Priority pracovnej skupiny
Americkej obchodnej komory v SR
k Občianskému zákonníku
Keďže Americká obchodná komora v SR zastupuje približne 300 slovenských, amerických a iných zahraničných
spoločností podnikajúcich na Slovensku, ktoré generujú približne 20 percent slovenského HDP, máme
mimoriadny záujem o účasť na konštruktívnych rokovaniach týkajúcich sa občianskeho a obchodného práva
a jeho komplexnej novelizácie. Využívajúc expertízu našich členských spoločností v tejto oblasti, by sme i my
radi prispeli k efektívnemu zneniu tejto legislatívy na Slovensku a teda i k tvorbe zdravého podnikateľského
prostredia, ktoré by pozitívne ovplyvnilo vývoj existujúcich investícií na Slovensku. Veríme, že podnikatelia
združení v Americkej obchodnej komore v SR ako aj ostatní podnikatelia na Slovensku dúfajú, že súčasná vláda
skvalitní hmotné právo, vymedzí hranice pre sudcovské rozhodovanie, a tým prispeje k zvýšeniu právnej istoty
v slovenskom podnikatelskom prostredí. Dovoľte nám v tejto súvislosti predstaviť priority pracovnej skupiny
Americkej obchodnej komory v SR k občianskému právu:
Členovia pracovnej skupiny Americkej obchodnej komory v SR zameranej na občianske právo vidia vo
všeobecnej rovine viacero problémov so súčasným znením občianskeho a ochodného práva. Ide napríklad
o zasadné otázky súvisiace s aplikačnými problémami v dôsledku paralelnej existencie Obchodného1 a
Občianskeho zákonníka2, čo vnáša do právnych vzťahov právnu neistotu. Konkrétne ide napríklad o právnu
úpravu náhrady škody (predovšetkým úpravy ušlého zisku, ukončovanie zmlúv, rozdielna je úprava odstúpenia
podľa obchodného a občianskeho práva). Ďalej ide o právnu úpravu v oblasti nehnuteľností, predovšetkým
úpravy kúpy a prenájmu. V neposlednom rade ide o právnu úpravu a rigidný výklad ustanovení spotrebiteľských
zmlúv, predovšetkým spotrebiteľských vzťahov zo strany súdov SR.

I.

Aktuálne aplikačné problémy

Členovia Americkej obchodnej komory v SR sa už niekoľko rokov stretávajú s dvoma konkrétnymi legislatívnymi
problémami. Tieto nefigurujú v rámcovom pláne legislatívnych úloh na obdobie 2013 – 2016 ako oblasti, ktoré sa
budú samostatne novelizovať, preto si na ne dovoľujeme zvlášť upriamiť Vašu pozornosť. Tými sú:
1.  Spotrebiteľské zmluvy
Prvou oblasťou je právna úprava § 53a ods. 1 Občianskeho zákonníka upravujúca podmienky pre spotrebiteľské
zmluvy. Novela účinná od 1. 3. 2010 zaviedla pravidlo, podľa ktorého ak súd určí niektorú zmluvnú podmienku
v spotrebiteľskej zmluve, ktorá sa uzatvorila formou tzv. formulárovej zmluvy, za neplatnú z dôvodu jej
neprijateľnosti, dodávateľ je povinný zdržať sa používania takejto podmienky nielen v tomto jednotlivom prípade,
ale aj v zmluvách so všetkými ostatnými spotrebiteľmi. Toto ustanovenie zásadne mení charakter súdnych
rozhodnutí zo záväzných len pre účastníkov konania na nadobúdajúce normatívnu povahu, t.j. záväzné voči
neurčitému počtu účastníkov, čo je veľmi neštandardné pre slovenský právny systém. V tejto súvislosti je
nutné zdôrazniť, že v danej otázke sa stretávame s nekonzistenciou v rozhodovaní súdov SR, a právna úprava
takéto situácie nerieši. Neprijateľné podmienky sa rôzne intepretujú medzi jednotlivými súdmi a prípadne tá
istá podmienka sa môže vykladať inak u rôznych dodávateľov tej istej služby. Navyše negatívne rozhodnutia
predstavujú v našej praxi pomerne malé percento všetkých rozhodnutí v danej otázke, ale stávajú sa
precedensom. Pozitívne rozhodnutia, ktoré sú vydávané prevažne, sa však neberú do úvahy.

1 Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník”).
2 Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”).

