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ÚVODNÉ SLOVO 
 

Predkladaný zborník je jedným z výstupov konferencie Bratislavské rozpravy 
o správnom práve 2018. Táto konferencia sa uskutočnila na Právnickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave v dňoch 25. a 26. októbra 2018. Súčasťou konferencie bola 
samostatná sekcia venujúca sa výskumnej úlohe s názvom Prieskum právoplatných 
individuálnych správnych aktov v kontexte právnej istoty a spravodlivosti podporenej 
Vedeckou a grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej 
republiky a Slovenskej akadémie vied pod registračným číslom projektu 1/0686/18. 

Túto sekciu sme nazvali Právoplatnosť správnych rozhodnutí – právna istota vs. 
legalita. Organizovali sme ju ako súčasť prvej výskumnej etapy predmetného projektu. Projekt 
si dáva za hlavný cieľ naformulovať teoretické východiská, ktoré by moli napomôcť zefektívniť 
systém preskúmavania právoplatných individuálnych správnych aktov pri zohľadnení 
historických požiadaviek, ako aj medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky a princípov 
práva. 

V rámci sekcie sme sa snažili vytvoriť platformu pre odbornú a interdisciplinárnu 
diskusiu o definovaní právoplatnosti ako základnej vlastnosti rozhodnutí (nielen) orgánov 
verejnej správy, účinkov takýchto rozhodnutí, ako aj vzťahu právoplatnosti k princípu právnej 
istoty a princípu ochrany zákonnosti. Vytýčili sme si kľúčové otázky, na ktoré sme v rámci 
predmetnej sekcie mali za cieľ hľadať odpovede. Sú nimi nasledovné: 
 

 Do akej miery právoplatnosť rozhodnutia garantuje resp. by mala garantovať jeho 

záväznosť a faktickú nemeniteľnosť? 

 Ako by mal byť nastavený vzťah medzi princípom právnej istoty a princípom 

zákonnosti pri preskúmavaní právoplatných rozhodnutí? 

 Aké sú, resp. môžu byť dôsledky prelomenia právoplatného rozhodnutia? 

 Do akej miery právoplatnosť individuálnych správnych aktov vyjadruje, resp. by mala 

vyjadrovať, princíp právnej istoty? 

 

Zhmotneným výsledkom záverov tejto sekcie je predkladaný zborník. Sú v ňom 

zverejnené príspevky jednotlivých účastníkov, ktorí sa na konferenciu prihlásili s tým, že majú 

záujem vystúpiť s vlastným pripraveným príspevkom k predmetnej problematike.   

Sme radi, že konferencia prebehla za účastí teoretikov a praktikov venujúcich sa tejto 

oblasti. Tiež sme veľmi pozitívne ocenili účasť zástupcov právnej teórie zo zahraničia, ktorí 

upriamili pozornosť vo vzťahu k predmetu konferencie na problémy, ktoré rezonujú v ich 

právnych prostrediach. 

Napriek tomu, že zborník zatiaľ prináša len čiastkové závery prvej etapy nášho 

výskumu, veríme, že si nájde svojich čitateľov a podarí sa mu obohatiť vedeckú diskusiu v tejto 

oblasti.  

Podiel riešenej problematiky projektu Prieskum právoplatných individuálnych 

správnych aktov v kontexte právnej istoty a spravodlivosti, podporenej Vedeckou a grantovou 

agentúrou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej 

akadémie vied pod registračným číslom projektu 1/0686/18, je v tomto zborníku 1,0. 

 
      doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 

             za riešiteľský kolektív 
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PREPUSTENIE ZO SLUŽOBNÉHO POMERU Z DÔVODU 
PROTIPRÁVNEHO KONANIA POLICAJTA A PRINCÍP NE BIS 

IN IDEM1 

 
Michal Aláč 

Trnavská univerzita v Trnave 
Právnická fakulta  

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva 
 
 

Abstrakt: The policeman is legally obliged to protect the lawfulness both during and outside 

the time of service. However, a situation may arise, whether conscious or unconscious, he 
violates the law and must be held accountable. In such a situation, the Servant office has a 
specific position. On the one hand, it must act in such a way as to protect the interests of 
society while at the same time protecting the cop and not making an inappropriate procedure 
into the duration or existence of his or her employment. In practice, misconduct occurs due to 
unclear legal regulation, and it has been possible to overcome these deficiencies until the 
decision-making practice of the judicial authorities. 
 
Abstrakt: Policajt je zo zákona povinný chrániť zákonnosť, a to tak v čase služby ako aj mimo 

nej. Môže však nastať situácia, kedy, či už vedome alebo nevedome, poruší právny predpis a 
musí byť voči nemu vyvodená príslušná zodpovednosť. Služobný úrad má v takejto situácii 
špecifické postavenie. Na jednej strane musí postupovať tak, aby ochránil záujmy spoločnosti 
a zároveň, aby chránil policajta a nezasiahol neprimeraným spôsobom do priebehu alebo 
samotného trvania jeho služobného pomeru. V aplikačnej praxi často dochádzalo k 
nesprávnemu postupu spôsobenému nejasnou zákonnou úpravou a až rozhodovacia prax 
justičných orgánov dokázala tieto nedostatky zvrátiť. 
 
Kľúčové slová: state service, nulity, criminal activity of a cop, ne bis in idem, release from 

service. 
 
Kľúčové slová: služobný pomer, neplatnosť, trestná činnosť policajta, ne bis in idem, 

prepustenie zo služobného pomeru. 
 
 
1 ÚVOD 

Zákon č. 73/1998 Z. z.2 predstavuje komplexnú právnu úpravu služobného pomeru 
policajtov. Podľa § 1 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. sa policajtom rozumie príslušník 
Policajného zboru, príslušník Slovenskej informačnej služby, príslušník Národného 
bezpečnostného úradu a príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže. Cit. zákon obsahuje 
hmotnoprávnu úpravu ich práv a povinností a na to nadväzujúcu procesnoprávnu úpravu 
konania vo veciach služobného pomeru a s výnimkou oblasti sociálneho zabezpečenia 
neodkazuje na subsidiárnu aplikáciu iného všeobecne záväzného právneho predpisu 
upravujúceho iný druh štátnej služby.  

Zákon č. 73/1998 Z. z. ustanovuje osobitné podmienky vzniku služobného pomeru, jeho 
priebehu, ako aj podmienky jeho ukončenia a zodpovednostné vzťahy príslušníkov, a to najmä 
oblasť disciplinárnej zodpovednosti. Procesnoprávna úprava upravujúca konanie vo veciach 

                                                 
1 Tento príspevok je vypracovaný v rámci projektu č. APVV-17-0022 „Rímsko-kánonické 
vplyvy na slovenské verejné právo“. 
2 Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej 
polície v znení neskorších predpisov. 
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služobného pomeru je však nedostatočná, pretože je len rámcová a neupravuje všetky 
procesné inštitúty, ktoré sú pre iné procesné úpravy štandardné. Zároveň však zákon č. 
73/1998 Z. z.  
v § 247a ustanovuje, že na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o 
správnom konaní, t. j. zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov. Správny poriadok však nie je možné vylúčiť absolútne, pretože v konaní 
podľa zákona č. 73/1998 Z. z. je potrebné aplikovať základné princípy správneho konania 
zakotvené v správnom poriadku, resp. princípy správneho trestania. 

 
2 SLUŽOBNÁ PRÍSAHA, SLUŽOBNÁ DISCIPLÍNA A POVINNOSTI POLICAJTA  

 
2.1 Služobná prísaha a povinnosti policajta 

Služobný pomer policajta vzniká na základe individuálneho správneho aktu – 
personálneho rozkazu o prijatí do štátnej služby, a to dňom určeným v tomto personálnom 
rozkaze, ak nastúpi štátnu službu v tento deň a zloží služobnú prísahu. Služobný pomer 
nevznikne, ak uchádzač odmietol zložiť služobnú prísahu alebo ju zložil s výhradou. Na 
konštituovanie služobného pomeru je teda nevyhnutné kumulatívne splnenie štyroch 
podmienok: vydanie personálneho rozkazu o prijatí, jeho doručenie uchádzačovi, nastúpenie 
do služby a zloženie služobnej prísahy bez výhrady. 

Znenie služobnej prísahy je ustanovené v § 17 zákona č. 73/1998 Z. z. pre príslušníkov 
Policajného zboru a Zboru väzenskej a justičnej stráže nasledovne: „Sľubujem vernosť 
Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný. Svoje sily a schopnosti 
vynaložím na to, aby som chránil práva občanov, ich bezpečnosť a verejný poriadok, a to aj s 
nasadením vlastného života. Budem sa riadiť ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tak prisahám!“. Prísaha príslušníkov Slovenskej 
informačnej služby a Národného bezpečnostného zboru znie: „Sľubujem vernosť Slovenskej 
republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný príslušník Slovenskej informačnej 
služby/Národného bezpečnostného úradu. Služobné povinnosti budem plniť podľa svojich 
najlepších schopností a vo svojej činnosti sa budem riadiť ústavou, ústavnými zákonmi, 
zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a budem chrániť ústavné 
zriadenie Slovenskej republiky, ako aj práva občanov. Na to som pripravený vynaložiť všetky 
sily a schopnosti a nasadiť aj svoj život. Tak prisahám!“. 

V súvislosti so zložením služobnej prísahy je dôležité poukázať na právny názor 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý konštatoval, že podľa § 1 zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov 
policajný zbor je ozbrojeným bezpečnostným zborom, ktorý plní úlohy vo veciach vnútorného 
poriadku, bezpečnosti, boja proti zločinnosti, vrátane jej organizovaných foriem a 
medzinárodných foriem a úlohy, ktoré pre Policajný zbor vyplývajú z medzinárodných 
záväzkov Slovenskej republiky (ods. 1). Policajný zbor sa vo svojej činnosti riadi ústavou, 
ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a 
medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná (ods. 2). Túto doktrínu 
možno dodržať len vtedy, ak sa stane vlastným pravidlom príslušníkov, ktorí tento silový orgán 
vnútornej ochrany štátu tvoria. Preto nevyhnutnou podmienkou vzniku služobného pomeru 
občana k Policajnému zboru (§ 16 ods. 4 zákona č. 73/1998 Z. z.) je zloženie služobnej prísahy 
v znení uvedenom v § 17 ods. 2. Teda sľubu, ktorým tú doktrínu potvrdzuje s tým, že na to 
využije všetky svoje sily a schopnosti, a to aj s nasadením vlastného života. Táto prísaha nie 
je prázdnou proklamáciou určenou k obradným efektom ceremoniálu slávnostného prijatia 
občana do Policajného zboru, ale skutočným potvrdením záväzku. Zložením sľubu sa občan 
stáva príslušníkom Policajného zboru, kategórie osôb, ktorých konanie, ktoré je v rozpore s 
právnymi predpismi, bude pre služobné pomery posudzované cez prizmu tohto sľubu. Takýto 
výnimočne zodpovedný prístup policajta k rešpektovaniu predpisov vyplýva z jeho účasti na 
plnení funkcií štátu. Funkciu štátu plní policajt za odmenu a s tým má súvisiace nadštandardné 
sociálne, dôchodkové, zdravotné zabezpečenie. A od iných osôb nemožno očakávať plnenie 
sľubu - vyššiu vernosť a ani zhovievavosť k policajtovi, ktorý sa dopustil protiprávneho konania. 
Naopak, prirodzeným je očakávanie, že policajti pri svojom postavení budú príkladne 
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rešpektovať zákony štátu nielen v rámci služby, ale aj mimo nej, ako sa k tomu zaviazali.3 Za 

iné osoby možno označiť tzv. „civilné osoby“, resp. spoločnosť ako celok. 
Služobná disciplína policajtov podľa § 47 zákona č. 73/1998 Z. z. spočíva v dôslednom 

plnení povinností ustanovených ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ďalšími všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, služobnou prísahou, rozkazmi, nariadeniami, príkazmi a 
pokynmi nadriadených. 

Generálna enumerácia povinností policajta je ustanovená v § 48 ods. 3 zákona č. 
73/1998 Z. z. Medzi najdôležitejšie povinnosti patrí povinnosť plniť svedomite úlohy, ktoré sú 
mu uložené ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, ako aj úlohy uložené rozkazmi, nariadeniami, príkazmi a pokynmi nadriadených, ak 
bol s nimi riadne oboznámený. Ďalej taktiež povinnosť zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť 
k stretu dôležitého záujmu štátnej služby s osobnými záujmami, najmä nezneužívať informácie 
získané v súvislosti s výkonom služby na vlastný prospech alebo na prospech iného, povinnosť 
v štátnej službe i mimo štátnej služby zdržať sa konania, ktoré by mohlo narušiť vážnosť 
Policajného zboru alebo ohroziť dôveru v tento zbor, povinnosť dodržiavať služobnú disciplínu, 
plniť aj povinnosti vyplývajúce z iných všeobecne záväzných právnych predpisov a povinnosť 
predložiť bezodkladne nadriadenému rozhodnutia zakladajúce stratu bezúhonnosti. Cit. 
ustanovenie upravuje ako lex generalis povinnosti policajta prioritne vo vzťahu 

k nadriadenému, resp. služobnému úradu a determinuje jeho postavenie ako nositeľa 
disciplinárnej zodpovednosti za disciplinárne previnenie.  

 
3 PROTIPRÁVNA ČINNOSŤ POLICAJTA A POSTUP SLUŽOBNÉHO ÚRADU 

 
3.1 Disciplinárne previnenie 

Podľa § 52 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. sa disciplinárnym previnením rozumie 
zavinené porušenie povinností policajta, pokiaľ nie je trestným činom alebo priestupkom. Za 
disciplinárne previnenie zákon č. 73/1998 Z. z. podľa § 52 ods. 2 považuje aj konanie 
príslušníka, ktoré má znaky priestupku . Zákon v poznámke pod čiarou zároveň odkazuje na 
§ 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“) v znení neskorších predpisov. Zákon o 
priestupkoch v § 10 ustanovuje, že osobitný zákon môže ustanoviť osoby, ktorých konanie, 
ktoré má znaky priestupku, sa prejedná podľa osobitného zákona. Ustanovenie § 52 ods. 2 
zákona č. 73/1998 Z. z. bolo s účinnosťou od 01. 03. 2012 zrušené zákonom č. 79/2012 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov. Následne však bolo toto 
ustanovenie opätovne začlenené do zákona č. 73/1998 Z. z. zákonom č. 80/2013 Z. z., ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 01. 05. 2013. 

