ich svedectvo bolo najprv získané v pred-
súdnom konaní formou výpovede. Obhajoba 
vzniesla závažné a odôvodnené námietky, 
jednak voči spôsobu, akým boli tieto výpovede 
získané a jednak voči ich obsahu, keďže 
niektoré z nich vyzerali, akoby ich získal rovnaký 
vyšetrovateľ v rovnakom čase (čo bolo buď 
nemožné, alebo nelegálne) a zároveň boli zhodné, 
takmer slovo od slova. Zdá sa však, že Porotný 
súd sa touto námietkou vôbec nezaoberal 
a nevzal ju do úvahy, pričom na základe 
týchto výpovedí svedkov odsúdil sťažo-
vateľov. Porotný súd tak zlyhal pri tom, ako 
posúdil otázku týkajúcu sa prípustnosti týchto 
výpovedí ako dôkazov a zároveň otázku týkajúcu 
sa spoľahlivosti, dôveryhodnosti a osobnej 
integrity tých svedkov, ktorí údajne podpísali 
rovnaké výpovede. Obe tieto otázky, ktoré boli 
vznesené v námietkach sťažovateľov, by v prí-
pade, že by tieto námietky boli úspešné, mohli byť 
schopné ovplyvniť celkové posúdenie veci  
zo strany tribunálu ohľadom toho, či 
existovali dostatočne silné dôkazy na pre-
ukázanie viny sťažovateľov.“ (§ 205) 
 
Európsky súd ďalej v rozhodnutí uviedol: „Keď 
boli predvolaní svedčiť na súdnom pojednávaní, 
väčšina policajných a vojenských dôstojníkov 
údajne uviedla tvrdenia, ktoré boli v rozpore s ich 
výpoveďou vykonanou v predsúdnom konaní, 
rovnako ako s audiovizuálnym dôkazom pred-
loženým prokurátorom (...) Ako vyplýva zo zá-
pisnice zo súdneho pojednávania, obhajoba 
opakovane poukazovala na tieto nezrovnalosti 
a tvrdila, že svedkovia klamali. Súd konštatuje, že 
rozpory v tvrdeniach svedkov, ktoré boli 
urobené v rôznom čase, ako aj vážne rozpory 
medzi rôznymi typmi dôkazov predložených 

                                                             
89 Rozhodnutie zo dňa 26. júla 2011. 

obžalobou, zakladajú vážny dôvod pre 
spochybnenie dôveryhodnosti svedka a dô-
kaznej hodnoty jeho svedectva ako takého; 
takáto pochybnosť predstavuje námietku 
schopnú ovplyvniť posúdenie skutkových 
okolností prípadu založených na takýchto 
dôkazoch a nakoniec aj výsledok súdneho 
procesu. Súd však konštatuje, že Porotný súd sa 
vo svojom rozsudku vôbec nevyjadril k ná-
mietkam obhajoby v tomto ohľade a ako 
vyplýva z písomností v spise, vôbec sa ani 
nepokúsil vziať do úvahy žiadne z tvrdení 
obhajoby o nezrovnalostiach v svedectvách 
týchto svedkov obžaloby. Toto opomenutie bolo 
ešte viac viditeľné vzhľadom k tomu, že Porotný 
súd vo svojom rozsudku skutočne analyzoval 
niektoré nezrovnalosti vo výpovediach svedkov 
obhajoby (pozri bod 66 vyššie), avšak 
nepredložil žiadne dôvody, prečo námietky 
obhajoby týkajúce sa svedkov obžaloby neboli 
preskúmané a prečo považoval tvrdenia  
o rozporoch vo výpovediach svedkov obžaloby 
za nepodstatné.“ (§ 206) 
 
Európsky súd napokon uviedol: „Za týchto 
okolností Súd nemôže vyvodiť iné, než že 
vzhľadom na povahu a podstatu námietok 
obhajoby vznesených proti vyššie uvedeným 
skupinám svedkov, bol vnútroštátny súd povinný 
poskytnúť odpovede na tieto námietky a že pri 
absencii takýchto odpovedí právo sťažovateľov 
mať primeranú možnosť spochybniť svedkov 
svedčiacich proti nim a právo na dostatočne 
odôvodnené rozhodnutie, bolo porušené.“ (§ 207) 
 
V rozhodnutí Ilyadi v. Rusko90 Európsky súd 
posudzoval prípad, kedy bol sťažovateľ 
obžalovaný za to, že predal falšovanú zmenku 
istému pánovi P., o ktorom sa neskôr ukázalo,  
že išlo o policajného kapitána, ktorý vystupoval  
v úlohe perspektívneho kupca zmenky. 
Sťažovateľ však nemal možnosť klásť otázky 
kapitánovi P. počas žiadneho štádia súdneho 
procesu, neuskutočnila sa ani konfrontácia medzi 
sťažovateľom a kapitánom. Na poslednom 
pojednávaní prokurátor oznámil, že kapitán P. 
bol poslaný na ďalšiu misiu a preto sa súdu už 
nezúčastní, čo súd akceptoval ako dostatočný 
dôvod pre jeho neprítomnosť. Počas veľkej časti 
procesu sťažovateľ a jeho advokát nevzniesli 

                                                             
90 Rozhodnutie zo dňa 5. mája 2011. 
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pochybnosti o identite a spoľahlivosti kapitána P. 
ako svedka. Po rozsudku Obvodného súdu však 
sťažovateľov obhajca zistil, že podľa oddelenia 
ľudských zdrojov moskovskej polície kapitán P. 
nebol ich zamestnancom. 
 
Európsky súd v rozhodnutí uviedol: „Keďže 
v tom čase už bol vydaný prvostupňový rozsudok, 
jediná možnosť pre sťažovateľa, ohľadom 
problému s vierohodnosťou svedka, bolo 
upozorniť na to odvolací súd, čo sťažovateľ aj 
urobil. Vo svojom rozsiahlom odvolaní sa 
sťažovateľ okrem iného vyjadril, že doka-
zovanie bolo nedostatočné, pretože jediný 
svedok, ktorý by potvrdil jeho účasť  
v transakcii, kapitán P., sa neobjavil na súde  
a že jeho vierohodnosť bola spochybnená, 
keďže Rada nebola schopná overiť jeho 
totožnosť, ako ani to, či bol zamestnaný 
v moskovskej polícii.“ (§ 43) 
 
Európsky súd ďalej uviedol: „Podanie 
sťažovateľa ohľadom spoľahlivosti tohto 
svedka obžaloby bolo podané písomne  
a formulované dostatočne jasným a presným 
spôsobom. Okrem toho, na jeho podporu bol 
predložený aj listinný dôkaz z personálneho 
oddelenia. Mestský súd v Moskve, ako odvolací 
súd, bol podľa platného procesného práva 
povinný (pozri odsek vyššie) preskúmať všetky 
tvrdenia obsiahnuté v odvolaní a vydať 
odôvodnené rozhodnutie, v ktorom sa s nimi 
vysporiada. Avšak s ohľadom na túto dôležitú 
otázku, rozsudok Mestského súdu v Moskve 
obsahuje iba stručné všeobecne formulované 
odseky. Aj keď svedok P. v ňom je podľa mena 
spomenutý, na tvrdenia sťažovateľa ani na 
predložené dôkazy týkajúce sa spoľahlivosti 
tohto svedka, súd takmer vôbec nereagoval 
a nijak sa s nimi nevysporiadal.“ (§ 44) 
 
Európsky súd ďalej uviedol: „Vzhľadom  
k absencii audiozáznamu zo súdneho 
pojednávania  a stručnosti rozhodnutia  
o odvolaní, nie je možné zistiť, či sa Mestský súd 
zabudol vysporiadať s časťou argumentácie 
sťažovateľa obsiahnutej v jeho odvolaní, alebo či 
Mestský súd skutočne aj preskúmal tvrdenia 
žalobcu a ním navrhnuté dôkazy v plnom 
rozsahu, avšak zabudol sa o tom vo svojom 
rozhodnutí zmieniť a uviesť konkrétne dôvody 
zamietnutia odvolania (porov. Ruiz Torija, pozri 

vyššie, § 30).“ (§ 46) Napokon Európsky súd 
uviedol: „S ohľadom na vyššie uvedené tak Súd 
musí konštatovať, že konkrétne a relevantné 
tvrdenia sťažovateľa, ako aj ním  
predložené dôkazy o vierohodnosti svedka 
obžaloby, nevyvolali dostatočne konkrétne  
a jednoznačné odpovede zo strany Mestského 
súdu vo vnútroštátnom konaní. Došlo tak  
k obmedzenie práva na obhajobu v takom 
rozsahu, ktorý je nezlučiteľný so zárukou 
spravodlivého procesu a vedie preto k porušeniu 
článku 6 § 1 Dohovoru.“ (§ 47) 
 
V rozhodnutí vo veci Antonescu v. Ru-
munsko 91  Európsky súd uviedol: „V prejed-
návanej veci je potrebné určiť, či argument 
sťažovateľa, že jeho obhajoba advokátom 
zastupujúcim ho v prvostupňovom konaní údajne 
nebola riadna, by mohol byť rozhodujúci pre 
výsledok odvolacieho konania. V tejto súvislosti je 
potrebné uviesť, že vzhľadom na to, že 
vnútroštátne právo neukladá v tejto veci 
povinné zastúpenie advokátom, spôsob 
vedenia takéhoto zastúpenia nemôže byť 
dôvodom na zrušenie rozsudku prvo-
stupňového súdu. Navyše, zrušenie rozsudku 
prvostupňového súdu nebolo jediným 
prostriedkom nápravy údajných procesných 
zlyhaní pred prvostupňovým súdom, berúc  
do úvahy, že podanie opravného prostriedku 
týkajúceho sa právnych otázok [appeal on points 
of law] zabezpečilo sťažovateľovi možnosť 
úplného preskúmania veci odvolacím súdom. Súd 
má teda za to, že v konkrétnych okolnostiach 
prípadu, opomenutie odvolacieho súdu 
poskytnúť konkrétnu odpoveď ohľadom 
námietky sťažovateľa, že jeho obhajoba advo-
kátom zastupujúcim ho v prvostupňovom konaní 
údajne nebola riadna, nebolo rozhodujúce pre 
výsledok prípadu. Okrem toho, súd berie do 
úvahy, že v odvolacom konaní bol sťažovateľ 
zastúpený advokátom, ktorého si zvolil, a že mal 
možnosť na tomto stupni konania predložiť 
dôkazy na svoju obhajobu, a tiež ústne a písomne 
sa vyjadriť. Odvolací súd v súlade so zákonom,    
aj keď sa nevyrovnal s týmto špecifickým 
dôvodom odvolania, pristúpil k úplnému 
preskúmaniu skutkových a právnych aspektov 
tohto prípadu    a potvrdil rozsudok 
prvostupňového súdu.“ Z týchto dôvodov 

                                                             
91 Rozhodnutie zo dňa 8. februára 2011. 



 

 
40 

 

 

 
 

KVALITATÍVNE POŽIADAVKY NA ODÔVODNENIE SÚDNEHO ROZHODNUTIA (VYBRANÉ OTÁZKY) 

Európsky súd odmietol sťažnosť sťažovateľa 
ako neprijateľnú. 
 
 

6.4 Zhrnutie pravidiel týkajúcich 
sa povinnosti vyrovnať sa 
s argumentmi 
 
Z vyššie uvedenej judikatúry Európskeho súdu  
a Ústavného súdu SR vyplýva, že vnútroštátny 
všeobecný súd sa musí v odôvodnení svojho 
rozhodnutia vyrovnať s argumentom (resp. dať 
odpoveď na argument), ktorý je 
 
a) „relevantný“ „podstatný“, „významný“ resp. 
„týkajúci sa veci“ („relevant“, „important“, 
„pertinent“) a ktorý je zároveň 
 
b) „konkrétny“ („specific“) resp. „formulovaný 
dostatočne jasným a presným spôsobom“ 
(„formulated in a sufficiently clear and precise 
manner“). 
 
Európsky súd ani Ústavný súd SR však 
neposudzujú, či je argument aj naozaj 
„opodstatnený“ („well–founded“) resp. „vecne 
správny“. Posudzovanie otázky, či je argument 
aj naozaj vecne správny, je vecou tzv. 
podústavného a nie ústavného práva a je úlohou 
vnútroštátnych súdov. 
 
 

6.4.1 Relevantnosť argumentu 
 
Z judikatúry Európskeho súdu možno vyvodiť, 
aký argument je považovaný za „relevantný“, 
podstatný  resp. významný a týkajúci sa veci 
(súvisiaci s vecou). 
 
Európsky súd napríklad uviedol, že v prípade, že 
účastník konania uplatnil námietku premlčania, 
„tento argument [submission] bol v každom 
prípade podstatný [relevant]. Ak by Audiencia 
Provincial [odvolací súd] skonštatoval, že 
argument je opodstatnený [well–founded], 
musel by nevyhnutne zamietnuť žalobu 
žalobcu. ... Preto keďže otázka premlčania by 
bola v tomto prípade rozhodujúca, odvolací 
súd sa mal k tomuto argumentu vo svojom 
rozsudku vyjadriť.“ (Ruiz Torija v. Španielsko, 
§ 30). V ďalšom prípade Európsky súd uviedol, 

že ak účastník konania v konaní týkajúcom sa 
ochrannej známky vzniesol argument, že vlastní 
ochrannú známku, ktorá sa týka predmetných 
výrobkov a ktorá má časovú prioritu, „tento 
argument bol v každom prípade podstatný 
[relevant]. Ak by národný súd skonštatoval, že 
argument je opodstatnený, musel by ne-
vyhnutne zamietnuť žalobu žalobcu.“ (Hiro 
Balani v. Španielsko, § 28). V ďalšom prípade 
Európsky súd uviedol, že ak v konaní  
o určení vlastníctva budovy účastníčka konania 
argumentuje rozhodnutím valného zhromažde-
nia, ktorým bola budova predaná jej manželovi 
a neplatnosťou zmluvy, ktorou bola budova 
predaná inej osobe, „otázky týkajúce sa platnosti 
rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti  
z 2. decembra 1991 a zmluvy z roku 1993 sa 
javili rozhodujúce pre výsledok sporu a preto 
vyžadovali konkrétnu  odpoveď.“ (Bochan       
v. Ukrajina, § 84). V ďalšom prípade Európsky 
súd uviedol, že ak v súdnom konaní týkajúcom 
sa trestného činu ohovárania účastník konania 
argumentuje, že znalecký jazykovedný posudok, 
ktorý svedčil pre jeho nevinu, nebol v rozpore 
so zákonom pripustený ako dôkaz, tak 
„...znalecký posudok bol dôležitým dôkazom, 
ktorý podporoval stanovisko obhajoby [sťažo-
vateľa] a ktorý mohol byť rozhodujúcim pre 
určenie toho, či skutky, z ktorých bol 
sťažovateľ obvinený, mali povahu trestného 
činu. ... Súd si myslí, že tento argument vyžadoval 
osobitnú a jasnú odpoveď.“ (Krasulya v. Rusko,   
§ 52). V ďalšom prípade Európsky súd uviedol, 
že „...rozpory v tvrdeniach svedkov, ktoré boli 
urobené v rôznom čase, ako aj vážne rozpory 
medzi rôznymi typmi dôkazov predložených 
obžalobou, zakladajú vážny dôvod pre 
spochybnenie dôveryhodnosti svedka a dôkaznej 
hodnoty jeho svedectva ako takého; takáto 
pochybnosť predstavuje námietku schopnú 
ovplyvniť posúdenie skutkových okolností 
prípadu založených na takýchto dôkazoch  
a nakoniec aj výsledok súdneho procesu.“ 
(Huseyn a iní v. Azerbajdžan, § 206). 
 
Ako vyplýva z vyššie citovaných rozhodnutí 
Európskeho súdu, za „relevantný“ argument je 
považovaný taký argument, ktorý ak by bol 
vnútroštátnym všeobecným súdom vyhod-
notený ako „opodstatnený“ (vecne správny), 
malo by to vplyv na rozhodnutie vnútro-
štátneho súdu (súd by napr. zamietol žalobu). 
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Ako vidieť, vplyv argumentu na rozhodnutie je 
formulovaný iba podmieňovacím spôsobom. 
Vyplýva to zo skutočnosti, že Európsky súd ani 
Ústavný súd SR nie sú povolané hodnotiť 
opodstatnenosť resp. vecnú správnosť 
argumentov, pretože ide o vec nie ústavného, 
ale „podústavného“ (resp. „jednoduchého“) 
práva. Hodnotenie opodstatnenosti resp. vecnej 
správnosti argumentov je v kompetencii 
vnútroštátnych všeobecných súdov. Z toho 
vyplýva, že „relevantný“ je taký argument,          
o ktorom nemusí byť v čase jeho predloženia 
vnútroštátnemu súdu jasné, že je naozaj 
„opodstatneným“ (teda vecne správnym) 
argumentom, ale stačí, aby potenciálne mohol 
byť opodstatneným resp. vecne správnym 
argumentom. Nejde teda o aktuálny vplyv 
argumentu na rozhodnutie súdu, ale iba 
potenciálny vplyv argumentu na rozhodnutie 
súdu. Príklad možno uviesť na rozhodnutí 
Európskeho súdu Ruiz Torija v. Španielsko. 
Európsky súd neposudzoval, či je námietka 
premlčania naozaj opodstatnená resp. vecne 
správna (t.j. či je naozaj pravda, že nárok 
žalobcu bol premlčaný) alebo či je 
neopodstatnená (či to nie je pravda), iba 
konštatoval, že ak by bola pravda, že nárok je 
premlčaný, viedlo by to k zamietnutiu žaloby. Aj 
keď sa argument neskôr ukáže ako 
neopodstatnený (napr. ak sa ukáže tvrdenie 
o tom, že nárok bol premlčaný, ako nepravdivé), 
ide o relevantný argument, pretože ak by tento 
argument bol teoreticky vyhodnotený ako 
opodstatnený (ak by bolo „náhodou“ pravda, že 
nárok je premlčaný), malo by to vplyv na 
rozhodnutie vnútroštátneho súdu vo veci (t.j. 
spôsobilo by to zamietnutie žaloby). 
 
Podľa právnej teórie „informácia je vo vzťahu 
k určitému tvrdeniu relevantná vtedy, keď 
ovplyvňuje, pozitívne alebo negatívne, 
možnosť, že toto tvrdenie je pravdivé“. 92 
Rovnako podľa iného názoru právnej teórie 
„jedno tvrdenie je dialekticky relevantné k inému 
tvrdeniu ak je tu zároveň reťaz uvažovania 
[chain of reasoning] ktorá vedie od jedného 
tvrdenia k druhému. ... Teda potenciálne jedno 
tvrdenie môže byť použité na preukázanie 

                                                             
92 WOODS, J.: Relevance in Law: A Logical Perspective, s. 4, dostupné na 
http://www.johnwoods.ca/Relevance%20in%20the%20Law%20A
%20Logical%20Perspective.pdf.  

alebo vyvrátenie druhého.“ 93  Podľa právnej 
teórie je napríklad dôkaz relevantný vtedy, „keď 
má určitú tendenciu... urobiť tvrdenie, pre 
ktoré je predložený, viac pravdepodobným, 
než by sa toto tvrdenie javilo v prípade, že by 
tento dôkaz nebol prítomný.“ 94  Pri zložitejšej 
argumentácii, v rámci ktorej sú argumenty ešte 
podporované viacerými subargumentmi (pod-
argumentmi), by malo byť určité tvrdenie 
relevantné aspoň v rámci subargumentu.95 
 
Aby mohol byť argument relevantný vo vzťahu 
k prejednávanému právnemu prípadu, musí 
súvisieť resp. musí sa týkať otázky riešenej 
v tomto právnom prípade. Podľa právnej 
teórie informácia je nesúvisiaca „ak sa týka 
záležitosti, ktorá nemusí byť rozhodnutá 
v predmetnom konaní“. 96  Podľa ďalšieho  
názoru právnej teórie „...lze použít v daném 
argumentačním řetězci pouze takové argumenty, 
které se vztahují ke skutkovým a právním 
otázkám případu, či které alespoň volně souvisejí 
s řešeným případem. „Souvislost“ zde znamená 
schopnost ovlivnit podobu argumentačního 
závěru v daném argumentačním řetězci. 
Argument, který tuto schopnost postrádá, 
nesouvisí s věcí samou a je v daném řetězci 
redundantní či irelevantní.“97 
  
Na základe uvedeného možno podľa nášho názo-
ru konštatovať, že argument účastníka konania 
je relevantný vo vzťahu k právnemu prípadu 
prejednávanému súdom, ak môže spôsobiť buď 
vyhovenie žalobe alebo zamietnutie žaloby –     
t.j. napr. podporiť, spochybniť alebo vyvrátiť 

                                                             
93 WALTON, D. N.: Argumentation and Theory of Evidence. dostupné aj na 
http://www.dougwalton.ca/papers%20in%20pdf/00argumentatio
n_evidence.pdf.  
94 WOODS, J.: Relevance in Law: A Logical Perspective, s. 5. 
95 Podľa právnej teórie „relevantnosť“ premís argumentu pre záver 
argumentu znamená, že „každá premisa musí byť priamo alebo 
nepriamo relevantná pre záver“. Právna teória ďalej uvádza: „Argument 
môže zahŕňať niekoľko podargumentov [subarguments]. V tomto prípade 
záver, ktorý musí byť nakoniec zdôvodnený, sa nazýva hlavný záver [main 
conclusion], kým tie tvrdenia, ktoré podporujú hlavný záver ako premisy, 
sú podporené inými dôvodmi a preto sa nazývajú podzáver 
[subconclusion]. Priama relevancia znamená, že premisa musí byť 
relevantná pre hlavný záver. Nepriama relevancia znamená, že premisa 
musí byť prinajmenšom relevantná pre podzáver ako premisa 
podargumentu.“ Pozri XIONG, M. – ZHAO, Y.: A Defeasible Pragma-
Dialectical Model of Argumentation. s. 3, dostupné na 
http://logic.sysu.edu.cn/Article/UploadFiles/200709/2007090623
0816113.pdf.  
96 WOODS, J.: Relevance in Law: A Logical Perspective, s. 7. 
97 HLOUCH, L.: Teorie a realita právní interpretace. Plzeň : Aleš Čeněk, 
2011, s. 156. 

http://www.johnwoods.ca/Relevance%20in%20the%20Law%20A%20Logical%20Perspective.pdf
http://www.johnwoods.ca/Relevance%20in%20the%20Law%20A%20Logical%20Perspective.pdf
http://www.dougwalton.ca/papers%20in%20pdf/00argumentation_evidence.pdf
http://www.dougwalton.ca/papers%20in%20pdf/00argumentation_evidence.pdf
http://logic.sysu.edu.cn/Article/UploadFiles/200709/20070906230816113.pdf
http://logic.sysu.edu.cn/Article/UploadFiles/200709/20070906230816113.pdf
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argumenty žalobcu uvedené v žalobe a pod-
porujúce jeho žalobný nárok.98 
 
Každý právny argument (t.j. argument týkajúci 
sa obsahu právnej normy alebo právneho 
princípu) musí vychádzať z nejakej platnej 
právnej normy alebo z právneho princípu.99 
Ak argument nevychádza z právnej normy alebo 
z právneho princípu, nemožno ho považovať za 
právny. Takýto argument nie je v právnej 
argumentácii relevantný, pretože nie je schopný 
ovplyvniť riešenie právnej otázky (t.j. otázky, čo 
je v okolnostiach konkrétneho prípadu v súlade 
s právom) a nie je schopný podporiť nárok 
žalobcu, ani spochybniť či vyvrátiť argumenty 
žalovaného. Súd však musí vo svojom 
rozhodnutí vysvetliť, prečo považuje určitý 
argument za irelevantný, resp. bezvýznamný 
(napr. uviesť, že tento argument nevychádza zo 
žiadnej právnej normy alebo že vychádza 
z neplatnej právnej normy). Ako bolo uvedené 
vyššie, Ústavný súd SR napr. v náleze sp. zn. III. 
ÚS 153/07 uviedol: „Pokiaľ najvyšší súd  
v odôvodnení svojho rozsudku neuviedol (...)  
z akých dôvodov považoval argumentáciu 
sťažovateľky za „skutkovo i právne bezvýz-
namnú“, postupoval nedôsledne a porušil základ-
né právo sťažovateľky na súdnu ochranu...“ 
 
 

6.4.1.1 Vzťahy medzi argumentmi 
 
Aby bolo možné presnejšie určiť, či určitý 
argument môže podporiť, spochybniť alebo 
vyvrátiť iný argument, a teda či je vo vzťahu 
k tomuto druhému argumentu „relevantný“, je 
potrebné si ujasniť, aké môžu existovať 
vzťahy medzi argumentmi.100  

                                                             
98 Ako už bolo uvedené vyššie, argument môže byť právny alebo 
skutkový, teda môže sa týkať obsahu právnej normy alebo sa môže týkať 
skutkového stavu. 
99 Ide o jednu zo základných pravidiel právnej argumentácie. Pozri 
ALEXY, R.: A Theory Of Legal Argumentation. A Theory of Rational 
Discourse as Theory of Legal Justification. Oxford : Clarendon Press, 
1989, s. 223. 
100 Vo vzťahoch medzi argumentmi sú významné konflikt medzi 
argumentmi, vzájomné porovnanie sily medzi dvomi argumentmi             
a určenie záverečného postavenia argumentu po vzájomnej interakcii 
medzi všetkými argumentmi – teda po ukončení argumentačného 
dialógu. Pozri napr. PRAKKEN, H. – SARTOR, G.: A Dialectical Model of 
Assessing Conflicting Arguments in Legal Reasoning. In: Artificial 
Intelligence and Law 4, 1996, s. 331 - 368; PRAKKEN, H.: Modelling 
Defeasibility in Law: Logic or Procedure? In: Fundamenta Informaticae 
48, s. 253 – 271; PRAKKEN, H. – SARTOR, G.: The Role of Logic in 
Computational Models of Legal Argument: A Critical Survey. In: KAKAS, 
A. – SADRI, F. (ed.): Computational Logic: Logic Programming and 
Beyond. Essays in Honour of Robert A. Kowalski – Part II., s. 342 – 380. 