Uvedené ustanovenie Občianskeho zákonníka spôsobuje problémy hlavne pre veľkých poskytovateľov služieb,
ktorí používajú jeden typ zmluvy pre väčšie množstvo klientov (poisťovne, telekomunikačné spoločnosti,
poskytovateľov spotrebiteľských úverov...). Ustanovenie §53a ods. 1 Občianskeho zákonníka bolo prijaté
do slovenského právneho poriadku v súvislosti s implementáciou Smernice Rady (EHS) č. 93/13 o nekalých
podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Smernica EÚ). Podľa nášho názoru je táto úprava nad rámec
Smernice EÚ a ide de facto o zavedenie precedensu do nášho kontinentálneho právneho systému. Obávame
sa, že za súčasnej situácie nie je na takto formulované ustanovenie v Občianskom zákonníku pripravený
slovenský právny systém, ani súdna prax. Takéto znenie Občianskeho zákonníka má negatívny dopad na
prediktabilitu rozhodnutí a celkovú stabilitu podnikateľského prostredia. Chceli by sme Vás preto požiadať o
otvorenie tejto témy na rezorte ministerstva spravodlivosti, s možnosťou hľadať formou expertného dialógu iný
spôsob implementácie spomínanej smernice tak, aby boli chránené oprávnené záujmy spotrebiteľov, no zároveň
neboli určití podnikatelia neprimerane znevýhodňovaní.
2. Rozhodcovské konanie
Druhou oblasťou je posilnenie postavenia rozhodcovského konania. Preťaženosť súdov je všeobecný fakt a
kvalitné rozhodnutia rozhodcovských súdov by mohli pomôť uľahčiť situáciu všeobecným súdom. Zároveň
pritom podporujeme zavádzanie vysokého štandardu kvalifikačných kritérii pre postavenie rozhodcov ako aj
pre zriadenie rozhodcovských súdov. Podľa medializovaných informácií existuje podpora snahy presunúť časť
agendy sudcov na rozhodcov, nakoľko vládne spokojnosť s touto formou rozhodovania. Uvedené predpokladá
obmedzenie možností peskúmavania rozhodcovských konaní súdom. Chceli by sme sa o plánoch ministerstva
v tejto oblasti bližšie informovať a zároveň skúmať možnosti odbremenenia všeobecných súdov aj od
rozhodovania agendy podľa § 53a.
Pri týchto dvoch aktuálnych aplikačných problémoch v občianskom zákonníku by sme Vás chceli požiadať
o zaradenie do plánu legislatívnych úloh na rok 2013 adresnú novelu občianskeho zákonníka, ktorá by sa
zaoberala vymedzeným okruhom legislatívnych otázok.

II. Rekodifikácia Občianskeho zákonníka je dlhodobo pretrvávajúcim predmetom diskusie
v podnikateľskej aj odbornej sfére tak u nás ako aj v okolitých štátoch.

Občiansky zákonník platí v našich podmienkach od roku 1964 a napriek početným novelizáciám súčasná právna
úprava súkromného práva trpí základnými koncepčnými aj obsahovými nedostatkami a zjavne nezodpovedá
potrebám súčasného podnikateľského prostredia a modernej otvorenej spoločnosti v podmienkach Európskej
únie.
V tejto súvislosti nám nedá nespomenúť, že rekodifikácia súkromného práva už úspešne prebehla v okolitých
štátoch (v Maďarsku a Poľsku). V Českej republike sa viac ako 11-ročného rekodifikačného úsilie zavŕšilo vo
februári 2012, keď prezident ČR podpísal nový Občiansky zákonník, ktorý je výsledkom spoločnej práce českých
akademikov ako aj odbornej a podnikateľskej komunity.
V posledných desiatich rokoch sa k slovenskej verejnosti dostávali len veľmi striedme informácie o činnosti
rekodifikačnej komisie. V zásade od januára 2009, kedy vláda SR schválila „Legislatívny zámer Občianskeho
zákonníka“ a uložila podpredsedovi vlády a ministrovi spravodlivosti predložiť vláde paragrafové znenie
návrhu zákona, na verejnosť neprenikli žiadne konkrétne informácie o priebehu alebo obsahu pripravovaného
paragrafového znenia návrhu zákona.
Návrhy na zmeny v Občianskom zákonníku, ktorých zavedenie AmCham podporuje, prikladáme v prílohe č. 1
tohto listu. Prosím tento výpočet považujte za ilustratívny a rozhodne sa nejedná o vyčerpávajúci zoznam.
Ponuka spolupráce Americkej obchodnej komory v SR Ministerstvu spravodlivosti v SR
Vzhľadom na Programové vyhlásenie vlády na roky 2012-2016, na trvalo udržateľný hospodársky rozvoj,
otvorený a rovnocenný sociálny dialóg a stabilitu podnikateľského prostredia majú členovia Americkej obchodnej
komory v SR záujem prispieť k činnosti a úsiliu rekodifikačnej komisie a svojimi skúsenosťami upozorniť na
niektoré aplikačné problémy, s ktorými sa stretávajú v praxi a vyriešenie ktorých by vnieslo do právnych vzťahov
súkromnoprávnych subjektov väčšiu právnu istotu a viedlo by tak k celkovému zlepšeniu podmienok podnikania
na Slovensku. Z toho dôvodu sa Americká obchodná komora obracia na [ministerstvo spravodlivosti], aby sa
téma rekodifikácie Občianskeho zákonníka opätovne otvorila a podnikateľským subjektom bolo umožnené
participovať na verejnej diskusii.
Dúfame, že naše pripomienky a argumenty konštruktívne prispejú k budúcim rokovaniam o novelách
občianského a obchodného práva.

