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Graficko-lingvistické aspekty obchodno-právnych textov 

 

Adriána STECOVÁ 

    

Preklad odborných textov vykazuje na stupnici extralingvistických aspektov tie  

konštitutívne znaky, ktoré charakterizuje reflexívny odraz v grafickej a lexikálnej rovine. 

Jazyk a štýl právnych textov má svoje formálne (štruktúrne, grafické) a lingvistické špecifiká 

medzikultúrneho prevodu. 

 

1. Grafický aspekt obchodno-právnej dokumentácie 

      

 Najcharakteristickejšou črtou skúmaných textov, či už v jazyku slovenskom, alebo aj 

ruskom, je ich preddefinovaná podoba. Štruktúrnu stránku grafickej podoby by sme mohli 

rozdeliť na makro- a mikroštruktúru. Makroštruktúra pozostáva z rovnakých komponentov, 

ktoré sú usporiadané do hierarchického a logického celku. Zmluva je dvoj- a viacstranná 

transakcia, ktorá sa uzatvára na základe jednohlasného súhlasu najmenej dvoch strán. 

V medzinárodnom obchode sa používa štandardná zmluva (kontrakt), ktorý je podľa V. 

Šebestovej a J. Šebestu (1999, s. 113) vzorovým dokumentom obsahujúcim unifikované 

podmienky sformulované s ohľadom na obchodnú prax a zvyklosti zaužívané v tej-ktorej 

krajine, ako i na druh konkrétnej zmluvy. V obchodnej praxi sa čoraz častejšie stretávame 

s kontraktmi obsahujúcimi 2 časti: tú, ktorú je potrebné odsúhlasiť a druhú ― unifikovanú, 

obsahujúcu všeobecné podmienky, ktoré zostávajú konštantné v každom konkrétnom prípade.     

Základným determinantom každej zmluvy z formálneho hľadiska predmetu, je ustálená 

štruktúra, ktorú tvorí hlavička alebo úvodná časť ― preambula, vlastná obsahová časť, 

záverečné ustanovenia, bankové spojenia zmluvných strán a prílohy, resp. dodatky.                                          

 

• Úvodná časť (v danom prípade rovnako ruská, ako aj slovenská verzia), sa uvádza vždy pred 

textom a obsahuje názov zmluvy, prípadne číslo zmluvy, miesto a dátum jej uzavretia. 

Nasledujú náležitosti zmluvných strán (ZS) : názvy a adresy inštitúcií (príp. IČO), ak ide 

o právnickú osobu a mená, dátum narodenia a bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. 

           Preambula obsahuje motív uzavretia zmluvy. 

• Obsahová časť nesie informáciu o predmete zmluvy, ktorá   zahŕňa  záväzok zmluvnej 

strany (ZS) voči druhej zmluvnej strane s presne definovaným názvom a parametrami 
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(rozmermi), príp. konkrétne miesto plnenia povinností a rovnako aj spolupôsobenie 

zmluvných strán. Delí sa na články či paragrafy a odseky. 

• Záverečné ustanovenie definuje práva a záväzky ZS, definuje  osoby oprávnené konať 

v mene zmluvných strán (osoby oprávnené konať v mene zmluvných strán môžu byť uvedené 

aj v článku označovanom názvom „Definícia zmluvných strán“), ďalej podmienky platnosti 

danej zmluvy, definuje dátum platnosti a účinnosť zmluvy, počet originálov/rovnopisov 

a rozdelenie jednotlivých rovnopisov medzi zmluvné strany. 

          • Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy. Najčastejšími prílohami sú rôzne                 

             technické výkresy,  sprievodná dokumentácia k tovaru, technická dokumentácia.     