Aby mohol byť určitý argument „proti-
argumentom“ vo vzťahu k inému argumentu, 
musí medzi týmito dvomi argumentmi existovať 
„konflikt“ (kolízia). Môžu existovať dva druhy 
konfliktu medzi argumentmi. Argument môže 
viesť k záveru, ktorý je nezlučiteľný                 
so záverom druhého argumentu, nastane 
situácia, že oba argumenty vedú k navzájom 
nezlučiteľným záverom – teda takýto argument 
napáda priamo záver druhého argumentu 
(takýto argument sa nazýva „rebutter“, pretože 
závery oboch argumentov sa navzájom 
vyvracajú, a celá situácia sa nazýva „rebutting 
collision“). 101  Alebo môže argument viesť 
k záveru, že z premís druhého argumentu 
nemožno vyvodiť záver tohto druhého 
argumentu resp. že premisy argumentu 
nepodporujú záver argumentu – teda záver 
prvého argumentu „podkopáva“ záver druhého 
argumentu (takýto argument sa nazýva „under-
cutter“ a celá situácia sa nazýva „undercutting 
collision“). 102  Ak sú argumenty v jednom z 
vyššie spomínaných vzťahov, znamená to, že 
jeden argument „napáda“ („attack“) druhý 
argument.103 
 
Skutočnosť, že jeden argument napáda 
druhý argument, ešte nehovorí nič o sile 
týchto argumentov a o tom, ktorý z nich je 

                                                                                                
Berlin : Springer, 2002, dostupné aj na 
http://www.cs.uu.nl/groups/IS/archive/henry/kowalskivolume.pd
f alebo SARTOR, G.: Legal Reasoning. A Cognitive Approach to the Law. A 
Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence, Volume 5. 
Dordrecht : Springer, 2005. 
101 Situácia „rebutting collision“ nastáva napríklad v prípade, ak niekto 
argumentuje ustanovením právneho predpisu vyššej právnej sily, 
z ktorého vyplýva niečo iné ako z predpisu nižšej právnej sily (lex 
superior derogat legi inferiori). Záver tohto argumentu pomocou „lex 
superior“ priamo napáda záver argumentu urobeného pomocou „lex 
inferior“. 
102 Situácia „undercutting collision“ je zvyčajne založená na výnimke 
z aplikácie všeobecného pravidla. Môže ísť napríklad o ustanovenie, 
ktoré hovorí, že v určitých špecifických situáciách sa všeobecné pravidlo 
neuplatní. Ide napríklad o ustanovenie § 418 ods. 2 Občianskeho 
zákonníka stanovujúce, že za škodu nezodpovedá osoba, ktorá túto 
škodu spôsobila v nutnej obrane proti hroziacemu alebo trvajúcemu 
útoku. Argumentácia ustanovením stanovujúcim výnimku zo 
všeobecného pravidla tak vedie k záveru, že hoci je splnená hypotéza 
všeobecného pravidla (je splnená hypotéza právnej normy v § 420 
Občianskeho zákonníka, že osoba porušila právnu povinnosť počínať si 
tak, aby nedošlo k škode, ktorá je stanovená v § 415 Občianskeho 
zákonníka), nemožno aplikovať jeho dispozíciu stanovenú v § 420 
Občianskeho zákonníka (teda osoba nemôže byť zodpovedná za 
spôsobenú škodu). Argumentácia výnimkou teda „podkopáva“ 
vyvodenie záveru argumentu založeného na všeobecnom pravidle 
z premís argumentu. 
103 SARTOR, G.: Legal Reasoning. A Cognitive Approach to the Law. A 
Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence, Volume 5. 
Dordrecht : Springer, 2005, s. 679. 

http://www.cs.uu.nl/groups/IS/archive/henry/kowalskivolume.pdf
http://www.cs.uu.nl/groups/IS/archive/henry/kowalskivolume.pdf
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silnejší. 104  Pri vzájomnom porovnávaní sily 
medzi dvomi argumentmi, ktoré sú v konflikte, 
môžu nastať situácie, že protiargument môže 
argument buď „poraziť“ („strictly defeat“) 
alebo „spochybniť“ („defeat“).  
 
Pri konečnom hodnotení argumentov  
po skončení argumentačného dialógu (sporu) 
môžu mať argumenty nasledujúci status: 
 
 „víťazný“ resp. „obhájený“ argument 

(„winning“ resp. „justified“) – ide  
o argument, ktorý je silnejší ako druhý 
argument a z toho dôvodu tento iný 
argument poráža („strictly defeat“), 
 

 „udržateľný“ argument („defensible“) – ide 
o argument, ktorý nie je silnejší, ale ani 
slabší ako druhý argument, a teda 
v dôsledku toho tento druhý argument 
spochybňuje („defeat“), 
 

 „porazený“ argument („overruled“ resp. 
„losing“) – ide o argument, ktorý je slabší 
ako druhý argument a je týmto druhým 
argumentom porazený.105 

 
 

6.4.1.2 Vedenie argumentačného dialógu 
a hodnotenie jeho výsledku 
 
Dôležitou skutočnosťou je, že v procese právnej 
argumentácie pred súdom sa povinnosť 
účastníkov konania uvádzať argumenty môže 
meniť v závislosti od štádia argumentácie  
a od procesných predpisov upravujúcich súdny 
proces. V priebehu jednotlivých štádií 
argumentácie sa napríklad môže presúvať 
dôkazné bremeno medzi žalobcom a žalovaným, 
a preto niekedy pre účastníka súdneho konania 
úspech v spore nemusí znamenať, že bol 
argument protistrany porazený „víťazným“ 

                                                             
104 Čo sa týka vzájomného porovnávania sily medzi dvomi argumentmi, 
platí, že v prípade, ak dva argumenty vedú k navzájom nezlučiteľným 
záverom („rebutting collision“), je potrebné vzájomne porovnávať silu 
týchto argumentov a určiť, ktorý je silnejší. Avšak v prípade, ak je pravda, 
že prvý argument vedie k záveru, že z premís druhého argumentu 
nemožno vyvodiť záver tohto druhého argumentu („undercitting 
collision“), tento prvý argument („undercutter“) je automaticky vždy 
silnejší ako druhý argument. 
105 Treba pamätať aj na situáciu, že do vzájomného konfliktu dvoch 
argumentov môžu zasiahnuť aj iné argumenty – napríklad porazený 
argument môže byť „znovu obnovený“ („reinstated“), ak je ten argument, 
ktorý ho porazil, zasa porazený iným argumentom. 

argumentom, ale stačí, aby bol spochybnený 
„udržateľným“ argumentom.106 
 
Pre hodnotenie výsledku argumentačného 
dialógu má veľký význam skutočnosť, že 
účastník argumentácie môže podporiť svoje 
stanovisko nielen jedným argumentom, ale 
aj viacerými argumentmi. Ide o tzv. zloženú 
argumentáciu („complex argumentation“). 
Medzi týmito viacerými argumentmi môžu byť 
rôzne vzťahy.107 
 
V prípade tzv. viacnásobnej alternatívnej 
argumentácie (multiple /alternative/ argu-
mentation) sú na podporu určitého stanovis-
ka uvedené viaceré argumenty, pričom 
každý samostatne podporuje toto stanovis-
ko. Na vyvrátenie takejto argumentácie treba 
poraziť alebo spochybniť každý z týchto 
argumentov. Ak sú totiž porazené iba niektoré 
argumenty, súd môže stále rozhodnúť na 

                                                             
106 Právna teória sa snaží všeobecne popísať zmenu postavenia 
účastníkov argumentácie počas procesu argumentácie. Podľa právnej 
teórie účastník argumentácie, ktorý niečo tvrdí, sa nazýva proponent a 
účastník argumentácie, ktorý mu oponuje, sa nazýva oponent. Pri 
právnej argumentácii prebieha dialóg medzi proponentom, ktorý uvádza 
určité tvrdenie podporené argumentom, a oponentom, ktorý mu oponuje 
uvedením protiargumentu. Každý z účastníkov sa pritom snaží 
„zneplatniť“ predchádzajúci argumentačný „krok“ v dialógu urobený 
druhým účastníkom. Pritom vždy platí zásada, že ten istý argument 
možno uviesť na podporu tvrdenia iba raz – teda nemožno ho uviesť 
opakovane - napr. dvakrát. Proponent, ktorý dialóg začína tvrdením 
určitej skutočnosti, má „dôkazné“ bremeno, ktoré sa však netýka len 
preukázania skutkových okolností, ale aj obsahu právnej normy alebo 
princípu (ide o tzv. burden of persuasion). Proponent teda musí nielen 
podporiť svoje tvrdenie argumentom, ale v prípade ak oponent vznesie 
protiargument, proponent musí tento argument protistrany „poraziť“ 
(strictly defeat). Keďže proponent má dôkazné bremeno, jeho argument 
musí „poraziť“ (strictly defeat) argument oponenta a musí byť „víťazný“ 
(winning), kdežto oponentovi stačí „spochybniť“ (defeat) argument 
protistrany (stačí aby jeho argument bol udržateľný - defensible). Rola 
proponenta nie je vždy totožná s rolou žalobcu a rola oponenta nie je 
vždy totožná s rolou žalovaného. Roly proponenta a oponenta sa 
v priebehu argumentačného dialógu môžu meniť vzhľadom na okolnosti 
prípadu – vzhľadom na to, ako sa presúva dôkazné bremeno. Ten, kto má 
dôkazné bremeno, sa stáva proponentom a druhá strana oponentom. Aj 
žalovaný môže mať rolu proponenta a žalobca naopak rolu oponenta – 
napríklad v situácii, ak žalobca preukázal, že žalovaný spôsobil škodu 
protiprávnym konaním a žalovaný teraz tvrdí a snaží sa preukázať, že 
existovala okolnosť vylučujúca protiprávnosť jeho konania (napr. škodu 
spôsobil v nutnej obrane). Dialóg sa končí, keď niektorá zo strán 
dosiahne to, že druhá strana nemôže urobiť ďalší krok v dialógu (teda ak 
napr. proponent nemôže uviesť „víťazný“ argument alebo oponent 
nemôže uviesť ani „udržateľný“ argument). Pozri napr. PRAKKEN, H.: 
Modelling Defeasibility in Law: Logic or Procedure? In: Fundamenta 
Informaticae 48, 2001, s. 253 – 271, dostupné aj na 
http://www.cs.uu.nl/groups/IS/archive/henry/burden.pdf.  
107 Pozri napr. FETERIS, E.: Fundamentals of Legal Argumentation.           
A Survey of Theories on the Justification of Judicial Decisions. Dordrecht: 
Kluwer Academic Publishers, 1999, s. 175 – 176;   TRYZNA, J.: Právní 
principy a právní argumentace. K vlivu právních principů na právní 
argumentaci při aplikaci práva. Praha : Auditorium, 2010, s. 110. 
 

http://www.cs.uu.nl/groups/IS/archive/henry/burden.pdf
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základe argumentu, ktorý nebol porazený, 
a ktorý môže byť víťazný. 
 
V prípade tzv. koordinačne zloženej 
argumentácie (compound (cumulative) argu-
mentation) sú na podporu určitého stanoviska 
uvedené súčasne viaceré argumenty, ktoré 
však dostatočne podporujú toto stanovisko 
iba vtedy, ak sú prítomné spoločne (napr. 
argumenty preukazujúce splnenie všetkých 
jednotlivých podmienok pre vydržanie). Na 
vyvrátenie takejto argumentácie treba poraziť 
alebo spochybniť aspoň jeden z argumentov 
(spravidla najslabší z nich). 
 
V prípade tzv. podriadenej argumentácie 
(subordinate argumentation) treba aj samotný 
argument podporujúci určité stanovisko 
podporiť ešte ďalším subargumentom  
alebo reťazou viacerých subargumentov.  
Každý subargument v reťazi subargumentov  
prispieva k podpore stanoviska a iba celá  
reťaz subargumentov predstavuje dostatočnú 
podporu pre stanovisko. Na vyvrátenie celej 
takejto argumentácie treba poraziť alebo 
spochybniť aspoň jeden zo subargumentov. 
Z uvedeného vyplýva, že ak je argument 
podporený ďalšími subargumentmi, môže byť 
„víťazný“ iba vtedy, ak sú víťazné aj všetky jeho 
subargumenty – resp. ak žiadny z týchto 
subargumentov nie je porazený alebo 
spochybnený (ide o princíp „najslabšieho 
spojenia“ resp. „najslabšieho ohnivka“ reťaze 
argumentov).  
 
V súvislosti s vyššie spomínanou situáciou, kedy 
môže byť stanovisko účastníka argumentácie 
podporené viacerými argumentmi, môžu nastať 
rôzne situácie. Napríklad v prípade tzv. 
viacnásobnej alternatívnej argumentácie 
(multiple alternative argumentation), kedy je 
stanovisko účastníka argumentácie podporené 
viacerými na sebe nezávislými argumentmi, sa 
musí vnútroštátny všeobecný súd vyrovnať 
s každým relevantným (s každým potenciálne 
opodstatneným) argumentom. Táto situácia 
nastala v prípade Ruiz Torija v. Španielsko, 
kde hoci sa vnútroštátny súd vyrovnal 
s väčšinou argumentov sťažovateľa a vyhod-
notil ich ako neopodstatnené, nevyhodnotil 
argument spočívajúci v námietke premlčania. 
Išlo o argument, ktorý aj v prípade ne-

opodstatnenosti iných argumentov sťažovateľa 
mohol podporiť stanovisko sťažovateľa, pretože 
ak by sa ukázal ako opodstatnený, súd by 
žalobcovu žalobu resp. jeho nárok zamietol ako 
premlčaný. Tým, že vnútroštátny všeobecný súd 
sa s týmto argumentom nevyrovnal                       
a nevyhodnotil jeho opodstatnenosť, porušil 
základné právo na spravodlivý proces. 
 
Podobná situácia nastala v prípade Burzo v. 
Rumunsko. V tomto prípade Európsky  
súd posudzoval dostatočnosť odôvodnenia 
rozhodnutia vnútroštátnych súdov o vysťa-
hovaní nájomníkov (rodiny B.) z bytu. Tieto 
rozhodnutia súdov o vysťahovaní boli založené 
na dôkazoch o značnom oneskorení pri platení 
nájomného, ako aj na chovaní nájomníkov, ktoré 
znemožňovalo riadne využívanie nehnuteľnosti. 
Odvolací súd na základe odvolania nájomníkov 
zrušil predchádzajúce rozhodnutia, pričom 
svoje zrušujúce rozhodnutie založil na tom, že 
sa nepreukázalo, že by sa nájomníci zle správali. 
Odvolací súd sa však vôbec nevyrovnal 
s tvrdením žalobcu o riadnom neplatení nájom-
ného, teda s tvrdením, ktoré tvorilo základ 
žalobcovho podania a aj rozhodnutí súdov 1. 
a 2. stupňa, a ktoré bolo podporené solídnymi 
dôkazmi a nebolo namietané ani odporcom. 
Podľa Európskeho súdu bolo porušené právo na 
dostatočné odôvodnenie súdneho rozhodnutia, 
pretože žalobca predložil niekoľko argumentov, 
z ktorých každý je spôsobilý sám o sebe 
vytvoriť samostatný žalobný dôvod. 
 
Z vyššie uvedeného vzťahu medzi viacerými 
argumentmi vyplýva, že ak žalovaný napadne 
argument žalobcu protiargumentom, žalobca 
nemusí tento protiargument žalovaného 
napadnúť a vyvrátiť, ale stačí, že uviedol pre 
svoj nárok aj iný samostatný argument. Z toho 
vyplýva, že ani povinnosť súdu vyrovnať sa  
s argumentmi účastníkov konania nemožno 
brať formálne. Ak aj žalovaný napadne 
argument žalobcu protiargumentom, ktorý 
porazí argument žalobcu, súd môže rozhodnúť 
v prospech žalobcu na základe iného sa-
mostatného argumentu, ktorý uviedol žalobca, a 
pritom sa nemusí vyrovnať so skôr uvedeným 
protiargumentom žalovaného. Pretože v takom 
prípade ani prípadná opodstatnenosť protiar-
gumentu žalovaného by na rozhodnutie súdu 
nemala žiadny vplyv, pretože existoval ďalší 
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argument žalobcu podporujúci jeho nárok, 
ktorý nebol žalovaným napadnutý a porazený 
(viď rozhodnutie Európskeho súdu Burzo v. 
Rumunsko alebo Ruiz Torija v. Španielsko).  
 
 

6.4.2 Jasnosť, presnosť a konkrétnosť 
argumentu 
 
Európsky súd v prípadoch, v ktorých vyslovil 
porušenie práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru  
z dôvodu, že vnútroštátny súd sa nevyrovnal 
s relevantným argumentom, uviedol, že tento 
argument bol účastníkom konania „formulo-
vaný dostatočne jasným a presným spôso-
bom“ („formulated in a sufficiently clear and 
precise manner“) – napr. rozhodnutie Ruiz 
Torija v. Španielsko, § 30; Hiro Balani                   
v. Španielsko, § 28 alebo  Krasulya v. Rusko, § 
52. V ďalších prípadoch Európsky súd uviedol, 
že vnútroštátne súdy porušili čl. 6 ods.                  
1 Dohovoru, keďže nedali odpoveď na 
relevantný argument účastníka konania, ktorý 
bol „konkrétny“ („specific“) – napr. rozhodnutie 
Pronina v. Ukrajina,  § 25,  alebo Bochan             
v. Ukrajina, § 84. 
 
Argument, s ktorým má vnútroštátny súd 
povinnosť sa vyrovnať, musí teda byť v prvom 
rade jazykovo a gramaticky jasný a zrozu-
miteľný – t.j. súdu musí byť jasný jeho význam.  
 
Argument musí byť zároveň presný  
a konkrétny. Presným a konkrétnym 
argumentom nie je napr. ani tvrdenie žalobcu, 
že postup žalovaného je „v rozpore so 
zákonom“, bez uvedenia konkrétneho 
ustanovenia právneho predpisu. Podľa nášho 
názoru by účastník konania tiež nemal len 
označiť alebo citovať ustanovenie právneho 
predpisu a uviesť, že z toho dôvodu by mal súd 
rozhodnúť v jeho prospech, ale musí uviesť, ako 
možno ustanovenie aplikovať na konkrétny 
prípad, a čo z neho možno v okolnostiach 
konkrétneho prípadu vyvodiť. Podľa nášho 
názoru to isté platí v prípade, ak sa účastník 
konania nedovoláva ustanovenia právneho 
predpisu, ale sa dovoláva precedensu (judi-
kátu), právneho princípu alebo názoru právnej 
vedy (doktríny). Aj v týchto prípadoch treba 
vysvetliť alebo aspoň naznačiť, ako sa judikát, 

právny princíp alebo názor právnej doktríny 
aplikuje na konkrétnu situáciu. 
 
 

6.4.3 Povinnosť vyrovnať sa 
s ústavnoprávnym argumentom 
 
Špecifická je situácia, ak účastník konania pred 
všeobecným súdom argumentuje ústavno-
právnym argumentom. O ústavnoprávny 
argument ide napríklad vtedy, ak sa účastník 
konania dovoláva potreby priamej aplikácie 
ústavy (resp. medzinárodného dohovoru 
o ľudských právach) alebo ak sa dovoláva 
potreby vykladať určité ustanovenie právneho 
predpisu v súlade s ústavou (resp. s medzi-
národným dohovorom o ľudských právach). 
Takýto argument nemôže byť podľa nášho 
názoru len neurčitým tvrdením účastníka 
konania o tom, že niečo je „v rozpore s ústavou“ 
alebo niečo „z ústavy vyplýva“. Argument musí 
byť formulovaný tak, aby označoval konkrétne 
ustanovenie ústavy a zároveň vysvetľoval, 
prečo určité pravidlo, ktorého aplikácie sa 
účastník konania dovoláva, z označeného 
ustanovenia ústavy vyplýva. Argument teda 
musí vysvetliť, ako treba vykladať ustanovenie 
ústavy v okolnostiach konkrétneho prípadu. 
Musí teda objasniť, prečo možno konkrétnu 
skutkovú situáciu podradiť pod ustanovenie 
ústavy a aké pravidlo možno formulovať  
na základe tohto výkladu.  
 
