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ABSTRAKT:
Autor sa vēlánku zaoberá novelou zákona ocestnej premávke, ktorá týmto zavádza nový inštitút objektívnej
zodpovednosti ako správneho deliktu. Autor zároveŸ poukazuje aj na ěalšie zmeny, ktoré uvedená novela
zavádza.VěalšejēastiautorupozorŸujenamožnéaplikaēnéproblémykonkrétnejprávnejúpravyapoukazuje
najmä na judikatúru súdov, ktorá osobám vkonaní osprávnom delikte poskytuje ochranu obdobnú ako
vkonaní opriestupku ako aj poukazuje na problematiku fixných sadzieb pokút aěalších problémov, ktoré
uvedenánovelaprináša.

ABSTRACT/SUMMARY:
Inthepresentedarticle,theauthordealswiththeissuesofamendmentofthetrafficact,whichintroducesnew
instituteofstrictliabilityandtheotherchanges,whichamendmentpresents.Intheotherparttheauthorpoint
outthatthecaselawisincollisionwithpresentedchangesbecauseoftheprotectionoftherightsofpersonsin
administrativeproceedingsandapplicationproblemsthatcouldarise.Theauthoralsodrawsattentiontothe
problemsoffixedsanctionsforoffencesandtotheotherapplicationproblems.



Dôvodov na napísanie tohto ēlánku máme niekoűko. Vēase, kedy vznikal pôvodný ēlánok „Quo
vadis, priestupok?“ sme sa mohli vyjadriƛ len klegislatívnemu zámeru objektívnej zodpovednosti
prevádzkovateűa vozidla, ktoré Ministerstvo vnútra SR vyjadrilo len prostredníctvom médií.
Vsúēasnosti máme kdispozícii už platný zákon ē.68/2012 Z. z. ktorým sa mení adopŰŸa zákon
ē.8/2009 Z. z. ocestnej premávke a ozmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších
predpisov (ěalej len „zákon“), ateda si dovoűujeme ēitateűa oboznámiƛ spodstatnými zmenami
ktorénadobudnúúēinnosƛ1.júla2012.

NOVÉPOVINNOSTIDRŽITE@AVOZIDLA
Ministerstvo vnútra SR vopred avizovalo, že na to, aby mohlo efektívnejšie postihovaƛ porušenia
zákonaocestnejpremávkeatýmnaěalejznižovaƛnehodovosƛ,považujezanutnéprijatieprávnej
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úpravy ustanovujúcu objektívnu zodpovednosƛ ēi už prevádzkovateűa alebo majiteűa vozidla, ato
bezohűadunajehozavinenie.Tátoobjektívnazodpovednosƛjeupravenáv§6azákonaatotak,že
1
držiteű vozidlajepovinnýzabezpeēiƛdodržiavaniepravidielcestnejpremávkyktoréustanovujú
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

zákaz predchádzania podűa §15 ods.5 zákona alebo zákaz predchádzania vyplývajúci
zdopravnejznaēkyalebodopravnéhozariadenia,
rýchlosƛjazdypodűa§16zákona,
povinnosƛzastaviƛvozidlonapríkazdopravnejznaēky„Stoj,dajprednosƛvjazde!“alebo
nasignálsoznamením„Stoj!“,
zákaz otáēania acúvania podűa §22 ods.4 zákona alebo zákaz otáēania vyplývajúci
zdopravnejznaēkyalebodopravnéhozariadenia,
zákaz zastavenia astátia podűa §25 zákona alebo zákaz zastavenia astátia vyplývajúci
zdopravnejznaēkyalebodopravnéhozariadenia,
prejazdcezželezniēnépriecestievēase,keějetozakázanépodűa§27až29zákona,
najväēšiu prípustnú celkovú hmotnosƛ vozidla, najväēšiu prípustnú hmotnosƛ jazdnej
súpravy, najväēšiu prípustnú celkovú hmotnosƛ prípojného vozidla alebo najväēšiu
prípustnúhmotnosƛpripadajúcunanápravuvozidlapodűa§51zákona,
zákaz vjazdu, zákaz odboēovania alebo prikázaný smer jazdy vyplývajúci zdopravnej
znaēkyalebodopravnéhozariadenia.

Vprípadeporušeniatýchtopovinnostísadržiteűvozidladopúšƛasprávnehodeliktubezohűaduna
zavinenie apráve toto ustanovením sa zavádza objektívna zodpovednosƛ tak, ako ju avizovalo
Ministerstvovnútra.

SANKCIEZANEDODRŽANIEPOVINNOSTÍPOD@A§6AZÁKONAOCESTNEJPREMÁVKE
Vzmysle§139aods.1zákonazaporušeniepovinnostizákazupredchádzaniapodűa§6apísm.a)
zákonaorgánPolicajnéhozboruuložípokutuvovýške249eur.
V prípade prekroēenia rýchlosti vobci podűa §6a písm.b) zákona, orgán Policajného zboru uloží
pokutu podűa §139a ods.2 zákona ato vzávislosti od závažnosti vrozsahu 15eur až 798eur,
priēom vprípade prekroēenia rýchlosti mimo obce sa pokuta vzmysle §139 ods.3 zákona
pohybujevrozsahuod30eurdo798eur.
Zaporušeniepovinnostizastaviƛvozidlopodűa§6apísm.c)zákonahrozídržiteűovivozidlapokuta
podűa§139aods.4vovýške300eur.
Akdržiteűvozidlaporušízákazotáēaniaalebocúvaniapodűa§6apísm.d)zákona,hrozímupokuta
podűa§139aods.5vovýške99eur.
Držiteűovi vozidla, ktorý porušil povinnosƛ zastavenia astátia podűa §6a písm.e) zákona na
vyhradenom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím hrozí pokuta podűa §139a
ods.6písm.a)zákonavovýške198eurazaporušenieinejpovinnostiakojeuvedenávpísmenea)
vovýške78eur.
Vprípade,akdržiteűvozidlaporušípovinnosƛzákazuprejazducezželezniēnépriecestiepodűa§6a
písm.f),hrozímupokutapodűa§139aods.7vovýške300eur.