Jednotlivé časti zmluvy predstavujú články a body. Základnú štruktúru zmluvy  (verzia vo 

vzťahu RJ a SJ) možno znázorniť v podobe schémy (obr. 1) : 

 

obr.1 

 

                      

 

 

 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na prvý pohľad je konštrukcia zmlúv v RJ a SJ jazyku takmer identická. Pozostáva 

z rovnakých častí, členených do predmetných celkov, čo vytvára prehľadný a vecný 

informačný blok. Zmluvy v RJ a SJ obsahujú rovnaké umiestnenie nadpisov, odsekov, 

číslovanie a usporiadanie informácií do viet. Jednotlivým častiam textu východiskového 
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jazyka (VJ) zodpovedajú  časti textu v cieľovom jazyku (CJ). Súhlasí počet odsekov, bodov 

a nadpisy majú svoje identické miesto. Jediným rozdielom je v danom prípade umiestnenie 

rekvizícií v cudzojazyčnej verzii na konci zmluvy. V slovenskej verzii je tento bod súčasťou 

úvodu. Slovenské podoby a znenia zmlúv majú svoje zakotvenie v Obchodnom 

a Občianskom zákonníku. Ruské sa vyskytujú  len v Občianskom, keďže v ruskom 

geografickom priestore absentuje Obchodný zákonník ako samostatná právna jednotka. Tento 

fakt ale nehrá žiadnu úlohu v jej grafickej či obsahovej výstavbe.  

     Mikroštruktúrna paralelnosť textov predpokladá  identické formálne stvárnenie v oboch 

verziách, najmä čo sa týka veľkosti a druhu písma (1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  ~ 1. 

PREDMET ZMLUVY).  

Tzv. „rubrikácia“ (рубрикация1), čiže členenie textov na výstavbové elementy, ku ktorým 

patrí aj výber druhu numerácie, závisí od obsahu, veľkosti a výstavby predkladaného textu. 

Rovnako ako v ruskojazyčnej, tak aj v SJ verzii zmlúv nachádzame označenie jednotlivých 

odsekov pomocou typových znakov v podobe číslic alebo písmen abecedy (v podobe A B C, 

I II III, 1 2 3, a) b) c) a podobne).  Pri delení textu na jednotlivé časti každá výstavbová 

jednotka je označovaná číslicou a podjednotka nižšej kategórie číslicou a podčíslicou (1.1., 

1.2. a pod.), resp. písmenom.  

Celkovo môžeme túto časť analýzy uzavrieť tvrdením, že zmluvy v RJ a SJ sú 

vizuálne ekvivalentné, formálne takmer identické, čo uľahčuje medzijazykovú transláciu 

a následne stimuluje princíp zachovania paralelnosti pri prevode komunikátov z jazyka do 

jazyka.  

 

2. Lingvistický aspekt obchodno-právnej dokumentácie 

  

     Keďže v súlade s tvrdením O. Škvareninovej a E. Abrahámovej (2002, s. 14) je právny 

text objektívny, písomný, monologický, nocionálny, presný, zreteľný, odborný, schematický 

a stereotypný, lexikálne a štylisticko-syntaktické  vlastnosti daných textov budú kopírovať 

túto líniu vlastnými možnosťami. Lexikálna stránka sa pri strete dvoch jazykov prejavuje vo 

veľkej miere. Keďže jazyk je dynamický systém, ktorý podlieha vo všeobecnosti podstatným 

                                                            
1 A. P. Kovaľ v publikácii „Культура дiлового мовлення“ (1982, s. 45), charakterizuje rubrikáciu ako 
„členenie textu na jednotlivé komponenty, ktoré vytvárajú celkovú stavbu textu“. Zaraďuje sem nadpisy 
a číslovanie odsekov. K najjednoduchšej rubrikácii zaraďuje členenie textu na odseky. Jednotlivé odseky sú 
označované číslicami, alebo písmenami abecedy. 
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zmenám reagujúcim na akékoľvek spoločenské dianie, stupeň vývoja daného spoločenstva, 

pri translatologickej reflexii je potrebné zohľadniť celkový charakter daných javov. 

V lexikálnej výstavbe textu tieto javy určujú obsahový rozsah a základné požiadavky na 

metódy a postupy prekladu daného textu, determinujú výber terminologického aparátu. 