Pri ústavnoprávnej argumentácii môžu byť 
v konflikte dva ústavné princípy alebo dve 
ústavné hodnoty. V takom prípade pozostáva 
právna argumentácia zo vzájomného váženia 
týchto princípov resp. hodnôt, a to 
prostredníctvom aplikácie testu propor-
cionality.108 Test proporcionality sa používa na 
riešenie otázky, či pri vzájomnej kolízii dvoch 
ústavných práv (princípov) bol zásah do 
základného práva vykonaný oprávnene alebo 
neoprávnene. Test proporcionality pozostáva 

                                                             
108 Podľa nálezu Ústavného súdu sp. zn. II. ÚS 152/08 „Primeranosť 
zásahu skúma ústavný súd, podobne ako mnohé európske ústavné súdy, na 
základe trojstupňového testu proporcionality.“ K zásade proporcionality 
pozri napr. HOLLÄNDER, P.: Filosofie práva. 2. rozšířené vydání. Plzeň : 
Aleš Čeněk, 2012, s. 219 - 239; BARAK, A.: Proportionality. Constitutional 
Rights and their Limitations. Cambridge : Cambridge University Press, 
2012; ALEXY, R.: A Theory of Constitutional Rights. Oxford: Oxford 
University Press, 2002, s. 66. Pozri tiež stať Pavla Holländera 
pojednávajúcu o zásade proporcionality v diele ČIČ, M. a kol.: Komentár 
k Ústave Slovenskej republiky. Žilina : Eurokódex, 2012, s. 74 – 79. 
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z troch stupňov resp. komponentov (posudzo-
vanie vhodnosti zásahu do základného práva 
alebo ústavnej hodnoty, posudzovanie nevy-
hnutnosti tohto zásahu, vzájomné váženie 
kolidujúcich princípov alebo ústavných hod-
nôt).109 Ak účastník súdneho konania podrobne 
rozoberá jednotlivé komponenty testu pro-
porcionality, je potrebné, aby na ne súd 
zareagoval, pretože ide o relevantné právne 
argumenty. Napr. argument, že obmedzenie práva 
nie je v určitom konkrétnom prípade „ne-
vyhnutné“, pretože cieľ možno dosiahnuť iným 
konkrétnym a menej závažným zásahom do 
základného práva, je dostatočne jasný a presný      
a zároveň v prípade opodstatnenosti tohto argu-
mentu by tento argument bol rozhodujúci pre 
posúdenie veci (muselo by sa rozhodnúť, že 
obmedzenie práva bolo protiprávne a proti-
ústavné, pretože nebolo „nevyhnutné“).  
 
Možno podľa nášho názoru konštatovať, že čím 
podrobnejšia a detailnejšia je ústavnoprávna 
argumentácia účastníka konania, tým 
detailnejšia musí byť prípadná protiargu-
mentácia súdu.110 Ak by sa napr. súd nevyrovnal 
s argumentom účastníka konania tvrdiacim, že  
v konkrétnom prípade nebola splnená 
podmienka pre zásah do základného práva (a to 
konkrétne preto, že nebola splnená jedna 
z požiadaviek princípu proporcionality, aby 
zásah do základného práva bol „nevyhnutný“, 
a že bolo možné použiť iný prostriedok menej 
zasahujúci do základného práva), čo je 
konkrétny, presný a relevantný argument, iba 
všeobecná argu-mentácia súdu (napr. že zásah 
do základného práva bol „v súlade s ústavou“) 
by nemohla byť považovaná za dostatočný 
protiargument k argumentu účastníka konania. 
 
Povinnosť všeobecného súdu vyrovnať sa 
s ústavnoprávnou argumentáciou vyplýva 

                                                             
109 Analýzu testu proporcionality podal Ústavný súd SR napríklad 
v náleze sp. zn. II. ÚS 152/08. K zrozumiteľnému opísaniu jednotlivých 
krokov testu proporcionality pozri napr. MELZER, F.: Metodologie 
nalézání práva. Úvod do právní argumentace. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 
60 – 66; ONDŘEJEK, P.: Princip proporcionality a jeho role při 
interpretaci základních práv a svobod. Praha : Leges, 2012; KUMM, M.: 
Political Liberalism and the Structure of Rights: On the Place and Limits 
of the Proportionality Requirement. In: PAVLAKOS G. (ed): Law, Rights 
and Discourse. The Legal Philosophy of Robert Alexy. Oxford: Hart 
Publishing, 2007, s. 137 - 141, dostupné aj na 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=952034, s. 8 - 
12. 
110 K dôkladnosti argumentácie pozri napr. PECZENIK, A.: On Law and 
Reason. Springer, 2008, s. 113 – 114. 

z toho, že všeobecné súdy sú primárne 
zodpovedné za ochranu základných práv. 111 
Keďže neoddeliteľnou súčasťou argumentácie 
pri aplikácii základných práv je aplikácia testu 
proporcionality, ktorá zahŕňa aj hodnotové, 
morálne a praktické úvahy (tzv. „practical 
reasoning“),112 relevantným argumentom (resp. 
protiargumentom) môže byť aj hodnotový, 
morálny alebo praktický argument, opierajúci 
sa o niektoré ustanovenie ústavy (argument 
založený na „practical reasoning“). 
 
Európsky súd zdôrazňuje, že argumenty 
týkajúce sa základných práv a slobôd 
vyplývajúcich z Dohovoru sú veľmi význam-
nými argumentmi, s ktorými sa vnútroštátne 
súdy musia vo svojom rozhodnutí vyrovnať    
a nemôžu ich opomenúť. 
 
V rozhodnutí Wagner a J.M.W.L. v. Luxembur-
sko113 posudzoval Európsky súd prípad sťažova-
teľky Jeanne Wagner a jej adoptívnej dcéry J.M., 
ktorá sa narodila v Peru. Pani Wagner si 
adoptovala J.M. na základe peruánskeho rozsudku 
o adopcii („Peruvian judgment”). Pani Wagner 
následne podala v Luxembursku žalobu, aby 
luxemburský súd uznal peruánsky rozsudok          
o adopcii za vykonateľný aj v Luxembursku za 
účelom, aby mohla jej adoptívna dcéra získať 
luxemburské štátne občianstvo. Obvodný súd 
však jej žalobu zamietol z dôvodu, že peruánsky 
rozsudok o adopcii je v rozpore s luxemburským 
Občianskym zákonníkom, ktorý neumožňuje plnú 
adopciu slobodnej žene. Pani Wagner podala proti 
rozsudku odvolanie a v časti odvolania nazvanom 
„Dôsledky verejnej politiky” argumentovala, že 
rozsudok obvodného súdu je v rozpore s čl. 8 
Dohovoru zaručujúcom právo na rešpektovanie 
rodinného života. Odvolací súd odvolanie pani 
Wagner zamietol z dôvodu, že podľa luxem-
burského práva sa právny režim adopcií riadi 
právom krajiny, odkiaľ pochádza osvojiteľ. 

                                                             
111 Napr. nálezy Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 13/00, sp. zn. III. ÚS 
328/05 atď. 
112 Podľa Mattiasa Kumma „Posudzovanie oprávnenosti zásahu do práv 
je... z veľkej miery používanie všeobecného praktického usudzovania, bez 
mnohých obmedzujúcich prvkov, ktoré sú inak typické pre právnu 
argumentáciu.“ Pozri KUMM, M.: Political Liberalism and the Structure of 
Rights: On the Place and Limits of the Proportionality Requirement. In: 
PAVLAKOS G. (ed): Law, Rights and Discourse. The Legal Philosophy of 
Robert Alexy. Oxford : Hart Publishing, 2007, s. 140. Pozri tiež napr. 
MENÉNDEZ, A. J.: Introduction. Fundamental Rights through Discourse. 
In: MENÉNDEZ, A. J. – ERIKSEN, E. O. (eds): Constitutional Rights through 
Discourse. On Robert Alexy´s Legal Theory. Oslo : ARENA, 2004, s. 7 – 12. 
113 Rozhodnutie z 28. júna 2007. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=952034
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Odvolací súd rozhodol, že preto nebolo potrebné 
skúmať ďalšie podmienky pre uznanie rozsudku 
za vykonateľný – ani medzinárodný aspekt 
prípadu. Kasačný súd potvrdil rozhodnutia nižších 
súdov a uviedol, že odvolací súd už nemusel 
reagovať na dôvod odvolania predložený sťa-
žovateľmi v dokumente nazvanom „Dôsledky 
verejnej politiky“, pretože táto otázka sa stala 
bezpredmetnou z dôvodu samotného účinku 
rozhodnutia nepoužiť cudzie právo, a jednak, že 
tvrdenie týkajúce sa článku 8 Dohovoru uvedené 
v tomto dokumente „vzhľadom k jeho pochybnej, 
vágnej a nejasnej povahe, nepredstavovalo dôvod 
odvolania vyžadujúci si odpoveď.“ 
 
Európsky súd vo svojom rozhodnutí uviedol:  
„V tomto prípade sťažovatelia poukázali pred 
odvolacím súdom, v časti nazvanej „Dôsledky 
verejnej politiky”, na dôvod odvolania, ktorý sa 
týka spochybnenia súladu rozsudku súdu prvého 
stupňa s článkom 8 Dohovoru. Nesúhlasili  
so súdom prvého stupňa, ktorý dal prednosť 
luxemburskému právu pred medzinárodnými 
dohovormi a odmietol nariadenie výkonu 
peruánskeho rozhodnutia o adopcii. Vo svojom 
rozsudku zo 6. júla 2000 odvolací súd vôbec 
neodpovedal na tento odvolací dôvod. Čo sa týka 
toho, že vláda uviedla, že argument sťažovateľov 
nebol dostatočne jasný a presný, je Súd nútený 
uviesť na začiatku, že odvolací súd nevyužil 
možnosť – poskytovanú podľa článku 62 nového 
občianskeho súdneho poriadku – vyzvať 
sťažovateľov, aby poskytli ďalšie podrobnosti 
svojho odvolacieho dôvodu. Mimochodom, Súd 
má za to, že žalobný dôvod, uvedený v písom-
nom vyhotovení odvolania, bol formulovaný 
dostatočne jasne a presne. Sťažovatelia, 
opierajúc sa o článok 8 Dohovoru, uviedli, že 
podľa ich názoru, rozsudok súdu prvého stupňa 
potrestal maloleté dieťa, a že verejná politika 
[public policy] výslovne vyžaduje, aby bol 
nariadený výkon peruánskeho rozhodnutia           
o adopcii. Sťažovatelia tiež citovali skoršie 
rozhodnutie, ktoré síce v inom kontexte, 
konštatovalo, že zásah do rodičovských práv otca 
a matky udržiavať vzťah s ich deťmi nie je 
odôvodnený niektorým z cieľov stanovených  
v článku 8 ods. 2 Dohovoru.“ 
 
Európsky súd uviedol, že hoci sa  
od vnútroštátnych súdov nevyžaduje, aby 
uviedli dôvody pre odmietnutie každého 

argumentu účastníkov konania, súdy „nie sú 
zbavené povinnosti vykonať riadne preskúmanie 
hlavných námietok predložených účastníkom 
konania a odpovedať na tieto námietky... Ak sa 
navyše tieto námietky týkali „práv a slobôd” 
zaručených Dohovorom a Protokolmi k nemu, 
vnútroštátne súdy sú povinné preskúmať 
tieto námietky s mimoriadnou dôkladnosťou 
a starostlivosťou.” 
 
Európsky súd napokon uviedol: „V tomto 
prípade súd je toho názoru, že otázka 
nezlučiteľnosti rozhodnutia v prvom stupni  
s článkom 8 Dohovoru – najmä z hľadiska jeho 
zlučiteľnosti s medzinárodnou verejnou politikou 
– patrila medzi hlavné námietky predložené 
sťažovateľmi a tak vyžaduje konkrétnu           
a jednoznačnú odpoveď. Odvolací súd 
nereagoval na odvolací dôvod tvrdiaci, že verejná 
politika výslovne vyžaduje, na základe článku 8 
Dohovoru, aby peruánske rozhodnutie o adopcii 
bolo vykonané. Kasačný súd navyše potvrdil, že 
rozhodnutia nižších súdov napriek tomu, že už 
skôr uviedol, že Dohovor má priamy účinok 
v luxemburskom právnom poriadku.“ 
 
Povinnosť súdu vyrovnať sa s argumentáciou 
účastníkov konania, odvolávajúcou sa na Do-
hovor, potvrdil aj Ústavný súd Českej republiky, 
ktorý v rozhodnutí sp. zn. I. ÚS 310/05 uviedol: 
„Orgány veřejné moci, na prvém místě pak soudy, 
jsou proto povinny přihlížet k judikatuře ESLP jak 
ve věcech, kde rozhodovaly v řízeních proti České 
republice, tak i ve věcech, které se sice týkají jiného 
členského státu Evropské úmluvy, pokud tyto věci 
mají, podle své povahy, význam též pro inter-
pretaci Evropské úmluvy v českém kontextu. To 
platí tím spíše za situace, kdy takovouto judi-
katurou argumentuje účastník řízení před 
českým obecným soudem. Pokud se k takovéto 
argumentaci obecný soud nijak nevyjádří, do-
pouští se pochybení [podle čl. 36 odst. 1 Listiny, 
čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy, event. příslušného 
dotčeného základního práva Evropské úmluvy].“ 
 
Tento názor zastáva aj Ústavný súd SR. Ústavný 
súd SR v náleze vo veci  sp. zn. I. ÚS 236/06, kde 
účastník konania v konaní pred všeobecným 
súdom argumentoval ústavnoprávnou argumen-
táciou (konkrétne tým, že spôsob výkladu zákona 
uplatnený všeobecným súdom by bol v rozpore 
s ústavným právom na informácie), avšak súd sa 
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s ňou vôbec nevysporiadal, skonštatoval, že 
všeobecný súd porušil zásady spravodlivého 
procesu. Ústavný súd SR v náleze uviedol: „Bolo 
povinnosťou najvyššieho súdu ako odvolacieho 
súdu, aby sa náležite vyrovnal s argumentáciou 
sťažovateľa. Najvyšší súd však na túto skutočnosť 
v odôvodnení svojho rozhodnutia bez akéhokoľvek 
zdôvodnenia nebral zreteľ... Najvyšší súd taktiež 
neuviedol, ako sa vysporiadal s povinnosťou 
ústavne konformne interpretovať dotknuté 
ustanovenia, resp. povinnosťou rozhodovať 
v prospech ľudských práv.“ 
 
Nezohľadnením základných práv v rozhodnutí 
vnútroštátneho súdu možno podľa Európskeho 
súdu porušiť aj iné články Dohovoru – napríklad 
slobodu prejavu podľa čl. 10 Dohovoru. 
Európsky súd vo svojich rozhodnutiach uvádza, 
že pri posudzovaní zásahu do slobody prejavu 
zisťuje „či dôvody predložené vnútroštátnymi 
orgánmi na ospravedlnenie zásahu sú relevantné 
a dostatočné“, či bola „nevyhnutnosť“ zásahu  
do slobody prejavu „presvedčivo preukázaná“  
a či vnútroštátne orgány „aplikovali zásady, 
ktoré sú v súlade s princípmi obsiahnutými 
v článku 10“ (napr. rozhodnutia Steel a Morris v. 
Spojené kráľovstvo, Thorgeir Thorgeirson v. 
Island alebo Feldek v. Slovensko). Čo okrem 
iného znamená „aplikovať princípy obsiahnuté 
v článku 10“ bližšie špecifikoval Európsky súd 
napríklad v rozhodnutí Europapress Holding 
d.o.o. v. Chorvátsko, 114  v ktorom uviedol: 
„Rozsudky vnútroštátnych súdov ukazujú,  
že vnútroštátne súdy si boli plne vedomé, že 
predmetný prípad zahŕňa konflikt medzi právom 
na poskytovanie informácií a ochranou dobrej 
povesti alebo práv iných a tento konflikt rozriešili 
zvažovaním relevantných úvah (faktorov)." Ak sa 
teda vnútroštátne súdy pri posudzovaní 
konkrétneho prípadu budú vo svojom 
rozhodnutí zaoberať iba aspektom jedného 
základného práva (napr. ochranou dobrej 
povesti osoby) a neposúdia vec aj z hľadiska 
kolidujúceho základného práva (napr.  
z hľadiska princípov práva na slobodu prejavu, 
formulovaných Európskym súdom), dopustia sa 
porušenia Dohovoru. 
 
Potrebu dôkladnej argumentácie v prípadoch, 
ak sa vec týka základných práv, zdôrazňuje aj 

                                                             
114 Rozhodnutie zo dňa 22. októbra 2009. 

Ústavný súd SR. V náleze sp. zn. II. ÚS 326/09 
Ústavný súd SR uviedol, že „považuje prípady 
týkajúce sa slobody prejavu a jej vyvažovania, 
obvykle s právom na ochranu osobnosti,  
za veľmi dôležité, vyžadujúce veľmi citlivý  
a argumentačne dôkladný prístup...“. 
 
Podobne Ústavný súd Českej Republiky  v náleze 
sp. zn. I. ÚS 1990/08 uviedol: „...obecné soudy      
v posuzované věci při výkladu a aplikaci ust. § 53 
odst. 1 písm. b) zák. práce, v tehdy platném znění, 
výše naznačené ústavněprávní limity nerespek-
tovaly a zasáhly tak do základního práva 
stěžovatele na svobodný projev garantovaného     
čl. 17 Listiny a čl. 10 Úmluvy. Jak již Ústavní soud 
výše uvedl, omezení svobody projevu je výjimkou, 
kterou je nutno interpretovat restriktivně, přičemž 
nezbytnost každého omezení musí být prokázána 
přesvědčivým způsobem a lze ji ospravedlnit jen 
kvalifikovanými okolnostmi, tj. zda odpovídalo 
"naléhavé společenské potřebě", zda bylo 
přiměřené sledovanému legitimnímu cíli a zda 
důvody, na něž se odvolaly vnitrostátní orgány pro 
jeho ospravedlnění, byly "relevantní a dosta-
tečné". Přípustnost namítaného omezení svobody 
projevu je přitom třeba vždy posoudit ve světle 
věci jako celku, včetně znění výroků, které jsou 
stěžovateli vytýkány, a v kontextu, v němž je 
pronesl, stejně jako je třeba vzít do úvahy 
závažnost možné újmy zaměstnavatele, pohnutky 
zaměstnance či povahu a přísnost uložené sankce. 
Ústavní soud je toho názoru, že obecné soudy této 
povinnosti v posuzované věci nedostály. Z odů-
vodnění výše citovaných rozhodnutí je zjevné, že 
obecné soudy při zkoumání intenzity porušení 
pracovní kázně přihlížely k osobě zaměstnance,     
k funkci, kterou zastával, k jeho dosavadnímu 
postoji k plnění pracovních úkolů, k době a situaci, 
kdy došlo k porušení pracovní kázně pro 
zaměstnavatele, aniž by vzaly náležitý zřetel na 
ústavněprávní povahu této věci. Obvodní soud 
pro Prahu 10, ani Nejvyšší soud se ve svých 
rozhodnutích ústavněprávnímu aspektu věci 
nevěnují vůbec. Městský soud v Praze, jako 
soud odvolací, jen v části jednoho odstavce,  
v němž bez jakékoliv ústavněprávní 
argumentace činí závěr (za použití odkazu 
pouze na judikaturu Nejvyššího soudu (!)), že 
svoboda projevu stěžovatele v dané věci 
nebyla porušena, neboť "(…) přípustná 
a ochrany požívající je jen taková kritika, která 
nepřekračuje meze věcné a konkrétní kritiky          
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a musí být přiměřená co do obsahu a formy, 
přičemž o věcnou kritiku jde jen tehdy, vychází–li  
z pravdivých výchozích podkladů, ze kterých musí 
vyvozovat odpovídající hodnotící závěry, což není 
případ neadresné a nedoložené kritiky učiněné 
(stěžovatelem), která naopak může vést  
a konkrétně vedla k vyvození důsledků v rovině 
pracovního či občanského práva." (str. 5 
rozsudku). Obecné soudy tak vůbec 
nepřistoupily k posouzení konkrétního 
případu ve světle ústavních hodnot a principů, 
vykládaných v kontextu výše citované judi-
katury Ústavního soudu i ESLP vztahující se k 
otázce svobody projevu.“ 
 
 

6.4.4 Povinnosť vyrovnať sa  
s judikatúrou a názormi právnej vedy 
 
Osobitným prípadom povinnosti súdu vyrovnať 
sa s argumentmi účastníkov konania je po-
vinnosť súdu vyrovnať sa s argumentom 
účastníka konania poukazujúcim na rozhodnutia 
súdov (judikatúru) alebo názory právnej vedy, 
ktoré sa podľa názoru účastníka na prejed-
návanú vec vzťahujú. 
 
Ústavný súd Českej republiky v náleze sp. zn. I. 
ÚS 403/03 uvádza: „Jakkoliv není obecný soud 
formálně vázán judikaturou vyšších soudů, resp. 
právní vědou, měl by při řešení otázky quid 
juris vzít v úvahu i relevantní judikaturu           
a právní vědu, zejména v situaci, kdy takovou 
relevantní judikaturou nebo závěry právní 
vědy argumentuje účastník řízení. (...) ...pokud 
nejde o situaci, kdy právní řešení bez dalšího 
vyplývá ze zákonného textu, obecný soud musí 
v odůvodnění dostatečným způsobem vysvětlit své 
právní úvahy s případnou citací publikované 
judikatury nebo názorů právní vědy. Argu-
mentuje–li účastník řízení názory právní vědy 
nebo judikatury, musí se obecní soud s názory 
v těchto pramenech uvedenými argumentačně 
vypořádat, případně i tak, že vysvětlí, proč je 
nepovažuje pro danou věc za relevantní. Jen 
tak může být odůvodnění rozhodnutí soudu 
přesvědčivé a jen tak může legitimizovat 
rozhodnutí samotné v tom, že správný výklad 
práva je právě ten, který soud zvolil.“115 

                                                             
115 Skutočnosť, že súd sa vo svojom rozhodnutí musí vyrovnať s názormi 
právnej vedy na ten-ktorý právny problém a nemal by sa od ustáleného 
názoru právnej vedy bez dôkladného zdôvodnenia odkloniť, možno 

Nie je prípustné, aby sa súd vyrovnal s argu-
mentom účastníka konania poukazujúcim na ju-
dikatúru súdov tak, že súd odkáže na inú judi-
katúru, ktorá však nebola nikde zverejnená.116  
 
Odborná literatúra k tomu uvádza: „Průvodním 
jevem špatného a možno říci protiústavního 
nakládání s judikaturou je citační praxe 
některých soudů, které ve svých rozhodnutích 
odkazují na vlastní judikáty, které si ovšem 
účastník nemohl běžnou cestou opatřit, neboť 
nebyly nikde uveřejněny. (...) Dokud není určité 
soudní rozhodnutí publikováno, nemůže hrát 
žádnou autoritativní ani argumentační funkci 
v soudcovském odůvodnění. Soud, který svá 
relevantní rozhodnutí nepublikuje, nemůže 
tato rozhodnutí ani ve své argumentaci 
jakkoliv účinně použít. Jinými slovy, naše teze 
klade na soudce povinnost vždy znova rozvést 
do všech detailů příslušnou právní argu-
mentaci, kterou odpovídá na argumenty 
účastníka řízení.“117 
 
Aj zverejnenie súdneho rozhodnutia, na ktoré sa 
súd vo svojej argumentácii odvolá, však musí 
spĺňať určité kritériá. Odborná literatúra 
uvádza: „Postačí třeba i jen internetová publi-
kace, která ovšem umožní právnikovi najít 
relevantní rozhodnutí plnotextovým vyhle-
dávačem. Měla-li by snad být rozhodnutí na 
internetu publikována jen jako neuspořádaná 

                                                                                                
podľa nášho názoru vyvodiť aj z nálezu Ústavného súdu Českej republiky 
sp. zn. III. ÚS 351/04, kde ústavný súd uviedol, že „svojvôľou“ 
v rozhodnutí súdov sa rozumie aj: „interpretace  a aplikace zákonných 
pojmů   v  jiném   než  zákonem   stanoveném  a  právním  myšlení 
konsensuálně akceptovaném významu....“ Napríklad nálezom sp. zn. III. ÚS 
686/02 zrušil Ústavný súd Českej republiky rozhodnutie všeobecného 
súdu z dôvodu, že výklad aplikovaného zákonného ustanovenia zo strany 
všeobecného súdu bol v „extrémnom nesúlade s obsahom obvyklých 
výkladových metód, ako aj štandardným právnou dogmatikou 
vymedzeným obsahom právnych pojmov.“ Ústavný súd Českej republiky 
v tomto náleze uviedol: „V posuzované věci dospěl Ústavní soud k závěru, 
dle něhož se interpretace § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění zákona č. 39/2001 Sb., obsažená v usnesení 
Městského soudu v Praze ze dne 30. srpna 2002, č. j. 33 Ca 36/2002-11, 
ocitá v extrémním nesouladu s obsahem obvyklých výkladových metod, 
jakož i standardní právní dogmatikou vymezenému obsahu právních 
pojmů, pročež předmětné rozhodnutí nelze než kvalifikovat ve smyslu 
svévolné aplikace jednoduchého práva, a tím porušení základního práva na 
řádný proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny a porušení základního práva na 
informace dle čl. 17 Listiny.“ 
116 Ide napríklad o prípad, kedy účastník konania argumentuje, že určitý 
právny názor bol už v judikatúre prekonaný a poukazuje na konkrétne 
rozhodnutia súdov, ktoré svedčia o tejto skutočnosti. Súd v takomto 
prípade nemôže v odôvodnení rozhodnutia konštatovať, že právny názor 
nie je prekonaný – a to iba s poukazom na iné rozhodnutia súdov, ktoré 
však neboli nikde zverejnené. 
117 KÜHN, Z. – BOBEK, M. – POLČÁK, R. (eds.): Judikatura a právní 
argumentace. Teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou. Praha : 
Auditorium, 2006, s. 117 – 118. 
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suma dat, v nichž nebude možno vyhledávat 
fulltextově, neměla by samozřejmě taková 
publikace žádnou hodnotu.“118 
 
 
6.4.5 Povinnosť súdu vyrovnať sa 
s procesnými návrhmi 
 
Osobitným prípadom povinnosti súdu vyrovnať 
sa s argumentmi a návrhmi účastníkov konania 
je povinnosť súdu vyrovnať sa s procesnými 
návrhmi účastníkov konania. 