1Držiteűomvozidlasapodűa§2ods.2písm.c)zákonarozumieosobazapísanávosvedēeníoevidenciiēasƛIaēasƛIIakodržiteű
osvedēenia,
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Vprípadochprekroēenianajvyššejprípustnejhmotnostipodűa§6apísm.g)zákona,hrozídržiteűovi
pokuta podűa §139a ods.8 vo výške 99eur až 798eur vzávislosti od závažnosti prekroēenia
najvyššejprípustnejhmotnosti.
V prípade porušenia povinnosti zákazu vjazdu, odboēovania alebo prikázaného smeru podűa §6a
písm.h)hrozídržiteűovipokuta99eur.
Záveromkvýškepokútmôžemedodaƛ,ževýškapokútjedanápevne.Správnyorgántedanemôže
rozhodovaƛ otom, vakej výške pokutu udelí. Na rozdiel od §12 Zákona opriestupkoch na výšku
pokutytedanemávplyvzávažnosƛpriestupku,spôsobjehospáchania,pohnútka,zavinenieosoba
páchateűaapodobne.Správnaúvahajetedavtýchtoprípadochúplnevylúēená.

OSOBITNÉUSTANOVENIAKONANIAOSPRÁVNYCHDELIKTOCHDRŽITE@AVOZIDLA
Vzhűadom na osobitosƛ konania oporušení povinností držiteűa vozidla zákonodarca považoval za
potrebnéprijaƛnasledujúcepravidlá:
•

Podűa§139bods.1zákonaakjejednýmkonanímporušenýchviaceropovinnostípodűa
§6a zákona. Ide ovyjadrenie zásada poeana maior absorbet minorem (absorbēná
zásada), ak teda držiteű poruší povinnosƛ dodržiavaƛ najvyššiu povolenú rýchlosƛ
azároveŸpovinnosƛzastaveniaastátiapodűadopravnéhoznaēenia,správnyorgánmôže
uložiƛpokutulenzajedenzoskutkovatopodűanajprísnejšietrestného.

•

Podűa§139bods.2zákonasprávnydeliktdržiteűavozidlamožnoprejednaƛvtedy,akje
zaznamenaný technickými prostriedkami používanými alebo využívanými Policajným
zborom.Vtomtoprípadejetedavylúēené,abynapríkladmestsképolíciedokumentovali
porušenia zákona anásledne bola objektívna zodpovednosƛ vyvodzovaná orgánom
Policajnéhozboruvprípade,žesanepodarívyvodiƛzodpovednosƛvoēivodiēovi.

•

Podűa§139bods.3zákonamožnopokutuuložiƛdodvochrokovodporušeniapovinnosti
podűa §6a zákona. Vtomto prípade je stanovená prekluzívna lehota, po ktorej orgán
Policajného zboru nemôže pokutu uložiƛ. Táto lehota je totožná slehotou podűa §20
Zákonaopriestupkoch.

•

Podűa §139b ods.4 zákona je pokuta splatná do 15 dní odo dŸa, kedy rozkaz ouložení
pokutynadobudolprávoplatnosƛ.Vprípade,žedržiteűvozidlauhradídvetretinypokuty,
pokuta sa považuje za uhradenú vplnej výške. Zdôvodovej správy knávrhu zákona
vyplýva, že Ministerstvo vnútra SR tak chce motivovaƛ držiteűa vozidla na rýchle
zaplateniepokuty.Akbyboladržiteűovvozidla uloženápokutavovýške300eur,do15
dní staēí uhradiƛ sumu 200eur. Po uplynutí doby splatnosti však bude vymáhaná plná
sumauloženejpokuty.

•

Podűa §139b ods.5 zákona treba pokutu atrovy konania podűa §139d os. 8 zákona
uhradiƛ na bankový úēet formou bezhotovostnej platby. Vtomto prípade je teda
vylúēenáplatbahotovosƛoualeboinýmspôsobom.Výškutrovkonaniazákonodarcaurēil
paušálnena30eur.

Zákonodarca zároveŸ taxatívne vymedzil, vktorých prípadoch nebude možné zaēaƛ konanie voēi
držiteűovivozidla,resp.konanievôbecnezaēne.Podűa§139cods.1zákonapôjdeoprípady,kedy:
a)
b)

nemožnozistiƛdržiteűavozidla,
držiteűvozidlapožívavýsadyaimunitupodűamedzinárodnéhopráva,
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bolonesprávnealeboneúplnevyhodnotenéporušeniepravidielcestnejpremávky,
zodpovednosƛzaporušeniepovinnostipodűa§6azanikla,
bolo vēase porušenia povinnosti podűa §6a odcudzené motorové vozidlo alebo bola
odcudzenátabuűkasevidenēnýmēíslom,
bolatotožnosƛvodiēazistenápodűa§139eods.2zákona,tedatotožnosƛvodiēavozidla
bolazistenápredzaēatímkonaniaosprávnomdeliktedržiteűavodiēa,
ideovozidlopodűa§16ods.8zákona2.