V kontexte uvedených „legislatívnych rošád“ považujeme za dôležité poukázať na 
skutočnosť, že policajti vzhľadom na špecifický charakter ich úloh a oprávnení nemôžu byť 
posudzovaní ako tzv. „civilné osoby“. V praxi často dochádza k situáciám, kedy konanie, ktoré 
má zdanlivo znaky priestupku, pretože svojim rozsahom prekročilo limity ustanovené 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je konaním protiprávnym, ak sa ho dopustí 
policajt pri plnení svojich úloh. Pri týchto konaniach musia byť kumulatívne splnené nasledovné 
podmienky: 

1. konania sa dopustil príslušník, 
2. išlo o plnenie služobných úloh a 
3. iné podmienky ustanovené osobitnými predpismi. 
Inou podmienkou ustanovenou osobitnými predpismi je napr. podmienka ustanovená v 

§ 16 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ako podmienku zákonom tolerovaného excesu z 

                                                 
3 36/2004 (sp. zn.4 Sž 118/2002) 
 



8 - 

povinnosti dodržiavať maximálnu stanovenú rýchlosť požaduje interným aktom riadenia 
definovaný okruh špeciálnych úloh. 

Cit. ust. § 52 zákona č. 73/1998 Z. z. len vo všeobecnosti odkazuje na porušenie 
povinností, nijakým spôsobom ich však nekonkretizuje. Uvedené ustanovenie je potrebné 
aplikovať v kontexte ust. § 48 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. Ide najmä o už uvedenú povinnosť 
ustanovenú v § 48 ods. 3 písm. a), podľa ktorého je policajt povinný plniť svedomite úlohy, 
ktoré sú mu uložené ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, ako aj úlohy uložené rozkazmi, nariadeniami, príkazmi a pokynmi 
nadriadených, ak bol s nimi riadne oboznámený. Z uvedeného vyplýva, že príslušníkovi 
vyplývajú úlohy tak zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj z interných aktov 
riadenia, interných normatívnych aktov. Ide o aplikáciu princípu „nullum crimen sine lege, nulla 
poena sine lege“. Princíp „nullum crimen sine lege“ je dodržaný, ak pri vyvodzovaní 
disciplinárnej zodpovednosti ide o porušenie povinnosti, ktorá bola policajtovi vopred uložená 
a o jej existencii mal v čase jej porušenia preukázateľne vedomosť, napr. bol preukázateľne 
oboznámený s pokynom, z ktorého mu vyplývala povinnosť, a to bez ohľadu na to, či išlo o 
povinnosť konať, nekonať alebo niečo strpieť. Zároveň je však dôležité konštatovať, že na 
uloženie konkrétnej povinnosti policajtovi interným aktom riadenia, napr. nariadením, musí 
existovať zákonné zmocnenie pre služobný úrad, resp. nadriadeného upraviť povinnosti 
policajtovi týmto spôsobom. Nemôže teda ísť o uloženie povinnosti, ktorá by aspoň in generalis 
nevyplývala policajtom zo všeobecne záväznej právnej úpravy. Napr. zo zákona č. 215/2004 
Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov vyplývajú rámcové povinnosti policajtov na úseku ochrany utajovaných 
skutočností, ktoré sú následne špecifikované vo vyhláškach vydaných Národným 
bezpečnostným úradom na vykonanie cit. zákona a následne sú in concreto upravené v 
príslušných interných predpisoch. Z uvedeného taktiež vyplýva, že povinnosti policajtov nie sú 
ustanovené len v zákone č. 73/1998 Z. z., ale sú upravené celým spektrom všeobecne 
záväzných predpisov. Osobitný prípad vo vzťahu k policajtom predstavujú priestupky, ktoré 
sa, ako vyplýva z § 52 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z., taktiež prejednajú v disciplinárnom 
konaní vedenom služobným úradom. 

 
3.2 Prepustenie zo služobného pomeru a trestná činnosť policajta 

V prípade protiprávneho konania policajta môže paralelne prebiehať viacero konaní, 
ktorých predmetom je však preskúmanie rozdielnych skutočností. Ak závažnosť protiprávneho 
konania policajta dosahuje intenzity disciplinárneho previnenia, príslušný služobný funkcionár 
prejedná disciplinárne previnenie a uloží vhodné disciplinárne opatrenie. Zároveň môžu 
orgány činné v trestnom konaní vyšetrovať skutok a skúmať, či došlo k naplneniu všetkých 
znakov niektorej skutkovej podstaty trestného činu a či skutok spáchal podozrivý, obvinený, 
resp. obžalovaný policajt. Až do právoplatného skončenia veci je možné aplikovať inštitút 
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby. Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby je 
osobitný inštitút týkajúci sa výlučne osôb v služobnom pomere k niektorému bezpečnostnému 
zboru. Podľa § 46 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. sa policajt musí dočasne pozbaviť výkonu 
štátnej služby, ak by jeho ďalšie ponechanie vo výkone štátnej služby ohrozovalo dôležitý 
záujem štátnej služby alebo priebeh objasňovania jeho konania a je dôvodne podozrivý, že 
porušil služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom alebo spáchal trestný čin. 

Nezávisle od disciplinárneho konania a trestného konania môže prebiehať konanie 
o prepustení zo služobného pomeru podľa § 192 ods. 1 písm. e) zákona č. 73/1998 Z. z., podľa 
ktorého sa policajt prepustí zo služobného pomeru, ak porušil služobnú prísahu alebo služobnú 
povinnosť zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie v služobnom pomere by bolo na ujmu 
dôležitých záujmov štátnej služby. Skutočnosť, či protiprávne konanie policajta možno 
považovať za porušenie služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým 
spôsobom je ponechané na výklad aplikačnej praxe, pretože zákon č. 73/1998 Z. z. nedefinuje 
podmienky, kedy tak služobný úrad je povinný, resp. oprávnený urobiť. Je preto v praxi 
nevyhnutné posúdiť každý prípad individuálne a rozhodnúť, či ide o protiprávne konanie 
príslušníka, ktoré je tak intenzívne, že ním porušil služobnú prísahu alebo služobnú povinnosť 
zvlášť hrubým spôsobom a naplnil zároveň druhú kumulatívnu podmienku, a to, že jeho 
ponechanie by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby.  
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Na tomto mieste je dôležité poukázať na skutočnosť, že zákon č. 73/1998 Z. z. 
neustanovuje ani legálnu definíciu pojmu dôležitý záujem štátnej služby, a preto je tento pojem 
potrebné vykladať cez prizmu ostatných ustanovení zákona č. 73/1998 Z. z. v kontexte 
ustanovení jednotlivých statusových zákonov.4 Za dôležitý záujem štátnej služby tak možno 
považovať záujem Slovenskej republiky na efektívnom plnení úloh zákonom zverených 
konkrétnemu štátnemu orgánu. Nakoľko uvedené úlohy plnia štátne orgány (právo 
presadzujúce zložky) prostredníctvom svojich príslušníkov, je nepochybne nielen ich 
legitímnym nárokom, ale aj povinnosťou vyžadovať, aby policajti plnili im zverené úlohy s 
najvyššou možnou mierou kvality výkonu a s tým súvisiacej zodpovednosti.  

 V nadväznosti na závažnosť konania, resp. opomenutia konania policajta bude 
nepochybne možné považovať za porušenie služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom 
také konanie príslušníka, ktorým tento jednak porušil svoju služobnú povinnosť spôsobom 
alebo intenzitou vážne narušujúcou dôsledné plnenie jemu zverených úloh a ktorý takýmto 
pokonaním porušil alebo ohrozil efektívne plnenie úloh príslušného orgánu – právo 
presadzujúcej zložky, ktoré mu boli uložené zákonom alebo mu boli v rámci jeho vecnej 
pôsobnosti uložené na základe zákonného zmocnenia (napr. Bezpečnostnou radou 
Slovenskej republiky). Nejde teda o akékoľvek porušenie služobnej povinnosti, ale len o 
porušenie, ktoré svojou intenzitou môže ohroziť záujem štátnej služby, resp. konkrétneho 
orgánu štátu, a tým ohroziť niektorý zo záujmov Slovenskej republiky, napr. záujem na výkone 
štátnej správy lege artis.  

Uvedené postupy, t. j. disciplinárne konanie a prepustenie zo služobného pomeru 
podľa  
§ 192 ods. 1 písm. e) zákona č. 73/1998 Z. z. v prípade trestnej činnosti policajta, je možné 
aplikovať len v prípade, že sa o nej nadriadený, resp. služobný úrad dozvedel do 
právoplatnosti rozsudku, ktorým bol policajt uznaný vinným pre úmyselný trestný čin alebo mu 
bol právoplatne uložený trest odňatia slobody, teda v čase od vzniku dôvodného podozrenia, 
že policajt spáchal trestný čin až do právoplatného skončenia veci s odsudzujúcim 
enunciátom. Po právoplatnosti rozsudku je služobný úrad povinný aplikovať ust. § 192 ods. 1 
písm. f) zákona č. 73/1998 Z. z. Podľa cit. ustanovenia sa policajt prepustí zo služobného 
pomeru, ak bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo pre trestný čin na 
nepodmienečný trest odňatia slobody. Ide o obligatórny postup a služobnému úradu nie je 
ponechaná možnosť aplikovať správnu úvahu. Je to odôvodnené skutočnosťou, že momentom 
nadobudnutia právoplatnosti odsudzujúceho rozsudku policajt prestáva spĺňať podmienku 
bezúhonnosti podľa § 14 ods. 2 cit. zákona, ktorú je policajt povinný spĺňať po celý čas trvania 
služobného pomeru. 

  
4 APLIKÁCIA PRINCÍPU „NE BIS IN IDEM“ 

V praxi často dochádzalo ku kolízii vyššie uvedených procesných postupov a dotknutí 
policajti namietali porušenie princípu „ne bis in idem“. Podstatou tohto princípu je zamedzenie 
dvojitého postihu za jeden skutok. Aplikáciu uvedeného princípu je potrebné vnímať v dvoch 
rovinách. Prvou je proklamovaná kolízia disciplinárneho konania a prepustenia zo služobného 
pomeru podľa § 192 ods. 1 písm. e) zákona č. 73/1998 Z. z. Druhou je kolízia trestnoprávneho 
postihu a prepustenia zo služobného pomeru podľa § 192 ods. 1 písm. e) cit. zákona. 

Tento princíp je vyjadrený v ust. § 59 zákona č. 73/1998 Z. z., ktoré ustanovuje, že 
disciplinárne opatrenie nemožno uložiť, ak bol príslušník za ten istý skutok už právoplatne 
odsúdený; ak bolo disciplinárne opatrenie uložené skôr, zruší sa s účinnosťou odo dňa 
uloženia. Zároveň cit. ustanovenie expressis verbis uvádza, že uloženie disciplinárneho 
opatrenia za disciplinárne previnenie alebo za konanie, ktoré má znaky priestupku, nevylučuje 
skončenie služobného pomeru príslušníka za takéto konanie, ak po uložení disciplinárneho 
opatrenia vyšli najavo skutočnosti odôvodňujúce skončenie služobného pomeru príslušníka. V 
aplikačnej praxi spôsoboval § 59 v spojení s § 192 ods. 1 písm. e) značné problémy a bol 
predmetom veľkého množstva súdnych sporov. 

                                                 
4 Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení 
neskorších predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. 
o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov. 
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Krajský súd v Bratislave konštatoval: „V súvislosti s námietkou žalobcu, že bol už za 
predmetný skutok disciplinárne potrestaný, súd konštatuje, že prijatie disciplinárneho 
opatrenia samo o sebe nevylučuje, aby nadriadený voči príslušníkovi prijal aj personálne 
opatrenie podľa  
§ 192 ods. 1 písm. e) zákona č. 73/1998 Z. z.“.5 Krajský súd v Bratislave ďalej konštatoval, že: 
„V samostatnom personálnom konaní pre rozhodnutie postačuje porušenie zákona, ktoré 
zákon predpokladá a stanoveným spôsobom postihuje...Konanie žalobcu v samostatnom 
personálnom konaní nebolo posudzované ako disciplinárne previnenie alebo priestupok, ale 
ako konanie v rozpore so služobnou prísahou príslušníka a ako také bolo aj v personálnom 
konaní dostatočne preukázané“.6 

Taktiež je dôležité poukázať na ďalší právny názor Krajského súdu v Bratislave, keď 
konštatoval: „Súd sa stotožňuje s názorom žalovaného, že konanie o prepustení zo 
služobného pomeru podľa § 192 ods. 1 písm. e) zákona č. 73/1998 Z. z. nemožno umelo 
spájať so samostatným, či už trestným konaním alebo samostatným priestupkovým konaním. 
Samostatným trestným konaním alebo konaním o priestupku sa zisťuje, či sú naplnené všetky 
znaky skutkovej podstaty trestného činu alebo priestupku v zmysle zákona o priestupkoch. O 
prepustení príslušníka zo služobného pomeru rozhoduje príslušný nadriadený a tento si podľa 
zákona vo veci robí vlastný úsudok a v samostatnom personálnom konaní rozhoduje nezávisle 
na výsledku samostatného trestného konania alebo samostatného konania o priestupku. K 
uvedenému postupu ho oprávňuje aj § 238 ods. 4 zákona...Nadriadený je vybavený 
kompetenciou konať v personálnych veciach samostatne, bez povinnosti vyčkať na výsledok, 
či už trestného konania alebo konania o priestupku. Príslušný nadriadený je viazaný len 
rozhodnutím príslušných orgánov o tom, či bol spáchaný trestný čin, priestupok alebo iný 
správny delikt a kto ho spáchal. Aj prípadný oslobodzujúci rozsudok (ak by išlo aj o totožný 
skutok) však ešte neznamená, že príslušník sa nedopustil porušenia služobnej 
prísahy...Konanie žalobcu v samostatnom personálnom konaní nebolo posudzované ako 
priestupok, ale ako konanie v rozpore so služobnou prísahou príslušníka a ako také bolo aj v 
personálnom konaní dostatočne preukázané...Súd konštatuje, že otázka viny z trestného činu, 
a tým aj z priestupku nie je predbežnou otázkou, od vyriešenia ktorej závisí rozhodnutie o 
prepustení žalobcu z dôvodu uvedeného v § 192 ods. 1 písm. e) zákona, preto súčasne 
vedené trestné konanie alebo konanie o priestupku voči žalobcovi nemá vplyv na priebeh 
samostatného personálneho konania. Žalovaný preto nie je povinný prerušiť konanie a vyčkať 
na rozhodnutie o tejto otázke orgánmi na to príslušnými“.7 

V kontexte druhej kolízie je potrebné poukázať na skutočnosť, že ide o dve samostatné, 
navzájom sa nepodmieňujúce konania. Otázka konštatovania viny nemá charakter predbežnej 
otázky a nepodmieňuje výsledok personálneho konania. K uvedenému záveru dospel aj 
Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý konštatoval, že „odvolací súd sa stotožňuje s právnym 
názorom žalovaného, že otázka viny trestného činu nie je predbežnou otázkou, od vyriešenia 
ktorej závisí rozhodnutie o prepustení žalobcu z dôvodu uvedeného v § 192 ods. 1 písm. e) 
zákona č. 73/1998 Z. z. Preto súčasné vedené trestné konanie voči žalobcovi nemá vplyv na 
priebeh personálneho konania. Žalovaný preto nebol povinný prerušiť konanie a vyčkať na 
rozhodnutie o tejto otázke orgánmi na to príslušnými“.8 

Taktiež konštatoval, že „žalovaný, ak konal voči žalobcovi bez ohľadu na výsledok 
trestného stíhania, postupoval správne, pretože trestné konanie vo veci nemá vplyv na 
skončenie služobného pomeru vo vzťahu žalobcu a žalovaného“.9 

V aplikačnej praxi často dochádzalo k situácii, že policajt prepustený zo služobného 
pomeru pre porušenie služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti sa domáhal obnovy 
konania a následného zrušenia rozhodnutia z dôvodu, že ho súd oslobodil spod obžaloby, 
a teda sa dodatočne zistili nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli policajtovi alebo 
nadriadenému bez jeho viny v čase konania známe a nemohol ich uplatniť a ktoré mohli mať 

                                                 
5 5Sž/110/2002 
6 1S/197/2005 
7 1S/2/2007 
8 1Sž-o-NS 24/2004 
9 7Sž/63/2003 
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podstatný vplyv na rozhodnutie. Táto situácia nastávala väčšinou uplynutím dlhšej doby po 
právoplatnom skončení služobného pomeru avšak v rámci objektívnej trojročnej lehoty.  