Ohľadom povinnosti súdov vyrovnať sa 
s procesnými návrhmi účastníkom konania 
Ústavný súd SR uvádza: „Všeobecný súd je však 
povinný na všetky tieto procesné úkony 
primeraným, zrozumiteľným a ústavne 
akceptovateľným spôsobom reagovať v súlade 
s platným procesným poriadkom, a to aj pri 
rešpektovaní druhu civilného procesu, v ktorom 
účastník konania uplatňuje svoje nároky alebo sa 
bráni proti ich uplatneniu, prípadne štádia 
civilného procesu.“ (sp. zn. IV. ÚS 329/04). 

 
Vo veci Higgins v. Francúzsko119 Európsky súd 
posudzoval situáciu, kedy sťažovatelia podali na 
Kasačný súd dve žiadosti, aby z dôvodu 
zaujatosti boli Odvolaciemu súdu v Papeete 
odňaté tri konania a pridelené na iný súd. Prvá 
žiadosť sa týkala dvoch konaní – žaloby               
o vyplatenie dedičstva a žiadosti o obnovenie 
konania. Druhá žiadosť sa týkala jedného 
konania - žiadosti o zrušenie prevodu majetku 
na spoločnosť Brown Building Corporation 
(“BBC”). V oboch žiadostiach boli uvedené 
podobné skutočnosti zakladajúce podozrenie zo 
zaujatosti. Kasačný súd rozsudkom zo dňa       
22. marca 1990 potvrdil, že možno mať 
pochybnosť o nestrannosti Odvolacieho súdu 
v Papeete, odňal veci Odvolaciemu súdu 
v Papeete a pridelil ich Odvolaciemu súdu 
v Paríži, avšak len čo sa týka prvých dvoch 
konaní - žaloby o vyplatenie dedičstva a žiadosti 
o obnovenie konania. Kasačný súd 
v rozhodujúcich častiach rozsudku nespomenul 
tretie konanie (žiadosť o zrušenie prevodu 
majetku na spoločnosť BBC), hoci toto konanie 

                                                             
118 Tamtiež, s. 118, poznámka k odkazu pod čiarou č. 355. 
119 Rozhodnutie z 19. februára 1998. 

bolo výslovne spomenuté na začiatku jeho 
rozsudku. 
 
Európsky súd v rozhodnutí uviedol: „Nič 
v rozsudku Kasačného súdu zo dňa 22. marca 
1990 nenasvedčuje, prečo záver vo vzťahu ku 
konaniu proti BBC bol odlišný. Ani konanie 
týkajúce sa žiadosti o opravu administratívnej 
chyby, ani konanie o odvolaní proti rozsudku 
Odvolacieho súdu (...) neposkytlo sťažovateľom 
vysvetlenie výsledkov vyplývajúcich z rozsudku zo 
dňa 22. marca 1990, ktoré by bolo výslovné          
a konkrétne. Dôsledkom je, že je nemožné zistiť, 
či Kasačný súd iba opomenul rozhodnúť vo 
vzťahu k tretiemu konaniu, alebo či rozhodol 
konanie nepresunúť [na iný súd], a ak tak 
rozhodol, tak prečo. Preto prišlo k porušeniu 
článku 6 ods. 1.“ (§ 43). 
 
 

6.5 Povinnosť súdu vyrovnať sa 
s argumentmi podľa nálezu 
Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS 
44/2011  
 
Vyššie uvedené pravidlá týkajúce sa povinnosti 
súdu vyrovnať sa s argumentmi účastníkov 
konania potvrdil Ústavný súd SR napríklad 
v náleze sp. zn. III. ÚS 44/2011 zo dňa 26. 
októbra 2011. V tomto náleze posudzoval 
ústavný súd rozhodnutie krajského súdu, ktoré 
riešilo otázku existencie alebo neexistencie 
nájomného vzťahu. Účastníci konania uviedli 
v odvolaní proti rozhodnutiu prvostupňového 
súdu tri argumenty a Ústavný súd v konaní 
o ústavnej sťažnosti posudzoval, či sa krajský 
súd s týmito argumentmi vo svojom rozhodnutí 
dostatočne vyrovnal. 
 
Ústavný súd SR v náleze sp. zn. III. ÚS 44/2011 
sformuloval predmet svojho posudzovania  
a skúmania takto: „V tomto kontexte nebolo 
úlohou ústavného súdu skúmať, či na zásadné 
argumenty sťažovateľov bola zo strany 
krajského súdu poskytnutá vecne správna 
odpoveď, ale či nastolené otázky 
relevantného charakteru krajský súd 
zodpovedal, a ak áno, či odpoveď mala 
dostatočne vyčerpávajúci charakter.“ 
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Čo sa týka prvého argumentu uvedeného 
účastníkmi konania v odvolaní proti rozsudku 
prvostupňového súdu, Ústavný súd SR uviedol: 
„1.1. Sťažovatelia v sťažnosti poukazujú na 
jeden zo svojich zásadných argumentov, na 
ktorý podľa ich názoru krajský súd 
nereflektoval, a síce na argumentáciu 
vyvracajúcu záver prvostupňového súdu            
o neexistencii ich nájomného vzťahu, kto-
rú opierajú  o interpretáciu ustanovenia § 12 ods. 
1 zákona o pracovnom pomere domovníckom. (...) 
Na tomto mieste sťažovatelia výslovne argumen-
tovali (strana 2 posledný odsek a strana 3 prvý až 
tretí odsek podaného odvolania), že aj keď 
citovaný zákon expressis verbis nešpecifikoval 
pojem pokračovania v pracovnom pomere 
domovníckom, analogický a systematický výklad 
označeného ustanovenia vedie k jednoznačnému 
záveru, že zákonodarca mal na mysli jedine 
pokračovanie v pracovnom pomere domovníckom 
po uplynutí určitej doby. (...) Bolo úlohou 
ústavného súdu zistiť, či označená 
argumentácia sťažovateľov bola argumen-
táciou zásadnou, majúcou význam pre výsle-
dok rozhodnutia prejednávanej veci sťažova-
teľov. Ústavný súd preto zameral svoju pozornosť 
na nadväzujúcu relevantnú právnu úpravu.“ 
 
Ústavný súd SR tu v súlade s vyššie citovanými 
rozhodnutiami Európskeho súdu uvádza, že 
ústavný súd neposudzuje vecnú správnosť 
argumentov, ale iba to, či sú argumenty 
účastníka konania „zásadné“, „podstatné“ resp. 
„významné“ a či sa s týmito podstatnými 
argumentmi všeobecný súd „dostatočne 
vyčerpávajúco“ vyrovnal. 
 
Ústavný súd SR v náleze ďalej uviedol: „Ústavný 
súd je teda toho názoru, že pokiaľ by nastolená 
argumentácia predstavujúca sťažovateľmi 
formulovanú interpretáciu ustanovenia § 12 ods. 
1 zákona o pracovnom pomere domovníckom 
bola v prejednávanej veci konajúcim súdom 
zohľadnená ako správna, znamenala by pre 
sťažovateľov úspech v konaní. Ústavný súd 
preto považuje takto formulované argu-
mentačné námietky sťažovateľov predostreté 
v podanom odvolaní za významné, vyža-
dujúce si poskytnutie náležitej súdnej 
odpovede. Z obsahu posudzovaného rozsudku 
však ústavný súd zistil, že krajský súd sa 
nastolenej argumentácii nevenoval a ani sa o nej 

dokonca vôbec v odôvodnení svojho rozhodnutia 
nezmienil.“ 
 
Ústavný súd SR tu potvrdil, že „podstatným“, 
„významným“ resp. „relevantným“ argumentom 
je taký argument, ktorý ak by bol 
vnútroštátnym všeobecným súdom vyhod-
notený ako vecne správny („opodstatnený“), 
malo by to vplyv na rozhodnutie vnútro-
štátneho súdu (súd by napr. vyhovel žalobe 
alebo by zamietol žalobu). 
 
Čo sa týka druhého argumentu uvedeného 
účastníkmi konania v odvolaní proti rozsudku 
prvostupňového súdu, Ústavný súd SR uviedol: 
„1.2. V ďalšom bode odvolania sťažovatelia 
predostreli podpornú argumentáciu smeru-
júcu k preukázaniu existencie nájomného 
vzťahu pre prípad, že by odvolacím súdom 
nebola uznaná nimi formulovaná prioritná 
interpretácia označeného ustano-venia § 12 
ods. 1 zákona o pracovnom pomere 
domovníckom. Sťažovatelia boli toho názoru, že  
v takomto prípade treba akceptovať vznik 
nájomného vzťahu zmluvou uzavretou konklu-
dentným spôsobom. Vychádzali pritom z právnej 
úpravy § 686 ods. 1 OZ, ktorá nepodmieňuje 
platnosť nájomnej zmluvy jej písomnou formou, 
poukazovali súčasne na konkludentné splnenie 
jednotlivých náležitostí nájomnej zmluvy 
požadovaných ustanoveniami § 685 a nasledu-
júcich OZ, pričom túto interpretáciu opierali aj    
o súvisiacu judikačnú prax (rozhodnutia naj-
vyššieho súdu sp. zn. 5 Cdo 266/2007 a sp. zn. 3 
Cdo 46/97). Krajský súd sa v napadnutom 
rozsudku v danej otázke stotožnil so stanoviskom 
okresného súdu, a teda uzavretie nájomnej 
zmluvy konkludentnou formou neuznal. Takýto 
záver však krajský súd podporil iba stručným 
konštatovaním, že konkludentné uzatvorenie 
nájomného vzťahu nemožno vyvodiť len z kona-
nia právnych predchodcov odporcov, ktorí 
„určovali či upravovali“ výšku úhrad za užívanie 
dotknutého bytu. Odôvodnenie, ktorým by na 
základe relevantnej skutkovej a právnej úvahy 
poskytol krajský súd náležité konfrontačné 
stanovisko vyvracajúce zásadné tvrdenia 
sťažovateľov, aj v tomto prípade absentovalo 
a krajský súd povinnosť náležitého zdôvodnenia 
svojho čiastkového právneho záveru nesplnil.“ 
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Ústavný súd v tejto časti nálezu konštatoval, že 
na ďalší argument účastníkov konania krajský 
súd síce zareagoval, ale vyrovnal sa s ním 
nedostatočne, iba „stručným konštatovaním“. 
Potvrdil tak skutočnosť, že nestačí, aby 
všeobecný súd na argument účastníka konania 
iba formálne zareagoval, ale musí sa s nimi 
vyrovnať dostatočne a v prípade, ak tento 
argument odmietne, musí dostatočným 
spôsobom uviesť, prečo ho považuje  
za nesprávny – t.j. musí ho vyvrátiť. 
 
Čo sa týka tretieho argumentu uvedeného 
účastníkmi konania v odvolaní proti rozsudku 
prvostupňového súdu, Ústavný súd SR uviedol: 
„1.3. Sťažovatelia v podanom odvolaní vytýkali 
okresnému súdu aj nesprávnosť jeho právneho 
záveru o právnej irelevancii rozhodnutia 
okresného súdu prijatého v konaní o privolenie 
súdu k výpovedi z nájmu (...)  Ústavný súd zistil, že 
krajský súd vo vzťahu k predmetnej odvolacej 
námietke sformuloval vyjadrenie svojou podstatou 
totožné so stanoviskom okresného súdu (...) 
Krajský súd sa teda obmedzil iba na prevzatie 
konštatačného právneho záveru prvo-
stupňovej inštancie bez toho, aby preskúmal 
argumentačné námietky sťažovateľov vzne-
sené k tejto otázke, ktoré sťažovatelia podložili 
súvisiacou judikatúrou. Požiadavku spravod-
livého procesu v podobe náležitej odpovede tak 
krajský súd nesplnil, a to navyše za okolností, keď 
sťažovatelia svoju obranu opierali o judikačnú 
prax podporujúcu ich právny záver. (...) Ústavný 
súd vo svojich rozhodnutiach stabilne judikuje: 
„Keď sa konajúci súd rozhodujúci o opravnom 
prostriedku sťažovateľa nevysporiada s právne 
relevantnou argumentáciou sťažovateľa ade-
kvátne a preskúmateľne alebo nekonštatuje 
irelevantnosť jeho právnej argumentácie, poruší 
základné právo na súdnu ochranu garantované čl. 
46 ods. 1 ústavy a právo na spravodlivý proces 
garantované čl. 6 ods. 1 dohovoru“ (pozri napr. III. 
ÚS 402/08).“  
 
Ústavný súd v tejto časti nálezu potvrdil, že ak 
sa odvolací súd nevyrovná s argumentmi 
účastníkov konania uvedenými v odvolaní, 
ktoré spochybňujú alebo vyvracajú argumenty 
prvostupňového súdu, ale iba bez ďalšieho 
konštatuje, že sa s argumentmi prvostupňového 
súdu stotožňuje resp. argumenty prvo-
stupňového súdu iba zreprodukuje alebo 

nezdôvodní, prečo považuje argumenty 
účastníkov konania uvedené v odvolaní za 
irelevantné, porušuje tým ústavné právo na 
dostatočné odôvodnenie súdneho rozhodnutia 
(pozri aj 9. časť tejto analýzy „K možnosti 
odvolacieho súdu prevziať argumenty 
prvostupňového súdu“.). 
 
Na záver Ústavný súd SR zhrnul svoje zistenia 
nasledovne: „Keďže krajský súd v označených 
prípadoch k vysporiadaniu sa s podstatnými 
argumentmi sťažovateľov buď vôbec nepristúpil 
(1.1. a 1.3.), alebo jeho odpoveď bola len formálna 
a argumentačne nedostačujúca (1.2.), ústavný súd 
dospel k záveru, že z dôvodu nedostatku odpovede, 
resp. odpovedí súdneho rozhodnutia v namie-
tanom rozhodnutí došlo k porušeniu základného 
práva sťažovateľov podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, ako 
aj ich práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru.“ 
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7. Zákaz vnútornej rozpornosti argumentácie 
v odôvodnení súdneho rozhodnutia 

 
 
Ako už bolo uvedené vyššie, Ústavný súd SR 
zdôrazňuje, že „všeobecný súd by nemal byť vo 
svojej argumentácii obsiahnutej v odôvodnení 
nekoherentný, t. j. jeho rozhodnutie musí byť 
konzistentné a jeho argumenty musia 
podporiť príslušný záver.“ (napr. I. ÚS 243/07, 
I. ÚS 155/07, I. ÚS 402/08). 
 
Tieto právne vety vyjadrujú, že jednou zo 
základných požiadaviek racionálnej právnej 
argumentácie je, že argumentácia v odôvodnení 
rozhodnutia súdu musí byť  vnútorne 
nerozporná – a teda logicky konzistentná.120 Ide 
o to, aby sa v odôvodnení rozhodnutia súčasne 
nenachádzalo určité tvrdenie a zároveň aj jeho 
negácia. Odôvodnenie rozhodnutia možno 
považovať za vnútorne rozporné, ak sa 
v rozhodnutí nachádzajú argumenty pod-
porujúce určitý záver a súčasne proti-
argumenty proti tomuto záveru. Ak 
argumentácia súdu nespĺňa požiadavku 
vnútornej nerozpornosti, nespĺňa ani požia-
davku, aby argumenty súdu uvedené 
v rozhodnutí podporovali záver úvah súdu.121 
 
Vo veci Hirvisaari v. Fínsko122 Európsky súd 
posudzoval situáciu, kedy sťažovateľ namietal, 
že prvostupňové rozhodnutie penzijného úradu 
a rozhodnutie odvolacieho súdu, ktorým mu bol 
priznaný iba čiastočný invalidný dôchodok,  
je nedostatočne odôvodnené. Sťažovateľ 
poukazoval na skutočnosť, že hoci počas 
predchádzajúcej doby (do rozhodnutia pen-
zijného úradu) mu bol priznaný plný invalidný 
dôchodok a v rozhodnutí sa konštatuje zhor-
šenie jeho zdravotného stavu, nie je možné 
porozumieť tomu, ako tieto skutočnosti mohli 

                                                             
120 Napr. AARNIO, A.: The Rational as Reasonable. A Treatise on Legal 
Justification. Dordrecht : D. Reidel Publishing Company, 1987, s. 196. 
121 Rovnako právna teória uvádza: „Pro každou argumentaci, a tedy i pro 
právnou argumentaci, je typický již zmíněný princip bezrozpornosti 
argumentace. Lze připomenout, že každý argument je svou povahou 
v zásadě „otevřený“, a dává tak jako určitá výkladová věta možnost užití 
k podpoře různých (a to i opačných) výkladových závěrů, ovšem základním 
pravidlem koherence právní argumentace je, aby tentýž argumentující 
subjekt nepoužil takový argument v rámci jednoho argumentačního 
řetězce rozporně, tedy zároveň argument A použil k odůvodnění tvrzení B 
a non B, přičemž obě tato tvrzení by považoval za zároveň platná 
a správná.“ Pozri HLOUCH, L.: Teorie a realita právní interpretace. Plzeň : 
Aleš Čeněk, 2011, s. 154. 
122 Rozhodnutie z 27. septembra 2001. 

odôvodniť priznanie iba čiastočného a od-
mietnutie priznania plného invalidného dô-
chodku. Európsky súd k odôvodneniu roz-
hodnutia penzijného úradu uviedol: „V druhej 
časti odôvodnenia bolo spomenuté, že 
sťažovateľov psychický stav sa počas jesene 1997 
zhoršil, ale symptómy jeho choroby boli predsa 
len posúdené ako mierne. Z týchto dôvodov 
penzijný úrad uznal sťažovateľa čiastočne 
schopného práce počínajúc 1. júnom 1997. Hoci 
táto stručnosť odôvodnenia by sama osebe 
nevyhnutne nemusela byť v rozpore s článkom 6, 
v okolnostiach terajšieho prípadu rozhodnutie 
úradu nenaplnilo požiadavky spravodlivého 
procesu. Vo svetle skutočnosti, že sťažovateľ už 
skôr obdržal plný invalidný dôchodok, zmienka   
o jeho zhoršujúcom sa zdravotnom stave 
v rozhodnutí potvrdzujúcom iba čiastočný 
invalidný dôchodok musela zanechať v sťažova-
teľovi určitý dojem zmätku. Za týchto okolností 
nemôže byť odôvodnenie považované za dosta-
točné.“ (§ 31). Európsky súd napokon uviedol: 
„Berúc do úvahy to, čo bolo v hre pre sťažovateľa, 
Súd zastáva názor, že zjavne vzájomne si 
odporujúce odôvodnenie penzijného úradu        
a následné potvrdenie takéhoto nedostatočného 
odôvodnenia odvolacím súdom ako odvolacím 
orgánom nenaplnilo požiadavky spravo-
dlivého procesu.“ (§ 33). 
 
Požiadavky Európskeho súdu na vnútornú 
nerozpornosť argumentácie súdu potvrdzuje    
aj Ústavný súd SR vo svojej judikatúre.  
 
Ústavný súd SR v uznesení sp. zn. I. ÚS 118/08 
uviedol: „...ústavný súd nezistil porušenie 
ústavnoprocesných princípov konania pred týmto 
súdom podľa čl. 46 až 50 ústavy, tiež nezistil, že 
by závery krajského súdu v odvolacom konaní 
vo veci určenia výživného pre manželku  
boli svojvoľné alebo v zjavnom vzájomnom 
rozpore, či urobené v zrejmom omyle 
a v nesúlade s platnou právnou úpravou. Ústavný 
súd v takom prípade nemá žiaden dôvod a ani 
oprávnenie na prehodnocovanie záverov 
krajského súdu.“ 
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Ústavný súd SR v náleze sp. zn. III. ÚS 102/2012 
uviedol: „Odôvodnenie označeného sťažnosťou 
napádaného uznesenia krajského súdu podľa 
názoru ústavného súdu nezodpovedá požiadavke 
vyplývajúcej z čl. 46 ods. 1 ústavy (...) Dôvody 
uvedené krajským súdom v označenom 
rozhodnutí si navyše odporujú a nie sú 
preskúmateľné. (...) Právne závery krajského súdu 
možno považovať z ústavného hľadiska vo vzťahu 
k sťažovateľovi za veľmi nepresvedčivé, vnútorne 
rozporné a protirečivé.“ 
 
Z vyššie uvedených rozhodnutí vyplýva, že 
situácia, keď sú závery súdu „v zjavnom 
vzájomnom rozpore“, „vnútorne rozporné“ 
alebo „protirečivé“, predstavuje porušenie 
ústavnoprocesných princípov konania – 
konkrétne čl. 46 ods. 1 Ústavy SR. 
 
Ústavný súd SR vo viacerých prípadoch zrušil 
rozhodnutia súdov, ktoré obsahovali závery 
resp. boli založené na argumentoch, ktoré si 
navzájom protirečili. 
 
Ústavný súd SR v náleze sp. zn. IV. ÚS 26/06 
uviedol: „Odôvodnenie rozhodnutia neko-
rešponduje presvedčivo a dostatočne s výro-
kom rozhodnutia o zamietnutí návrhu najmä 
keď konštatuje, že „úrad vlády nekonal v zmysle 
zákona“. Takéto rozhodnutie pôsobí aj 
protirečivo, pretože z rozhodnutia nie je zrejmé, 
prečo potom nezaviazal odporcu na splnenie 
zákonom ustanovenej povinnosti. Takto konci-
pované odôvodnenie súdneho rozhodnutia nie je 
zárukou toho, že výkon spravodlivosti nie je 
arbitrárny, naopak svedčí o jeho svojvôli, zjavnej 
neodôvodnenosti a arbitrárnosti, čo znamená 
neakceptovateľnosť napadnutého súdneho roz-
hodnutia z hľadiska základného práva podľa čl. 46 
ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru.“ 
 
Vo veci sp. zn. I. ÚS 154/05 Ústavný súd SR 
posudzoval ústavnosť rozsudku Najvyššieho 
súdu SR týkajúceho sa vymedzenia okruhu 
účastníkov konania o povolení na prevádzko-
vanie skládky podľa zákona o odpadoch.123 
Najvyšší súd rozhodol, že účastníkom tohto 
konania nemôže byť každá osoba, ktorej práva 
môžu byť povolením priamo dotknuté alebo 

                                                             
123 Išlo o rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Sž-o-
NS 134/2004 z 22. marca 2005, zverejnený aj v časopise Zo súdnej praxe 
č. 3/2005. 

ktorá tvrdí, že jej práva môžu byť dotknuté, až 
kým sa nepreukáže opak, ale že účastníkom je 
iba navrhovateľ stavby a obec, na ktorej území 
bude stavba stáť.  
 