Podűa§139cods.2zákonasarozhodnutieoodloženívecinevydáva.Výnimkoujeprípad,akbyišlo
ovozidlopodűa§139cods.1písm.g)zákona.
V prípade porušenia povinnosti podűa §6a zákona pri vozidle ktorého držiteű požíva výsady
aimunity podűa medzinárodného práva avec bola odložená podűa §139c ods.1 písm.b), orgán
Policajného zboru bezodkladne upovedomí Ministerstvo zahraniēných vecí Slovenskej republiky,
priēom mu zašle fotografiu alebo videozáznam dokumentujúcimi porušenie povinnosti, spolu
súdajmipodűa§139fods.2zákona.

ROZKAZOULOŽENÍPOKUTY–NOVÝINŠTITÚTSPRÁVNEHOTRESTANIA
Zákonodarca ustanovením §139d zákona zavádza do právneho poriadku SR nový inštitút
správnehotrestania–rozkazouloženípokuty.Vzásadeideoobdobnýinštitút,ktorýmjerozkazné
konanie,resp.rozkazouloženísankciezapriestupokpodűa§87zákonaopriestupkochavšakpodűa
§141ods.1zákonasaspravujevšeobecnýmiustanoveniamisprávnehoporiadku.
Podűa §139d ods.1 zákona, ak orgán Policajného zboru zistí porušenie povinností podűa §6a
zákona anenastane dôvod na odloženie veci, bezodkladne vydá rozkaz ouložení pokuty. Rozkaz
má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie, priēom náležitosti rozhodnutia ustanovuje osobitný
predpis3.Výnimkoumôžebyƛpodűa§139dods.10to,ženamiestoodtlaēkuúradnejpeēiatkybude
rozhodnutie obsahovaƛ predtlaēený odtlaēok anamiesto podpisu oprávnenej osoby bude
obsahovaƛjejfaksimile.Spolusrozkazomsadržiteűovivozidladoruēífotografiaalebospôsob,akým
sa môže oboznámiƛ sfotodokumentáciu alebo videozáznamom preukazujúcim porušenie
povinnostipodűa§6azákona.RozkazniejezároveŸmožnédoruēiƛverejnouvyhláškou.
Držiteű vozidla podűa §139d ods.2 zákona môže do 15 dní od doruēenia rozkazu podaƛ odpor
správnemuorgánu,ktorýrozkazvydal.
Podűa§139dods.3zákonasprávnyorgánodporodmietneak
a)
b)
c)
d)
e)

neobsahujepredpísanénáležitosti,
bolpodanýoneskorene,
bolpodanýneoprávnenouosobou,
bol podaný podűa §139d ods.7 zákona aneobsahuje údaje ovodiēovi, ktorý vēase
porušeniapravidielcestnejpremávkyviedolvozidlo,vrozsahumeno,priezviskoaadresa
pobytu,
bolapokutaužuhradená.


2 Pôjde ovodiēov vozidiel ozbrojených síl, ozbrojených bezpeēnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície,
VojenskéhospravodajstvaaSlovenskejinformaēnejslužby,aktovyžadujeplnenieosobitnýchúloh,ktorýchokruhurēípríslušný
ministerariaditeűSlovenskejinformaēnejslužby,ktoríniesúpovinnídodržiavaƛnajvyššiepovolenérýchlosti.
3§47Správnehoporiadku.
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Akprevádzkovateűvozidlapodalodporktorýnebolodmietnutý,rozkazsazrušíaorgánPolicajného
zboru vec postúpi príslušnému orgánu, ktorý bude pokraēovaƛ vkonaní o správnom delikte
držiteűavozidlaakniejeustanovenéinak(§139dods.5).
Ak po podaní odporu príslušný orgán Policajného zboru zistí dôvody podűa §139c ods.zákona,
zastaví konanie, priēom proti takémuto rozhodnutiu nie je možný opravný prostriedok (§ 139d
ods.6).
Ak však držiteű vozidla vodpore proti rozkazu ouložení pokuty uvedie údaje ovodiēovi, ktorý
vēase,kedydošlokporušeniupravidielcestnejpremávky,viedolvozidlo,orgánPolicajnéhozboru
konanie osprávnom delikte držiteűa vozidla preruší avec postúpi na konanie podűa osobitného
predpisu4.Akbybolosprávnekonanievoēiobvinenému(údajnémuvodiēovi)zastavenézdôvodu,
žeskutoknespáchalalebobynebolodokázané,žeskutokspáchal,správnyorgánbudepokraēovaƛ
vkonaníosprávnomdeliktedržiteűavozidla.Vopaēnomprípadesakonanievoēidržiteűovivozidla
zastaví(§139dods.7zákona).
Držiteű vozidla, ktorému je po podaní odporu uložená pokuta za správny delikt podűa §139a
zákona, je povinný uhradiƛ okrem pokuty aj trovy konania, ktoré sú paušálne urēené vo výške
30eur(§139dods.8zákona).

OSOBITNÉ USTANOVENIA O SÚBEHU KONANIA
OSPRÁVNOMDELIKTEDRŽITE@AVOZIDLA

O PRIESTUPKU VODIA A KONANIA

Vustanoveniach§139ezákonasúupravené3prípadysúbehovato
1.