Je dôležité poukázať na skutočnosť, že v rámci konania o prepustení zo služobného 
pomeru sa zisťujú a posudzujú iné skutočnosti, než v trestnom konaní. Oslobodzujúci 
rozsudok teda nemôže mať automaticky za následok nutnosť konštatovania, že policajt sa 
nedopustil porušenia služobnej povinnosti alebo služobnej prísahy zvlášť hrubým spôsobom, 
a že nedošlo k porušeniu zákona vo vzťahu k príslušným ustanoveniam zákona. Uvedený 
právny názor opakovane konštatoval aj Najvyšší súd Slovenskej republiky napr. v konaní sp. 
zn. 1Sžo-NS-152/2005. 

V inom konaní Najvyšší súd Slovenskej republiky konštatoval, že „otázka trestnoprávnej 
zodpovednosti nemusí byť zhodná so skutočnosťami, ktoré tvoria podklad pre prijatie 
personálneho opatrenia. Porušenie služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť 
hrubým spôsobom nemožno podmieňovať spáchaním trestného činu. Z uvedených dôvodov 
oslobodzujúci rozsudok predložený žalobcom sám o sebe nie je dôkazom, že žalobca sa 
nedopustil protiprávneho konania uvedeného v preskúmavanom rozhodnutí žalovaného“.10 

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že aj napriek oslobodzujúcemu 
rozsudku nedochádza automaticky k zrušeniu právoplatných rozhodnutí v konaniach 
o prepustení zo služobného pomeru. Zároveň je však dôležité konštatovať, že môže dôjsť 
k prípadu, keď služobný úrad vyhodnotí skutočnosti konštatované v oslobodzujúcom rozsudku 
ako skutočnosti, ktoré odôvodňujú obnovu konania, prípadne preskúmanie rozhodnutia mimo 
odvolacieho konania. 

 
5 ZÁVER 

Z predmetných súdnych rozhodnutí jednoznačne vyplýva záver, že disciplinárne 
konanie, v rámci ktorého dôjde k prejednaniu disciplinárneho previnenia, je samostatným 
konaním, ktorého účelom je uloženie sankcie za protiprávne konanie. Účelom konania o 
prepustení zo služobného pomeru podľa § 192 ods. 1 písm. e) zákona č.73/1998 Z. z. je 
vyriešenie personálnych záležitostí a prepustenie zo služobného pomeru nie je možné 
považovať za disciplinárne opatrenie, ale za personálne opatrenie. Rovnaký procesnoprávny 
aj hmotnoprávny vzťah je medzi trestným konaním a prepustením zo služobného pomeru 
podľa § 192 ods. 1 písm. e) zákona č.73/1998 Z. z. V každom konaní sa budú skutkové a 
právne okolnosti posudzovať z rozdielnych perspektív. Na základe uvedených skutočností 
možno konštatovať, že vyššie uvedeným postupom, t. j. uložením disciplinárneho opatrenia a 
následným prepustením zo služobného pomeru nedôjde k porušeniu princípu „ne bis in idem“. 

Vo vzťahu k právoplatným meritórnym rozhodnutiam v predmetných konaniach, t. j. 
trestnom konaní a konaní o prepustení zo služobného pomeru, je potrebné konštatovať, že 
predstavujú samostatné vzájomne nepodmienené individuálne právne akty a zmena 
v hmotnoprávnom postavení policajta na základe právoplatnosti jedného z nich nemá ex lege 
právnu relevanciu na hmotnoprávne a procesnoprávne postavenie dotknutého policajta ako 
účastníka konania v druhom konaní. Uvedená ustálená prax neznamená zásah do práva na 
spravodlivý proces ani neznamená porušenie princípu právnej istoty a právnej istoty, resp. 
princípu legitímneho očakávania, hoci to účastníci konania často namietajú.  
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VPLYV PREJUDICIÁLNEHO KONANIA PRED SÚDNYM 
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Abstract: The article provides an analysis of the impact of a preliminary ruling on the length 

of judicial review of administrative decisions in the Slovak Republic and offers several ways to 
increase efficiency. 

 
Abstrakt: Článok prináša analýzu vplyvu prejudiciálneho konania na dĺžku súdneho 

prieskumu správnych rozhodnutí v Slovenskej republike a ponúka niekoľko ciest na zvýšenie 
efektívnosti. 

 
Keywords: preliminary ruling, judicial review, administrative law, European Union, amicus 

curiae 
 
Kľúčové slová: prejudicálne konanie, súdny prieskum, správne právo, Európska únia, amicus 

curiae 
 
1 ÚVOD 

Prejudiciálne konanie (konanie o predbežnej otázke podľa čl. 267 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) predstavuje kľúčový nástroj na zabezpečenie jednoty 
aplikácie práva Európskej únie vo všetkých členských štátoch EÚ. Podiel prejudiciálnych 
konaní postupne rastie, keď v roku 1961 sa začalo konanie o jednej prejudiciálnej otázke, 
v roku 1981 už o 108, 2001 o 237 otázkach a v roku 2017 o 533 otázkach12. Do roku 2017 
bolo na základe návrhov národných súdov začatých 10149 konaní o prejudiciálnych otázkach, 
pričom v pomere k celkovému počtu konaní pred Súdnym dvorom (21538) ide o signifikantný 
podiel. Zo štatistík Súdneho dvora je zrejmé, že práve konania o prejudiciálnych otázkach 
predstavujú ťažisko jeho rozhodovacej činnosti (v roku 2017 z celkového počtu konaní 727 
bolo 533 konaní o prejudiciálnych otázkach)13. 

Konanie o predbežnej otázke je špecifické tým, že Súdny dvor nerozhodne o veci 
samej ale len poskytne výklad práva EÚ, respektíve posúdi jeho platnosť. Implicitne sa môže 
vyjadriť k legalite vnútroštátneho práva, keď uvedie, či určitý obsah národnej legislatívy 
odporuje právu EÚ, respektíve, či je možné právo EÚ vykladať určitým spôsobom alebo nie. 
Vo všeobecnosti je však naďalej ponechané na posúdení vnútroštátneho súdu, ako danú vec 
rozhodne.  

Z časového hľadiska predstavuje konanie o predbežnej otázke určité 
„zdržanie“ priebehu konania, keďže tieto konania trvajú v priemere 15-16 mesiacov (naliehavé 

                                                 
11Článok bol pripravený v rámci projektu č. VEGA 1/0686/18 „Prieskum právoplatných 
individuálnych správnych aktov v kontexte právnej istoty a spravodlivosti.“ 
12 SÚDNY DVOR EURÓPSKEJ ÚNIE. VÝROČNÁ SPRÁVA 2017. SÚDNA ČINNOSŤ. Prehľad 
súdnej činnosti Súdneho dvora a Všeobecného súdu Európskej únie. Luxemburg, [cit. 
18.09.2018]. Dostupné na internete: 
 https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/ra_2017_sk_web.pdf. 
13 SÚDNY DVOR EURÓPSKEJ ÚNIE. VÝROČNÁ SPRÁVA 2017. SÚDNA ČINNOSŤ. Prehľad 
súdnej činnosti Súdneho dvora a Všeobecného súdu Európskej únie. Luxemburg, [cit. 
18.09.2018]. Dostupné na internete: 
 https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/ra_2017_sk_web.pdf. 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/ra_2017_sk_web.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/ra_2017_sk_web.pdf
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prejudiciálne konania 2-3 mesiace)14. 
Prejudiciálne konanie v prípade súdneho prieskumu má osobité postavenie v tom, že 

na rozdiel od iných konaní pred vnútroštátnymi súdmi, vnútroštátny súd zvyčajne nerozhoduje 
vo veci samej, ale len vo veci preskúmania napadnutého administratívneho rozhodnutia. Preto 
vo vzťahu k uplatňovaniu európskeho práva administratívnym orgánom prichádza 
k transformácií právneho názoru Súdneho dvora do právneho názoru vnútroštátneho súdu, 
následne ktorým je až správny orgán viazaný.  

Súdne štatistiky Súdneho dvora nerozlišujú medzi druhmi vnútroštátnych konaní, 
z ktorých vzišli konania o prejudiciálnych otázkach a sú len rozdelené do oblastí politík EÚ. 
Podiel konaní, ktoré vzišli z vnútroštátneho prieskumu administratívnych konaní možno 
jednoznačne identifikovať iba v prípadoch, keď v jednotlivých štátoch je vytvorená samostatná 
štruktúra administratívnych súdov, pričom sú takto identifikované v štatistike iba najvyššie 
súdne orgány. 

 

Krajina Súd Počet Celkový počet 

Belgicko Conseil d’État 82 841 

Bulharsko Върховен административен 
съд  

19 117 

Česko Nejvyšší správní soud 28 57 

Nemecko Bundesverwaltungsgericht  131 2446 

Bundesfinanzhof 319 

Bundessozialgericht 76 

Grécko Συμβούλιο της Επικρατείας  59 182 

Francúzsko Conseil d’État 125 979 

Taliansko Consiglio di Stato 151 1445 

Litva Vyriausiasis administracinis 
teismas 

21 55 

Luxembursko Cour administrative 28 92 

Holandsko Raad van State 122 1013 

Centrale Raad van Beroep 65 

College van Beroep voor het 
Bedrijfsleven  

156 

Tariefcommissie 35 

Rakúsko Verwaltungsgerichtshof 107 521 

Poľsko Naczelny Sąd Administracyjny 44 127 

Portugalsko Supremo Tribunal 
Administrativo 

63 174 

Fínsko Korkein hallinto-oikeus 56 115 

Švédsko Högsta förvaltningsdomstolen 12 143 

Marknadsdomstolen 5 

 
Ako vidno z tabuľky obsahujúcej údaje o návrhoch podaných najvyššími 

špecializovanými súdnymi orgánmi zaoberajúcimi sa súdnym prieskumom, tento podiel na 
celkovom počte návrhov na začatie prejudiciálneho konania kolíše. V prípade niektorých 
členských štátov práve návrhy najvyšších správnych súdov predstavujú podstatný podiel 
návrhov na začatie prejudiciálneho konania – Česko a Fínsko 49 %, Grécko, Litva, 
Luxembursko, Holandsko, Poľsko a Portugalsko 30-40 %. Hoci na základe uvedených údajov 
nemožno urobiť záver o celkovom počte konaní o predbežnej otázke, ktoré vzišli zo súdneho 
prieskumu administratívnych rozhodnutí, možno však prijať záver, že prejudiciálne konania 
v tejto oblasti nie sú marginálnou činnosťou Súdneho dvora.  

V ďalšej časti príspevku sa analýza sústredí na predbežné otázky položené 

                                                 
14 SÚDNY DVOR EURÓPSKEJ ÚNIE. VÝROČNÁ SPRÁVA 2017. SÚDNA ČINNOSŤ. Prehľad 
súdnej činnosti Súdneho dvora a Všeobecného súdu Európskej únie. Luxemburg, [cit. 
18.09.2018]. Dostupné na internete: 
 https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/ra_2017_sk_web.pdf. 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/ra_2017_sk_web.pdf
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slovenskými súdmi v rámci súdneho prieskumu správnych rozhodnutí. 
 
2 PREDBEŽNÉ OTÁZKY V RÁMCI SÚDNEHO PRIESKUMU SPRÁVNYCH 

ROZHODNUTÍ - SLOVENSKO 
Slovenské súdne orgány do roku 2017 podali návrh na začatie 44 konaní 

o predbežných otázkach (ku dňu prípravy tohto príspevku 49). Medzi nimi je možné 
identifikovať nasledujúce konania týkajúce sa prieskumu v rámci správneho súdnictva: 

 

Číslo Názov Rozsudok 

C-302/17  PPC Power 12. 04. 2018 

C-113/17 QJ Výmaz (otázka zodpovedaná Alheto 
C-585/16, EU:C:2018:584) 

C-534/16 BB construct 26. 10. 2017 

C-533/16 Volkswagen 21.03.2018 

C-89/16 Szoja 13.07.2018 

C-76/16 INGSTEEL a Metrostav 13.07.2017 

C-73/16 Puškár 27.09.2017 

C-243/15 Lesoochranárske zoskupenie 
VLK 

08.11.2016 

C-120/15 Kovozber 21.11.2015 

C-459/13 Široká Výmaz (zjavný nedostatok 
právomoci) 

C-543/12 Zeman 04.09.2014 

C-68/12 Slovenská sporiteľňa 07.02.2013 

C-165/11 Profitube 08.11.2012 

C-599/10 SAG ELV Slovensko a i. 29.03.2012 

C-504/10 Tanoarch 27.10.2011 

C-416/10 Križan a i. 15.01.2013 

C-240/09 Lesoochranárske zoskupenie 08.03.2011 

C-456/07 Mihal 21.05.2008 

 
Okrem vyššie uvedených konaní boli v roku 2018 podané dva návrhy, ktoré sa týkajú 

administratívneho konania (C-376/18 Slovenské elektrárne a C-447/18 Generálny riaditeľ 
Sociálnej poisťovne a i.). Štruktúra oblastí, ktorých sa konania týkali, jednoznačne ukazuje, že 
najčastejšie išlo o výklad daňových predpisov, osobitne dane z pridanej hodnoty: 

 

Oblasť Počet 

Dane 7 (z toho DPH 6)15 

Životné prostredie 3 

Verejné obstarávanie 2 

Hospodárska súťaž 1 

Sociálne poistenie 116 

Iné 2 

 
Uvedené rozdelenie medzi jednotlivé oblasti pôsobnosti je logické, pretože dane, 

ochrana životného prostredia, či verejné obstarávanie sú oblasti, kde je vnútroštátne právo 
výrazne harmonizované so smernicami EÚ. Vzhľadom na celkový nízky počet prejudiciálnych 
konaní však nemožno urobiť žiadny ďalší záver týkajúci sa spornosti tej-ktorej agendy. 