 Z výskumov M. Bázlika a P. Ambrusa (2008) vyplýva, že právny text (v 

anglickom jazyku, avšak tieto kritéria môžeme aplikovať aj na ruský jazyk) je nasýtený 

zloženými súvetiami2 (najmä podraďovacími (tab. č. 1)), parentézami a neosobnými 

súvetiami. Jednotlivé komponenty tejto charakteristiky nachádzame v oboch jazykových 

verziách zmlúv. Pre ruský jazyk zmlúv je vo veľkej  miere príznačná inverzia (tab. č. 2), ktorá 

má za následok zmenu zaužívaného poriadku výstavby informačných komponentov (slov) 

s cieľom zosilnenia významu nejakého slova. Takýmto spôsobom dochádza k javu, kde sa 

objektivita výpovede (keďže odborný štýl, ako sme spomínali, je neutrálny, objektívny 

a nocionálny) mení na výpoveď, pre ktorú je do istej miery charakteristický určitý stupeň 

expresivity. Podotýkame, že takýto jav nachádzame len vo verziách zmlúv v RJ.  

 

tab. č. 1 

АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет  в 

пользование АРЕНДАТОРУ своё 

имущество, находящееся в данном 

жилом помещении, в состоянии, 

соответствующем его назначению и 

условиям договора. 

В случае нарушения Подрядчиком срока 

начала или окончания работ он 

уплачивает заказчику за каждый 

просроченный день пеню в размере  0.18 

% стоимости ремонта (включая 

стоимость материалов Подрядчика), а 

естли работа неокончена по истечении 

недели со дня наступления срока 

исполнения заказа, Подрядчик уплачивает 

заказчику неустойку в стоимости 2 % 

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi byt do 

užívania výlučne za účelom bývania, vrátane 

zariadenia, v stave spôsobilom na obvyklé 

užívanie spolu s právom užívať spoločné 

priestory 

domu. 

Ak zo strany zhotoviteľa dôjde k nedodržaniu 

lehoty začatia alebo ukončenia prác, 

zhotoviteľ je povinný objednávateľovi 

zaplatiť penále vo výške 0.18% z výšky opráv 

(vrátane hodnoty materiálov zhotoviteľa). Ak 

je práca nedokončená do konca týždňa odo 

dňa platnosti objednávky, zhotoviteľ vypláca 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

2% z ceny opráv (vrátane materiálov 

zhotoviteľa).    

                                                            
2 Podiel zložených súvetí v našom korpusovom materiáli predstavuje v slovenskej verzii priemerný podiel 70 % 
z celkového počtu viet na text a v RJ verzii 75 %. Z toho na neosobné súvetia pripadá cca 50 %. 
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стоимости ремонта (включая 

стоимость материалов Подрядчика).  

Pozn. Uvedené príklady nie sú preklady, ale ekvivalentne sa vyskytujúce celky v RJ a SJ 

tab. č. 2 

Участники отвечают по 

обязательствам общества в пределах 

принадлежащих им акций. 

Юридические условия устанавливают 

санкции в случае невыполнения одной из 

сторон своих обязательств. 

Пеню в указаном размере заказчик 

уплачивает подрядчику также при 

просрочке оплаты задолженности за 

материалы и работу. 

Členovia ručia za záväzky spoločnosti podľa 

ich akciových podielov. 

 

Právne podmienky určujú sankcie v prípade, 

že jedna zo strán nedodrží svoje záväzky. 

Objednávateľ platí penále v dohodnutej 

výške zhotoviteľovi aj v prípade nedodržania 

lehoty splatnosti dlhu za materál a vykonanú 

prácu. 

 

Ak sa pozrieme bližšie na lexikálnu stránku zmlúv, potvrdí sa hypotéza M. Tomášeka 

o rozvrstvení právneho jazyka z lexikálneho pohľadu na termíny, slovné spojenia (ktoré 

v určitých prípadoch nadobúdajú status termínov) a jazykové šablóny (1998, s. 44 − 49). 

Práve tieto aspekty sú predmetom charakteristiky ďalšej subsekcie.  