Ústavný súd rozsudok najvyššieho súdu zrušil  
a v náleze sp. zn. I. ÚS 154/05 uviedol: „Podľa 
názoru ústavného súdu uvedené právne závery 
najvyššieho súdu treba považovať za arbitrárne, 
resp. nie dostatočne zdôvodnené, a to zo štyroch 
rôznych hľadísk. Predovšetkým treba uviesť, že 
najvyšší súd na jednej strane zdôvodnil, prečo 
vyplýva okruh účastníkov konania popri navrho-
vateľovi z osobitného zákona, teda z ustanovenia 
§ 74 ods. 4 zákona o odpadoch, na druhej strane 
však bez akéhokoľvek vysvetlenia, resp. 
zdôvodnenia dospel aj k protichodnému 
záveru, že „eventuálne možným jednostranným 
výkladom zákona (podľa ducha zákona) 
postavenie účastníka správneho konania je možné 
priznať aj vtedy, ak sa konanie a rozhodovanie 
bezprostredne dotýka práv a oprávnených 
záujmov príslušného subjektu“. Takýto postup 
najvyššieho súdu je neprípustný a je porušením tak 
práva na súdnu ochranu, ako aj práva  
na spravodlivé súdne konanie. 
 
Ďalej treba uviesť, že za situácie, keď najvyšší súd 
pripustil, aby bol za účastníka správneho  
konania popri navrhovateľovi a popri subjekte 
vyplývajúcom z osobitného zákona eventuálne 
považovaný aj jeden zo subjektov definovaných 
v druhej a tretej definícii podľa § 14 ods. 1 
Správneho poriadku, bolo treba presvedčivým 
spôsobom zdôvodniť, prečo sa má táto možnosť 
vzťahovať iba na toho, koho práva, právom 
chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť 
rozhodnutím priamo dotknuté, a nie aj na toho, 
kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich 
právach, právom chránených záujmoch alebo 
povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, 
kým sa preukáže opak. Ak má byť v danom 
prípade jedna z uvedených definícií účastníka 
správneho konania prípustná a druhá nie, 
musí sa takýto záver opierať o kvalifikované 
zdôvodnenie, ktoré však absentuje. 
 
Ústavný súd tiež podotýka, že hoci najvyšší súd 
pripustil, aby účastníkom správneho konania bol 
aj subjekt, ktorého práv a oprávnených záujmov 
sa konanie a rozhodovanie bezprostredne dotýka, 
zároveň uviedol, že sa tak môže stať „eventuálne 
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možným jednostranným výkladom zákona 
(podľa ducha zákona)“. Treba uviesť, že slovné 
spojenie „eventuálne možným jednostranným 
výkladom zákona (podľa ducha zákona)“ 
považuje ústavný súd za ťažko inter-
pretovateľné. Jednostranný výklad je spravidla 
výkladom neobjektívnym, ktorý berie zreteľ len 
na časť možných argumentov, resp. na časť 
možných pohľadov na danú vec. Spravidla ide 
preto o výklad, ktorý by nemal byť aplikovaný. 
Preto bolo potrebné presnejšie definovať, čo 
má najvyšší súd jednostranným výkladom 
podľa ducha zákona na mysli. 
 
Napokon za celkom neodôvodnený treba 
považovať záver, podľa ktorého v prípade 
sťažovateľa nebolo zistené, že by sa konanie 
a rozhodovanie v danej veci bezprostredne 
dotýkalo jeho práv a oprávnených záujmov. 
Keďže sťažovateľ predložil v správnom 
konaní viaceré odborné stanoviská, ktoré 
podľa neho dokazujú priamy zásah do jeho 
práv či oprávnených záujmov, bolo potrebné 
sa s týmito stanoviskami vyčerpávajúcim 
spôsobom vysporiadať, čo sa však nestalo.” 
 
V náleze sp. zn. I. ÚS 198/07 Ústavný súd SR 
uviedol: „Vo všeobecnej rovine sa dá konštatovať, 
že je prípustná situácia, keď všeobecný súd 
úspešnému účastníkovi konania prizná síce 
náhradu trov prvostupňového konania, avšak  
vo vzťahu k trovám odvolacieho konania 
s poukazom na ustanovenie § 150 Občianskeho 
súdneho poriadku, teda z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa rozhodne tak, že ich náhradu 
úspešnému účastníkovi neprizná. V takomto 
prípade však dôvody hodné osobitného zreteľa 
musia byť špecificky spojené s odvolacím 
konaním. Musia mať teda takú povahu, aby sa 
dali aplikovať iba na odvolacie konanie. Ak by 
sa totiž tieto dôvody vzťahovali tak na 
prvostupňové, ako aj na odvolacie konanie, 
potom by rozhodnutie o náhrade trov konania 
muselo byť rovnaké vo vzťahu k obom 
stupňom konania. Zo skutkového stavu tejto veci 
je nepochybné, že sťažovatelia boli v merite veci 
úspešní v plnom rozsahu, keďže všeobecné súdy 
žalobu žalobcov celkom zamietli. Úspešným 
sťažovateľom bola priznaná plná náhrada trov 
prvostupňového konania. Naproti tomu náhrada 
trov odvolacieho konania im priznaná nebola 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 

150 Občianskeho súdneho poriadku spočívajúcich 
v charaktere prerokúvanej veci a rodinných 
vzťahoch medzi účastníkmi konania. Z pohľadu 
ústavného súdu treba konštatovať, že dôvody 
hodné osobitného zreteľa, na ktoré krajský 
súd prihliadol v súvislosti s náhradou 
trov odvolacieho konania, nemožno  
v žiadnom prípade považovať za špecificky  
spojené s odvolacím konaním. Charakter 
prerokúvanej veci a rodinné vzťahy medzi 
účastníkmi konania boli totiž príznačné pre 
celé konanie vrátane prvostupňového. 
Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti treba 
považovať rozhodnutie krajského súdu o náhrade 
trov odvolacieho konania za arbitrárne, pretože sa 
prieči ustanoveniu § 150 Občianskeho súdneho 
poriadku. Znamená to zároveň, že výrokom 
rozsudku krajského súdu o náhrade trov 
odvolacieho konania bolo porušené základné 
právo sťažovateľov na súdnu ochranu podľa čl. 46 
ods. 1 ústavy (bod 1 výroku nálezu).“ 
 
V náleze sp. zn. I. ÚS 110/07 Ústavný súd SR 
uviedol: „Nedostatočné odôvodnenie naznačuje 
aj rekapitulácia odvolacích dôvodov a vnútorná 
rozpornosť predmetného rozsudku. V rekapi-
tulácii krajský súd cituje len argument neroz-
líšenia režimu veľkej privatizácie a nakladania 
s vlastným majetkom a čiastočne argument 
nemožnosti kombinácie určenia neplatnosti 
zmluvy a určenia vlastníckeho práva v jednom 
rozsudku. Ďalšie argumenty, napríklad sku-
točnosť, že ustanovenie § 3 písm. ch) ústavného 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov 
pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších 
štátnych funkcionárov sa vzťahuje na priva-
tizovaný majetok a ustanovenie § 5 ods. 1 písm. 
d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky     
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestoroch sa vzťahuje na pozemky len vtedy, ak 
majú rovnaký právny režim ako prevádzaný byt, 
krajský súd vôbec nespomína. V závere rozsudku 
krajský súd uvádza, že pokiaľ ide o právne 
hodnotenie veci, odporca (sťažovateľ) sa s ňou 
nestotožnil, ale sám neuviedol žiadnu právnu 
protiargumentáciu. Uvedené konštatovanie 
krajského súdu je v priamom rozpore s tým, že na 
inom mieste rozsudku uvádza a parafrázuje 
právne argumenty odvolateľa, teda sťažovateľa.“ 
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8. Povinnosť súdu odôvodniť odklon od existujúcej 
judikatúry 

 
 
Ako už bolo uvedené vyššie, Ústavný súd SR 
zdôrazňuje, že „obdobné situácie musia byť 
rovnakým spôsobom právne posudzované. Za di-
skriminačný možno považovať taký postup, ktorý 
rovnaké alebo analogické situácie rieši odchylným 
spôsobom, pričom ho nemožno objektívne 
a rozumne odôvodniť.“ (napr. IV. ÚS 14/07).  
 
Rešpektovaním povinnosti rozhodovať v ob-
dobných veciach rovnako sa zabezpečuje ne-
existencia rozporov v širšom rámci celej 
rozhodovacej činnosti konkrétneho súdu, ktorý 
rozhoduje, ale aj v rámci existujúcej judikatúry 
iných súdov (najmä vyšších súdov – napr. 
Najvyššieho súdu SR). 
 
Ústavný súd SR ďalej uvádza: „Podľa názoru 
ústavného súdu, ak súd rieši právnu otázku (tú 
istú alebo analogickú), ktorá už bola právoplatne 
vyriešená podstatne odlišným spôsobom bez to-
ho, aby sa argumentačne vyrovnal so skor-
šími súdnymi rozhodnutiami, nekoná v súlade 
s princípom právnej istoty v zmysle čl. 1 ods. 1 
ústavy a môže tým porušiť aj právo účastníka 
súdneho konania na súdnu ochranu podľa čl. 46 
ods. 1 ústavy.“ (nález sp. zn. III. ÚS 192/06) 
 
Z povinnosti  „rozhodovať v obdobných veciach 
rovnako” teda vyplýva pre súd v prípade 
odklonu od existujúcej judikatúry povinnosť 
uviesť dostatočné a presvedčivé dôvody pre 
tento odklon.124 
 
Táto povinnosť je výslovne zakotvená aj 
v ustanovení § 13 nového českého Občianskeho 
zákonníka, a to nasledovne: „Každý, kdo se 
domáhá právní ochrany, může důvodně 
očekávat, že jeho právní případ bude 
rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, 
který již byl rozhodnut a který se s jeho 
právním případem shoduje v podstatných 
znacích; byl-li právní případ rozhodnut jinak, 
má každý, kdo se domáhá právní ochrany, 

                                                             
124 Bližšie pozri napr. OPETT, L.: Právna istota a predvídateľnosť 
súdnych rozhodnutí. In: Právny obzor, 91, 2008, č. 4, s. 317 – 326. 

právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této 
odchylky.“125 
 
Povinnosť rozhodovať v obdobných veciach 
rovnako vyplýva z jedného zo základných 
princípov racionálnej právnej argumentácie – z 
princípu univerzalizácie (zovšeobecnenia). Ako 
už bolo uvedené vyššie, podľa princípu 
univerzalizácie každý účastník argumentácie 
(vrátane súdu) musí svoje tvrdenie aplikovať 
nielen na konkrétny prípad, ale aj na iné 
prípady, ktoré sú podobné vo všetkých 
relevantných aspektoch, pričom aj každý 
hodnotový úsudok alebo povinnosť musí 
aplikovať na všetky ďalšie situácie podobné vo 
všetkých relevantných aspektoch (t.j. požaduje 
sa obsahová a hodnotová konzistentnosť).126 Z 
právnej filozofie vyplýva, že povinnosť súdu 
uviesť v prípade odklonu od existujúcej 
judikatúry dostatočné a presvedčivé dôvody pre 
tento odklon, súvisí aj s tzv. princípom inertie 
(„principle of inertia“).127 
 
Zároveň možno z tohto pravidla odvodiť aj to, 
že ak v judikatúre existujú dva výklady 
nejakého ustanovenia a súd sa prikloní 
k jednému z týchto dvoch výkladov, musí uviesť 
dôvod, prečo sa súd priklonil k tomuto výkladu 
a nie k druhému výkladu.128  

                                                             
125 Nový český Občianský zákonník je dostupný napr. na 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/odborne_texty/NOZ%20interaktiv.pdf.  
126 Napr. ALEXY, R.: A Theory of Legal Argumentation. A Theory of 
Rational Discourse as Theory of Legal Justification. Oxford : Clarendon 
Press, 1989, s. 188 - 190. 
127 Podľa právneho filozofa Chaima Perelmana princíp inertie stanovuje, 
že akýkoľvek názor, ktorý bol v minulosti akceptovaný, nemôže byť 
zavrhnutý bez dostatočného dôvodu. Z princípu vyplýva, že kto niečo 
spochybňuje alebo kritizuje, musí pre túto pochybnosť alebo kritiku 
uviesť dôvod. Tento princíp tiež stanovuje, koho zaťažuje bremeno 
argumentácie (resp. dôkazné bremeno) – ten, kto sa odvoláva na 
existujúcu prax, nemusí uvádzať zdôvodnenie, ale ten, kto požaduje 
zmenu existujúcej praxe, musí túto zmenu dostatočne zdôvodniť. Podľa 
Perelmana princíp inertie utvára „základ stability nášho intelektuálneho 
a sociálneho života“. Tento princíp je aj základom praxe odvolávania sa 
na súdne precedensy. Pravidlo, že kto sa chce odchýliť od súdneho 
precedensu alebo ustálenej judikatúry, musí pre odklon uviesť dôvod 
(nesie bremeno argumentácie) je považované za jedno  pravidiel 
racionálnej právnej argumentácie. Pozri ALEXY, R.: A Theory of Legal 
Argumentation. A Theory of Rational Discourse as Theory of Legal 
Justification. Oxford : Clarendon Press, 1989, s. 277 – 278. 
128 Ako bolo uvedené už vyššie, bývalý predseda Ústavného súdu SR Ján 
Mazák k tejto otázke vo svojom odlišnom stanovisku k nálezu Ústavného 
súdu SR sp. zn. IV. ÚS 214/04 uviedol: „Okrem toho je obsahom 
základného práva na súdnu ochranu aj to, aby v prípade, ak sa v judikatúre 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/odborne_texty/NOZ%20interaktiv.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/odborne_texty/NOZ%20interaktiv.pdf
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Vyššie uvedené východiská potvrdzujú vo 
svojich rozhodnutiach aj Ústavný súd SR a 
Európsky súd. 
 
Ústavný súd SR v náleze sp. zn. I. ÚS 110/07 
uviedol: „Ústavný súd konštatuje, že krajský súd 
dostatočne neodôvodnil svoj rozsudok sp. zn. 8 Co 
553/02, 7 Co 225/03 zo 16. marca 2004. 
Najväčším nedostatkom tohto rozsudku je 
úplná absencia reakcie na argumenty 
obsiahnuté v predloženom rozhodnutí naj-
vyššieho súdu, ktoré podporovalo argu-
mentáciu sťažovateľa, aj keď išlo dovtedy 
o nepublikované rozhodnutie. Rovnako krajský 
súd nereagoval na predložené opačné roz-
hodnutia iných senátov samotného krajského 
súdu. (...) V preskúmavanom prípade je problém 
nedostatočného odôvodnenia previazaný s prob-
lémom jednotnosti rozhodovacej činnosti, pretože 
krajský súd sa hlavne nevysporiadal s tým, že 
v obdobnej veci bolo už rozhodnuté odlišne. 
Krajský súd by z hľadiska práva na spravo-
dlivý proces mohol rozhodnúť odchylne, ak by 
svoj právny názor presvedčivo odôvodnil           
v kontraste s odchylnými rozhodnutiami. 
Krajský súd tak neurobil, a tak nenaplnil 
požiadavky ústavného práva na spravodlivý 
proces.“ 
 
Ústavný súd SR v náleze sp. zn. I. ÚS 252/05 
uviedol: „Podľa názoru ústavného súdu nemožno 
dôvody napadnutého rozsudku najvyššieho súdu 
považovať za dostatočné. Je tomu tak preto, že 
na rozdiel od predchádzajúcej judikatúry, 
ktorá znemožnenie účasti na vyhlásení 
rozsudku súdu prvého stupňa nepovažovala 
za natoľko závažné porušenie práva  
na súdnu ochranu, že by odôvodňovalo zásah 
do princípu právnej istoty zrušením 
právoplatného rozsudku, napadnutý roz-
sudok už tak robí. ... Najvyšší súd nijako 
nevysvetlil, prečo v danom prípade (za situácie, 
keď odvolací súd postupoval v zmysle dovtedajšej 
judikatúry) možnosť podania odvolania  

                                                                                                
všeobecných súdov, najmä najvyššieho súdu a v doktríne objavujú viaceré 
výklady a spôsoby používania právnej normy, ktoré sú rozhodujúce pre 
výrok vo veci, bolo v rozhodnutí o veci samej jednoznačne a presvedčivo 
vysvetlené, prečo všeobecný súd použil tie metódy výkladu, ktoré použil, 
aké argumenty ho viedli k tomu, že sa priklonil k vlastnému riešeniu, a nie 
k riešeniu, ktoré už existuje v judikatúre, prípadne v relevantných 
doktrínach, a aké dôvody ho viedli k tomu, že sa odklonil od existujúcej 
judikatúry z hľadiska predvídateľnosti súdneho rozhodnutia.“ 
 
 

proti rozsudku okresného súdu nebola  
dostatočnou korekciou porušenia procesného 
práva žalovaného, a to aj s prihliadnutím 
na skutočnosť, že sa dokazovanie v deň 
vyhlásenia rozsudku už nevykonávalo a nedošlo 
ani k účastníckym prednesom.” 
 
Ústavný súd SR v náleze sp. zn. IV. ÚS 14/07 
uviedol: „So zreteľom na označené rozsudky 
najvyššieho súdu ústavný súd konštatuje, že 
v danom prípade došlo k porušeniu princípu 
predvídateľnosti súdneho rozhodnutia, a tým 
i k porušeniu zásady právnej istoty. Najvyšší súd 
totiž v tomto prípade rozhodol odlišným 
spôsobom ako prv v prípade skutkovo i právne 
obdobných veciach bez toho, aby v odôvodnení 
svojho rozhodnutia uviedol argumenty, pre 
ktoré bola v danej veci sťažovateľkinmu právu 
poskytnutá odlišná ochrana, než v jej iných 
označených konaniach.” 
 
Európsky súd vo veci Salov v. Ukrajina129 
posudzoval prípad, ktorý bol vnútroštátnymi 
súdmi prerokúvaný dvakrát a pri každom 
prerokovaní vnútroštátny súd rozhodol o tom 
istom prípade iným spôsobom, pričom 
neuviedol dostatočné dôvody pre odlišné 
rozhodnutie. Európsky súd uviedol: „Súd 
poznamenáva, že v terajšom prípade kujbyševský 
okresný súd v Donecku, preskúmavajúci v konaní 
pred súdom v podstate rovnaký dôkazný 
materiál, prišiel dňa 7. marca a 6. júla 2000       
ku dvom úplne odlišným záverom týkajúcim sa 
potreby hlbšie prešetriť záležitosť a týkajúcim sa 
uznania sťažovateľa vinným...“ (§ 90). Európsky 
súd ďalej uviedol: „Súd nie je spokojný 
s vysvetlením vlády, prečo bol sťažovateľ 
odsúdený po tom, čo jeho prípad bol prejednaný 
po druhý raz, a to na základe dôkazov a obžaloby 
podanej prokuratúrou a na základe inštrukcií 
daných prezídiom doneckého krajského súdu, keď 
dôkazy predložené prokuratúrou sa nezmenili, a 
myslí si, že dôvody okresného súdu pre odchýlenie 
sa od jeho predošlých záverov neboli v rozsudku 
zo dňa 6. júla 2000 dostatočne vysvetlené... 
Najmä, súd sa nezaoberal pochybnosťami, ktoré 
sám vzniesol 7. marca 2000, keď bol prípad 
vrátený na dodatočné vyšetrovanie....“ (§ 91). 
Európsky súd napokon uviedol: „Vo svetle 
predchádzajúcich úvah Súd zastáva názor, že 

                                                             
129 Rozhodnutie zo dňa 6. septembra 2005. 
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sťažovateľovi nebol zaručený spravodlivý proces, 
pokiaľ vnútroštátne súdy nedali odôvodnenú 
odpoveď, prečo kujbyševský okresný súd 
v Donecku pôvodne nenašiel žiadny dôkaz pre 
odsúdenie sťažovateľa za delikty, z ktorých 
bol obvinený a 7. marca 2000 vrátil prípad  
na dodatočné vyšetrovanie, a predsa 6. júla 
2000 uznal stažovateľa vinným...“ (§ 92). 
 
Súd musí odôvodniť odklon od iného roz-
hodnutia v obdobnej veci (tej istej alebo 
analogickej) dostatočným a presvedčivým 
spôsobom. 
 
V niektorých prípadoch sa súdy snažia 
odôvodniť odklon od skorších rozhodnutí 
v obdobných veciach tým, že ide o odlišnú vec, 
avšak toto zdôvodnenie neobstojí, pretože 
v skutočnosti nejde o odlišnú vec a nie je ani 
daný dôvod na odklon od skorších rozhodnutí.  
 
Ústavný súd SR v náleze sp. zn. III. ÚS 366/2012 
uviedol: „Ústavný súd konštatuje, že sťažovateľ 
poukázal aj na dvojkoľajnosť rozhodovania 
najvyššieho súdu v danej otázke, keď v sťažnosti 
označil dve jeho rozhodnutia sp. zn. 3 Sžo 19/2009 
z 13. mája 2010 a sp. zn. 1 Sžd 14/2011 z 27. 
septembra 2011, o ktorých vyhlásil, že nimi bol 
uskutočnený súdny prieskum zákonnosti 
rozhodnutia správneho orgánu v blokovom 
konaní. K tejto námietke, konkrétne k rozhodnutiu 
sp. zn. 3 Sžo 19/2009 z 13. mája 2010, sa na 
základe odvolacích dôvodov vyjadril aj najvyšší 
súd v odôvodnení namietaného uznesenia sp. zn. 
10 Sžd 29/2011 zo 16. novembra 2011 takým 
spôsobom, že skutkové okolnosti oboch 
prípadov označil za rozdielne. Podľa zistení 
ústavného súdu skutkové okolnosti sťažo-
vateľom uvádzaných prípadov a skutkové 
okolnosti tohto prípadu sú rozdielne. Toto 
zistenie však v relevantných súvislostiach 
nezohráva význam. Významnými sa z tohto 
pohľadu javia právne závery najvyššieho súdu, 
ktoré, pokiaľ ide o sťažovateľov prípad, 
rozhodnutie o uložení pokuty v blokovom 
konaní vylučujú zo súdneho prieskumu, zatiaľ 
čo ostatné dve rozhodnutia súdny prieskum 
zákonnosti blokového konania pripúšťajú.       
V tejto súvislosti v rámci svojej rozhodovacej 
činnosti už ústavný súd vyslovil názor, podľa 
ktorého ak všeobecný súd rieši právnu otázku (tú 
istú alebo analogickú), ktorá už bola právoplatne 

vyriešená podstatne odlišným spôsobom bez toho, 
aby sa argumentačne vyrovnal so skoršími 
súdnymi rozhodnutiami, nekoná v súlade                  
s princípom právnej istoty v zmysle čl. 1 ods. 1 
ústavy a môže tým porušiť aj právo účastníka 
súdneho konania na súdnu ochranu podľa čl. 46 
ods. 1 ústavy (III. ÚS 192/06). Najvyšší súd sa 
v danom prípade len stroho odvolal na roz-
dielnosť skutkových situácií bez toho, aby sa 
vyjadril k aktuálnej právnej otázke. V posu-
dzovanom prípade za uvedených okolností je teda 
nedostatok súdnej odpovede znásobený aj poru-
šením princípu právnej istoty (obdobne III. ÚS 
44/2011).“ 
 
Nie je prípustné, aby súd odôvodnil odklon 
odklon od iných svojich rozhodnutí v ob-
dobných veciach poukázaním na súdne 
rozhodnutia (či už vlastné rozhodnutia alebo 
rozhodnutia iných súdov), ktoré neboli nikde 
zverejnené.130 
 
Ústavný súd SR aj Európsky súd zdôrazňujú 
osobitnú povinnosť vyšších súdov, resp. 
najvyššieho súdu zjednocovať rozdielne 
právne názory nižších súdov a zabezpečovať, 
aby obdobné situácie boli posudzované 
rovnakým spôsobom. 
 