Ďalšou otázkou je, ktorý súd v rámci súdnej sústavy správneho súdnictva podal návrh 
na začatie prejudiciálneho konania. Podľa čl. 267 ZFEÚ je oprávnený podať návrh na konanie 
o prejudiciálnej otázke ktorýkoľvek vnútroštátny súd, ak usúdi, že rozhodnutie o takejto otázke 
je nevyhnutné pre vydanie jeho rozhodnutia, pričom súd, proti ktorého rozhodnutiu nie je 

                                                 
15 V roku 2018 podaný návrh týkajúci sa mimoriadneho odvodu v oblasti energetiky. 
16 V roku 2018 podaný návrh týkajúci sa sociálneho zabezpečenia. 
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prípustný opravný prostriedok, je povinný tak urobiť. Nasledujúca tabuľka ukazuje, že takmer 
všetky prejudiciálne otázky predložil Najvyšší súd SR, hoci tak mohli urobiť i súdy nižšieho 
stupňa:  

 
 

Súd Bol oprávnený predložiť 
a nepredložil 

Predložil 

Ústavný súd SR 1  

Najvyšší súd SR 1 13 

Krajský súd v Bratislave 6 1 

Krajský súd v Žiline  1 

Krajská súd v Košiciach 2 1 

Krajský súd v Trenčíne 1  

Krajský súd v Nitre 1  

Krajský súd v Banskej 
Bystrici 

1  

 
Úprava čl. 267 ZFEÚ celkom zjavne berie do úvahy tú skutočnosť, že súdy nižšieho 

stupňa nemusia disponovať dostatočnou erudíciou, aby vedeli kvalifikovane predložiť 
prejudiciálne otázky. Sú to tiež súdy vyššieho stupňa, ktoré majú riešiť zložitejšie právne otázky 
a usmerňovať svojimi právnymi názormi súdy nižšieho stupňa. V oblasti súdneho prieskumu 
však krajské súdy nemožno považovať za súdy, ktoré by nemali disponovať dostatočnou 
erudíciou na predloženie prejudiciálnej otázky. Vzhľadom na štruktúru správneho súdnictva na 
Slovensku už krajské súdy zodpovedajú za riadnu úroveň aplikácie pravidiel práva Európskej 
únie, a teda nemali by ponechávať riešenie právnych otázok na súd vyššieho stupňa. Hoci to 
teda čl. 267 ZFEÚ nevyžaduje ako zákonnú povinnosť, správne súdy (najmä krajské súdy), 
ako základné súdy sústavy správneho súdnictva17, by mal už v konaní o správnej žalobe 
predkladať prejudiciálne otázky a to v súlade s § 5 ods. 7 Správneho súdneho poriadku (SSP). 
Prenechanie riešenia zásadného právneho problému na súd vyššej inštancie je porušením 
zásady hospodárnosti konania.  
  
 

Číslo Podanie 
prejudiciálnej 
otázky 

Rozsudok Konanie 
o prejudiciálnej 
otázke 

Konanie pred 
správnym 
orgánom 

Právna 
skutočnosť  

C-
302/17 

24.05.2017 12. 04. 2018 10,8 mes. 2011 2011 

C-
534/16 

20.10.2016 26. 10. 2017 12,4 mes. 2013 2013 

C-
533/16 

20.10.2016 21.03.2018 17,2 mes. 2012 2011 

C-89/16 15.02.2016 13.07.2018 29,3 mes. 2013 2013 

C-76/16 11.02.2016 13.07.2017 17,3 mes. 2015 2013 

C-73/16 10.02.2016 27.09.2017 19,8 mes. 2016 2016 

C-
243/15 

27.05.2015 08.11.2016 17,7 mes. 2008 2008 

C-
120/15 

09.03.2015 21.11.2015 
(uznesenie) 

8,6 mes. 2012 2007 

C-
543/12 

28.11.2012 04.09.2014 21,5 mes. 2010 2010 

C-68/12 10.02.2012 07.02.2013 12,1 mes. 2009 2007 

C-
165/11 

04.04.2011 08.11.2012 19,5 mes. 2007 2005, 2006 

                                                 
17 BARICOVÁ, J. a kol. Správny súdny poriadok. C. H. Beck, Praha, 2018, s. 152.   
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C-
599/10 

17.12.2010 29.03.2012 15,6 mes. 2008 2007 

C-
504/10 

28.09.2010 27.10.2011 13,1 mes. 2007 2007 

C-
416/10 

22.08.2010 15.01.2013 29,2 mes.  2007-2008 2006 

C-
240/09 

03.06.2009 08.03.2011 21,4 mes. 2008 2008 

C-
456/07 

09.10.2007 21.05.2008 7,5 mes. 2004 2004 

 
Ako vidno z vyššie uvedenej tabuľky, konania o predbežných otázkach zvyčajne 

presahovali dĺžku jedného roka a hodnoty sa zásadnejším spôsobom neodlišujú od 
priemerných hodnôt dĺžky konaní o prejudiciálnych otázkach. Čo je však dôležité, že 
prejudiciálne konania sa vzťahovali k právnym skutočnostiam, ktoré sa udiali často až viac ako 
5 rokov pred konaním na Súdnom dvore. Na oneskorení  voči rozhodujúcej právnej 
skutočnosti, ktorá bola predmetom administratívneho konania, respektíve voči správnemu 
konaniu, ktoré je predmetom prieskumu nemá dĺžka konania o prejudiciálnej otázke 
rozhodujúci vplyv: 

 

Konanie Konanie 
o prejudiciálnej 
otázke 

Rozhodujúca skutočnosť – 
Rozhodnutie 
o prejudiciálnej otázke  

Správne konanie – 
Rozhodnutie 
o prejudiciálnej otázke 

C-302/17 10,8 mes. 8 8 

C-534/16 12,4 mes. 5 5 

C-533/16 17,2 mes. 8 7 

C-89/16 29,3 mes. 6 6 

C-76/16 17,3 mes. 5 3 

C-73/16 19,8 mes. 2 2 

C-243/15 17,7 mes. 9 9 

C-120/15 8,6 mes. 9 4 

C-543/12 21.5 mes. 5 5 

C-68/12 12,1 mes. 7 5 

C-165/11 19,5 mes. 8 6 

C-599/10 15,6 mes. 6 5 

C-504/10 13,1 mes. 5 5 

C-416/10 29,2 mes.  8 6 

C-240/09 21,4 mes. 4 4 

C-456/07 7,5 mes. 6 6 

   
Treba tiež zdôrazniť, že rozsudok o prejudiciálnej otázke len málokedy umožňuje 

definitívne priamo vyriešiť vec samotnú a ponecháva vec na ďalšie posúdenie vnútroštátnemu 
súdu (napr. C-76/16, C-504/10, C-165/11). Vo veciach týkajúcich sa ochrany životného 
prostredia sa Súdny dvor vyjadroval len k otázke, či sú určité osoby účastníkom konania (napr. 
C-416/10, C-410/09, C-243/15). Preto vyššie uvedený časový úsek nie je konečným 
oneskorením medzi rozhodujúcou právnou skutočnosťou a jej riešením prostredníctvom 
konečného rozhodnutia vo veci. Takéto zásadné oneskorovanie má za následok nízku 
účinnosť opatrení ako takých18.  

Vzhľadom na celkový počet administratívnych konaní a počet konaní o súdnom 
prieskume je podiel prejudiciálnych konaní skutočne marginálny. Avšak aj v tejto situácii 

                                                 
18 Napríklad KOVÁČIKOVÁ, H.: (ne)Dostatočnosť sankcií za kolúziu vo verejnom obstarávaní. 
Právo jako diskurz [elektronický dokument] : sborník odborných příspěvků z mezinárodní 
konference Olomoucké debaty mladých právníků 2017. - : 1. vyd. ISBN 978-80-88266-09-9. - 
Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2018. - S. 84-90. 
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možno uvažovať o zvýšení efektívnosti riešenia prejudiciálnych otázok, ktoré majú vplyv na 
súdny prieskum administratívnych rozhodnutí. 

   
3 MOŽNÉ CESTY ZEFEKTÍVNENIA SÚDNEHO PRIESKUMU VO VZŤAHU 

K PREJUDICIÁLNEMU KONANIU 
Zefektívnenie súdneho prieskumu administratívnych rozhodnutí možno smerovať do 

rôznych oblastí. 
Prvou oblasťou je samotné predkladanie prejudiciálnych otázok. Skoršie predloženie 

prejudiciálnej otázky predstavuje skoršie vyriešenie závažného právneho problému. Preto by 
už aj krajské súdy mali využívať tento inštitút. 

Druhou oblasťou je využitie ďalších nástrojov na pomoc súdu pri výklade práva EÚ. 
Takýto inštitút (amicus curiae) sa rozvinul v prípade ochrany hospodárskej súťaže na základe 

nariadenia č. 1/2003.19 Podstatou tohto inštitútu  je, že v danom prípade Európska komisia 
predkladá svoje stanoviská k danej veci prejednávanej vnútroštátnym súdom. Problematickou 
otázkou je, aký subjekt by mal vystupovať ako amicus curiae, pretože tento subjekt logicky 
nemôže byť účastníkom konania, čo v podstate vylučuje vnútroštátne administratívne orgány.  
Európskej komisii nie je možné určiť túto povinnosť (a ani oprávnenie) vnútroštátnym právom 
ale iba úniovým právom. Ak by sa však vytipovali ďalšie oblasti, kde by Európska komisia mala 
mať takúto pôsobnosť, bolo by potrebné zmeniť sekundárne právo EÚ. Ďalším úskalím tohto 
riešenia je, že vnútroštátny súd nie je viazaný stanoviskom, ktoré mu predloží amicus curiae 
a nezbavuje ho ani práva a ani povinnosti predložiť prejudiciálnu otázku. Amicus curiae by 
teda dokázal zabrániť len tomu, aby bola predložená prejudiciálna otázka o jednoznačnej veci, 
respektíve o veci, ktorú už Súdny dvor vyriešil v predchádzajúcej judikatúre, ako aj tomu, aby 
sa súd odklonil od výkladu práva EÚ definovaného v predchádzajúcej judikatúre Súdneho 
dvora.  

Treťou oblasťou, ktorá by si vyžadovala výraznejšie legislatívne zmeny, je zmena štruktúry 
správnych orgánov tak, že o niektorých otázkach by rozhodoval tribunál spájajúci vlastnosti 
špecializovaného orgánu a zároveň nezávislého tribunálu. Výkon právomocí by bol na jednej 
strane revíznym konaním vo vzťahu k prvostupňovému konaniu a súčasne by mal charakter 
aj súdneho prieskum, respektíve naplnením práva na prejednanie veci nezávislým súdom. 
Takýto tribunál by mal potom právo na predloženie prejudiciálnej otázky podľa čl. 267 ZFEÚ.20 
Hoci v prípade niektorých orgánov štátnej správy boli vytvorené kolektívne odvolacie orgány 
zložené z osôb, ktoré nie sú zamestnancami daného orgánu (napr. Úrad pre verejné 
obstarávanie, Protimonopolný úrad), ani v jednom prípade však nejde o nezávislý tribunál 
súdneho charakteru.  
 

4 ZÁVER 
V prípade Slovenskej republiky nemá samotné prejudiciálne konanie zásadný vplyv na 

rýchlosť prejednania veci ako takej. V prvom rade ide o minimálnu vzorku v pomere 
k celkovému počtu konaní pred správnymi súdmi, a teda nemožno vnímať podstatnosť vplyvu 
na fungovanie mechanizmu súdneho prieskumu ako takého. Po druhé, oneskorenie 
konečného rozhodnutia vo veci je ovplyvnené inými skutočnosťami ako samotným 
prejudiciálnym konaním, hoci negatívne možno vnímať to, že súdy ponechávali predloženie 
prejudiciálnej otázky na odvolací súd, hoci daná otázka bola kľúčovým predmetom sporu už 
v konaní pred krajským súdom. Možno síce identifikovať niekoľko návrhov na zefektívnenie 
prejudiciálneho konania vo vzťahu k súdnemu prieskumu, avšak vzhľadom na počet 
prejudiciálnych konaní a ich podiel na celkovej dĺžke konania, nejde o kľúčový problém vo 
vzťahu k rýchlosti súdneho prieskumu ako takého.  
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PŘEZKUMNÉ ŘÍZENÍ – ZÁKONNOST VS. OCHRANA DOBRÉ 
VÍRY 

 
Kateřina Frumarová 

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta 
 

 

Abstract: First, the contribution briefly characterizes the principle of legality and the principle 

of the protection of rights acquired in good faith. The key part of the contribution focuses on 

the protection of these two principles in the context of the review proceedings, which is a means 

of supervisory law. Since the legally effective decisions are being reviewed in this procedure, 

the conflict between these two principles is a very common phenomenon. In this way, the 

legislation has set up certain mechanisms for resolving this conflict in the Czech law. The 

contribution points to and analyzes them, assesses their suitability and effectiveness, including 

their brief comparisons with Slovak legislation and recommendations for Slovak legislation. 

 

Abstrakt: Příspěvek nejprve stručně charakterizuje zásadu zákonnosti, jakož i zásadu 

ochrany práv nabytých v dobré víře. Stěžejní část příspěvku je zaměřena na ochranu těchto 

dvou principů v rámci přezkumného řízení, které je prostředkem dozorčího práva. Protože jsou 

v tomto řízení přezkoumávána již pravomocná rozhodnutí, je zde střet obou principů velmi 

častým jevem. Zákonodárce proto v české právní úpravě nastavil určité mechanismy řešení 

tohoto střetu. Příspěvek na ně poukazuje a analyzuje je, hodnotí jejich vhodnost a účinnost, 

včetně jejich stručné komparace se slovenskou úpravou a doporučeními pro slovenskou 

legislativu. 