PRÍLOHA č. 1

• Navrhujeme zjednotiť úpravu záväzkov v občianskom a obchodnom práve, t.j. aby záväzky boli upravené len v
Občianskom zákonníku a aby sa zrušila osobitná úprava záväzkov v obchodnom zákonníku.
• Navrhujeme zvýšiť zmluvnú voľnosť pri záväzkových vzťahoch.
• Navrhujeme zmeniť úpravu neplatnosti právnych úkonov v tom zmysle, aby sa v zásade spravidla jednalo
o relatívnu neplatnosť a len v skutočne závažných prípadoch sa jednalo o absolútnu neplatnosť. Zároveň
navrhujeme, aby sa za dovolanie relatívnej neplatnosti považovalo len podanie na súd, alebo iný oprávnený
orgán, ktorým sa oprávnená osoba domáha určenia neplatnosti právneho úkonu, alebo ktorým neplatnosť
namieta.
• Privítali by sme flexibilnejšiu úpravu práva obchodných spoločností, napr. umožniť za určitých podmienok
výplatu predbežných dividend, úpravu akcionárskych zmlúv a pod.
• Navrhujeme zmeniť úpravu opustených vecí v tom smere, aby sa štát automaticky nestával vlastníkom
všetkých opustených vecí. Zároveň by sa mal pre opustené veci, ktorých vlastníkom sa nestal štát, opätovne
zaviesť inštitút vecí bez vlastníka (res nullius) s možnosťou získania vlastníckeho práva k nim okupáciou.
Zároveň navrhujeme upraviť formu úkonu opustenia veci vo vzťahu k nehnuteľnostiam zapísaným v katastri
nehnuteľností.
• Vo vzťahu k stavbám na pozemku navrhujeme neretroaktívne opätovne zaviesť zásadu superficies solo
cedit + pre prípad neoprávnenej stavby na cudzom pozemku (§ 135cObčianskeho zákonníka) požadujeme,
aby návrh na usporiadanie vzťahov mohol podať aj vlastník stavby v prípade, ak tak v určitej lehote neurobí
vlastník pozemku.
• Vo vzťahu k úprave nehnuteľností navrhujeme presnejšie definovať, kedy sa stavba považuje za spojenú so
zemou pevným základom.
• Navrhujeme, aby sa pri nehnuteľných stavbách rozlišovalo, či sa podľa katastrálneho zákona zapisujú do
katastra (napr. rodinný dom) alebo nezapisujú (napr. líniové stavby (cestné viadukty a pod.)) a aby sa na
nezapisované stavby hľadelo ako na hnuteľné.
• Vo vzťahu k vecným bremenám, ktoré sú zriadené v prospech právnických osôb, navrhujeme, aby tieto
automaticky nezanikli z dôvodu zániku právnickej osoby v prípade, že táto zaniká s právnym nástupcom, ak
zo zmluvy, z rozhodnutia, zo zákona alebo z iného úkonu, ktorým vecné bremeno vzniklo, nebude vyplývať
niečo iné.
• Navrhujeme, aby bola možnosť, aby súd na návrh vlastníka mohol zriadiť právo prechodu cez susedné
nehnuteľností v prípade, že na nehnuteľnosť nie je prístup z verejnej komunikácie.
• Navrhujeme zrušiť osobitnú úpravu nájmu nebytových priestorov (zákon č. 116/1990 Zb.) a nájmu
poľnohospodárskych pozemkov (zákon č. 504/2003 Z.z.) a začleniť ju priamo do občianskeho zákonníka.
• Vo vzťahu k nájmu nebytových priestorov a nájme poľnohospodárskych pozemkov navrhujeme posilniť
zmluvnú voľnosť najmä vo vzťahu k možnostiam ukončenia nájmu.
• Zjednotiť vybrané inštitúty – napr. premlčanie, výklad vôle, zmluva o budúcej zmluve
• Zjednotiť problematiku spotrebiteľských zmlúv do jedného kódexu (v rámci rekodifikovaného Občianskeho
zákonníka) – dnešný stav je neprehľadný a nevyhovujúci

Americká obchodná komora (AmCham) bola založená v roku 1993
v Bratislave ako nezávislá a sebestačná organizácia financovaná
výhradne z príspevkov svojich členov. V septembri 2003 bola
otvorená nová pobočka AmCham v Košiciach s cieľom podporiť
ekonomický rozvoj vo východoslovenskom regióne. Dnes patrí
medzi najaktívnejšie zahraničné obchodné komory na Slovensku. Jej členská základňa v súčasnosti
predstavuje viac ako 300 medzinárodných i slovenských spoločností, vrátane mnohých z najväčších a
najvýznamnejších firiem na Slovensku. Z uvedeného počtu tvoria približne 40 % slovenské spoločnosti,
zhruba 30 % je amerických a približne 30 % predstavujú spoločnosti z rôznych iných krajín.

