Príloha: Ako vznikal odhad počtu nezverejnených rozhodnutí?
Ako vôbec odhadnúť koľko rozhodnutí zverejnených nie je a malo by byť? Súdy podľa zákona majú
zverejňovať len právoplatné rozhodnutia „vo veci samej, rozhodnutia, ktorými sa končí konanie,
rozhodnutia o predbežnom opatrení a rozhodnutia o odklade vykonateľnosti rozhodnutia správneho
orgánu“, pričom po ukončení konania sa zverejňujú aj všetky ostatné rozhodnutia vydané počas
konania – vrátane zmenených alebo zrušených vyšším súdom. Pýtali sme sa na súdoch, pýtali sme sa
na ministerstve, no ako zodpovedať na otázku koľko rozhodnutí by zverejnených malo byť sme
nenašli. Počet zverejnených rozhodnutí sme čerpali zo stránky www.rozhodnutia.sk, kde je možné
vyfiltrovať si len rozhodnutia konkrétneho súdu od 1.1.2012 do 31.12.2012.

1.

• Koľko rozhodnutí vydajú súdy ročne?
• Infožiadosť: odpovedalo 29 súdov, z nich 9 zaslalo informáciu o
rozhodnutých, nie vybavených veciach

2.

• Koľko z vybavených je asi rozhodnutých?
• vypočítané z dát od 9 súdov za 3 roky (2010, 2011, 2012); počet
rozhodnutí zodpovedá cca 50% z počtu vybavených vecí

3.)

• Koľko z rozhodnutých má byť aj zverejnených?
• Brané do úvahy najlepšie súdy v jednotlivých klastroch - výsledky
sú prezentované v tabuľke

1/ Koľko rozhodnutí ročne vydajú súdy?
Všetkým okresným súdom sme teda poslali infožiadosť s otázkou koľko rozhodnutí vydali
v posledných rokoch. Kladné odpovede v zákonnom termíne prišli len z polovice súdov (29 z 54) a aj
tie sa kvalitou rôznili. Niektoré zo súdov nám poslali informáciu o počte „vybavených vecí“, tak ako
ich možno nájsť v štatistikách na stránke ministerstva, resp. veľmi podobné čísla. Vybavenými vecami
sú však aj také, kde sa o skončení konania rozhodlo iným spôsobom ako vynesením rozhodnutia.
Napríklad zastavením konania, postúpením veci na iný súd alebo odmietnutím. Počet vybavených
vecí, teda počtu rozhodnutí, ktoré zverejnené byť majú nezodpovedá – je výrazne vyšší.

2 / Koľko rozhodnutí pripadá na vybavené veci?
Deväť zo súdov nám ale poslalo hodnovernejšie vyzerajúce odpovede. Okresný súd Pezinok dokonca
zaslal okrem počtu rozhodnutých vecí v jednotlivých rokoch aj informáciu o počte rozhodnutí, ktoré
nadobudli právoplatnosť (a tieto čísla sa od seba líšili maximálne o 10%). Údaje z týchto súdov nám
ukázali, že počet rozhodnutí na okresných súdoch sa rovná približne polovici počtu vybavených vecí.
Avšak aj z týchto rozhodnutí sa zverejňuje len časť, ako to upravuje Inštrukcia Ministerstva

spravodlivosti. Nezverejňujú sa napríklad rozhodnutia v dedičských veciach, dožiadania iných
orgánov, rozhodnutia týkajúce sa obchodného registra a podobne.
3 / Koľko z rozhodnutých má byť aj zverejnených?
Preto sme okresné súdy rozdelili do štyroch skupín (klastrov), pričom jednu skupinu tvorili registrové
súdy (súdy v sídle kraja), ktoré vybavujú veci týkajúce sa obchodného registra, a teda je v nich rádovo
vyšší počet rozhodnutí, ktoré sa nezverejňujú, než na iných súdoch. Zvyšné súdy boli rozdelené do
troch kategórií podľa počtu vybavených vecí, aby sme porovnávali len približne rovnaké súdy.
V každej z týchto skupín sme vždy identifikovali ten súd, ktorý mal z vybavených vecí najväčší počet
zverejnených rozhodnutí a podľa toho sme hodnotili zvyšné súdy v danej skupine.
Skupiny sme vytvorili na základe predpokladu, že podobné súdy riešia podobné veci, a teda podiel
rozhodnutí k počtu vybavených vecí by mal byť na týchto súdoch rovnaký. Avšak brali sme do úvahy,
že súd s najviac zverejnenými rozhodnutiami v každej skupine má z nejakého jedinečného dôvodu
viac zverejnených rozhodnutí, a teda sme odhad chýbajúcich rozhodnutí počítali od arbitrárne
zvoleného 80-percentilu v danej skupine.

Registrové
súdy
Súdy s počtom
vybavených
vecí viac než 30
tisíc
Súdy s počtom
vybavených
vecí 15-30 tisíc
Súdy s počtom
vybavených
vecí menej než
15 tisíc

Počet
súdov

Najväčší podiel
zverejnených
voči
vybaveným

Najmenší
podiel
zverejnených
voči
vybaveným

Odhad povinne
zverejňovaných
voči vybaveným

Počet
zverejnených
rozhodnutí

Odhad
nezverejnených

8

Trnava (25,6%)

Prešov (14,6%)

24,0%

77.394

16.975

6

Košice II
(33,7%)

Nové Zámky
(22,1%)

31,7%

67.467

6.584

24

Lučenec
(41,9%)

Piešťany
(21,3%)

35,3%

165.823

20.616

16

Veľký Krtíš
(42,1%)

Svidník (23,0%)

37,1%

56.801

9.991

367.485

54.166

CELKOM
SPOLU MÁ BYŤ ZVEREJNENÝCH
Registrové súdy
Súdy s počtom
vybavených vecí
viac než 30 tisíc
Súdy s počtom
vybavených vecí
15-30 tisíc
Súdy s počtom
vybavených vecí
menej než 15 tisíc

421.651

(8): Banská Bystrica, Bratislava I, Košice I, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina
(6): Bratislava II, Bratislava V, Galanta, Komárno, Košice II, Nové Zámky
(24): Bratislava III, Bratislava IV, Dunajská Streda, Humenné, Košice okolie, Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec,
Malacky, Martin, Michalovce, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok, Piešťany, Prievidza, Poprad, Považská Bystrica,
Rimavská Sobota, Senica, Spišská Nová Ves, Trebišov, Vranov nad Topľou, Zvolen, Žiar nad Hronom
(16): Bánovce nad Bebravou, Bardejov, Brezno, Čadca, Dolný Kubín, Kežmarok, Námestovo, Partizánske, Revúca,
Rožňava, Ružomberok, Skalica, Stará Ľubovňa, Svidník, Topoľčany, Veľký Krtíš

Aj za takých okolností a predpokladu, že niektoré súdy nielen, že zverejňujú všetko, čo majú, ale majú
toho viac ako iné súdy odhadujeme, že minimálne 54 tisíc rozhodnutí roku 2012 zverejnených
nebolo. Zverejnených doposiaľ bolo 367.485 rozhodnutí z roku 2012, čo znamená, že nezverejnených
bolo minimálne takmer 13%. Je pravdepodobné, že je medzi nimi množstvo exekučných rozhodnutí,
platobných rozkazov a podobne, no celkom určite medzi nimi chýbajú aj rozhodnutia v prípadoch,
ktoré by pre odbornú aj laickú verejnosť mohli byť zaujímavé.