Konanie oskutku vodiēa podűa osobitného predpisu (napríklad zákona opriestupkoch)
nemožnozaēaƛ,aleboužvzaēatomkonanípokraēovaƛpoēaskonaniaosprávnomdelikte
držiteűa vozidla. To neplatí vprípade prerušenia konania podűa §139d ods.7 zákona.
Vtomtoprípadeajkebysasámvodiēdobrovoűneprihlásilakopriestupca,správnyorgán
voēi nemu nemôže konaƛ. Konaƛ môže len vtedy, keě držiteű vozidla vodpore uvedie
meno osoby, ktorá mala byƛ vpredmetnom ēase vodiēom vozidla asprávny orgán
konanieosprávnomdeliktedržiteűavozidlapreruší.

2.

V prípade zistenia totožnosti vodiēa vozidla pred zaēatím konania osprávnom delikte
držiteűavozidla,konanievodiēasaprejednápodűaosobitnéhopredpisu,nebudekonanie
osprávnomdeliktedržiteűavozidlaprípustné.

3.

Poprávoplatnostirozhodnutia,ktorýmboladržiteűovivozidlauloženápokutazasprávny
delikt,niejemožnézaēaƛkonaniepodűaosobitnéhopredpisu,aakzaēalo,správnyorgán
takétokonaniezastaví.

ALŠIENOVÉUSTANOVENIAZÁKONAOCESTNEJPREMÁVKE
Vsúvislostisinštitútomobjektívnejzodpovednostisazavádzaajnováevidenciasprávnychdeliktov
držiteűov vozidiel (§139f zákona). Ide oinformaēný systém Policajného zboru, podűa §69 zákona
opolicajnomzbore,ktorýsavedienaúēelyrozhodovaniaosprávnychdeliktochdržiteűovvozidiel.



4Napríkladzákonē.372/1990Zb.opriestupkoch,§115zákonaē.385/2000Z.z.osudcochaprísediacich,zákonē.154/2001
Z.z.oprokurátorochaprávnychēakateűochprokuratúry.
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Vevidenciisavedú
a)
b)
c)
d)
e)
f)

5

údajeodržiteűovivozidla ,ktorýporušilpovinnosƛpodűa§6azákona,
6
údajeomotorovomvozidle ,ktorýmbolaporušenápovinnosƛpodűa§6azákona,
miesto,dátum,ēasaopisporušeniapovinnosƛpodűa§6azákona,
fotodokumentáciaalebovideozáznamporušeniapovinnostipodűa§6azákona,
údaje opodaniach, rozhodnutiach aopatreniach súvisiacich skonaním osprávnom
deliktedržiteűavozidla,
údajeovýkonochrozhodnutíalebooexekuēnýchkonaniach.

Informácieztejtoevidenciesabudúposkytovaƛštátnymorgánomaorgánomúzemnejsamosprávy
vrozsahu ich pôsobnosti (§ 139f ods.4). ZároveŸ každý má nárok na poskytnutie informácii
oúdajoch, ktoré sa vevidencii oŸom ukladajú (§ 139f ods.5). Inej osobe bude informácia
poskytnutálensosúhlasomdotknutejosoby.
V§139gzákonasazavádzaajosobitnýnárokdržiteűavozidlavoēifyzickejaleboprávnickejosobe,
ktorej bolo zverené vozidlo vēase porušenia povinnosti podűa §6a. Držiteű vozidla má nárok na
náhradu ním uhradenej pokuty alebo jej ēasti, ktorú zaplatil na základe rozhodnutia osprávnom
deliktedržiteűavozidla.

MOŽNÉAPLIKANÉPROBLÉMYPRÁVNEJÚPRAVYDELEGELATA
Musíme vyjadriƛ zásadný nesúhlas voēi zneniu §6a zákona. Zjeho znenia vyplýva, že „Držiteű
vozidlajepovinnýzabezpeēiƛ,abypriprevádzkovanímotorovéhovozidlabolidodržiavanépravidlá
cestnej premávky...“. Držiteűovi vozidla teda pribudli ěalšie povinnosti, avšak nevieme, akým
spôsobom má túto povinnosƛ zabezpeēiƛ ēi dokonca vynucovaƛ. Porušeniu povinnosti podűa §6a
predchádza, alebo dôjde vpríēinnej súvislosti spriestupkom vodiēa. Od držiteűa vozidla sa teda
vyžaduje, aby ovplyvnil správanie akonanie tretej osoby. Akú má však možnosƛ, keě sám
zákonodarcavdôvodovejsprávekzákonuuvádza,že„Preukazovaniezodpovednostizaporušenie
niektorých ustanovení zákona ocestnej premávke je vsúēasnej dobe mimoriadne nároēné
vprípadoch, ak páchatelia priestupkov proti bezpeēnosti aplynulosti cestnej premávky nie sú
bezprostredne po spáchaní priestupku zastavení, identifikovaní ana mieste porušenia zákona
bezprostredne prejednaní“. Zákonodarca tu de facto priznáva zlyhanie štátu aneschopnosƛ
postihovaƛkonkrétneosobyaēoviac,tútopovinnosƛprenášanaobēana–držiteűavozidla.Akomá
však držiteű vozidla, keě zákonodarca tvrdí, že ani prostredníctvom Policajného zboru štát nevie
vynútiƛdodržiavaniezákonaavprípadejehoporušenia,postihnúƛvodiēa,zabezpeēiƛdodržiavanie
pravidielcestnejpremávkytakakomutokladiezapovinnosƛ§6azákona?
Vtomtokontextepotomažsmiešnevyznievaustanovenie§139gzákona,ktoréformálnepriznáva
držiteűovi právo na náhradu ním uhradenej pokuty voēi osobe, ktorej vozidlo zveril. Avšak
zhűadiskaaplikaēnejpraxejetotoprávoiluzórne.
V prípade, ak je vodiēom vozidla iná osoba ako držiteű vozidla, je na prvý pohűad situácia
jednoduchá. Podűa §139d ods.7 zákona staēí, ak držiteű vozidla uvedie údaje ovodiēovi vozidla,
ktorý viedol motorové vozidlo vēase porušenia pravidiel cestnej premávky, asprávny orgán