 

Keywords: principle of legality, good faith, protection of rights acquired in good faith, 

proportionality, review proceedings 

 

Klíčová slova: zásada zákonnosti, dobrá víra, ochrana práv nabytých v dobré víře, 

proporcionalita, přezkumné řízení 

 

1 PŘEZKUMNÉ ŘÍZENÍ A ZÁSADA ZÁKONNOSTI  

Přezkumné řízení je v České republice upraveno v § 94 a násl. správního řádu,21 a 
nejobecněji řečeno, představuje mimořádný procesní prostředek dozorčího práva, jímž se 
z pozice hierarchických vztahů zajišťuje dodržování zákonnosti.22 Je pro něj 

charakteristické, že řízení o něm je zahajováno výlučně z moci úřední, není v dispozici 
účastníka a v tomto smyslu na něj není právní nárok. Slovy správního řádu: „V přezkumném 
řízení správní orgány z moci úřední přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze 
důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy (§ 94 odst. 1).“ 
S ohledem na svoji nenárokovost tak nepředstavuje prostředek ochrany srovnatelný například 
s odvoláním či jiným opravným prostředkem a primárně tak neslouží k ochraně subjektivních 
práv, nýbrž práva objektivního. Kritériem přezkumu je vždy a pouze zákonnost správního 
rozhodnutí, nikoli též věcná správnost nebo jiná hlediska.23 Účastník může dát k provedení 
přezkumného řízení podnět, ten však není návrhem na zahájení řízení, a jestliže správní orgán 

                                                 
21 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „s. ř.“ či „správní řád“). 
22 Viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 9. 2010, čj. 1 As 21/2010-47. 
23 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 1. 2010, čj. 6 As 36/2009-162. 
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neshledá důvody k zahájení přezkumného řízení, toliko sdělí tuto skutečnost s uvedením 
důvodů podateli.24 25 

Zásadním hlediskem a kritériem pro zahájení přezkumného řízení, jakož i samotný 

přezkum a případné zrušení či změnu napadeného rozhodnutí je tedy (ne)zákonnost. Správní 
rozhodnutí představuje bezpochyby jednu z nejvýznačnějších forem činnosti veřejné správy, 
přičemž zákonnost představuje ve vztahu k jakémukoli vrchnostenskému výkonu veřejné moci 
ze strany orgánů veřejné správy základní předpoklad a podmínku její realizace. Vázanost 
veřejné správy zákonnými kautelami patří k primárním principům právního státu a výkonu 
veřejné správy v takovémto státě. Základním východiskem je v tomto ohledu čl. 2 odst. 3 
Ústavy ČR a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle kterých lze státní moc 
uplatňovat jen v případech, mezích a způsoby, které stanoví zákon. Zásada zákonnosti, resp. 
přesněji právnosti,26 je pak na úrovni zákonné výslovně zakotvena ve správním řádu jako 

jedna z tzv. základních zásad činnosti správních orgánů, kdy správní orgány jsou povinny 
postupovat v souladu se zákony, ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními 
smlouvami, které jsou součástí českého právního řádu (§ 2 odst. 1). Je nezbytné zdůraznit, že 
tato zásada sleduje soulad postupu správních orgánů jak s předpisy procesními, tak i 
hmotněprávními a kompetenčními.27    Současně lze též doplnit, že princip zákonnosti 
představuje jeden ze základních principů dobré správy28 a taktéž v rámci Evropské unie je 
důsledně poukazováno na zásadní význam zásady zákonnosti: „The public administration 
must act under and within the law, whether as contained in primary and secondary legislation 
or in the jurisprudence of competent courts“.29 

V souvislosti s rozhodovací činností orgánů veřejné správy je pak nutno zdůraznit, že 
jejich obecná vázanost celým právním řádem neznamená, že má jít o pouhou 
mechanickou a formalistickou interpretaci a aplikaci právních předpisů nepřihlížející 

k celkovému kontextu právního řádu a hodnotám, na nichž je vybudován. Zásada vázanosti 
správních orgánů celým právním řádem totiž nezbavuje tyto orgány povinnosti plynoucí 
z postavení České republiky jakožto demokratického právního státu, tedy povinnosti 
interpretovat všechny právní předpisy ústavně konformním způsobem, tedy způsobem, 

který je v souladu zejména s ustanoveními Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod i 
s jejich smyslem a účelem. Ve smyslu ustálené judikatury Ústavního soudu pak „česká ústava 
akceptuje a respektuje princip legality jako součást celkové koncepce právního státu, neváže 
však pozitivní právo jen na formální legalitu, ale výklad a použití právních norem podřizuje 

                                                 
24 Viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2010, čj. 4 As 25/2010-34. 
Toto sdělení je pouhým intimátem a nelze je považovat za správní rozhodnutí ve smyslu § 65 
odst. 1 soudního řádu správního a je tudíž vyloučeno ze soudního přezkumu (k tomu srov. 
např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2010, čj. 4 As 25/2010-34, rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 2. 2008, čj. 7 As 55/2007-71, rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 22. 11. 2011, čj. 1 As 100/2011-46, a další). 
25 Podrobněji k samotnému přezkumnému řízení – viz např. PRŮCHA, P.: Správní řád 
s poznámkami a judikaturou. 3. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 309 a násl., VEDRAL, J.: 
Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: Bova Polygon, 2012, s. 800 a násl., či SKULOVÁ, 
S. a kol.: Správní právo procesní. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 277 a násl.  
26 Podle V. Sládečka - s ohledem na dikci § 2 odst. 1 s. ř. -  je přesnější hovořit spíše o zásadě 
právnosti (příp. o zásadě legality v širším slova smyslu) - podrobněji viz SLÁDEČEK, V. 
K zásadám činnosti správních orgánů. In HORÁKOVÁ, M., TOMOSZKOVÁ, V. /eds./.: 
Contemporary Administrative Law Studies 5: Formalized Procedures of Administrative 
Authorities. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o. p. s., Palacký University, 2010, s. 265 a 266. 
27 Srov. např. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 6. 1994, čj. 7 A 506/93-22, podle 
kterého „zásada zákonnosti znamená, že nejenom rozhodnutí samotné, ale i celý průběh řízení 
musí být v souladu se zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy, a to jak předpisy 
hmotněprávními, tak předpisy procesními“. 
28The administration and you. Principles of administrative law concerning the relations between 
administrative authorities and private persons. A handbook. Strasbourg: Council of Europe, 
1996, s. 13 a 14. 
29 HOFMANN, H. C. H., ROWE, G. C., TüRK, A. H.: Administrative Law and Policy oft he 
European Union. Oxford: Oxford University Press, 2011, s. 151.  
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jejich obsahově-materiálnímu smyslu, podmiňuje právo respektováním základních 
konstitutivních hodnot demokratické společnosti a těmito hodnotami také užití právních norem 
měří“.30 

V souvislosti s nezákonnými správními rozhodnutími je třeba zdůraznit, že i přes svoji 
vadu, tj. nezákonnost, požívají presumpce platnosti a správnosti. Dokud tedy není takovéto 

rozhodnutí příslušným orgánem změněno či zrušeno, je třeba na něj pohlížet jako na 
rozhodnutí bezvadné, se všemi z toho plynoucími právními důsledky. Tyto závěry potvrzuje již 
judikatura prvorepublikového Nejvyššího správního soudu, jenž např. konstatuje: „ani 
nezákonnost rozhodnutí, ani podstatná vada řízení nebrání tomu, aby rozhodnutí, které 
zůstalo nenapadnuto včasným opravným prostředkem, vešlo v moc práva“.31 

 
 

 
2 PŘEZKUMNÉ ŘÍZENÍ A ZÁSADA OCHRANY PRÁV NABYTÝCH V DOBRÉ VÍŘE 

Zřejmě nejzásadnějším problémem, který může vyvstat v souvislosti se zjednáváním 
nápravy nezákonného správního rozhodnutí v rámci přezkumného řízení, je skutečnost, že až 
na výjimky jde o nezákonná rozhodnutí pravomocná, která již svými účinky mohla příslušným 
osobám založit dobrou víru v to, že nabyly práva rozhodnutím založená a mohou je tedy po 
právu vykonávat. Jinými slovy řečeno, ochrana zásady zákonnosti se může v případě 
rozhodování v rámci přezkumného řízení dostat do výrazného střetu s jinou ze 
základních zásad činnosti správních orgánů, a to zásadou ochrany práv nabytých v dobré 
víře (§ 2 odst. 3 správního řádu). 

Mezi základní ústavní principy patří i princip důvěry občana v právo, spočívající v 

ochrany hodné důvěře osob v jednání veřejné moci,32 jakožto jeden z atributů právního státu 
a významný korektiv procesu interpretace a aplikace práva všemi orgány veřejné moci, tedy i 
orgány veřejné správy. Ochranu důvěry v právo je nutno chápat jako právně-etický příkaz, 
kterým je materiálně právní stát (resp. veřejná moc v podmínkách materiálně právního státu) 
vázán. Ústavní soud ČR v této souvislosti zdůrazňuje, že „podstatou uplatňování veřejné moci 
v demokratickém právním státě (čl. 1 odst. 1 Ústavy) je kromě jiného také princip dobré víry 
jednotlivce ve správnost aktů veřejné moci a ochrana dobré víry v nabytá práva konstituovaná 
akty veřejné moci, ať už v individuálním případě plynou přímo z normativního právního aktu 
nebo z aktu aplikace práva. Princip dobré víry působí bezprostředně v rovině subjektivního 
základního práva jako jeho ochrana, v rovině objektivní se pak projevuje jako princip 
presumpce správnosti aktu veřejné moci.“33  Obdobně i Nejvyšší správní soud klade značný 
důraz právě na ochranu dobré víry adresáta veřejnosprávního aktu, když uvádí, že „zvláště v 
případech čistě vertikálních vztahů (stát – jednotlivec), v nichž byly nezákonným rozhodnutím 
založeny oprávnění nebo výhoda jednotlivce oproti stavu, který měl podle objektivního práva 
nastat, avšak který v důsledku nezákonnosti nenastal, je nutno prvek právní jistoty za naplnění 
nutného vstupního předpokladu existence dobré víry jedince, resp. za neexistence skutečností 
opravňujících k závěru, že dobrá víra dána není, pokládat za kardinální a ustoupit od její 
ochrany pouze za situace ohrožení vskutku závažného veřejného zájmu. Je totiž věcí státu, 
aby ve správních řízeních, která vede, nechyboval, a pokud ano, aby zásadně nesl následky 
svých pochybení.“34 

Zásadní bude samozřejmě v každém jednotlivém případě vždy posouzení existence 
„dobré víry“ u adresáta nezákonného rozhodnutí. Pod pojmem dobrá víra je nutno chápat 

objektivně posuzované vědomí jedince o souladu jednání s právem. Lze ji vymezit jako 
subjektivní duševní stav objektivně zdůvodnitelného vlastního přesvědčení určité osoby, že jí 

                                                 
30 Nález Ústavního soudu ze dne 21. 12. 1993, sp. zn. Pl. ÚS 19/93.  
31 Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 12. 1928, Boh. F. 13268/26. Obdobně i nález 
Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 1. 1920, Boh. A. 548/20. 
32 Srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2009, sp. zn. II. ÚS 2048/09; nález 
Ústavního soudu ze dne 9. 11. 2004, sp. zn I. ÚS 163/02; nález Ústavního soudu ze dne 3. 
12. 2007, sp. zn. I. ÚS 544/06; nález Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96. 
33 Nález Ústavního soudu ze dne 9. 10. 2003, sp. zn. IV. ÚS 150/01. 
34 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 7. 2010, čj. 7 As 21/2010-232. 
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patří právo, resp. že jedná po právu.35 Jde svojí podstatou o právní omyl, o stav omluvitelného 
omylu. Jinými slovy, dobrá víra jako nezaviněná nevědomost chrání jedince, který se zřetelem 
ke všem okolnostem nevěděl a ani nemohl vědět, že určitý stav je v rozporu s právem. 
Nicméně samotná nevědomost nepředstavuje dobrou víru; k naplnění dobré víry je navíc 
potřeba objektivní nemožnost rozpoznat skutečný stav věci.36 Okolnosti, za nichž lze pokládat, 
že osoba jednala v dobré víře, podléhají tedy dokazování; vnitřní duševní stav dobromyslnosti 
bývá dokazován prostřednictvím vnějších okolností (jinak to ani není možné).37 Objektivní 
hodnocení dobré víry klade na osobu, která se jí dovolává, vyšší nároky zavedením 
objektivních hledisek „racionálního člověka“ a jeho „běžné opatrnosti“. Stěžejní otázkou je 
potom nikoli to, zda subjekt byl vnitřně přesvědčen o oprávněnosti svého jednání, resp. zda 
nevěděl o jeho neoprávněnosti (což nelze nikdy přímo dokázat), nýbrž to, zda - za dané situace 
(s přihlédnutím ke skutkovým okolnostem případu) – by se i takovýto běžný, racionálně 
uvažující člověk při zachování běžné opatrnosti v dobré víře rovněž nacházel.38 Ostatně již ve 
třicátých letech minulého století J. Hoetzel konstatoval, že „chybí-li občan tak, že mu nelze 
vytýkati ani vinu ani zlý úmysl nebo ani nízký stupeň nedbání občanské pečlivosti, má se věc 
posuzovati tak, jako by chybil úřad sám,“ což odůvodňuje zejména tím, že „bezelstný“ občan 
má býti chráněn v důvěře k veřejnému úřadu, jehož akty vystupují s pretensí platnosti ve 
prospěch státu.39  

Z výše uvedeného je tedy jasně zřetelné, že v rámci přezkumného řízení se velmi často 
mohou střetnout významné zásady činnosti veřejné správy, resp. právního státu a výkonu 
veřejné moci, a to zákonnost vs. ochrana dobré víry občanů v právo a akty veřejné moci 
(potažmo tedy i právní jistota). Jak uvádí i Nejvyšší správní soud, „… při využívání § 94 a násl. 
správního řádu je třeba dbát toho, že každý vrchnostenský správní akt, rozhodnutí, je již 
pojmově zásahem do subjektivních oprávnění a povinností osoby. Stalo-li se takové 
rozhodnutí pravomocným, musí státní moc poskytovat výkonu práv účinnou ochranu a jejich 
nositelům garanci nenarušitelnosti takovýchto práv. Tento princip není ostatně v právu ničím 
ojedinělým. Stejně tak ve sféře soukromého práva platí, že bude poskytnuta ochrana 
pokojnému stavu (neminem laedere) a této ochrany se lze bez pochybností dovolat i tam, kde 
by pokojný stav byl nastolen protiprávně.“40  

 
3 MECHANISMY ŘEŠENÍ KOLIZE ZÁSADY ZÁKONNOSTI a ZÁSADY OCHRANY 

PRÁV NABYTÝCH V DOBRÉ VÍŘE V RÁMCI PŘEZKUMNÉHO ŘÍZENÍ  

Je samozřejmé, že právo musí stanovit mechanismy, jak odstranit nezákonné správní 
akty. Tyto mechanismy by však měly být vždy spíše výjimkou a jejich uplatnění vázáno na 
přísné podmínky s tím, že se užijí jen tam, kde zájem na odstranění nezákonnosti vyžaduje 
prolomení výše naznačených principů, a jen v rozsahu nezbytném k dosažení účelu (zásada 
ne ultra vires). Z toho plyne, že je povinností vždy zvážit, zda ochrana práv založených podle 
pravomocného rozhodnutí, při jehož vydání byl porušen zákon, nemůže být odstraněna i 
jinak.41 Zákonodárce samozřejmě předvídal možný střet výše zmíněných zásad, a nastavil jisté 
limity, jakož i postupy, jak daný střet řešit, a to v řadě ustanovení správního řádu, jež 

přezkumné řízení upravují (§ 94 a násl.), byť to na první pohled nemusí ze všech z nich být 
patrné.42 Nyní na ně postupně zaměříme. 