 

2.1 Odborné termíny 

V rámci analýzy materiálového korpusu je nevyhnutné venovať sa najmä otázke 

špecifík odbornej terminológie. Terminológia ako súčasť lexiky podlieha zmenám a rozvoju 

v predmetnej oblasti. Vplyv VJ na CJ jazyk, ich interakcia v oblasti prieniku pri preklade 

a voľba vhodného terminologického ekvivalentu sú  v interlingválnom kontakte očividné.  

Na to, aby definícia termínu bola presnou a odrážala všetky systémové vzťahy 

v terminológií, je dôležité spomenúť fakt, že význam neterminologického slova a termínu sa 

vždy utváral na základe sém. Prítomnosť všeobecných sém vo význame termínu je 

podmienená koreláciou termínov podľa rodu a druhu, čo sa javí ako dôležité kritérium pri 

usporiadaní a výstavbe terminologického systému. Sémantická štruktúra významu slova má 
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hierarchický charakter (Хижняк, С.П.: Терминология права, терминологические словари 

и принципы их составления [Журнал "Правоведение"/1994/№ 3], prel. A. S.). Napríklad: 

termíny z právnej oblasti štruktúrne operujú sémou, ktorá je zahrnutá vo výraze  „сторона в 

обязательстве“ a ktorá je dominantná v definíciách daných termínov, čo predurčuje ich 

zaradenie do jedného sémantického poľa, teda toho istého druhu. Ostatné sémy sú 

upresňujúce. 

«должник» a  «кредитор», kde  должник = «сторона в обязательстве, обязанная 

совершить в пользу другой стороны — кредитора, определенное действие (передать 

имущество, выполнить работу, уплатить деньги a pod.)  

или воздержаться от определенного действия»3, a  кредитор = «сторона в 

обязательстве, которая имеет право требовать от другой стороны — должника — 

исполнения обязанности совершить определенное действие (передать имущество, 

выполнить работу, уплатить деньги в т. п.), либо воздержаться от определенных 

действий».4 

Takáto analýza lexikálneho významu sa môže využiť na kontrolu adekvátnosti a  

správnosti voľby termínu nielen v rámci systémových vzťahov na lineárnej jazykovej osi, ale 

aj pri medzijazykovej konfrontácii. Ako príklad ďalších termínov z nami skúmanej oblasti 

môžeme uviesť exemplifikácie typu: настоящий договор ~ platná zmluva, соблюдение 

указаний ~ dodržiavanie smerníc, счёт-фактура ~ faktúra, фрахт ~ prepravné. 

      E. Abrahámová (2000 s. 3 – 7) tvrdí, že „transparentného prekladu je schopný iba 

prekladateľ, ktorý využitím vedomostí z práva krajiny východiskového a cieľového jazyka, 

ako aj cudzojazyčnej kompetencie dospeje k formulácii, ktorá zaradí pojem do právneho 

systému krajiny cieľového jazyka“. A preto súhlasíme s tvrdením M. Škrlantovej (2003, s. 

190), že pri preklade právnych textov stojí prekladateľ pred neľahkou úlohou 

pretransformovať právny text z terminologickej sústavy jazyka jednej krajiny do 

terminologickej sústavy jazyka inej krajiny, čím sa uvedený text dostáva z právneho 

prostredia toho-ktorého kultúrneho spoločenstva do odlišného právneho prostredia iného 

kultúrneho spoločenstva.  

Keďže odrazom reality v odbornom (právnom) texte je jeho terminologická zložka, 

najzákladnejším v praxi aplikovaným princípom pri preklade odbornej (právnej) terminológie 

bude princíp postulovaný aj J. Horeckým, a to, že „termíny sa neprekladajú, ale substituujú“ 
                                                            
3 Юридический энциклопедический словарь. s. 93. 
4 ibid. s. 154. 
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(cit. in Škrlantová 2005, s. 39). Je potrebné uviesť, že na tento princíp sa odvolávajú viacerí 

zahraniční aj domáci jazykovedci a teoretici prekladu (E. Gromová, I. S. Alexejevová 

a ďalší), ktorí týmto súhlasia s R. Jakobsonom (J. Opalková vo svojej habilitačnej práci  

(2005) v tejto súvislosti však poznamenáva, že kultúrne špecifiká môžu možnosť substitúcie 

komplikovať (pozri tiež články o preklade administratívno-právnej terminológie – Opalková). 