5Podűa§111ods.2písm.a)ab)zákonavprípadefyzickejosobytobudúosobnéúdajeavprípadeprávnickejosobynapríklad
názov,adresasídlaaleboprevádzkarne,IOapodobne.
6 Podűa § 111 ods.2 písm.e) af) pôjde oúdaje vrozsahu základného technického popisu vozidla a oúdaje oevidenēných
ēíslach,tabuűkáchsevidenēnýmēíslomapodobne.
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konanieosprávnomdeliktedržiteűavozidlaprerušíazaēnesprávnekonanievoēiosobe,ktorámala
byƛvodiēomvozidla.
Vodiē vozidla, okamihom, kedy proti nemu správny orgán uskutoēní prvý procesný úkon získava
postavenieobvinenéhozpriestupkupodűa§73ods.1zákonaopriestupkoch,priēompodűanášho
názoru získava oveűa výhodnejšie postavenie ako držiteű vozidla. Ako obvinený zpriestupku má
právovyjadriƛsakuvšetkýmskutoēnostiam,dôkazomauplatŸovaƛdôkazyaskutoēnostinasvoju
obhajobu. Kvýpovedi nesmie byƛ žiadnym spôsobom donucovaný ana svoju obhajobu môže
dokoncaklamaƛ.Jetedaveűmipravdepodobné,žeakbudeobvineniezaloženélennaskutoēnosti,
že obvinený zpriestupku bol uvedený ako vodiē vozidla vēase porušenia pravidiel cestnej
premávky,tentotojednoduchopoprie.Takýtodôkazjeskutoēnemožnéveűmiűahkooznaēiƛakoza
úēelový,nakoűkodržiteűovivozidlahrozípokutapreporušeniepovinnostíaoznaēenieinejosobyje
jednýmzospôsobovakýmsatejtozodpovednostizbaviƛavprípadeabsencieěalšíchdôkazovbude
konanie voēi vodiēovi podűa §76 ods.1 písm.c) zákona opriestupkoch zastavené, ēo je zároveŸ
dôvodomprepokraēovanievkonaníosprávnomdeliktedržiteűavozidla.
Formálnemásícedržiteűvozidlanároknanáhradunímuhradenejpokutyvoēiosobe,ktorejzveril
motorové vozidlo, avšak ak nebol schopný Policajný zbor zistiƛ auznaƛ za vinného páchateűa
priestupku, akú šancu má obēan vcivilnom spore preukázaƛ opak? Veě samotné zastavenie
konaniaopriestupkubudeprotistraneslúžiƛakodôkazoneopodstatnenostinávrhuašancanato,
abydržiteűvozidlavtakomtokonaníuspeljemizivá.

DRŽITE@VOZIDLAAKOVODIVOZIDLA
Pomerne zaujímavá situácia nastáva vprípade, že držiteű vozidla bol vēase porušenia povinností
podűa §6a zákona zároveŸ vodiēom vozidla. Dopustil sa tak zároveŸ priestupku podűa zákona
opriestupkoch aj správnehodeliktu podűa zákona ocestnej premávke ajehosprávny delikt bude
prejednanýpodűaSprávnehoporiadku.
ZákonopriestupkochumožŸujepriestupcovinamietaƛokreminéhomateriálnyaspektpriestupku7,
teda, že konanie podűa §2 ods.1 zákona opriestupkoch neporušuje aneohrozuje záujem
spoloēnosti,alebožepriestupkuchýbaznakprotiprávnosti,atedapodűa§2ods.2písm.b)Zákona
opriestupkoch postupoval napríklad vkrajnej núdzi8. Ak by vodiē viezol vážne zranenú osobu do
nemocnice anerešpektoval napríklad zákaz vjazdu alebo prikázaný smer, prípadne prekroēil
rýchlosƛ,nedopustísapriestupku.
alejjudikatúraNajvyššiehosúduSlovenskejrepublikyurēuje,že„Naobjasnenieasankcionovanie
priestupku musia byƛ obligatórne naplnené azistené všetky štyri znaky skutkovej podstaty
priestupku–subjekt,subjektívnastránka,objekt,objektívnastránka(kumulatívne).Vprípade,žeby
ēo ilen jeden znak skutkovej podstaty nebol objasnený, nemožno potom hovoriƛ opriestupku. Ak
priniektorejēastiskutkovejpodstatyexistujúpochybnostiojejexistenciianebolapreukázanánado
všetkupochybnosƛ,uplatnísazásadaindubioproreo(vpochybnostiachvprospechobvineného9)“.