V náleze sp. zn. IV. ÚS 108/2010 Ústavný súd 
SR uviedol: „Ústavný súd v rámci svojej 
rozhodovacej činnosti už vyslovil, že  
k imanentným znakom právneho štátu patrí 
neodmysliteľne aj princíp právnej istoty (napr. 
PL. ÚS 36/95), ktorého súčasťou je tiež 
požiadavka, aby sa na určitú právne 
relevantnú otázku pri opakovaní v rovnakých 
podmienkach dala rovnaká odpoveď         
(napr. I. ÚS 87/93, PL. ÚS 16/95 a II. ÚS 80/99). 
Diametrálne odlišná rozhodovacia činnosť 
všeobecného súdu o tej istej právnej otázke za 
rovnakej alebo analogickej skutkovej situácie, 
pokiaľ ju nemožno objektívne a rozumne 
odôvodniť, je ústavne neudržateľná (m. m. PL. 
ÚS 21/00, PL. ÚS 6/04, III. ÚS 328/05). (…)   
Rozdiely v súdnych rozhodnutiach sú prirodzene 
obsiahnuté v každom súdnom systéme, ktorý je 
založený na existencii viacerých nižších súdov  
s obmedzenou územnou pôsobnosťou. Podľa 

                                                             
130 KÜHN, Z. – BOBEK, M. – POLČÁK, R. (eds.): Judikatura a právní 
argumentace. Teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou. Praha : 
Auditorium, 2006, s. 117 – 118. 
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názoru ESĽP je v rozpore s princípom právnej 
istoty, ktorý je zahrnutý v niekoľkých článkoch 
dohovoru a tvorí jeden zo základných elementov 
právneho štátu, situácia, keď najvyšší súd (ako 
zjednocovateľ rozdielnych právnych názorov) 
je sám zdrojom hlbokých a trvalých 
inkonzistencií (m. m. Beian v. Rumunsko, 
Baranowski v. Poľsko). Rozporné právne názory 
najvyššieho súdu na identické situácie sú tak  
v konečnom dôsledku spôsobilé podkopávať 
dôveru verejnosti v súdny systém (m. m. 
Sovtransavto Holding v. Ukrajina, ESĽP).” 
 
Vo vyššie uvedenom náleze sa Ústavný súd SR 
odvolal na rozhodnutie Európskeho súdu vo 
veci Beian v. Rumunsko (č. 1).  
 
Európsky súd vo veci Beian v. Rumunsko       
(č. 1)131 rozhodol, že vzájomne si odporujúca 
judikatúra vnútroštátneho najvyššieho súdu 
predstavuje porušenie Dohovoru. V tomto kon-
krétnom prípade išlo o situáciu, kedy sa 
rumunský občan pán Beian domáhal odškod-
nenia za to, že musel počas vojenskej služby 
vykonávať nútené práce. Najvyšší súd ale nárok 
a žalobu pána Beiana zamietol. Avšak v prípade 
iného občana, ktorý sa nachádzal v úplne rovna-
kej situácii ako pán Beian, najvyšší súd nárok 
tohto občana na odškodnenie uznal a jeho 
žalobe vyhovel. Pán Beian podal sťažnosť  
na Európsky súd pre porušenie čl. 6 ods. 1 
Dohovoru. V sťažnosti namietal, že rozhodnutie 
Najvyššieho súdu v jeho prípade je zásahom  
do princípu právnej istoty. Podľa neho výsledok, 
ku ktorému dospel sudca v jeho prípade, je 
v rozpore s rozhodnutiami Najvyššieho súdu,  
na základe ktorých sa dá rozumne očakávať 
úspech vo veci. Pán Beian však namietal aj 
porušenie čl. 14 Dohovoru v spojení s čl. 1 Pro-
tokolu č. 1. Tvrdil, že sa stal obeťou diskri-
minácie vo vzťahu k iným osobám nachá-
dzajúcim sa v rovnakej situácii, ktorým Najvyšší 
súd na rozdiel od neho odškodnenie priznal.  
 
Európsky súd v rozhodnutí Beian v. Rumunsko 
(č. 1) uviedol:  
 
„36. Pri absencii vhodného mechanizmu na za-
bezpečenie konzistencie svojej judikatúry, Naj-
vyšší súd vydal, niekedy dokonca v ten istý deň, 

                                                             
131 Rozhodnutie zo dňa 6. decembra 2007. 

diametrálne odlišné rozsudky týkajúce sa 
oblasti aplikácie zákona č. 309–2002 (pozri 
napr. rozhodnutia z 11. januára, 1. a 28. marca 
2005). 
 
37. Samozrejme, že rozdiely v súdnych roz-
hodnutiach sú prirodzene obsiahnuté v každom 
súdnom systéme, ktorý je založený na existencii 
viacerých nižších súdov s územnou pôsobnosťou 
obmedzenou pre svoj región. Úlohou najvyš-
šieho súdu je práve usmerňovať (regulovať) 
tieto protirečivé rozsudky (Zielinski, Pradal, 
Gonzales a ďalší v Francúzsko [GC], č. 24846/94   
a 34165/96 až 34173/96, ods. 59, CEDH 1999–
VII). 
 
38. Je potrebné skonštatovať, že v tomto prípade 
je zdrojom hlbokých a trvalých inkonzistencií 
označených navrhovateľom samotný Najvyšší 
súd. 
 
39. Táto prax, ktorá sa vyvinula vo vnútri 
najvyššej súdnej autority v krajine, je sama 
osebe v rozpore s princípom právnej istoty, 
ktorý je zahrnutý v niekoľkých článkoch 
Dohovoru a tvorí jeden zo základných 
elementov právneho štátu (pozri, mutatis 
mutandis, Baranowski v Poľsko, č. 28358/95, ods. 
56, CEDH 2000–III). Najvyšší súd namiesto 
toho, aby stanovil rozhodujúcu interpretáciu 
zákona, sa sám stal zdrojom právnej neistoty, 
podkopávajúc tak dôveru verejnosti v súdny 
systém (pozri, mutatis mutandis, Sovtransavto 
Holding v. Ukrajina, č. 48553/99, ods. 97, CEDH 
2002–VII, a Păduraru, cit. vyššie, ods. 98;               
a contrario, Pérez Arias v. Španielsko, 
č. 32978/03, ods. 27, 28. jún 2007). 
 
40. Súd svojou neurčitosťou v judikatúre 
pozbavil navrhovateľa možnosti uplatňovať 
svoje práva na základe zákona č. 309–2002, 
zatiaľ čo iným osobám nachádzajúcim sa 
v rovnakej situácii boli ich práva priznané. 
Ide teda o porušenie čl. 6(1) Dohovoru.“ 
 
Európsky súd vo veci Beian v. Rumunsko (č. 1) 
rozhodol, že bolo porušené právo sťažovateľa 
podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru, ako aj právo podľa 
čl. 14 Dohovoru v spojení s čl. 1 Protokolu č. 1. 
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9. K možnosti odvolacieho súdu prevziať argumenty 
prvostupňového súdu 

 
 
Možno sa stretnúť s praxou, kedy súdy často 
v rozsudku odkazujú na ustanovenie § 219 ods. 
2 Občianskeho súdneho poriadku (účinné od 15. 
októbra 2008), podľa ktorého „Ak sa odvolací 
súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením 
napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení 
obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvo-
dov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť 
na zdôraznenie správnosti napadnutého roz-
hodnutia ďalšie dôvody.“132  
 
Týmto ustanovením odôvodňujú niekedy 
odvolacie súdy skutočnosť, že v odôvodnení ich 
rozsudku nie je ich samostatná argumentácia, 
v ktorej by zareagovali na argumenty účast-
níkov konania, ale iba uvádzajú, že sa stotožnili 
s názorom prvostupňového súdu.  
 
Uvedené ustanovenie však nemožno aplikovať 
mechanicky. Nemožno z neho vyvodiť, že  
vo všetkých prípadoch, v ktorých sa odvolací 
súd stotožní s argumentmi prvostupňového 
súdu, vôbec nemusí uvádzať vlastné argumenty 
a dôvody. Ide o nesprávnu prax, ktorá nezo-
hľadňuje základné práva vyplývajúce z Ústavy 
SR a Dohovoru. Pri aplikácii ustanovenia § 219 
ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku je potreb-
né zohľadniť požiadavky vyplývajúce z práva na 
spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru. 
 
Na podporu názoru, že odvolací súd môže  
vo svojom rozhodnutí iba odkázať na názor 
prvostupňového súdu, sa často uvádzajú 
rozhodnutia Európskeho súdu Helle v. Fínsko  
a Garcia Ruiz v. Španielsko. 
 
V rozhodnutí Helle v. Fínsko133 Európsky súd 
posudzoval prípad, kedy sa kostolník luteránskej 
cirkvi dožadoval zaplatenia kompenzácie za to, 
že mu farnosť podľa jeho názoru vyplácala nižší 
plat, ako mal v skutočnosti dostávať. V prvom 
stupni rozhodovala tzv. Katedrálna kapitula, 

                                                             
132 Podľa § 250ja ods. 7 Občianskeho súdneho poriadku „Ak Najvyšší súd 
Slovenskej republiky rozhoduje ako odvolací súd v obdobnej veci, aká už 
bola predmetom konania pred odvolacím súdom, môže v odôvodnení 
poukázať už len na podobné rozhodnutie, ktorého celý text v odôvodnení 
uvedie.“ 
133 Rozhodnutie zo dňa 19. decembra 1997. 

ktorá vo finančných záležitostiach týkajúcich sa 
zamestnancov farnosti mala postavenie 
prvostupňového súdu, a v druhom stupni 
rozhodoval Najvyšší správny súd. Sťažovateľ 
pred Európskym súdom namietal, že Najvyšší 
správny súd neuviedol dostatočné dôvody pre 
zamietnutie jeho argumentov, ktoré sťažovateľ 
uviedol v odvolaní. 
 
Európsky súd v rozhodnutí uviedol: „Súdu sa javí, 
že Najvyšší správny súd pri vydávaní svojho 
rozhodnutia včlenil (inkorporoval) dôvody, ktoré 
uviedla Katedrálna kapitula pre svoje rozhodnutie 
v týchto veciach. V tomto ohľade je významné, že 
rozhodnutia Katedrálnej kapituly boli pripojené 
k obom rozhodnutiam o odvolaní, ktoré Najvyšší 
správny súd vydal. Či odôvodnenie pomocou 
techniky včlenenia [reasoning by incorporation 
technique] použité Najvyšším správnym súdom 
spĺňa alebo nespĺňa požiadavky článku 6 ods. 1 
Dohovory v okolnostiach tohto prípadu musí byť 
odpovedané vzhľadom na dôvody uvedené 
Katedrálnou kapitulou pre odmietnutie dôkazov 
uvedených sťažovateľom a pre zamietnutie jeho 
žaloby.“ (§ 56) Európsky súd prišiel k záveru, že 
Katedrálna kapitula sa dostatočne zaoberala 
argumentmi sťažovateľa a dôkazmi predlože-
nými sťažovateľom a uviedla dostatočné dôvody 
pre ich odmietnutie. Následne sa Európsky súd 
zaoberal odôvodnením rozhodnutia Najvyššieho 
správneho súdu a uviedol: „Ako bolo uvedené 
vyššie, dôvody uvedené Katedrálnou kapitulou boli 
prijaté druhýkrát v odvolacom konaní Najvyšším 
správnym súdom prostredníctvom ich včlenenia 
[incorporation], a tak jasne naznačujúc, že 
Najvyšší správny súd nemal žiadne vlastné dôvody 
na odklon od záverov, ku ktorým prišla Ka-
tedrálna kapitula a že sťažovateľ nepredložil 
žiadne nové argumenty, ktoré by mali vplyv na 
odvolacie konanie; nemôže byť ani tvrdené, že  
v okolnostiach tohto prípadu sa Najvyšší správny 
súd nezaoberal podstatou argumentov, ktoré 
sťažovateľ predložil na posúdenie súdu. V tomto 
ohľade je významné, že Najvyšší správny súd 
postúpil otázku kompenzácie späť Katedrálnej ka-
pitule a tým potvrdil, že zaujal nový a uvážený 
postoj k argumentom, ktoré mu boli predložené...” 
(§ 59). 
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Z toho dôvodu Európsky súd nakoniec konšta-
toval: „S ohľadom na tieto úvahy, Súd zdô-
razňuje, že pojem spravodlivého procesu vyža-
duje, aby vnútroštátny súd, ktorý poskytol 
stručné dôvody pre svoje rozhodnutie, či už tým, 
že do neho včlenil dôvody uvedené nižším súdom, 
alebo inak, sa skutočne zaoberal podstatnými 
otázkami, ktoré mu boli predložené na 
posúdenie, a aby len bez ďalšieho jednoducho 
neprevzal závery, ku ktorým dospel nižší súd. 
(…) Súd však prišiel k záveru, že táto požiadavka 
bola vzhľadom na konkrétne okolnosti prejed-
návanej veci splnená a že predmetné konanie 
nebolo nespravodlivé z dôvodov, ktoré namietal 
sťažovateľ.” (§ 60) 
 
Z tohto rozsudku Európskeho súdu však 
v žiadnom prípade nemožno vyvodiť, že ak sa 
odvolací súd iba stotožní s argumentmi 
prvostupňového súdu, nemôže byť porušené 
právo na spravodlivý proces. Ako bolo uvedené 
vyššie, z rozhodnutia odvolacieho súdu musí byť 
zrejmé, že sa odvolací súd „skutočne zaoberal 
podstatnými otázkami“ a že len „bez ďalšieho 
jednoducho neprevzal závery, ku ktorým 
dospel nižší súd“  (Helle v. Fínsko, § 60). Aj 
výklad a aplikácia ustanovenia § 219 ods. 2 
Občianskeho súdneho poriadku musia byť také, 
aby bolo rešpektované základné právo na 
dostatočné odôvodnenie súdneho rozhod-
nutia.  Tieto skutočnosti jednoznačne vyplývajú 
aj z iných rozhodnutí Európskeho súdu. 
 
Vo veci Hirvisaari v. Fínsko 134  sťažovateľ 
okrem iného namietal, že rozhodnutie 
prvostupňového orgánu (penzijného úradu) bolo 
nedostatočné a vnútorne rozporné a odvolací 
súd len potvrdil rozhodnutie penzijného úradu 
bez toho, aby uviedol vlastné dôvody, a tým 
potvrdil nedostatočné odôvodnenie penzijného 
úradu. Vláda so sťažovateľom nesúhlasila              
a uviedla, že čl. 6 ods. 1 Dohovoru v zásade 
umožňuje odvolaciemu súdu pri zamietnutí 
odvolania jednoducho potvrdiť dôvody uvedené 
v prvostupňovom rozhodnutí. Vláda uviedla, že 
dôvody, na ktorých odvolací súd založil svoje 
rozhodnutie boli rovnaké ako dôvody použité 
penzijným úradom. Podľa vlády odôvodnenie 
uvedené odvolacím súdom pre potvrdenie 
rozhodnutia penzijného úradu bolo v podstate 

                                                             
134 Rozhodnutie zo dňa 27. septembra 2001. 

také, že nebol nájdený dôvod na zmenu tohto 
rozhodnutia a odvolací súd tak zahrnul dôvody 
uvedené penzijným úradom do svojho 
rozhodnutia. Podľa vlády nemožno tvrdiť, že 
odvolací súd sa nezaoberal podstatou tvrdení 
predložených sťažovateľom. Európsky súd však 
v rozhodnutí uviedol: „Nedostatočnosť 
odôvodnenia úradu nebola napravená ani 
súdom pre veci poistenia (Insurance Court), 
ktorý iba potvrdil dôvody rozhodnutia orgánu 
nižšieho stupňa. I keď taký spôsob odôvodnenia zo 
strany odvolacieho súdu je v zásade prípustný, 
v okolnostiach terajšieho prípadu súd nenaplnil 
požiadavky spravodlivého procesu. Pretože 
hlavnou námietkou sťažovateľa v jeho odvo-
laní bola nedostatočnosť odôvodnenia 
penzijného úradu, o to viac bolo dôležité aby 
odvolací súd uviedol riadne a jeho vlastné 
dôvody.“ (§ 32). Európsky súd napokon uviedol: 
„Berúc do úvahy to, čo bolo v hre pre sťažovateľa, 
Súd zastáva názor, že zjavne vzájomne si 
odporujúce odôvodnenie penzijného úradu  
a následné potvrdenie takéhoto nedosta-
točného odôvodnenia odvolacím súdom ako 
odvolacím orgánom nenaplnilo požiadavky 
spravodlivého procesu.“ (§ 33). 
 
Vo veci Tatishvili v. Rusko 135  sťažovateľka 
v odvolaní proti rozsudku prvostupňového súdu 
uviedla konkrétne námietky, že rozhodnutie 
súdu nevychádza zo zisteného skutkového stavu 
a je v rozpore so zákonom. Európsky súd 
v rozhodnutí uviedol: „Pretože odvolanie 
sťažovateľky uviedlo, že závery okresného 
súdu sa vôbec nezakladajú na skutkovom a 
právnom základe, o to viac bolo dôležité, aby 
mestský súd uviedol riadne a jeho vlastné 
dôvody (pozri rozsudok Hirvisaari, § 32). 
Napriek tomu mestský súd potvrdil závery 
okresného súdu stručným spôsobom, bez 
toho, aby preskúmal argumenty uvedené 
v odvolaní sťažovateľky.“ (§ 62). Európsky súd 
napokon uviedol: „Vzhľadom na to, Súd zastáva 
názor, že zjavne nedostatočné odôvodnenie 
dorogomilovského okresného súdu a následné 
schválenie takéhoto nedostatočného odôvod-
nenia moskovským mestským súdom ako 
odvolacím orgánom nenaplnilo požiadavky 
spravodlivého procesu.“ (§ 63). 
 

                                                             
135 Rozhodnutie zo dňa 22. februára 2007. 
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Z vyššie uvedených rozhodnutí Európskeho 
súdu teda možno vyvodiť, že ak sa odvolací súd 
nevyrovná s argumentmi účastníkov konania 
uvedenými v odvolaní, ktoré sú protiargu-
mentmi voči argumentom prvostupňového 
súdu, ale iba bez ďalšieho konštatuje, že sa 
s argumentmi prvostupňového súdu stotožňuje, 
alebo keď potvrdí nedostatočné odôvodnenie 
rozhodnutia prvostupňového súdu, porušuje 
tým ústavné právo na dostatočné odôvodnenie 
súdneho rozhodnutia. 
 
Vyvstáva však otázka, v akej situácii teda môže 
odvolací súd aplikovať ustanovenia § 219 ods. 2 
Občianskeho súdneho poriadku (t.j. obmedziť sa 
iba na skonštatovanie správnosti dôvodov 
rozhodnutia súdu prvého stupňa) a kedy sa 
nemusí vyrovnať s argumentmi proti rozhodnu-
tiu súdu prvého stupňa uvedenými v odvolaní.  
 
Podmienky aplikácie § 219 ods. 2 Občianskeho 
súdneho poriadku bližšie objasnil Ústavný súd 
SR napríklad vo svojich nálezoch sp. zn. III. ÚS 
279/09 a sp. zn. III. ÚS 131/2010. 
 
Ústavný súd SR v náleze sp. zn. III. ÚS 131/2010 
k tomu uviedol: „Uvedené skutočnosti sťažovateľ 
uviedol a podrobne odôvodnil vo svojom odvolaní 
proti rozsudku krajského súdu. Najvyšší súd            
v sťažnosťou napadnutom rozsudku sp. zn. 4 Obo 
117/2008 z 19. mája 2009 s odkazom na 
ustanovenie § 219 ods. 2 OSP na námietky 
sťažovateľa reagoval iba strohým konštatovaním, 
„že súd prvého stupňa doplnil dokazovanie, na 
základe ktorého vyslovil právny názor a svoje 
rozhodnutie i náležite odôvodnil“.  Skutočnosti 
zistené ústavným súdom zo súdneho spisu a príloh 
k sťažnosti vedú k záveru o porušení základného 
práva sťažovateľa na súdnu ochranu, ktorého sa 
najvyšší súd dopustil nedostatočným odôvodnením 
svojho potvrdzujúceho rozsudku. Obsah 
odvolania sťažovateľa totiž podľa názoru 
ústavného súdu vyvolával potrebu podrob-
nejšie sa v odôvodnení rozsudku najvyššieho 
súdu vysporiadať s jednotlivými odvolacími 
námietkami, ktoré smerovali predovšetkým     
k právnemu posúdeniu veci, k nedostatočnému 
a nepreskúmateľnému odôvodneniu rozsudku 
krajského súdu, k neúplnosti a nesprávnosti 
skutkových zistení, ale týkali sa aj porušenia 
povinnosti prvostupňového súdu vyplývajúcej z 
názoru najvyššieho súdu vysloveného v uznesení 

sp. zn. 4 Obo 224/2005 z 24. októbra 2006 
„prihliadať ku všetkým okolnostiam, z ktorých 
zákon vyslovene uvádza províziu, ktorú obchodný 
zástupca stráca a taktiež použitie či nepoužitie 
konkurenčnej doložky“. V podanom odvolaní je 
účastník konania bezpochyby oprávnený namietať 
právne posúdenie veci súdom prvého stupňa. 
Odvolací súd potom môže využiť postup podľa 
§ 219 ods. 2 OSP len v tom prípade, ak 
odvolacie námietky týkajúce sa právneho 
posúdenia veci sú totožné s dôvodmi návrhu 
na začatie konania, prípadne ak takéto 
námietky obsiahnuté v odvolaní už účastník 
konania uplatnil v priebehu prvostupňovej 
fázy konania a prvostupňový súd na ne 
reagoval požadovaným spôsobom. Vzhľadom 
na uvedené je ústavný súd toho názoru, že               
v okolnostiach posudzovaného prípadu neboli 
splnené podmienky na tak strohé odôvodnenie, 
aké využil najvyšší súd vo svojom potvrdzujúcom 
rozsudku. Ústavný súd preto súd vyhovel návrhu 
sťažovateľa a vyslovil porušenie základného práva 
na súdnu ochranu zaručeného čl. 46 ods. 1 ústavy 
napadnutým rozsudkom najvyššieho súdu.“ 
 
Z rozhodnutí Ústavného súdu SR teda možno 
vyvodiť, že odvolací súd sa môže  obmedziť na 
skonštatovanie správnosti dôvodov 
rozhodnutia súdu prvého stupňa iba v tom 
prípade, ak argumenty proti rozhodnutiu súdu 
prvého stupňa uvedené v odvolaní sú totožné 
s argumentmi uvedenými v žalobe alebo              
s argumentmi uplatnenými v prvostupňovom 
konaní a prvostupňový súd sa s týmito 
argumentmi vo svojom rozhodnutí už 
dostatočným spôsobom vyrovnal. Logicky 
tiež možno konštatovať, že odkázať na 
správnosť dôvodov uvedených v rozhodnutí 
súdu prvého stupňa môže súd aj vtedy, ak 
účastník konania v odvolaní neuviedol žiadne 
podstatné a konkrétne argumenty proti 
rozhodnutiu súdu prvého stupňa. 
 