                                                 
35 TELEC, I.: Poctivost a důvěra, dobrá víra, dobré mravy, veřejná morálka a veřejný pořádek. 
In Právní rozhledy, 2011, č. 1, s. 2. 
36 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 9. 2011, čj. 1 As 94/2011-102. 
37 TELEC, I.: Poctivost a důvěra, dobrá víra, dobré mravy, veřejná morálka a veřejný pořádek. 
In Právní rozhledy, 2011, č. 1, s. 2. 
38 ZAPLETAL, J.: Zásada dobré víry a její uplatnění v soukromém právu. In Právní rozhledy, 
2006, č. 2, s. 61 až 62. 
39 HOETZEL, J.: Československé správní právo. Část všeobecná, s. 272. 
40 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 1. 2010, čj. 6 As 36/2009-162. 
41 Srov. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 10. 1996, sp. zn. 7 A 139/94. 
42 „Nelze totiž pominout, že vzhledem k tomu, že předmětem přezkumného řízení jsou zásadně 
taková správní rozhodnutí, která již nabyla právní moci, jde často o rozhodnutí, z nichž pro 
jejich účastníky vyplývají práva různého druhu a závažnosti, proto zákon rovněž předpokládá 
ohledně předmětu přezkumného řízení určitá omezení motivovaná ochranou práv nabytých v 



24 - 

Vedle toho, že zásada ochrany práv nabytých v dobré víře je vyjádřena již v rámci 
úpravy základních zásad činnosti správních orgánů v úvodních ustanoveních správního řádu 
(§ 2 odst. 3), je tato povinnost správním orgánům opětovně zdůrazněna přímo v § 94 odst. 5 
správního řádu, který říká, že správní orgán „je při rozhodování v přezkumném řízení 
povinen šetřit práva nabytá v dobré víře“. Následně pak ještě zdůrazňuje, že tak má činit 

zejména mění-li rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s právními předpisy (§ 97 odst. 3 s. 
ř.) nebo určuje-li, od kdy nastávají účinky rozhodnutí vydaného v přezkumném řízení (§ 99s. 
ř.) – k tomuto podrobněji níže. Byť dané vyplývá již z § 2 odst. 3 správního řádu a tudíž se 
může jevit opakování téhož nadbytečným, s ohledem na to, že právě přezkumné řízení může 
výrazně do práv nabytých v dobré víře zasáhnout, není výslovný apel zákonodárce uvedený 
znovu přímo v úpravě přezkumného řízení zcela nedůvodný. 

Ve vztahu k samotnému zahájení přezkumného řízení lze k dané problematice a 

střetu oněch dvou zásad uvést několik poznámek. Již samotný způsob zahájení řízení – a to 
jen z moci úřední – představuje určitý filtr, omezení zahajování těchto řízení. Ust. § 95 odst. 1 
s. ř. stanoví, že správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, zahájí z 
moci úřední přezkumné řízení, jestliže po předběžném posouzení věci dojde k závěru, že lze 
mít důvodně za to, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy. Jednak je třeba 
zdůraznit, že zpravidla a až na výjimky (§ 95 odst. 2 s. ř.) bude úvahu o nezákonnosti 
rozhodnutí činit nadřízený orgán, u něhož se předpokládá bezpochyby vyšší znalost právní 
úpravy, správní praxe a judikatury, jakož i názorů doktríny ve vztahu k rozhodované věci a 
tudíž i fundované posouzení (ne)zákonnosti rozhodnutí. Současně zákonodárce zdůraznil i 
skutečnost řádného „předposouzení“ nezákonnosti daného rozhodnutí. Tj. zásadním bude 
samozřejmě spisový materiál v dané věci, ale např. i skutečnosti uvedené v podnětu, byl-li 
podán, či údaje získané za využití institutů aplikovatelných v rámci postupu před zahájením 
řízení. Závěr posuzujícího orgánu o (ne)zákonnosti rozhodnutí musí být odůvodněný a měl by 
být řádně osvětlen, ať již v rámci usnesení o zahájení přezkumného řízení, tak i v rámci sdělení 
podateli, že neshledal důvody k zahájení přezkumného řízení. Otázkou, která se nabízí v této 
souvislosti, je, nakolik již při úvahách o zahájení přezkumného řízení hraje roli zásada ochrany 
práv nabytých v dobré víře. Mám za to, že v tomto okamžiku by měla dostat „prozatím“ 
přednost vždy ochrana zákonnosti a dané přezkumné řízení by mělo být vždy zahájeno, a to i 
situace, když již před zahájením řízení je zřejmé, že mohou být následným rozhodnutím 
v přezkumném řízení určitým způsobem zasažena práva nabytá v dobré víře. Lze se 
domnívat, že ve fázi zahajování přezkumného řízení ještě nepůsobí zásada ochrany práv 
nabytých v dobré víře jako korektiv, a že případné nezahájení řízení – jsou-li dány zákonné 
důvody a splněny zákonné podmínky – by značilo nezákonnou nečinnost a možnost aplikace 
§ 80 odst. 2 s. ř. Lze tedy shrnout, že v jistých aspektech úpravy zahájení přezkumného řízení 
se odráží důraz na ochranu zákonnosti a v jiných zase na ochranu práv nabytých v dobré víře, 
a to dle mého názoru vyváženě a v optimální podobě. 

Dalším institutem, který lze identifikovat jako ovlivňující ochranu některé z výše 
uvedených zásad, jsou lhůty, a to jak pro zahájení, i pro rozhodnutí v přezkumném řízení. 

Podle § 96 odst. 1 s. ř. lze usnesení o zahájení přezkumného řízení vydat nejdéle do 2 měsíců 
ode dne, kdy se příslušný správní orgán o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl, 
nejpozději však do 1 roku od právní moci rozhodnutí ve věci. A dále pak rozhodnutí ve věci v 
přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne právní moci 
rozhodnutí ve věci (§ 97 odst. 2 s. ř.). Jelikož se rozhodnutím vydaným v přezkumném řízení 
může výrazně zasáhnout do právního stavu nastoleného pravomocným rozhodnutím, 
zákonodárce limituje tuto možnost jednak časově – právě v podobě stanovení výše 

uvedených lhůt, a jednak i věcně (k tomu níže). Pokud tedy marně uplynou výše uvedené lhůty, 
nelze již nezákonné rozhodnutí změnit či zrušit, a v souladu s principem presumpce zákonnosti 
a správnosti je třeba na ně nazírat stejně jako na zákonné rozhodnutí a stav jím nastolený či 
oprávnění na základě něj realizovaná brát jako zákonně daná. Právní úprava zde v jisté míře 
tedy upřednostňuje ochranu dobromyslně nabytých práv a právní jistotu adresátů, kdy vychází 

                                                 
dobré víře (§ 2 odst. 3 správního řádu), plynoucí zejména z toho, že správní akty jsou nadány 
tzv. presumpcí správnosti.“ – viz podrobněji rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 

8. 2016, čj. 5 As 203/2015-141. 
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z teze, že čím delší časový úsek uplyne od vydání nezákonného aktu, tím méně žádoucí je 
zasahovat do jím nastoleného stavu. 

Jak již bylo naznačeno v předchozím odstavci, limitace provedení přezkumného 
řízení má nejen časový, ale též i věcný aspekt. Správní řád totiž vylučuje přezkum některých 

typů správních rozhodnutí z možnosti přezkumu, když v § 94 odst. 2 stanoví, že přezkumné 
řízení není přípustné, jestliže byl rozhodnutím účastníkovi udělen souhlas k právnímu jednání 
(např. občanskoprávnímu, pracovněprávnímu, aj.), nebo povolen vklad práva k nemovitosti 
evidované v katastru nemovitostí nebo jestliže bylo rozhodnuto ve věci osobního stavu a 
žadatel nabyl práv v dobré víře. Za podmínky existence dobré víry jsou tedy výše (druhově) 
uvedená rozhodnutí vyloučena z přezkumného řízení, byť by byla nezákonná. Opět je tedy 
upřednostněna ochrana práv nabytých v dobré víře oproti ochraně zákonnosti, kdy 
zákonodárce tak činí ve prospěch určitých typů rozhodnutí, kde by zrušení či změna již 
pravomocného rozhodnutí mohla mít zásadní dopad zejména do osobních a majetkových 
poměrů adresátů. Pokud však dospěje správní orgán k prokazatelnému závěru, že žadatel 
nemohl nabýt práva v dobré víře, výjimka se neuplatí a přezkumné řízení se zahájí. 

Zřejmě jedním z nejsilnějších projevů zásady ochrany práv nabytých v dobré víře 

je však § 94 odst. 4 správního řádu, který stanoví, že jestliže po zahájení přezkumného řízení 
správní orgán dojde k závěru, že ačkoli rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právním 
předpisem, byla by újma, která by jeho zrušením nebo změnou vznikla některému 
účastníkovi, který nabyl práva z rozhodnutí v dobré víře, ve zjevném nepoměru k újmě, 
která vznikla jinému účastníkovi nebo veřejnému zájmu, přezkumné řízení zastaví. 

V daném ustanovení je jednoznačně dána přednost zásadě ochrany práv nabytých v dobré 
víře před zásadou zákonnosti. Posouzení „zjevného nepoměru“ a zvážení všech „pro i proti“ 
ve vztahu k upřednostnění legality či dobré víry pak musí spočívat vždy na příslušném 
rozhodujícím správním orgánu, který bude muset své závěry přesvědčivě zdůvodnit v rámci ať 
už rozhodnutí o změně či zrušení nezákonného rozhodnutí, tak i v usnesení  o zastavení 
přezkumného řízení. Při poměřování újmy na jedné a druhé straně musí vycházet zejména 
z principu proporcionality a mechanismu jeho aplikace v praxi. Je třeba též podotknout, že 
újmou, která by vznikla veřejnému zájmu tím, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právním 
předpisem, nemůže být sama skutečnost, že rozhodnutí je nezákonné. Veřejným zájmem 
míněným v § 94 odst. 4 s. ř. není zájem na zákonnosti správních rozhodnutí, nýbrž zájem 
plynoucí z jednotlivých zvláštních zákonů.43 Zásada ochrany práv nabytých v dobré víře se 
proto při aplikaci tohoto ustanovení poměřuje s újmou na právech ostatních účastníků 
správního řízení nebo s újmou veřejnému zájmu podle zvláštního zákona (zájem na ochraně 
životního prostředí, ochraně kulturních památek, atd.). Současně je nutné upozornit, že bylo 
nezbytné, aby zákonodárce tento důvod pro zastavení přezkumného řízení výslovně zakotvil, 
neboť v souladu s ústavně danou zásadou zákonnosti nemohou správní orgány konat nic nad 
rámec toho, co jim zákon uloží, popř. umožní. Proto by také – kdyby nebylo tohoto odstavce 4 
– nemohl správní orgán zastavit přezkumné řízení jen na základě aplikace následujícího 
odstavce, tj. § 94 odst. 5 s. ř., který stanoví pouze obecnou povinnost šetřit v rámci 
přezkumného řízení práva nabytá v dobré víře. Odstavec pátý tak je současně jednoznačně 
v subsidiárním poměru k odstavci 4.44 

Posledním aspektem vztahujícím se k problematice řešení možného střetu výše 
uvedených zásad je úprava stanovení účinků rozhodnutí vydaného v přezkumném řízení 

(§ 99 s. ř.). Pokud se totiž ruší nebo mění rozhodnutí, jímž byla uložena povinnost, a 
neodůvodňují-li okolnosti případu jiné řešení, určí správní orgán, že účinky rozhodnutí v 
přezkumném řízení nastávají ode dne právní moci nebo předběžné vykonatelnosti 
přezkoumávaného rozhodnutí. Pokud se však ruší nebo mění rozhodnutí, jímž bylo přiznáno 
právo, a neodůvodňují-li opět okolnosti případu jiné řešení, určí správní orgán, že účinky 
rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci nebo předběžné 

                                                 
43 VEDRAL, J.: Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: Bova Polygon, 2012, s. 817 a 818. 
44 Pro úplnost je třeba ještě podotknout, že odstavec 4 se - na rozdíl od odstavce 5 (§ 94 s. ř.) 
- nemůže uplatnit v rámci rozhodování ve zkráceném přezkumném řízení, neboť prvým 
úkonem správního orgánu v rámci tohoto řízení je vydání rozhodnutí (o změně či zrušení 
nezákonného rozhodnutí). 
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vykonatelnosti.45 Současně pak ještě správní řád v § 94 odst. 5 dodává, že při rozhodování v 
přezkumném řízení je správní orgán povinen šetřit práva nabytá v dobré víře, a to mimo jiné, 
určuje-li, od kdy nastávají účinky rozhodnutí vydaného v přezkumném řízení. Tj. jinými slovy, 
při aplikaci § 99 správního řádu musí správní orgán zohlednit v souladu s dikcí § 94 odst. 5 
ochranu práv nabytých v dobré víře a dle toho stanovit, od kdy nastanou účinky rozhodnutí 
vydaného v přezkumném řízení, přičemž nabyl-li práv adresát v dobré víře a rozhodnutí je 
měněno či rušeno, mělo by být pravidlem, že účinky budou stanoveny ex nunc. Poněkud 
problematická může však být situace, kdy v řízení byla jednomu účastníku přiznána práva a 
druhému uložena povinnost. Zde pak musí správní orgán důsledně poměřovat, jaká újma a 
komu může nastat, a zda je třeba upřednostnit spíše zásadu legality či naopak ochranu dobré 
víry, a dle toho rozhodnout, zda účinky jeho rozhodnutí nastanou ex tunc či ex nunc. 
 
 
4 ZÁVĚR 

Lze konstatovat, že česká právní úprava se vcelku propracovaně věnuje střetu zásady 
zákonnosti a zásady ochrany práv nabytých v dobré víře v kontextu přezkumného řízení; 
stanoví určité limity, pravidla a postupy, jež tuto kolizi řeší, a obecně velmi důrazně apeluje na 
ochranu dobré víry a právní jistoty adresátů (i nezákonných) správních rozhodnutí. Z výše 
provedené analýzy české úpravy přezkumného řízení plyne, že zákonodárce více 
upřednostňuje ochranu právě dobré víry a právní jistoty před zákonností, kdy mám za to, že 
takovýto postup je odůvodněný, neboť i když práva a oprávnění nabyde adresát 
z nezákonného rozhodnutí, přičemž je však v dobré víře v to, že veřejná správa rozhodla „po 
právu“, má být v těchto vertikálních vztazích prioritně chráněn jednotlivec, a naopak veřejná 
správa, resp. stát či jiné veřejnoprávní subjekty musí nést tíži svých vlastních pochybení, tj. 
například právě nezákonnost správního aktu. Tento přístup je dle mého názoru o to 
nezbytnější právě v případech, kdy je již správní akt pravomocný a je na základě něj konáno, 
resp. zasáhl-li již do právních vztahů adresátů.  