7 Viě Ryboviē, D. 2011.  Quo vadis, Priestupok?. In Magister Officiorum, 2011, roē. I., ē.2, s. 51; dostupný aj na internete:
http://www.ucps.sk/Quo_vadis_priestupok.
8 Krajná núdza je definovaná ako konanie, ktorým niekto odvracia nebezpeēenstvo priamo hroziace záujmu chránenému
zákonom,aktýmtokonanímnebolspôsobenýzrejmerovnakozávažnýnásledokakoten,ktorýhrozil,atotonebezpeēenstvo
nebolomožnévdanejsituáciiodstrániƛinak.
92Sžo55/2008.
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Na orgán prejednávajúci priestupok sú teda kladené pomerne striktné pravidlá pri dokazovaní,
priēom vprípade priestupkov vžiadnom prípade nemožno postihovaƛ osobu, ktorej nebolo
spáchaniepriestupkudokázané,alebosapriestupkuaninedopustila.
Totobyvšakmaloprestaƛplatiƛvprípadesprávnehodeliktudržiteűavozidla.Keěžesanakonanie
osprávnom delikte držiteűa vozidla vzƛahujú ustanovenia Správneho poriadku, nevzƛahujú sa na
nehoaniustanoveniazákonaopriestupkochktorébymuumožŸovalivyužiƛinštitútkrajnejnúdze,
nutnejobranyalebomateriálnehoaspektupriestupku.
Natoabyzískalprístupdopriestupkovéhokonaniaamalprávonapríkladnamietaƛkrajnúnúdzu
akookolnosƛvyluēujúcuprotiprávnosƛ,držiteűvozidlamusíinkriminovaƛseba,t.j.doodporuproti
rozkazuouloženípokutymusíuviesƛúdajeosebeakovodiēovimotorovéhovozidlapodűa§139d
ods.7zákona,kdesprávnyorgánprerušíkonanieosprávnomdeliktedržiteűavozidla,vecpostúpi
azaēnekonanieopriestupkuvodiēa.
V zásade až týmto momentom získa držiteű vozidla – vodiē vozidla, procesné postavenie
obvineného zpriestupku tak ako sme uviedli vkapitole vyššie. Tu si kladieme otázku, ēi je vôbec
priznaniesamotnéhoobvineného,t.j.odporkdeuviedolúdajeosebeakovodiēovivozidlavsúlade
s§73 ods.2 zákona opriestupkoch, podűa ktorého nie je možné obvineného zpriestupku
kvýpovedi donucovaƛ. Podűa nášho názoru nemožnosƛ uplatniƛ svoje práva inak ako
inkriminovaním seba atakto získaný dôkaz môže byƛ vrozpore stýmto ustanovením, ēo
vkoneēnom dôsledku môže viesƛ kjeho nepoužiteűnosti vkonaní opriestupku. Podotýkame, že
držiteűvozidlajeešteajpodēasovýmtlakom15dní,doktorýchsamusírozhodnúƛ,ēipodáodpor
suvedenímúdajovovodiēovivozidla.
alším závažným problémom pre takéhoto obvineného zpriestupku je zastavenie konania
opriestupkupodűa§76ods.1písm.b)ac)zákonaopriestupkoch10.Za„normálnych“okolnostíby
bolo zastavenie konania opriestupku pre obvineného jednoznaēne vjeho prospech. Vtomto
prípade to však neplatí, nakoűko ak bude konanie opriestupku ztýchto dôvodov zastavené, vec
budeopätovnepostúpenáaorgánPolicajnéhozborubudepokraēovaƛvkonaníosprávnomdelikte
držiteűa vozidla podűa §139d ods.7 zákona. Voēi tej istej osobe, voēi ktorej bolo konanie
opriestupkuzastavenézdôvodu,žesahonedopustila,alebojejpriestupokneboldokázaný,bude
iným správnym orgánom vedené konanie osprávnom delikte a vkoneēnom dôsledku bude
svysokoupravdepodobnosƛousankcionovanázasprávnydelikt.
Podűanášhonázoruvtomtoprípadepôjdeoflagrantnéporušeniezásadynebisinidem(niedva
krátvtejistejveci)areiiudicatae(prekážkarozhodnutejveci),nakoűkokonaniebudevedenévoēi
tejistejosobe,inýmisprávnymiorgánmi,alevzásadechránenýzáujem,ktorýmaldržiteűvozidla
akovodiēvozidlaporušiƛjetenistý–bezpeēnosƛaplynulosƛcestnejpremávkybezohűadunato,ēi
zákonodarcakonanietakejtoosobynazvepriestupkomalebosprávnymdeliktom.
Aby bola problematika úplná, tak podűa konštantnej judikatúry ES@P ale aj Najvyššieho súdu SR
aēeského Nejvyššího soudu je potrebné aj na správne delikty uplatŸovaƛ zásady typické pre
trestnékonanie.


10Správnyorgánkonanieopriestupkuzastaví,aksavŸomzistí,že:
•skutoknespáchalobvinenýzpriestupku,
•spáchanieskutku,oktoromsakoná,neboloobvinenémuzpriestupkupreukázané.
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INÝSPRÁVNYDELIKTAPRIESTUPOK–SKUTONEROZDIELNYINŠTITÚT?
Ako sme už vyššie naznaēili, hranica medzi správnym deliktom apriestupkom je zformálneho
hűadiska znaēná. Tuto skutoēnosƛ sa zákonodarca pokúsil využiƛ apreto „vytiahol“ skutkové
podstaty ktoré by boli za normálnych okolností priestupkami zrežimu zákona opriestupkoch
apodriadilichrežimusprávnychdeliktov.Judikatúravšakvposlednejdobezaujalapomernejasné
stanoviskoanaopak,rozdielymedzisprávnymideliktamiapriestupkamizaēínajúmiznúƛ.
11