Odvolací súd by mal odkázať na správnosť 
dôvodov v rozhodnutí súdu prvého stupňa 
postupom podľa § 219 ods. 2 Občianskeho 
súdneho poriadku takým spôsobom, z ktorého 
bude zrejmé, akého konkrétneho argumentu 
účastníka konania uvedeného v odvolaní sa 
tento postup týka. Uviesť konkrétne argumenty, 
ohľadom ktorých sa uplatňuje postup podľa § 
219 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku je 
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potrebné aj preto, aby účastník konania vedel 
identifikovať, s akými konkrétymi argumentmi 
(dôvodmi) súdu prvého stupňa sa odvolací súd 
stotožnil. 
 
Ak sa odvolací súd vyrovná s argumentom 
účastníka konania uvedeným v odvolaní tak, že 
ohľadom tohto argumentu iba odkáže na 
správnosť dôvodov v rozhodnutí súdu prvého 
stupňa (napríklad preto, že je totožný 
s argumentom uvedeným v žalobe alebo              
s argumentom uplatneným v prvostupňovom 
konaní), avšak súd prvého stupňa sa s týmto 
argumentom vyrovnal nedostatočným 
spôsobom, rozhodnutie odvolacieho súdu bude 
v rozpore so základným právom na dostatočné 
odôvodnenie súdneho rozhodnutia. 
 
Z vyššie citovaných rozhodnutí Európskeho 
súdu ako aj z nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. 
III. ÚS 131/2010 možno vyvodiť, že ak sú 
v odvolaní uvedené argumenty resp. námietky 
smerujúce napríklad  
 proti právnemu posúdeniu veci súdom 

prvého stupňa (a ak nejde o tie isté 
argumenty, ktoré už boli účastníkom kona-
nia uplatnené počas prvostupňového kona-
nia a s ktorými sa súd prvého stupňa vo svo-
jom rozhodnutí už dostatočne vyrovnal),  

 proti nedostatočnému alebo  nepreskú-
mateľnému odôvodneniu rozsudku súdu 
prvého stupňa,  

 proti neúplnosti alebo nesprávnosti skut-
kových zistení súdu prvého stupňa alebo  

 námietky namietajúce porušenie povinnosti 
prvostupňového súdu vyplývajúcej z pred-
chádzajúceho zrušujúceho rozhodnutia od-
volacieho súdu,  

odvolací súd sa musí s týmito argumentmi 
v odôvodnení svojho rozhodnutia samostatne 
a dostatočne vyrovnať.136 
 
Vyššie uvedené závery ohľadom možnosti súdu 
odkázať na dôvody uvedené v rozhodnutí súdu 
nižšieho stupňa potvrdzuje aj odborná literatúra: 
„Pokud se soud rozhodne odkázat na odůvodnění 
rozhodnutí soudu nižší instance, může být takový 
postup v každém případě přípustný pouze za 
podmínky, že samotné rozhodnutí 

                                                             
136 Tieto argumenty resp. námietky totiž nemohli byť uplatnené už 
v konaní pred súdom prvého stupňa, pretože namietané vady sa mohli 
prvýkrát objaviť až v rozhodnutí súdu prvého stupňa.  

podřízeného soudu je možno považovat za 
dostatečně odůvodněné [viz Boldea proti 
Rumunsku, rozsudek, 15. 2. 2007, č. 19997/02,        
§ 33; Albert proti Rumunsku, rozsudek, 16. 2. 2010, 
č. 31911/03, § 40; Hirvisaari proti Finsku, 
rozsudek, 27. 9. 2001, č. 49684/99, § 31 - 33]. 
Pouhý odkaz nebude stačit zřejmě ani 
v případě, kdy účastník řízení předložil 
opravné instanci nějaké nové důkazy k určité 
relevantní otázce [viz H. A. L. proti Finsku, 
rozsudek, 27. 1. 2004, č. 38267/97, § 50] nebo kdy 
ve vztahu k takové otázce uplatnil nějaké nové 
argumenty [viz Laranjera Marques da Silva, § 24 
(...) Odkaz na odůvodnění rozhodnutí soudu 
nižší instance však považoval ESLP za 
postačující, jestliže stěžovatel ve svém 
opravném prostředku uplatňoval v zásadě 
stejné argumenty jako v předcházející fázi 
řízení [viz Meltex Ltd a Mesrop Movsesyan proti 
Arménii, rozsudek, 17. 6. 2008, č. 32283/04, § 88; 
Gomez Cespon proti Švýcarsku, rozhodnutí, 5. 10. 
2010, č. 45343/08, oddíl 1] nebo žádné 
specifické výhrady proti napadenému 
rozhodnutí neuplatnil [viz Pozůstalost Nitschke 
(the Estate of Nitschke) proti Švédsku, rozsudek, 
27. 9. 2007, č. 6301/05, §45].“137 

                                                             
137 KMEC, J. – KOSAŘ, D. – KRATOCHVÍL, J. – BOBEK, M.: Evropská 
úmluva o lidských právech. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2012, , s. 759 – 
760. 
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10. Povinnosť súdu dostatočne odôvodniť proces 
dokazovania 

 
 
Okrem povinnosti dostatočne odôvodniť právne 
posúdenie prípadu má súd zároveň povinnosť 
dostatočne odôvodniť proces dokazovania.  
 
Špecifickým aspektom povinnosti odôvodniť 
súdne rozhodnutie a povinnosti vyrovnať sa 
s argumentmi a návrhmi účastníkov súdneho 
konania je povinnosť súdu sa v odôvodnení 
súdneho rozhodnutia dostatočným spôsobom 
zaoberať návrhmi na vykonanie dôkazov 
a dôkazmi.  
 
Ústavný súd SR, Ústavný súd Českej republiky 
a Európsky súd vo svojich rozhodnutiach 
stanovili viaceré požiadavky kladené na proces 
dokazovania a na jeho premietnutie do 
odôvodnenia súdneho rozhodnutia.138  
 
Treba uviesť, že úlohou Ústavného súdu nie je 
v každom prejednávanom prípade nahrádzať 
dokazovanie a prehodnocovať hodnotenie 
dôkazov zo strany všeobecných súdov, ale iba 
eliminovať tie najzávažnejšie pochybenia 
v dôkaznom procese, ktoré spôsobujú porušenie 
základného práva na súdnu ochranu 
a spravodlivý proces podľa Ústavy SR 
a Dohovoru.139 
 
Európsky súd v súvislosti s právomocou 
preskúmavať rozhodnutia vnútroštátnych 
súdov o pripustení alebo nepripustení 
vykonania dôkazov alebo o hodnotení dôkazov, 
štandardne uvádza, že „...hoci článok 6 Dohovoru 
zaručuje právo na spravodlivé konanie, 
nestanovuje žiadne pravidlá týkajúce sa 
prípustnosti dôkazov alebo spôsobu, ktorým by 
mali byť hodnotené, čo sú preto primárne veci 
regulované národným právom a národnými 
súdmi...“ (Garcia Ruiz v. Španielsko, § 28). 
Rovnaký prístup vyplýva z ďalších rozhodnutí 
kde Európsky súd poznamenáva, že „...nie je jeho 

                                                             
138 Ústavnoprávnymi vadami dôkazného procesu sa podrobne zaoberá 
štúdia Libora Hanuša „Ústavněprávní vady důkazního procesu 
z pohledu judikatury Ústavního soudu (analýza strukturální)“. Pozri 
HANUŠ, L.: Právní argumentace nebol svévole. Úvahy o právu, 
spravedlnosti a etice. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 17 – 37. 
139 Tamtiež, s. 18. 

 

úlohou skúmať, či postup, kedy súd odmietol 
pripustiť dôkaz navrhnutý sťažovateľom, bol 
opodstatnený; rozhodovať o otázkach tejto 
povahy prináleží vnútroštátnym súdom.“ 
(Suominen v. Fínsko, § 36, 1. júl 2003).  
 
Európsky súd však zároveň uvádza, že „hoci 
vnútroštátny súd má určitú mieru uváženia 
pri výbere argumentov v konkrétnom prípade 
a pri pripúšťaní dôkazov podporujúcich 
návrhy strán, orgán verejnej moci je povinný 
zdôvodniť svoj postup uvedením dôvodov pre 
svoje rozhodnutia.“ (Suominen v. Fínsko, § 36; 
Tatishvili v. Rusko, § 58).  
 
Povinnosťou súdu vyrovnať sa s návrhom na 
vykonanie dôkazu sa Európsky súd zaoberal aj 
vo veci Bochan v. Ukrajina. Konanie pred 
vnútroštátnymi súdmi sa týkalo vlastníckeho 
práva sťažovateľky na časť budovy  
a na prislúchajúci pozemok, pričom súdy 
rozhodovali otázku, či sťažovateľka oprávnene 
tvrdila, že jej neskorší manžel bol pred svojou 
smrťou vlastníkom predmetnej časti budovy. 
Sťažovateľka argumentovala okrem iného aj 
tým, že časť budovy bola postavená na jej 
náklady a na náklady jej neskoršieho manžela. 
Vnútroštátne súdy zamietli tento argument 
sťažovateľky, a to na základe písomného 
vyhlásenia 16 svedkov, výpovede pána D. a listu 
prokuratúry, ktorý potvrdil, že časť budovy 
postavil na svoje náklady pán M. Sťažovateľka 
však spochybnila hodnovernosť tohto dôkazu. 
Sťažovateľka tiež uviedla, že niektorí zo 
svedkov, ktorých písomné vyhlásenia súd 
skúmal, by potvrdili jej tvrdenia týkajúce sa 
postavenia budovy. Žiadala preto súd, aby 
týchto svedkov predvolal, aby im mohla položiť 
otázky. Súd však na žiadosť (návrh) 
sťažovateľky o vypočutie svedkov vôbec 
nezareagoval a žiadny zo 16 svedkov nebol 
predvolaný. Európsky súd uviedol: „Nie je 
možné zistiť, či súdy jednoducho opomenuli 
zaoberať sa sťažovateľkinou žiadosťou, 
alebo či ju zamýšľali zamietnuť, a ak to bolo 
ich úmyslom, aké boli dôvody pre takéto 
rozhodnutie. Podľa Súdu takýto stav spôsobil 
ujmu na práve sťažovateľky účinne predložiť jej 
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prípad [present her case] v zmysle čl. 6 ods. 1 
Dohovoru.“ (§ 82). 
 
Aj Ústavný súd SR sa vo viacerých 
rozhodnutiach vyjadril k tzv. opomenutým 
dôkazom, teda dôkazom, ktorých vykonanie 
bolo síce účastníkmi konania navrhnuté či ktoré 
boli predložené, ale všeobecný súd sa s nimi bez 
relevantného zdôvodnenia nezaoberal. Ústavný 
súd SR v rozhodnutí sp. zn. III. ÚS 332/09 
uviedol: „Ústavný súd po preskúmaní 
rozhodnutia najvyššieho súdu, ako aj rozhodnutí 
všeobecných súdov, na ktoré najvyšší súd 
odkazuje, konštatuje, že prvú námietku 
sťažovateliek považuje za plne opodstatnenú a    
z už uvedených skutočností sa dá ďalej vyvodiť, 
že doterajšie konanie a rozhodovanie 
všeobecných súdov bolo jednostranné, 
pretože súdy brali do úvahy iba dôkazy 
produkované žalovanými v 2. a 3. rade, 
pričom nevypočuli najmä žalovaného  
v 1. rade, ktorý uzatváral dohodu o právnej 
pomoci so sťažovateľkami aj napriek tomu, že 
to výslovne žiadali. Nezaoberali sa teda 
ďalšími navrhovanými dôkazmi, ktoré mohli 
mať vplyv na posúdenie skutkového stavu z 
hľadiska tvrdení sťažovateliek.“ 
 
Ústavný súd SR v rozhodnutí sp. zn. I. ÚS 
114/08 uviedol: „V posudzovanej veci krajský 
súd neodôvodnil dostatočným spôsobom 
namietané rozhodnutie, ktorú vadu nebolo 
možné konvalidovať ani obsahom odôvodnenia 
prvostupňového rozhodnutia (z tých istých 
dôvodov, pozn.). Bolo povinnosťou krajského 
súdu ako odvolacieho súdu, aby sa v okol-
nostiach danej veci vysporiadal v odôvodnení 
svojho rozhodnutia s dôkazmi produko-
vanými nielen matkou maloletých detí, ale 
tieto konfrontoval tiež s dôkazmi navrh-
nutými sťažovateľom, osobitne vtedy, ak 
prejavil snahu pricestovať na Slovensko a osobne 
sa zúčastniť na pojednávaní, čo mu malo byť, 
vzhľadom na charakter konania umožnené. (...) 
Rovnako bolo povinnosťou krajského (odvo-
lacieho) súdu, aby sa vysporiadal v odô-
vodnení svojho rozhodnutia so znaleckými 
posudkami vypracovanými nielen znalcami 
na Slovensku, ale tiež so znaleckým posudkom 
vypracovaným znalcom z Nórska, ktorý bol 
sťažovateľom v tomto konaní predložený.“ 
 

K tzv. opomenutým dôkazom sa vyjadril aj 
Ústavný súd Českej republiky. V rozhodnutí sp. 
zn. III. ÚS 139/05 uviedol: „Jak patrno  
z odůvodnění rozsudku odvolacího soudu, ten ve 
svých závěrech právních vycházel ze skutkového 
stavu zjištěného soudem prvního stupně, jejž 
považoval za dostatečně zjištěn, a důkazy 
soudem prvního stupně provedené za správně a  
v souladu s ustanovením § 132 o. s. ř. zhodnocené. 
Ústavní soud však konstatuje, že soud prvního 
stupně, jak tomu nasvědčuje odůvodnění jeho 
rozhodnutí, nehodnotil všechny před ním 
provedené důkazy, neboť o některých se  
v něm vůbec nezmiňuje. Na tomto místě třeba 
připomenout, že k tomu, aby rozhodování 
soudu nebylo zatíženo projevem libovůle, je 
nezbytné, aby soud každý důkaz, který byl  
v řízení před ním proveden – samozřejmě za 
předpokladu, že se vztahuje k relevantnímu 
tvrzení účastníka – učinil předmětem svých 
úvah a hodnocení. Soud prvního stupně však  
v posuzované věci opomněl zhodnotit důkazy, 
jimiž se stěžovatel snažil prokázat svá tvrzení 
dokládající jeho aktivní legitimaci k podání 
předmětné žaloby. Jde jednak o výpověď svědka 
K. v části týkající se okolností objednávaní 
stavebních prací a dále o listinné důkazy – 
korespondenci mezi stranami, z nichž např. 
dopisy ze dne 19. 1. 2001 a 31. 1. 2001 jsou 
vedlejšími účastníky adresovány stěžovateli,         
a nikoliv J. S., a přitom v těchto dopisech se 
vedlejší účastníci po adresátovi dožadují nejen 
řádného dokončení díla, ale i poskytnutí 
záručního listu. Soud prvního stupně se však – 
jak již shora naznačeno – ve svém rozhodnutí 
o těchto důkazech ani další korespondenci 
vůbec nezmínil, ač jejich obsahem důkaz 
prováděl (č. l. 51 p. v. spisu), a naopak 
akcentoval pouze důkazy svědčící ve prospěch 
skutkové verze tvrzené vedlejšími účastníky. 
Odvolací soud pak uvedený stav nenapravil. Aniž 
by Ústavní soud činil z uvedených důkazů jakékoli 
závěry – neboť mu to ani s ohledem na jeho 
postavení soudního orgánu ochrany ústavnosti 
nepřísluší – je nucen konstatovat, že zhodnocení 
provedených důkazů v daném řízení nebylo 
provedeno v souladu s ustanovením § 132 o. s. ř. V 
tomto směru také odkazuje na svou dřívější 
judikaturu (srov. např. rozhodnutí sp. zn. III. ÚS 
61/94 – Sbírka nálezů a usnesení Ústavního 
soudu, svazek 3, nález č. 10 – a řada dalších), v 
níž dal jednoznačně najevo, že tzv. opomenuté 
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důkazy, tj. důkazy, o nichž v řízení nebylo 
soudem rozhodnuto, případně důkazy, jimiž 
se soud při postupu podle § 132 o. s. ř. (podle 
zásad volného hodnocení důkazů) nezabýval, 
téměř vždy založí nejen nepřezkoumatelnost 
vydaného rozhodnutí, ale současně též jeho 
protiústavnost. Jak již totiž Ústavní soud 
konstatoval ve svém shora označeném 
rozhodnutí, zákonem předepsanému postupu  
v úsilí o právo (zásadám spravedlivého procesu) 
vyplývajícímu z Listiny (čl. 36 odst. 1) nutno 
rozumět tak, že ve spojení s obecným předpisem 
(o. s. ř.) v řízení před soudem musí být dána jeho 
účastníkovi možnost vyjádřit se nejen                     
k provedeným důkazům (čl. 38 odst. 2 Listiny)     
a k věci samé, ale také označit (navrhnout) 
důkazy, jejichž provedení pro zjištění (prokázání) 
svých tvrzení pokládá za potřebné; tomuto 
procesnímu právu účastníka odpovídá povinnost 
soudu nejen o vznesených návrzích (včetně 
návrhů důkazních) rozhodnout, ale také – 
pokud jim nevyhoví – ve svém rozhodnutí 
vyložit proč, z jakých důvodů (zpravidla ve 
vztahu k hmotněprávním předpisům, které 
aplikoval, a právním závěrům, k nimž na 
skutkovém základě věci dospěl) navržené 
důkazy neprovedl, resp. pro základ svých 
skutkových zjištění je nepřevzal (§ 153 odst. 1, 
§ 157 odst. 2 o. s. ř.); jestliže tak obecný soud 
neučiní, zatíží své rozhodnutí nejen vadami 
spočívajícími v porušení obecných procesních 
předpisů, ale současně postupuje v rozporu se 
zásadami vyjádřenými v hlavě páté (především čl. 
36 odst. 1, čl. 38 odst. 2) Listiny, a v důsledku toho 
i v rozporu s čl. 95 odst. 1 Ústavy České 
republiky.“ 
 
K požiadavkám na hodnotenie dôkazov 
Ústavný súd SR v rozhodnutí sp. zn. I. ÚS 
114/08 uviedol: „Významnú úlohu v procese 
hodnotenia dôkazov (§ 132 OSP) zohráva 
vnútorné presvedčenie súdu. Toto presvedčenie 
nemá predstavovať svojvôľu a nezodpovednosť 
súdu, ale naopak, malo by sa vytvárať na základe 
starostlivého uváženia a zhodnotenia 
jednotlivých dôkazov jednotlivo aj v ich komplex-
nosti tak, aby vychádzalo z pravidiel formálnej 
logiky. Zásada voľného hodnotenia dôkazov 
však má svoje limity. Jej kontrola 
sa uskutočňuje najmä prostredníctvom inšti-
tútu odôvodnenia rozsudku upraveného v         
§ 157 ods. 2 OSP, podľa ktorého má súd uviesť, 

čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal                 
a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril 
odporca (žalovaný), prípadne iný účastník 
konania, stručne, jasne a výstižne vysvetliť, ktoré 
skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, 
z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa 
pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal 
ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne 
posúdil. (...) Z formulácie § 132 OSP možno 
vyvodiť, že súd je povinný dôkazy navzájom si 
odporujúce hodnotiť a ďalej zdôvodniť, napr. 
prečo niektoré z nich pokladá za nevie-
rohodné, prečo niektoré odmietol vziať pri 
formulovaní rozhodnutia do úvahy, prípadne 
aj prečo sa niektorými dôkaznými návrhmi 
odmietol vôbec zaoberať. Tieto nedostatky 
odôvodnenia spolu s tzv. opomenutými 
dôkazmi (o ktorých súd v konaní nerozhodol 
vôbec, pozn.) zakladajú vadu nepreskú-
mateľnosti rozhodnutia.“ 
 
Ústavný súd SR v rozhodnutí sp. zn. III. ÚS 
332/09 objasnil zásadu voľného hodnotenia 
dôkazov nasledovne: „Voľné hodnotenie dôkazov 
sa opiera okrem iného tiež o povinnosť súdu 
vyhodnotiť všetky vykonané dôkazy bez 
zreteľa na to, či potvrdzujú, alebo vyvracajú 
tvrdenia účastníkov, a v neposlednom rade tiež 
o zásady formálnej logiky. Zásada voľného 
hodnotenia dôkazov však má svoje limity. Súd je 
totiž pri hodnotení dôkazov viazaný 
skutkovým stavom veci, a teda nie je 
prípustný eklektický a neopodstatnený výber 
dôkazov smerujúci k jednostranným záverom. 
Zásada voľného hodnotenia dôkazov je limito-
vaná požiadavkou nadväznosti medzi skutkovými 
zisteniami súdu získanými v procese doka-
zovania, úvahami súdu v procese hodnotenia 
dôkazov a jeho právnymi závermi.“ 
 
Ústavný súd Českej republiky napr. v uznesení 
sp. zn. III. ÚS 9/06 uviedol: „Co do hodnocení 
provedených důkazů pak platí, že Ústavní soud - 
vzhledem k výše podanému vymezení svého 
postavení vůči soudům obecným - není zásadně 
oprávněn do tohoto procesu před obecnými soudy 
zasahovat, a to i kdyby mohl mít za to, že 
přiléhavější by bylo hodnocení jiné. Důvodem      
k jeho zásahu je až stav, kdy hodnocení 
důkazů a tomu přijaté skutkové závěry jsou 
výrazem zjevného faktického omylu či excesu 
logického (vnitřního rozporu), a tím vybočují 
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ze zásad spravedlivého procesu (čl. 36 odst. 1 
Listiny základních práv a svobod); teprve tehdy 
lze mít za to, že bylo dosaženo ústavněprávní 
roviny problému.“ 
 
Ústavný súd Českej republiky v náleze sp. zn. I. 
ÚS 336/2000 sa zaoberal možnosťou tzv. 
súhrnného zistenia, kedy súd vo svojom 
rozhodnutí iba uvedie, že z konkrétne 
neidentifikovaných dôkazov vyplýva určité 
skutkové zistenie. Ústavný súd ČR uviedol:        
„V rozporu s § 157 odst. 2 o.s.ř. je proto tzv. 
souhrnné zjištění, které zakládá prakticky 
nepřezkoumatelnost rozsudku. Z tohoto pohledu 
je nutno hodnotit jako zákonnému postupu 
nevyhovující takové odůvodnení rozsudku, 
v němž okresní soud pouze obecně uvádí, že 
z dokladů předložených žalobcem vzal za 
prokázáno, že stěžovatel neuhradil žalobci 
veškeré odebrané zboží, aniž by však tyto 
doklady jakkoli dále specifikoval. Nedodržením 
zákonem stanoveného postupu, zejména 
učiněním pouhého souhrnného zjištění namísto 
striktního postupu podle OSŘ., potom došlo 
k porušení čl. 36 odst. 1 Listiny.“  
 
Ústavný súd SR sa zaoberal aj skutočnosťou, 
kedy všeobecný súd vo svojom rozhodnutí 
nezhodnotil všetky existujúce skutkové 
zistenia. Ústavný súd SR v náleze sp. zn. I. ÚS 
33/2012 uviedol: „Ústavný súd pripomína, že 
porušením práva na spravodlivý proces môže byť 
aj situácia, keď v hodnotení skutkových zistení 
absentuje určitá časť skutočností, ktoré vyšli 
v konaní najavo, eventuálne alebo tým skôr – 
pokiaľ ich účastník konania namietal, no 
napriek tomu ich všeobecný súd náležitým 
spôsobom v celom súhrne posudzovaných 
skutočností nezhodnotil bez toho, že by napr. 
dodatočným spôsobom odôvodnil ich bez-
významnosť či irelevantnosť. Pokiaľ všeobecný 
súd postupuje takto, dopúšťa sa okrem iného aj 
ľubovôle zakázanej v čl. 2 ods. 2 ústavy.“ 
Rovnako uviedol Ústavný súd ČR v rozhodnutí 
sp. zn. I. ÚS 2232/07. 
 