Pouze stručně lze poukázat na to, že i slovenská právní úprava obsahuje institut 
obdobný českému přezkumnému řízení, a to institut přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací 
řízení (§ 65 a násl. správneho poriadku46). Stejně jako česká právní úprava i ta slovenská 
zdůrazňuje nezbytnost ochrany práv nabytých v dobré víře ve vztahu k rozhodování v tomto 
řízení. Nicméně v komparaci s českou právní úpravou lze mít za to, že ochrana dobré víry a 
právní jistoty je ve slovenské právní úpravě slabší. Věcná limitace je v obou úpravách 
obdobná, nicméně co do časové se jeví česká úprava striktnější v tom směru, že lhůty v ní 
stanovené jsou podstatně kratší a váží se jak k samotnému zahájení řízení, tak i k rozhodnutí 
v rámci přezkumného řízení. Zcela pak absentuje úprava možnosti stanovit, od kdy nastanou 
účinky rozhodnutí vydaného v přezkumném řízení. Zřejmě nejzásadnější odchylkou je ale 
skutečnost, že slovenská úprava neumožňuje zastavit mimoodvolací řízení v důsledku 
nezbytnosti ochránit dobrou víru adresáta, a to i na úkor ochrany zákonnosti (tj. chybí zde 
obdoba § 94 odst. 4 s. ř.). V tomto smyslu je tedy možné ve vztahu k slovenskému zákonodárci 
směřovat doporučení ve směru vhodné a žádoucí inspirace stávající úpravou českou. 
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PRÁVOPLATNOSŤ SPRÁVNYCH ROZHODNUTÍ – 
PRÁVNA ISTOTA VS. LEGALITA 

– SKÚSENOSTI Z ROZHODOVACEJ ČINNOSTI 
ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY¹ 

 

Ľudmila Gajdošíková 
Ústavný súd Slovenskej republiky 

 
Abstrakt: The subject of the decision-making activity of the Constitutional Court of the Slovak 

Republic (hereinafter as “Constitutional Court”) according to Article 127 Section 1 of the 
Constitution of the Slovak Republic is the examination of complaints of natural persons or legal 
persons, who are objecting violations of their fundamental rights and freedoms by decisions,, 
measures or other interventions of public authorities. An inseparable part of this decision-
making is first of all the examination of the decisions of the general courts, which have been 
issued in the administrative judiciary. Another special group is formed by the examination of 
decisions sui generis of public authorities, which are administrative decisions by their nature. 
The experience from the last period is indicating the growth of the decision-making activity of 
the Constitutional Court in this area of its jurisdiction. 
 
Abstrakt: Predmetom tohto príspevku sú skúsenosti z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu 

Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, 
a to z rozhodovania o sťažnostiach fyzických alebo právnických osôb, ktoré namietajú 
porušenie svojich  základných práv a slobôd rozhodnutím, opatrením alebo iným zásahom 
orgánov verejnej moci. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodovania je predovšetkým 
preskúmavanie rozhodnutí všeobecných súdov vydaných v správnom súdnictve. Osobitnú 
skupinu tvorí preskúmavanie rozhodnutí sui generis orgánov verejnej moci, ktoré sú svojou 
povahou správnymi rozhodnutiami. Skúsenosti ostatného obdobia signalizujú nárast 
rozhodovania ústavného súdu v tejto časti rozhodovacej činnosti ústavného súdu. 
 
Kľúčové slová: Constitutional Court, the decision-making activity, specific features of 

administrative justice, administrative decisions, proceedings on complaints, protection of the 
fundamental rights and freedoms. 
Kľúčové slová: ústavný súd, rozhodovacia činnosť, špecifiká správneho súdnictva, správne 

rozhodnutia, konanie o sťažnostiach, ochrana základných práv a slobôd. 
 
1 ÚVOD 

Podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej aj „ústava“) každý sa môže 
domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a 
v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. 

 
Podľa čl. 46 ods. 2 ústavy kto tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím 

orgánu verejnej správy, môže sa obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto 
rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak. Z právomoci súdu však nesmie byť vylúčené 
preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd. 

 
Podľa čl. 51 ods. 1 ústavy domáhať sa práv uvedených v čl. 35, 36, 37 ods. 4, čl. 38 až 

42 a čl. 44 až 46 tejto ústavy sa možno len v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia 
vykonávajú. 

 
Podľa čl. 142 ods. 1 ústavy súdy rozhodujú v občianskoprávnych a trestnoprávnych 

veciach; súdy preskúmavajú aj zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy a zákonnosť 
rozhodnutí, opatrení alebo iných zásahov orgánov verejnej moci, ak tak ustanoví zákon. 

 
Ochrana základných práv a slobôd vo všeobecnosti sa realizuje prostredníctvom 

rozhodovacej činnosti orgánov verejnej moci, orgány verejnej správy nevynímajúc. V systéme 
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orgánov verejnej moci „v poslednom rade“ tejto sústavy poskytuje túto ochranu Ústavný súd 
Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti, 
ktorému toto postavenie priznáva v čl. 124 Ústava Slovenskej republiky.  

 
Kľúčovými konaniami ústavného súdu je konanie o sťažnostiach a konanie o súlade 

právnych predpisov. Z kvantitatívneho hľadiska dominantným konaním ústavného súdu je 
konanie o sťažnostiach. 

 
2 KONANIE O SŤAŽNOSTIACH 

Konanie o sťažnostiach podľa čl. 127 ods. 1 ústavy je nástrojom ochrany subjektívnych 
práv. V rámci právomoci ústavného súdu ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb 
alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo 
ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská 
republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom orgánmi verejnej 
moci, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd. 

Systém preskúmavania správnych rozhodnutí súdom platí v zásade od nadobudnutia 
účinnosti listiny, t. j. od 8. februára 1991, ktorá bola uvedená ústavným zákonom č. 23/1991 
Zb. ešte počas existencie československej federácie a spolu s ústavou, ktorá nadobudla 
účinnosť 1. októbra 1992, tvoria ústavný základ pre systém súdneho preskúmavania 
správnych rozhodnutí.  

 
¹ Tento príspevok bol spracovaný ako súčasť riešenia projektu výskumu a vývoja APVV-15-
0456. 

 
Správne súdnictvo v Slovenskej republike „funguje“ v zásade od roku 1992. Zákonný 

základ bol zavedený novelou Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj „OSP“), a to zákonom 
č. 519/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok a Notársky poriadok, 
ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 1992. Táto novela zaviedla do OSP novú piatu časť 
označenú ako „Správne súdnictvo“, ktorá bola od roku 1992 novelizovaná niekoľko desiatok 
krát. S účinnosťou od 1. júla 2016 boli prijaté nové civilné kódexy [(zákon č. 160/2015 Z. z. 
Civilný sporový poriadok (ďalej aj „CSP“) a zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový 
poriadok (ďalej aj „CMP“)] a pre oblasť správneho súdnictva nový samostatný zákon 162/2015 
Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“). 

 
Podľa § 2 ods. 1 SSP v správnom súdnictve poskytuje správny súd ochranu právam 

alebo právom chráneným záujmom fyzickej osoby a právnickej osoby v oblasti verejnej správy 
a rozhoduje v ďalších veciach ustanovených SSP. 

 
Pôvodná filozofia správneho súdnictva sa však zásadným spôsobom nezmenila (limity 

v tomto smere sú ustanovené v čl. 46 ods. 2 ústavy a čl. 36 ods. 2 listiny, ktoré sú relatívne 
stabilné). Rovnako z inštitucionálneho hľadiska nedošlo v Slovenskej republike k žiadnej 
zmene a správne súdnictvo sa realizuje v sústave všeobecných súdov. Výkon správneho 
súdnictva ostal po inštitucionálnej stránke v systéme všeobecných súdov. Uplatňovanie SSP 
sa v konaní o sťažnostiach pred ústavným súdom v plnej miere ešte neprejavilo. 

 
Konanie o sťažnostiach podľa čl. 127 ústavy v dnešnom ponímaní bolo zavedené s 

účinnosťou od 1. januára 2002 ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej aj „veľká 
novela ústavy“). Sťažnosť sa stala všeobecne akceptovaným a účinným prostriedkom 
základných práv a slobôd, pretože založila právomoc ústavného súdu zrušiť rozhodnutie, 
opatrenie alebo iný zásah orgánu verejnej moci, ktorým došlo k porušeniu základných práv a 
slobôd a umožnila poskytnúť v prípade rozhodnutia o porušení základných práv a slobôd aj 
primerané finančné zadosťučinenie. Ústavnému súdu boli doručené od nadobudnutia veľkej 
novely ústavy doručených desiatky tisícok sťažností. 

Ústavné limity súdneho prieskumu rozhodnutí orgánov verejnej moci (vrátane orgánov 
verejnej správy) možno zovšeobecniť nasledovne: 

- ústavný súd je podľa čl. 124 ústavy nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti;  
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- ústavný súd uplatňuje svoju právomoc subsidiárne, t. j., ak ochranu základných práv 
a slobôd neposkytuje iný súd; 

- z právomoci súdu nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa 
základných práv a slobôd (čl. 46 ods. 2 ústavy); 

- domáhať sa ochrany základných práv a slobôd uvedených v čl. 51 ods. 1 ústavy 
možno len v medziach, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú; 

- ústavný súd nie je štvrtou inštanciou v systéme súdnictva Slovenskej republiky; 
- pred uplatnením právomoci ústavného súdu zákon Slovenskej národnej rady č. 

38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o 
postavení jeho sudov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ústavnom súde“) podľa 
§ 53 ods. 1 vyžaduje využitie účinných právnych prostriedkov, ktoré má sťažovateľ k dispozícii 
podľa osobitných predpisov; v prípade nevyužitia účinných právnych prostriedkov, ktoré má 
sťažovateľ k dispozícii podľa osobitných zákonov (napr. CSP, CMP, SSP, Trestný poriadok), 
inak je sťažnosť neprípustná; 

- prieskum rozhodnutia orgánu verejnej moci ústavným súdom je časovo limitovaný (§ 
53 ods. 3 zákona o ústavnom súde); týmto časovým limitom je uplynutie dvoch mesiacov od 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej moci; 

- v zákonom ustanovených prípadoch môže rozhodnúť o dočasnom opatrení a odložiť 
vykonateľnosť napadnutého právoplatného rozhodnutia, ktoré platí najneskoršie do 
právoplatného rozhodnutia ústavného súdu vo veci samej; 

- ak ústavný súd rozhodne o porušení základných práv a slobôd napadnutým 
rozhodnutím orgánu verejnej moci takéto rozhodnutie zruší, môže vrátiť vec na ďalšie konanie, 
zakáže pokračovať v porušovaní základných práv a slobôd, ak je to možné, prikázať, aby ten, 
kto porušil práva a slobody podľa čl. 127 ods.1 ústavy obnovil stav pred porušením (čl. 127 
ods. 2 ústavy); 

- konanie na ústavnom súde je v zásade jednoinštančné, t. j. proti rozhodnutiam 
ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok, s výnimkou prípadov, ak rozhodnutím 
orgánu medzinárodnej organizácie zriadeného na uplatňovanie medzinárodnej zmluvy, ktorou 
je Slovenská republika viazaná, vznikne Slovenskej republike povinnosť v konaní pred 
ústavným súdom znovu preskúmať už prijaté rozhodnutie ústavného súdu (čl. 133 ústavy). 

 
Najpočetnejšou skupinou rozhodnutí orgánov verejnej moci sú nepochybne rozhodnutia 

orgánov verejnej správy/správnych orgánov. 
 
2.1 Preskúmavanie rozhodnutí vydaných v správnom súdnictve ústavným súdom 

v konaní o sťažnostiach 

Ústavný súd pri svojej rozhodovacej činnosti zohľadňuje špecifiká správneho súdnictva 
(IV. ÚS 127/07). Vychádza z toho, že „úlohou všeobecných súdov nie je nahradzovať činnosť 
správnych orgánov, ale len preskúmať zákonnosť ich postupov a rozhodnutí, teda to, či 
kompetentné orgány pri riešení konkrétnych otázok vymedzených žalobou rešpektovali 
príslušné hmotno-právne a procesno-právne predpisy a základné práva. Pritom treba vziať do 
úvahy, že správny súd (súd konajúci o žalobe proti rozhodnutiu alebo postupu správneho 
orgánu) nie je súdom skutkovým, ale je súdom, ktorý posudzuje v zásade iba právne otázky 
napadnutého postupu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy“ (PL. ÚS 310/2011). 
Na rozhodovanie v správnom súdnictve sa inak vzťahuje štandardná judikatúra ústavného 
súdu (naor. II. ÚS 78/05, IV. ÚS 301/07, IV. ÚS 396/08). 

 
Ochrany základných práv a slobôd alebo právom chránených záujmov slobôd k 

porušeniu ktorých malo dôjsť alebo ktoré boli priamo dotknuté rozhodnutím orgánu verejnej 
správy, opatrením orgánu verejnej správy, nečinnosťou orgánu verejnej správy alebo iným 
zásahom orgánu verejnej správy, sa možno za podmienok ustanovených zákonom 
(predovšetkým SSP) domáhať ochrany na správnom súde.  

 
Pritom je potrebné uviesť, že tak konanie pred ústavným súdom o sťažnostiach podľa 

čl. 127 ústavy, ako aj konania všeobecných/správnych súdov v rámci správneho súdnictva 
podľa SSP (predtým OSP) v rozhodujúcich otázkach spájajú črty zhodnosti a podobnosti v ich 
rozhodovacej činnosti, ktoré nepochybne prevyšujú črty vzájomnej odlišnosti týchto konaní. 
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V prvom rade je potrebné uviesť, že súčasťou týchto konaní je aj aspekt presadzovania 
ochrany verejného záujmu v ďaleko širšom meradle, ako je to v jednotlivých typoch 
občianskoprávneho konania. V obidvoch sústavách sa konanie začína na návrh, ktorý musí 
mať náležitosti definované v príslušných zákonných úpravách, účastníci konania sú vymedzení 
právnym predpisom s väzbou na predmet konania: práva, povinnosti a právom chránené 
záujmy, resp. základné práva a slobody (ktorých sú nositeľmi). Podmienkou domáhania sa 
ochrany a začatia konania v správnom súdnictve je vyčerpanie prostriedkov, ktoré mal 
účastník konania k dispozícii v správnom konaní/správnom procese, a v ústavnom súdnictve 
vyčerpanie prostriedkov, ktoré mal k dispozícii na ochranu svojich práv podľa príslušných 
právnych predpisov. Na uplatnenie ochrany v jednotlivých typoch konania sú zákonom 
ustanovené lehoty na podanie návrhu na začatie konania či už v správnom alebo v ústavnom 
súdnictve. V prípade zistenia nezákonnosti rozhodnutia alebo postupu v správnom konaní 
správnym orgánom (orgánom verejnej správy) alebo porušenia základných práv a slobôd 
rozhodnutím, opatrením alebo iným zásahom orgánu verejnej moci, má príslušný správny súd 
alebo ústavný súd oprávnenie (povinnosť), uplatniť svoju kasačnú právomoc a takéto 
rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť príslušnému správnemu orgánu/orgánu verejnej správy na 
ďalšie konanie a rozhodnutie. V správnom súdnictve sa postupuje podľa SSP so subsidiárnym 
použitím CSP a v konaní pred ústavným súdom ide o aplikovanie vlastnej zákonnej procesnej 
úpravy (zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného 
súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších 
predpisov) s primeraným použitím CSP. 