eský Nejvyšší súd vo svojej judikatúre  napríklad pri správnych deliktoch priznal aj materiálny
aspektakopripriestupkoch.„MateriálnístránkaprotiprávníhojednánísetakivpƎípadĢsprávních
deliktƽ musí projevit nejen pƎi stanovení výše sankce, ale již pƎi posuzování trestnosti právnĢ
závadného jednání“. Rovnako sa súd vysporiadal aj sotázkou protiprávnosti. „Správním deliktem
proto nemƽže být jednání, které formálnĢ odpovídá správnímu deliktu, ale není dána jeho
protiprávnost.OkolnostivyluēujícíprotiprávnostmohouvyplývatpƎímozezákonanebozobecných
právníchprincipƽ“.Tedakonaƛvkrajnejnúdziēinutnejobrane,prípadneinejokolnostivyluēujúcej
protiprávnosƛ možno aj pri správnych deliktov apri extenzívnom výklade tak môže primerane
konaƛajprávnickáosoba.Vtejtosúvislostijeeštepotrebnézmieniƛajfakt,žezákonodarcaukladá
držiteűomvozidlapevnestanovenésankcie.MinisterstvovnútraSRtútoskutoēnosƛprezentujeaj
ako protikorupēné opatrenie. Vtomto prípade je však takáto situácia vrozpore so samotným
zmyslom aprincípom ukladania trestov aj vyššie uvedenou judikatúrou. Ide ozávažný zásah do
správnej úvahy správneho orgánu, nakoűko hoci môžu byƛ dva skutky formálne rovnaké, miera
zavinenia,dôvodyaokolnostibudúspravidlarôzne.Vniektorýchprípadochmôžebyƛfixnásankcia
odôvodnená,avšakvniektorýchnaopak,zjavneneprimeraná.
12

Výslovný trestný charakter správnych deliktov uvádza vo svojej judikatúre  ēeský Ústavní soud,
kdekonštatuje,že„trestnímobvinĢnímvesmysluēl.6odst.1jsoupodlejudikaturyESLPprakticky
Ǝízení oveškerých sankcích ukládaných správními úƎady fyzickým osobám za pƎestupek nebo jiný
správní delikt, jakož iosankcích ukládaných vƎízení disciplinárním nebo kárném (státním
zamĢstnancƽm, vojákƽm, policistƽm), resp. ukládaných vobdobných Ǝízeních ēlenƽm komor
snucenýmēlenstvím.Soudpakmusíbýtnadánpravomocízvážitnejenzákonnostsankce,aleijejí
pƎimĢƎenost“.
Na základe uvedeného je teda potrebné na konanie osprávnom delikte aplikovaƛ aj všeobecné
zásadytrestnéhoprávaatrestnéhokonania.Ivorakol.akojednuzozásadtrestnéhoprávauvádza
aj zásadu nullum crimen sine lege certa (žiaden zloēin bez urēitého zákona) ako súēasƛ zásady
nullumcrimensinelege,nullapoenasinelege(žiadenzloēinbezzákona,žiadentrestbezzákona).
Vzmysle tejto zásady musí byƛ právna norma, ktorá zakazuje urēité konanie vyjadrená presne,
jasne, zrozumiteűne adostatoēne podrobne, aby konajúci nemal pochybnosti otom, kedy aza
akýchpodmienoksajehosprávaniestávatrestným13.Podűanášhonázoru§6aa139azákonanie
súvsúladestoutozásadou,nakoűkozakazujúapostihujúurēitékonanievtakvšeobecnejmiere,že
držiteű vozidla ani nevie, za ēo je vlastne postihovaný, nevie ani ako má konaƛ alebo nekonaƛ.
Protiprávnosƛ jeho „konania“ je založená na nezávislej vôli inej osoby, ktorej zveril motorové
vozidloaktorámôžekonaƛodobyēajnejnedbanlivostiažpoúmyselpoškodiƛdržiteűavozidla.


118As29/2001–131.
12Pl.ÚS16/99.
13IVOR,J.akolektív.:Trestnéprávohmotné.Všeobecnáēasƛ.Bratislava:IURAEDITION,2006,str.27.
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Vzmysleēl.3ods.3ÚstavySlovenskejrepublikykaždýmôžekonaƛto,ēoniejezákonomzakázané
azároveŸ nikoho nemožno nútiƛ aby konal to, ēo zákon neukladá. Zákon ocestnej premávke
zakazuje14 zverenie vozidla vtaxatívne vymedzených prípadoch. Ak teda držiteű vozidla zverí
vozidlo osobe ktorá spŰŸa všetky náležitosti na vedenie motorového vozidla, t.j. disponuje
vodiēskýmoprávnením,držiteűvozidlapredsalegitímneoēakáva,žetakátoosobajespôsobilána
vedenie motorového vozidla ako po zdravotnej, tak aj po právnej stránke (nedopúšƛa sa
dopravných priestupkov). A contrario, ak by nebola, tak predsa nie je držiteűom vodiēského
oprávnenia. Sme toho názoru, že prevádzkovateű vozidla svoju povinnosƛ zabezpeēiƛ vozidlo
dostatoēnesplnítým,ževozidlozveríosobe,ktoráprešlaurēitýmprocesomzískavaniavodiēského
oprávnenia,t.j.prešlaprocesomvzdelávaniavautoškole,bolapreskúšanáskúšobnýmkomisárom
akoneēne, bolo jej vydané vodiēské oprávnenie orgánom Policajného zboru aje to (prevažne)
Policajnýzbor,ktorýdozeránato,ēijetátoosobanaěalejspôsobilápoprávnejajfaktickejstránke
byƛ naěalej držiteűom vodiēského oprávnenia. Objektívnu zodpovednosƛ za priestupky iného
vodiēa, t.j. zodpovednosƛ za porušenia povinností držiteűa vozidla podűa §6a vtomto prípade
považujemezaneprípustnú.
Hoci vprípade konania osprávnom delikte držiteűa vozidla sa postupuje podűa všeobecných
ustanovení Správneho poriadku, osobitú dôležitosƛ výroku pri iných správnych deliktoch
zdôrazŸujeajjudikatúraNajvyššiehosúduSR,ktoráuvádza,že„Výrokrozhodnutiaopostihuzainý
správny delikt musí obsahovaƛ popis skutku suvedením miesta, ēasu aspôsobu jeho spáchania,
poprípade aj evidencie iných skutoēností, ktoré sú potrebné ktomu, aby nemohol byƛ zamenený
siným. Ak správny orgán neuvedie tieto náležitosti do výroku svojho rozhodnutia, poruší
ustanovenie §47 ods.2 zákona ē.71/1967 Zb. osprávnom konaní“15. Vyjadrujeme urēitú
pochybnosƛ, ēi údaje, ktoré sa zaznamenajú prostredníctvom zariadení aktoré sa budú viesƛ
vevidencii podűa §139f zákona budú dostatoēné pre výrok rozhodnutia tak, ako to vyžaduje
uvedenájudikatúraaakosastoutoproblematikouvaplikaēnejpraxivysporiadajúsamotnésúdy.
Záverommôžemedodaƛ,ževěakaoēividnémutrendujudikatúry,ktorápostupnezmazávahranice
medzi trestným ēinom, priestupkom asprávnym deliktom sa správny orgán musí vyrovnaƛ
sprvkami „priestupkovosti“ a„trestnosti“ aj tam kde to zákonodarca neēakal. Veríme preto, že
ustanovenia §6a zákona, ktoré vyzerajú ako priestupok, majú obdobné sankcie ako priestupok
adokonca chránia aj rovnaký chránený záujem ako priestupok, sa nakoniec stanú aj de facto
priestupkom bez ohűadu na ich oznaēenia akeěže priestupkom je „Zavinené konanie, ktoré...16“,
takzároveŸpadne,alebosavýraznéobmedzíajobjektívnazodpovednosƛdržiteűavozidla.