Podľa judikatúry Ústavného súdu SR je 
porušením práva na spravodlivý proces aj 
existencia rozporu medzi skutkovými 
zisteniami a právnymi závermi súdu. Podľa 
rozhodnutia Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 
243/07 „Z odôvodnenia musí vyplývať vzťah 

medzi skutkovými zisteniami a úvahami pri 
hodnotení dôkazov na jednej strane a právnymi 
závermi na strane druhej. V prípade, keď sú 
právne závery súdu v extrémnom nesúlade 
s vykonanými skutkovými zisteniami alebo 
z nich v žiadnej možnej interpretácii odôvod-
nenia súdneho rozhodnutia nevyplývajú, treba 
takéto rozhodnutie považovať za rozporné s čl. 46 
ods. 1 ústavy, resp. čl. 6 ods. 1 dohovoru.“. 
 
Vo veci Tatishvili v. Rusko140 Európsky súd 
posudzoval konanie vnútroštátnych súdov – 
okresného a mestského (odvolacieho) súdu, 
ktoré zamietli žalobu pani Tatishvili týkajúcu sa 
práva bývať v byte. Rozhodnutia oboch súdov 
boli založené na dvoch argumentoch. Prvým 
argumentom bolo, že existoval spor medzi 
sťažovateľkou a vlastníkom bytu o tom, či má 
sťažovateľka právo presťahovať sa do bytu. 
Druhým argumentom bolo, že pobyt 
sťažovateľky mohol byť protiprávny, pretože 
podľa zmluvy medzi Ruskom a Gruzínskom 
mala byť sťažovateľka držiteľkou vstupných 
víz. Čo sa týka prvého argumentu 
vnútroštátnych súdov, Európsky súd podotkol, 
že sťažovateľka predložila písomný a overený 
súhlas vlastníka bytu k tomu, že sa môže do 
bytu nasťahovať. Zástupca vlastníka bytu 
potvrdil tento súhlas vo svojom ústnom 
vyjadrení pred okresným súdom. Okresný súd 
následne nariadil, aby zmienka o tomto 
vyjadrení bola zaznamenaná do zápisnice           
o pojednávaní. Európsky súd v rozhodnutí 
uviedol: „Z toho vyplýva, že súhlas majiteľa 
bytu bol platne predložený v konaní na 
vnútroštátnej úrovni a jeho existencia bola 
uznaná okresným súdom, ktorý absolútne 
neuviedol dôvody pre jeho záver, že existoval 
spor medzi sťažovateľkou a vlastníkom bytu.“ 
(§ 60).  
 
Z rozhodnutia Európskeho súdu možno podľa 
nášho názoru vyvodiť, že v rozhodnutí 
vnútroštátneho súdu bol prítomný rozpor 
medzi dôkazmi predloženými súdu  (súhlas 
vlastníka bytu s nasťahovaním sťažovateľky do 
bytu, zaznamenaný v zápisnici) a skutkovými 
zisteniami súdu (súd konštatoval, že existuje 
spor medzi vlastníkom bytu a sťažovateľkou 
ohľadom jej práva nasťahovať sa do bytu). 

                                                             
140 Rozhodnutie zo dňa 22. februára 2007. 
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Európsky súd v rozhodnutí Tatishvili v. Rusko 
ďalej uviedol: „Čo sa týka toho, že vnútroštátne 
súdy sa spoliehali na „zmluvu“ medzi Ruskom 
a Gruzínskom o vízových požiadavkách, Súd 
podotýka, že opomenuli overiť, či taká zmluva 
existovala. ... Zdá sa, že vnútroštátne súdy 
prevzali odkaz na ňu z vyjadrení pasového 
oddelenia. Navyše, Súd pokladá za nezvyčajné, 
že okresný súd sa spoľahol na zmluvu upravujúcu 
podmienky vstupu a pobytu gruzínskych občanov 
bez toho, aby uviedol nejaké dôvody pre 
predpoklad, že sťažovateľka je gruzínskou 
občiankou. Ako Súd zistil, žiaden dôkaz o tom 
nebol predložený ani v konaní na vnútro-
štátnej úrovni, ani v konaní pred Súdom. (§ 
61). Z tejto časti rozhodnutia Európskeho súdu 
zasa možno podľa nášho názoru vyvodiť, že 
porušením práva na spravodlivý proces je aj 
urobenie skutkového zistenia bez toho, aby 
boli vykonané dôkazy, z ktorých by toto 
skutkové zistenie vyplývalo. 
 
Na základe vyššie uvedených skutočností 
Európsky súd vyslovil porušenie práva na 
spravodlivý proces podľa č. 6 ods. 1 Dohovoru. 
 
Vady v procese dokazovania spôsobujúce 
porušenie základných práv a povinnosti 
všeobecných súdov odôvodniť súdne rozhodnu-
tie vo vzťahu k navrhnutým alebo vykonaným 
dôkazom komplexne a všeobecne zrekapitu-
loval Ústavný súd Českej republiky napríklad 
v uznesení sp. zn. III. ÚS 359/05, kde uviedol:  
 
„Z pohledu ústavněprávního lze vymezit 
zobecňující podmínky, za jejichž splnění má 
nesprávná realizace důkazního řízení za 
následek porušení základních práv a svobod ve 
smyslu dotčení postulátů spravedlivého procesu. 
 
V řízení o ústavních stížnostech lze jako první 
vyčlenit případy tzv. opomenutých důkazů. Jde 
jednak dílem o procesní situace, v nichž bylo 
účastníky řízení navrženo provedení 
konkrétního důkazu, přičemž návrh na toto 
provedení byl soudem bez věcně adekvátního 
odůvodnění zamítnut, eventuálně zcela 
opomenut, což znamená, že ve vlastních 
rozhodovacích důvodech o něm ve vztahu          
k jeho zamítnutí nebyla zmínka buď žádná či 
toliko okrajová a obecná, neodpovídající 
povaze a závažnosti věci. Dílem se dále potom 

jedná o situace, kdy v řízení provedené důkazy 
nebyly v odůvodnění meritorního rozhodnutí, 
ať již negativně či pozitivně, zohledněny při 
ustálení jeho skutkového základu, tj. soud je 
neučinil předmětem svých úvah a hodnocení, 
ačkoliv byly řádně provedeny [sp. zn. III. ÚS 
150/93, sp. zn. III. ÚS 61/94, sp. zn. III. ÚS 51/96, 
sp. zn. IV. ÚS 185/96, sp. zn. II. ÚS 213/2000, sp. 
zn. I. ÚS 549/2000, sp. zn. IV. ÚS 582/01, sp. zn. II. 
ÚS 182/02, sp. zn. I. ÚS 413/02, sp. zn. IV. ÚS 
219/03 – Sbírka nálezů a usnesení Ústavního 
soudu (dále jen "Sbírka rozhodnutí"), svazek 2, 
nález č. 49; svazek 3, nález č. 10; svazek 8, nález č. 
57; svazek 6, nález č. 131; svazek 25, nález č. 19; 
svazek 22, nález č. 63; svazek 26, nález č. 52; 
svazek 31, nález č. 130; svazek 29, nález č. 4; 
svazek 32, nález č. 25 – a další)].  
 
Jak se z dosavadní judikatury podává, stran 
prvně uvedené kategorie opomenutých důkazů, 
resp. a contrario ohledně nevyhovění důkaznímu 
návrhu podloženého racionálními argumenty má 
Ústavní soud za to, že neakceptování 
důkazního návrhu obviněného lze co do 
věcného obsahu odůvodnění založit toliko třemi 
důvody: Prvním je argument, dle něhož 
tvrzená skutečnost, k jejímuž ověření nebo 
vyvrácení je navrhován důkaz, nemá 
relevantní souvislost s předmětem řízení. 
Dalším je argument, dle kterého důkaz není  
s to ani ověřit ani vyvrátit tvrzenou 
skutečnost, čili ve vazbě na toto tvrzení 
nedisponuje vypovídací potencí. Konečně 
třetím je pak nadbytečnost důkazu, tj. 
argument, dle něhož určité tvrzení, k jehož 
ověření nebo vyvrácení je důkaz navrhován, 
bylo již v dosavadním řízení bez důvodných 
pochybností (s praktickou jistotou) ověřeno 
nebo vyvráceno (sp. zn. I. ÚS 733/01, sp. zn. III. 
ÚS 569/03, sp. zn. IV. ÚS 570/03, sp. zn. II. ÚS 
418/03 – Sbírka rozhodnutí, svazek 32, nález      
č. 26; svazek 33, nález č. 87; svazek 33, nález č. 
91; svazek 37, nález č. 125). 
 
Další skupinu případů vadné realizace důkazního 
řízení tvoří situace, kdy důkaz, resp. informace  
v něm obsažená, není získán co do jednotlivých 
dílčích komponentů (fází) procesu dokazovaní 
procesně přípustným způsobem, a tudíž musí být 
soudem a limine vyloučen (v kontrapozici              
k předchozímu "opomenut") z předmětu úvah 
směřujících ke zjištění skutkového základu věci 



 

 
69 

 

 

 
 

KVALITATÍVNE POŽIADAVKY NA ODÔVODNENIE SÚDNEHO ROZHODNUTIA (VYBRANÉ OTÁZKY) 

(sp. zn. IV. ÚS 135/99, sp. zn. I. ÚS 129/2000, sp. 
zn. III. ÚS 190/01, sp. zn. II. ÚS 291/2000 – Sbírka 
rozhodnutí, svazek 14, nález č. 74; svazek 19, 
nález č. 134; svazek 24, nález č. 167; svazek 26, 
nález č. 69 – a další). 
 
Konečně třetí základní skupinou případů vad 
důkazního řízení jsou v řízení o ústavních 
stížnostech případy, kdy z odůvodnění rozhod-
nutí nevyplývá vztah mezi skutkovými 
zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů  
na straně jedné a právními závěry na straně 
druhé, resp. případy, kdy v soudním rozho-
dování jsou učiněná skutková zjištění v ex-
trémním nesouladu s vykonanými důkazy (sp. 
zn. III. ÚS 84/94, sp. zn. III. ÚS 166/95, sp. zn. II. ÚS 
182/02, sp. zn. II. ÚS 539/02, sp. zn. I. ÚS 585/04 – 
Sbírka rozhodnutí, svazek 3, nález č. 34; svazek 4, 
nález č. 79; svazek 31, nález č. 130; svazek 37, 
nález č. 131; svazek 38, nález č. 143 – a další). 
 

V řízení o ústavních stížnostech lze tedy co           
do ústavněprávní relevance pochybení v 
kognitivním procesu dokazování, jakožto procesu 
zjišťování skutkového stavu, vyčlenit případy 
důkazů opomenutých, případy důkazů 
získaných, a tudíž posléze i použitých v rozporu  
s procesními předpisy, a konečně případy 
svévolného hodnocení důkazů provedeného 
bez jakéhokoliv akceptovatelného racio-
nálního logického základu. Ústavní soud jako 
soudní orgán ochrany ústavnosti je tak  
v daném ohledu povolán korigovat pouze 
nejextrémnější excesy (sp. zn. III. ÚS 376/03, sp. 
zn. IV. ÚS 570/03, sp. zn. III. ÚS 177/04, sp. zn. III. 
ÚS 501/04, sp. zn. II. ÚS 418/03 – Sbírka 
rozhodnutí, svazek 32, usn. č. 1; svazek 33, nález 
č. 91; svazek 35, nález č. 172; svazek 36, nález     
č. 42; svazek 37, nález č. 125).“ 
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Závery a odporúčania 
 
Z vyššie uvedených rozhodnutí Európskeho súdu a z judikatúry Ústavného súdu SR vyplýva, že 
nedostatočné odôvodnenie súdneho rozhodnutia je porušením ústavou a Dohovorom garantovaného 
práva na súdnu ochranu a práva na spravodlivý proces. Keďže však všeobecné súdy často túto svoju 
povinnosť opomínajú, pokúsili sme sa na základe vyššie uvedených zistení a čiastkových analýz 
vyvodiť niektoré nasledujúce požiadavky na odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré by mal súd 
v odôvodnení svojho rozhodnutia rešpektovať:   
 
 Rozhodnutie súdu musí logicky vyplývať z právnej normy a prípadne ďalších úvah uvedených  

v rozhodnutí (myšlienkových krokov resp. premís). 
 
 Ak existuje pochybnosť, či konkrétny skutkový stav je jedným z prípadov, kedy možno aplikovať 

právnu normu (t.j. či možno konkrétny skutkový stav podradiť pod hypotézu právnej normy), 
musia byť v rozhodnutí súdu uvedené ďalšie myšlienkové kroky (úvahy), ktoré túto otázku 
vyjasnia. 

 
 Najmä pri výklade a aplikácii neurčitých právnych pojmov (napr. „hrubá nedbalosť“, „výnimočné 

okolnosti“, „zrejme bezúspešné uplatňovanie práva“, „verejný poriadok“, „hrubá neslušnosť“, 
„dôvody hodné osobitného zreteľa“, „celkom zjavná neprimeranosť útoku“, „hanobenie“) musí 
argumentácia súdu obsahovať dostatočný počet „myšlienkových krokov“ (úvah), ktoré 
zrozumiteľne a transparentne „premosťujú“ tieto neurčité pojmy s konkrétnymi skutkovými 
situáciami. 

 
 Argumenty uvádzané súdom v súdnom rozhodnutí si nesmú navzájom odporovať.  
 
 Súd je povinný dôkladne zdôvodniť odklon od svojho predošlého rozhodnutia v obdobnej veci, od 

ustálenej či publikovanej judikatúry, rozhodnutí vyšších súdov alebo od názorov právnej vedy, 
najmä ak nimi argumentujú účastníci konania. 

 
 Súd je povinný vyrovnať sa s argumentmi účastníkov konania, ktoré by mohli mať vplyv  

na rozhodnutie vo veci (a to vrátane ústavnoprávnych argumentov), teda uviesť dôvody pre 
prijatie alebo odmietnutie týchto argumentov.  

 
 Ak súd odmietne argument účastníka konania, musí ho v odôvodnení rozhodnutia vyvrátiť alebo 

aspoň spochybniť. Iba samotné konštatovanie, že argument účastníka konania je irelevantný, bez 
bližšieho zdôvodnenia, prečo si to súd myslí, je neprípustným a svojvoľným spôsobom vyrovnania 
sa s argumentom. 

 
 Odvolací súd je povinný vyrovnať sa so všetkými argumentmi, ktoré spochybňujú závery 

prvostupňového rozhodnutia (napr. rozhodnutie Európskeho súdu vo veci Hirvisaari v. Fínsko). 
Aplikácia ustanovenia § 219 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku znejúceho, že „ak sa odvolací 
súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení 
obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia“, teda musí byť 
taká, aby bolo rešpektované právo na dostatočné odôvodnenie súdneho rozhodnutia. 

 
 Súd je povinný zdôvodniť prečo niektoré z dôkazov  pokladá za nevierohodné, prečo niektoré 

odmietol vziať pri formulovaní rozhodnutia do úvahy, prípadne aj prečo sa niektorými dôkaznými 
návrhmi odmietol vôbec zaoberať. 

 



 

 
71 

 

 

 
 

KVALITATÍVNE POŽIADAVKY NA ODÔVODNENIE SÚDNEHO ROZHODNUTIA (VYBRANÉ OTÁZKY) 

Executive summary 
 
 
Satisfactory and persuasive reasoning of 
decision is a basic condition of legitimacy of 
every judicial decision in a democratic and legal 
state. Exclusively, in case judicial decision is 
satisfactory, rational and reasonable, public 
power has the moral right to enforce it and 
recipients of this decision have the moral duty 
to respect it. If the court fails to give reasons for 
its decision in this way, such a decision seems to 
be arbitrary – i. e. untenable, adopted without 
support in law and illegitimate. 
 
In a legal state, courts are supposed to play a 
key role to guard; whether laws, constitution 
and basic rights are observed and respected or 
not. In a decision–making process, courts are 
independent of legislative and executive power 
as well as of results of democratic elections. 
Neither their legitimacy, nor authority is 
directly derived from democratic elections. 
Herein, we face the historically notorious 
question: who shall “guard” the guardians of 
laws and the constitution? The theory of 
democracy formulates an answer that the court 
has to be a symbol of a so–called deliberative 
institution. It means that the court has primary 
responsibility to consider and judge all 
arguments and counter arguments and in next 
step it has to provide satisfactory and 
persuasive reasons in favour of its decision. The 
only possibility of court control, i. e. “guarding 
of guards”, is the chance for the public to judge 
the reasoning of court decisions and arguments 
used, discuss them and even criticise them. 
 
In practise, we can still encounter many 
imperfections in the reasoning of court 
decisions. It happens that the court limits itself 
to the description of facts, it cites provisions of 
law and thereafter it summarizes that from the 
cited provisions, certain “results” conclude. 
Such a conclusion often is preceded by the 
statement „and that is why the court decided as it 
is mentioned in the verdict”. But from the 
decision, it cannot be clearly and persuasively 
deduced why the judge applied the cited 
provisions of law and why he or she interpreted 
law under certain circumstances in the way he 

or she did. Another problem is inconsistency in 
the decision–making process. Not only various 
courts of the same level, but also various 
senates of the same court, decide similar cases 
differently or they do not give reasons for 
diversion from the precedent case law. Court 
decisions are often inherently ambivalent – 
there are many cases when the court presents 
contradictory arguments, eventually confused 
or incomprehensible arguments or arguments 
irrelevant for the case. Finally, it is not rare, that 
courts do not consider arguments which are of a 
big importance and are presented by the parties 
or the court does not consider constitutional 
aspects of the case and then it fails to interpret 
law in compliance with constitutional 
principles. In the process of interpreting law 
(especially in the case of ambiguous legal terms 
which allow various interpretations), courts do 
not appropriately consider conflicting 
constitutional principles (constitutional rights). 
Or from the decision, it is not clear how the 
court considered these principles and which 
principle prevailed and why. 
 
Because of the above mentioned imperfections 
in judicial decisions, we have to answer an 
important question; namely, how are the 
requirements on judicial decisions set by case 
law of the Constitutional Court of the Slovak 
Republic and the European Court of Human 
Rights. At the same time, we have to answer the 
question of what are the constitutional 
requirements on argumentation in judicial 
decisions.  
 
In practice, the importance of the answer to this 
question is stressed by the fact that the 
Constitutional Court of the Slovak Republic is 
entitled to review the constitutionality of the 
decision of any general court. There are many 
decisions of the Constitutional Court of the 
Slovak Republic annulling decisions of general 
courts because of their insufficient reasoning 
that is classified as a breach of Article 46 
Section 1 of the Constitution of the Slovak 
Republic – the right to a fair trial. Similarly, the 
European Court of Human Rights pronounced 
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many times, a breach of the right to a fair trial 
according to Article 6 Section 1 of the 
Convention on Human Rights because the 
decision did not contain sufficient reasoning. 
The essence of the reasoning of a decision is 
made up of arguments by which the court 
supports its conclusion. Therefore, 
requirements for the reasoning of the judicial 
decision necessitate argumentation for these 
conclusions. With respect to this fact we can 
conclude that the Constitution of the Slovak 
Republic in Article 46 Section 1 and the 
Convention in Article 6 Section 1, implicitly 
covers rules which are to be respected by 
argumentation of the court in its reasoning in 
order to be in compliance with the Constitution 
of the Slovak Republic and the Convention.  
 
The need of establishing requirements or 
criteria which are to be respected by legal 
argumentation in court decisions, is also 
stressed in legal theory. A Czech legal theorist, 
Zdeněk Kühn says: „The fundamental question in 
this meaning is the question if there exist any 
criteria according to which one can distinguish 
between good and bad criteria, between valid 
and invalid criteria. This supposes formulating at 
least, the basic standards of legal argumentation 
…which are universally presented and the 
existence of which is an inevitable condition of 
rationality of legal argumentation in general”.141  
 
Based on decisions of the European Court of 
Human Rights, as well as from decisions of the 
Constitutional Court of the Slovak Republic, 
insufficient reasoning of a court decision is a 
breach of the right to a fair trial which is 
guaranteed by the Constitution and the 
Convention, too. With regard to decisions of the 
European Court of Human Rights and the 
Constitutional Court of the Slovak Republic, 
there are several rules which must be respected 
by every court in the process of decision–
making and reasoning of its decision:  
 
 Court decision shall logically follow concrete 

law, eventually further considerations within 
the decision (thoughts or premises). 

 

                                                             
141 KÜHN, Z.: Application of law in complicated cases. Role of legal 
principles in case law. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2002, s. 61. 

 In case there are any doubts, if it is possible 
to apply law to concrete facts (i. e. if it is 
possible to submit concrete facts to 
hypothesis of law), the court decision has to 
contain further thoughts (deliberations) 
which can clarify this question. 

 
 Especially during interpretation and 

application of uncertain legal terms (e. g. 
“gross negligence”, “extraordinary 
circumstances”, “obviously unsuccessful 
exercise of rights”, “public order”, “gross 
indecency”), argumentation of the court has 
to contain enough supporting thoughts 
(deliberations) which can clearly and 
transparently associate such uncertain 
terms with the concrete situation (e.g. 
decision of the ECHR in the case of Múčková 
v. Slovakia or H. v. Belgium). 

 
 There can not be contradictory arguments 

presented in a court decision (e.g. decision 
of the ECHR in the case of Hirvisaari v. 
Finland). 

 
 The court is obliged to properly reason a 

diversion from its previous decision in a 
similar case (e. g. decision of the ECHR in 
the case of Beian v. Romania), or diversion 
from a constant or published case law, from 
decisions of higher courts or opinions of 
jurisprudence, especially if the parties refer 
to them.  

 
 The Court is obliged to deal with the 

arguments of the parties which can have 
impact on the decision (including 
constitution–based arguments). It means 
the court has to name reasons for adoption 
or refusal of these arguments (e. g. decision 
of the ECHR in the case of Ruiz Torija v. 
Spain). 

 
 If the court refuses the argument of the 

party, it has previously to refute it or at least 
to clarify its challenge. The mere statement 
that the mentioned argument is irrelevant 
without reasoning why the court has such 
an opinion is classified as inadmissible and 
arbitrary (e. g. the decision of the ECHR in 
the case of Vetrenko v. the Republic of 
Moldova). 
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 The appeal court is obliged to deal with all 
arguments which challenge the conclusions 
of the decision of the first instance (e. g. the 
decision of the ECHR in the case of 
Hirvisaari v. Finland). Article 219 Section 2 
of the Civil Code Procedure says: “If the 
appeal court identifies with the reasoning of 
the decision of the lower court to the full 
extent, it might restrict itself to the statement 
of rightness of reasons of the decision”. But 
also in the case the appeal court identifies 
with the reasoning of the decision of the 
lower court, it has to respect the right to a 
sufficient reasoning of the court decision. 
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