Ak ide o termíny z oblasti práva, ktoré pomenúvajú určitú právnu skutočnosť, je ich potrebné 

presne definovať. 

Vo veľkej miere sa najmä v ostatných rokoch preberajú cudzojazyčné termíny, alebo 

sa vytvárajú tzv. terminologické neologizmy. Frekvenciu výskytu a mieru pokrytia danej 

jazykovej oblasti charakterizuje graf na konci 2. kapitoly. V prípade, keď je terminologický 

systém dotknutej oblasti vypracovaný v oboch jazykoch do takej úrovne, že sa v ňom 

nachádza daná terminologická jednotka, v preklade sa použije hotový termín. Práve tento 

spôsob prevodu sa označuje ako substitúcia. V súčasnosti však oblasť prekladania termínov je 

iba v štádiu konštituovania, chýba konfrontačný5 terminologický systém a porovnávacie 

štúdie, ktoré by uľahčovali prekladateľom výber jedine správneho termínu.  

     V súvislosti s prekladom termínov, ktoré sa nachádzajú v zmluvách, pri voľbe potrebného 

ekvivalentu  je dôležité pridržiavať sa významovej presnosti a jednotnosti. Norma STN ISO 

704 uvádza, že terminológia tematickej oblasti je súbor označení priradených pojmom, ktoré 

vytvárajú štruktúru poznania v danej oblasti. Pretože terminológia sa viaže na odborný jazyk 

v určitej oblasti poznania, na pojem sa pozeráme nielen ako na jednotku myslenia, ale aj ako 

na jednotku poznania.    

   Pri preklade terminológie nami zvolenej oblasti sa stretávame s prípadmi, keď sa v texte 

vyskytuje viacero termínov, ktoré pomenúvajú ten istý pojem. Tento jav súvisí s preberaním 

termínov najmä z anglického jazyka. Prevzaté termíny sa udomácňujú rovnako v RJ, ako aj  

SJ a ich používanie sa nepokladá za nesprávne.  

Takto vznikajú viaceré adekvátne konštituované ekvivalenty, ktoré v systéme jazyka 

predstavujú absolútne synonymá. Potom je na konkrétnom prekladateľovi, či zvolí všeobecne 

známy a používaný cudzojazyčný termín, alebo siahne po domácej jednotke. 

 

                                                            
5 Podľa Popoviča (1978) sa konfrontácia terminológie pri preklade považuje za kľúčovú.  
Viac o požiadavkách na preklad terminológie pozri M. Tomášek 1998, s. 45 a J. Horecký 1956, s. 45 – 84.  
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сигнификация 

форс-мажор 

signo  

force majeure 

(vis major) 

маркировка 

непреодолимая 

сила 

označenie 

vyššia moc 

    

V zmluvách často nachádzame aj lexikálne jednotky, ktoré sa termínom z oblasti 

práva podobajú, nie sú však jej obligatórnou súčasťou. Sú to tzv. právne termíny v širšom 

zmysle, ktoré prenikli do lexikálnej sústavy právneho jazyka z iných odborov a používajú sa 

pre potreby výstavby určitých typov zmlúv. Za takýto druh termínov môžeme považovať 

napríklad: физическое лицо – fyzická osoba, юридическое лицо – právnická osoba. Takýto 

jav nachádzame v oboch verziách zmlúv. 

 

2.2 Jazykové šablóny  

     Texty obchodno-právneho zamerania disponujú veľkým množstvom jazykových šablón, 

alebo inak označovaných jazykových štandardov, či novšie – stereotypov. Jazykové šablóny 

sa považujú za typický výrazový prostriedok odborného štýlu. Preto ich môžeme 

charakterizovať ako štandardné zvraty (ktoré tvoria neraz spojenia slov, ale aj celé vety), 

ktoré sa používajú v odbornom prejave ako ústrojné a konštrukčne hotové predpripravené 

celky.  