ZÁVER
Objektívnazodpovednosƛvnašomporiadkurozhodneniejenovýminštitútom.Bežnesavyskytuje
pri správnych deliktoch ato správnych deliktoch právnických osôb afyzických osôb –
podnikateűoch, priēom porušenia zákona „bežným“ obēanom sú oznaēené ako priestupky. Toto


14§6ods.1Zákonaocestnejpremávkeustanovuje,žeprevádzkovateű(držiteű)vozidlanesmiezveriƛvedenievozidlaosobe,
ktorá nespŰŸa podmienky na jeho vedenie ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom, nemá pri sebe platné
doklady ustanovené na vedenie vozidla, je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, osobe, ktorej schopnosƛ na
vedeniejeinakznížená,aleboosobe,ktorejtotožnosƛnepozná.
158Sžo28/2007.
16§2ods.1Zákonaopriestupkochdefinujepriestupokzavinenékonanie,ktoréporušujealeboohrozujezáujemspoloēnosti
aje za priestupok výslovne oznaēené vtomto alebo vinom zákone, ak nejde oiný správny delikt postihnuteűný podűa
osobitnýchprávnychpredpisov,alebootrestnýēin.
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deleniekonieckoncovrešpektovalajsamotnýzákon.Oddeleniesprávnychdeliktovodpriestupkov
aokruhu zodpovedných osôb má bezpochyby svoj zmysel. Prioritou zákona opriestupkoch je
predsa vprvom rade vplývaƛ na priestupcu asankcia je druhoradá. Naopak, zmyslom trestania
správnychdeliktovjevprvomradevynúteniesidodržiavaniapovinnostíprostredníctvomsankcie,
veěprávnickáosobaalebofyzickáosobaͲpodnikateűtakýmtoporušenímmôžuzískaƛvýhodupred
konkurenēnýmsubjektomktorýzákondodržiava.Vtomtoprípadevšakzákonodarcatotodelenie
absolútne nerešpektoval, do jedného vreca hodil „bežného“ obēana aj podnikateűa. Vprincípe
vítamesnahuozvýšenievymožiteűnostiprávaatoajzostranyštátu.Avšaknesúhlasímestýmaby
sa tak dialo na úkor práv obēana anajmä za takúto cenu. Preēo musí napríklad držiteű vozidla
objektívne zodpovedaƛ za tzv. parkovací delikt inej osoby? ím si vyslúžilo nesprávne parkovanie
takúto pozornosƛ adôležitosƛ? Takto by sme mohli pokraēovaƛ vpodstate donekoneēna.
Vdôvodovej správe kzákonu sa uvádza, že „Zavedením objektívnej zodpovednosti sa SR zaradí
medzi moderné európske spoloēnosti, ktoré sa vybrali nekompromisnou cestou objektívnej
zodpovednosti prevádzkovateűa vozidla“. Vskutoēne modernej aslobodnej spoloēnosti platia
pravidláhryprevšetkýchrovnako.Tak,akomajiteűovipištolezložitopreukazujeme,žetobolpráve
on,ēostrieűalnapoškodenéhoaneodsudzujemeholennazákladenejakéhomajetkovéhovzƛahu
kvecivtedy,keěneviemenájsƛpáchateűa,takistomusímepreukazovaƛajdržiteűovivozidla,žeto
bol práve on, ēo vēase spáchania priestupku bol vodiēom vozidla abol to práve on, ēo porušil
zákon. Ak sa budeme vyhováraƛ na zložitosƛ anákladnosƛ dokazovania vprípade priestupku, tak
naēopotomtakétokonanievôbecpostihujeme?Stojítovôbeczato?
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