V zmluvách sa vyskytuje pomerne veľké množstvo jazykových šablón, ktoré 

zaraďujeme k neterminologickej časti jazyka zvolených dokumentov, keďže každý 

z jednotlivých štýlov vo svojej slovnej zásobe nesie aj časť prostriedkov zo spisovného, bežne 

používaného jazyka. Tieto prostriedky však najviac korešpondujú  s komunikačným zámerom 

už samotného štýlu textu, v ktorom plnia úlohu jazykových šablón. Vznikajú neustálym 

používaním a obmieňaním jazykového inventára, čím dochádza k ich zautomatizovaniu 

a ustáleniu použitia (pozri viac Tomášek 1998, Man 1969) či stereotypu. K najviac 

zastúpeným šablónam v obchodno-právnych textoch, konkrétne dohodách, patrí úvodná časť 

(preambula), názvy jednotlivých článkov a záverečná časť s datáciou a rekvizíciami 

zmluvných strán. Právne texty vo všeobecnosti obsahujú aj značnú časť archaických výrazov, 

ktoré sa však v danom korpuse jazykových prostriedkov zmlúv nenachádzajú.  

Požiadavky na kvalitu a ucelenosť právnej dokumentácie z oblasti obchodno-právnych 

dohôd si vyžadujú precízny výber lexikálnych jednotiek a adekvátne použitie jazykových 

šablón. Za istý typ šablón môžeme považovať aj ustálené jazykové zvraty ― jazykové klišé 

a tradičnú výstavbu textov. Jazykové šablóny sa používajú ako hotové predpripravené celky 
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(Фирма...именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и АО...г. Москва, РФ, 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны заключили настоящий 

контрвкт о нижеследующем: ~ Podnik..., ďalej len Predávajúci, na jednej strane , a...,a.s., 

Moskva, Ruská federácia, ďalej len Kupujúci, na strane druhej, uzavreli zmluvu 

o nasledovnom: ), ktoré sú určené na použitie ako samostatné jednotky alebo ako súčasť 

výstavbových jednotiek viet. Dá sa predpokladať, že recipient pri čítaní prekladu istého druhu 

zmluvy očakáva príznačné hotové a zaužívané jednotky či hotové celky v súlade 

s požiadavkou na daný typ zmlúv. Jazykové šablóny úvodu (Арендодатель (имя, фамилия, 

отчество)... ~ Prenajímateľ (meno, priezvisko)...) a záveru (Настоящий контракт 

сoставлен в ...экземплярах, причём оба текста имеют одинаковую юридическую силу ~ 

Daná zmluva je vyhotovená v ...exemplároch, pričom každý z nich má rovnakú právnu moc,  

Контракт вступает с силу с даты его подписания ~ Zmluva je platná od dátumu jej 

podpísania) zmlúv sa vyskytujú takmer v identickej podobe vo všetkých druhoch zmlúv, či už 

v jazyku ruskom, alebo slovenskom.  

 

PRÍLOHA 

Miera zastúpenia terminológie danými jazykmi. 

V našom korpusovom materiáli sa vyskytli jednotky, ktoré boli prebraté z týchto jazykov: 

RJ verzia SJ verzia 

anglický jazyk anglický jazyk 

grécky jazyk grécky jazyk 

francúzsky jazyk francúzsky jazyk 

latinský jazyk latinský jazyk 

nemecký jazyk nevyskytol sa 

taliansky jazyk nevyskytol sa 
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     V závere môžeme skonštatovať, že obchodno-právna dokumentácia aj napriek blízkosti 

formálnych štruktúr obsahuje značné rozdiely na poli gramatickej pôsobnosti. V tomto 

príspevku sme sa snažili stručne načrtnúť jednotlivé špecifické rozdiely, demonštrovať ich na 

príkladoch a jednotlivé zistenia zhrnúť pomocou číselných údajov,  ktoré jednoducho 

charakterizujú danú problematiku. 
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