 
 Spoločným priesečníkom obidvoch súdnych sústav a v nich prebiehajúcich konaní 

popri všeobecne akceptovanom postavení ústavného súdu ako nezávislého súdneho orgánu 
ochrany ústavnosti podľa čl. 124 ústavy a jeho subsidiárnej právomoci rozhodovať o 
sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ktorými namietajú porušenie svojich 
základných práv alebo slobôd, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd (čl. 127 
ods. 1 ústavy), je kľúčový ústavný princíp ustanovený v čl. 46 ods. 2 ústavy podľa ktorého kto 
tvrdí, že bol vo svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa obrátiť 
na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak. Domáhať 
sa tohto práva možno len v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú (čl. 51 ods. 
1 ústavy). Popri preskúmavaní rozhodnutí orgánov verejnej správy súdy preskúmavajú aj 
zákonnosť a ústavnosť postupov, opatrení alebo iných zásahov verejnej moci, ak tak ustanoví 
zákon (čl. 142 ods. 1 ústavy). Subsidiárnej právomoci ústavného súdu vo vzťahu k 
všeobecným súdom zakotvenej v čl. 127 ods. 1 ústavy predchádza právomoc 
všeobecného/správneho súdu. Z právomoci súdu podľa čl. 46 ods. 2 ústavy (nie je v ústave 
uvedené či ústavného alebo všeobecného) však nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí 
týkajúcich sa základných práv a slobôd. Takto ustanovená právomoc preskúmavania 
rozhodnutí, postupov, opatrení a zásahov orgánov verejnej správy súdom je vymedzená veľmi 
široko. Subsidiárna právomoc ústavného súdu a diferencovaný rozsah preskúmavania 
rozhodnutí orgánov verejnej správy ústavným súdom ovplyvňuje kvantitatívny rozmer 
preskúmavania rozhodnutí orgánov verejnej správy ústavným súdom (ten preskúmava 
možné/tvrdené porušenie základných práv alebo slobôd príslušnými rozhodnutiami orgánov 
verenej správy, ich opatreniami alebo zásahmi), kým v správnom súdnictve poskytuje správny 
súd ochranu právam alebo právom chráneným záujmom fyzickej osoby a právnickej osoby v 
oblasti verejnej správy a rozhoduje v ďalších veciach ustanovených SSP (§ 2 ods. 1 SSP). 
Konanie pred správnym súdom je jednou zo záruk ochrany základných ľudských práv a slobôd 
a ochrany práv a oprávnených záujmov účastníkov administratívneho konania (§ 5 ods. 2 
SSP). Podľa § 6 ods. 1 SSP správne súdy v správnom súdnictve preskúmavajú na základe 
žalôb zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, opatrení orgánov verejnej správy a iných 
zásahov orgánov verejnej správy, poskytujú ochranu pred nečinnosťou orgánov verejnej 
správy a rozhodujú v ďalších veciach ustanovených SSP. 

 
Najpočetnejšiu skupinu sťažností, ktoré ústavný súd preskúmava v rámci správneho 

súdnictva, tvoria rozhodnutia v daňových veciach (cca do 1 000, z toho nálezov cca do 100) 
obsahovo prevažujú sťažnosti týkajúce sa vykonávania daňových kontrol a nadmerného 
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odpočtu dane, ako aj neoprávneného zadržiavania prostriedkov ( napr. II. ÚS 14/01, II. ÚS 
24/2010, II. ÚS 591/2012). 

  
Sťažnosti v sociálnych veciach sa týkajú predovšetkým započítavania dôb zamestnania 

na účely dôchodkového poistenia, spôsobu výpočtu a prepočtu dôchodku, posudzovania 
zdravotného stavu fyzickej osoby na účely vzniku nároku na invalidný dôchodok, ale aj na 
príspevky sociálnej pomoci, avšak s minimálnou úspešnosťou (napr. II. ÚS 706/2016).  

 
Ochrana základných práv a slobôd cudzincov v konaní pred ústavným súdom 

(často označované ako „azylové“ veci) netvorí po kvantitatívnej stránke dominantnú agendu 
rozhodovacej činnosti ústavného súdu (niekoľko desiatok podaní), ale vzhľadom na jej 
význam, neraz existenčný, pre cudzinca ide po ľudskoprávnej stránke o náročnú, zložitú a 
citlivú problematiku. Každý druh konania o sťažnostiach cudzincov o ochrane ich práv má 
svoje špecifiká (napr. III. ÚS 331/09, IV. ÚS 308/2011). Špecifické prvky v konaní vyskytujú 
najmä pri riešení otázok ne/udelenie trvalého pobytu, predĺženie/zrušenie doplnkovej ochrany, 
ne/poskytnutie azylu, administratívneho vyhostenia, extradície. 

 
Citlivé sú aj veci z oblasti správneho trestania (napr. II. ÚS 44/94, III.ÚS 366/2012, II.ÚS 

603/2015, II.ÚS 403/2017, II.ÚS 372/2018). 
 
Sťažnosti vo veci životného prostredia sa týkajú spravidla požiadaviek občianskej 

verejnosti, či už organizovanej alebo nie, na účasť pri rozhodovaní o otázkach, ktoré majú 
vplyv na životné prostredie a domáhajú sa tak účasti v prebiehajúcich správnych konaniach, 
ako aj akceptovania ich vyjadrení a stanovísk k otázkam, ktoré majú vplyv na životné 
prostredie podľa čl. 45 ústavy (napr. II. ÚS 58/01, II. ÚS 22/020, IV. ÚS 95/2010, IV. ÚS 
108/2010, IV. ÚS 118/2010). Z nedávnej minulosti možno uviesť z oblasti životného prostredia 
ako príklad viac ako 100 sťažnosti, v ktorých ústavný súd rozhodoval. Rozhodoval pritom v 
zásade dvomi spôsobmi, podľa toho, či sa v rozhodnutiach neakceptoval rozsudok Súdneho 
dvora Európskej únie sp. zn. C-240/2009 z 8. marca 2011 a nepostupovalo sa v súlade s 
ustanoveniami Aarhuského dohovoru (napr. IV. ÚS 108/2015), t. j. alebo akceptoval tieto 
požiadavky (napr. II. ÚS 332/2015, III. ÚS 487/2015). Po vydaní označeného rozsudku 
Súdneho dvora Európskej únie najvyšší súd v konaniach, ktorého účastníkom bol sťažovateľ, 
a predmetom ktorých bola otázka priznania jeho účastníctva v konaní pred správnymi orgánmi 
o povolenie výnimky z podmienok ochrany chráneného živočícha medveďa hnedého podľa § 
35 zákona o ochrane prírody, žalobám sťažovateľa vyhovel a nebol dôvod rozhodovať v 
konaní o sťažnostiach pred ústavným súdom. 

 
Ústavný súd sa v rámci preskúmavania rozhodnutí vydaných správnymi súdni 

sústreďuje predovšetkým na posudzovanie formálnosti, arbitrárnosti rozhodovania, 
nepreskúmateľnosti rozhodnutí, nedostatočné odôvodnenia rozhodnutí, so zreteľom na 
dodržiavanie a napĺňanie ústavnoprocesných princípov v rozhodovacej činnosti správnych 
súdov s akceptovaním špecifík súdneho procesu pri preskúmaní správnych rozhodnutí v 
jednotlivých typoch konania pred správnym súdom smerujúcim k ochrane základných práv a 
slobôd účastníkov týchto konaní a k ochrane ústavnosti. Z uvedených štatistických údajov je 
zreteľný nárast prijatých nálezov ústavného súdu o porušení základných práv a slobôd 
rozhodnutiami vydanými v správnom súdnictve v ostatnom období. 

 
Úzka nadväznosť právomoci ústavného súdu a všeobecných súdov vo veciach 

správneho súdnictva pri ochrane základných práv a slobôd, ktorej limitujúcou hranicou je 
subsidiárna právomoc ústavného súdu vo vzťahu k všeobecným súdom predpokladá 
prirodzenú vzájomnú odbornú komunikáciu prezentovanú nielen v konkrétnych rozhodnutiach 
tak ústavného súdu, ako aj správnych súdov. 

 
2.2 Preskúmavanie rozhodnutia sui generis nepodliehajúcich predchádzajúcemu 

prieskumu v správnom súdnictve v konaní o sťažnostiach 

Súčasťou konania o sťažnostiach v konaní pred ústavným súdom sa stali aj správne 
akty „všeobecnej povahy“ adresované neurčitému počtu subjektov vydané podľa zákona č. 
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276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
t. č. podľa zákona č. 250//2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach Úradom pre reguláciu 
sieťových odvetví (ďalej aj „úrad“). 

 
Po tom, ako sa ústavný súd v konaní podľa čl. 125 ods. 1 ústavy vedenom pod sp. zn. 

PL. ÚS 28/03 vysporiadal s otázkou, či napadnuté rozhodnutia úradu sú všeobecné právne 
akty a či má vôbec právomoc konať o ich súlade podľa čl. 125 ods. 1 ústavy dospel k záveru, 
že vydané rozhodnutia o regulácii cien nie sú výsledkom, ku ktorému úrad dospel postupom 
upraveného všeobecne záväzným právnym prepisom, ktorý predpokladá (ustanovuje) zákon 
č. 276/2001 Z. z., a preto nedisponuje právomocou rozhodnúť o nich v konaní o súlade 
právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 písm. b) ústavy. Ústavný súd preto odmietol návrh 
navrhovateľov pre nedostatok právomoci podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde. 

 
Rozhodnutia úradu boli následne predmetom konania podľa čl. 127 ods. 1 ústavy. 

Ústavný súd vo veciach vedených pod sp. zn. III. ÚS 156 až 159/03 a sp. zn. 95 až 97/08 
rozhodol nálezmi o porušení základných práv sťažovateľov. 

 
3 PRESKÚMAVANIE UZNESENÍ VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY (ĎALEJ LEN 

“VLÁDA“) ÚSTAVNÝM SÚDOM V KONANÍ O SŤAŽNOSTIACH  
 

3.1 a) o odvolaní členov súdnej rady novou vládou nominovaných predchádzajúcou 
vládou 

Podstata ústavnoprávneho problému riešeného ústavným súdom v konaní o 
sťažnostiach podľa čl. 127 ods. 1 ústavy spočíva v tom, či po „zmene“ vlády je „nová“ vláda 
oprávnená odvolať členov súdnej rady nominovaných do tohto ústavného orgánu pred 
uplynutím ich funkčného obdobia predchádzajúcou vládou. 

 
Právny názor na rozhodovanie nebol jednotný a riešil sa podľa § 6 zákona o ústavnom 

súde v konaní o zjednocovaní odchylných právnych názorov senátov. 
 
Ústavnému súdu boli doručené tri sťažnosti: 
 
Štvrtý senát ústavného súdu uznesením sp. zn. IV. ÚS 46/2011 zo 17. februára 2011 

sťažnosť odmietol ako zjavne neopodstatnenú s pomerne rozsiahlym odôvodnením svojho 
právneho názoru. 

 
Prvý senát ústavného súdu uznesením sp. zn. I. ÚS 215/2015 z 13. mája 2015 prijal 

sťažnosť na ďalšie konanie. 
 
Vzhľadom na rozchádzajúce sa právne názory prvý senát predložil do pléna návrh 

na zjednotenie odchylných právnych názorov podľa § 6 zákona o ústavnom súde. Ústavný súd 
návrh uznesením sp. zn. PLz. ÚS 4/2014-12 z 12. novembra 2014 zamietol, keďže tento návrh 
nezískal potrebnú väčšinu hlasov (potrebných 7 hlasov, pozn.). 

 
Konanie o tretej sťažnosti ústavný súd uznesením č. k. III. ÚS 578/2012-21 

z 27. novembra 2012 zastavil vzhľadom na jej späťvzatie sťažovateľom. 
 
Pri ďalšej zmene vlády, aj keď boli členovia Súdnej rady nominovaní predchádzajúcou 

vládou, sťažnosť ústavnému súdu nepodali. 
 
Argumentujúc rozhodnutím ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 2/2012 z 18. novembra 

2015, bol opätovne predložený do pléna návrh na zjednotenie odchylných právnych názorov 
v danej veci prvým senátom. Plénum ústavného súdu uznesením sp. zn. PLz. ÚS 2/2018 z 19. 
septembra 2018 prijalo nakoniec toto zjednocujúce stanovisko: 

„Člena Súdnej rady Slovenskej republiky nie je možné odvolať v priebehu jeho 5-
ročného funkčného obdobia orgánom, ktorý ho na tento post nominoval, lebo len tak sa zaručí 
jeho základné právo podľa čl. 30 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky.“. 
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3.2 b) o odvolaní generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne 

Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
vláda má podľa § 122 ods. 2, 7 a 10 písm. a) oprávnenie odvolať generálneho riaditeľa 
Sociálnej poisťovne z jeho funkcie pred uplynutím zákonom ustanoveného funkčného obdobia 
z dôvodov ustanovených zákonom. 

 
Vláda napadnutým uznesením vlády odvolala generálneho riaditeľa Sociálnej 

poisťovne z jeho funkcie, ktoré nijakým spôsobom neodôvodnila. Napadnuté uznesenie vlády 
obsahuje len rozhodnutie, že ho z tejto funkcie odvoláva.  

 
Navyše, takto odvolaný generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne nemal podľa svojho 

tvrdenia možnosť vyjadriť sa k dôvodom svojho odvolania, ktoré boli obsahom materiálu, na 
základe ktorého vláda prijala napadnuté uznesenie. 

 
Táto procesná chyba bola dôvodom toho, že ústavný súd nálezom č. k. IV. ÚS 

478/2011-51 z 21. júna 2012 rozhodol o sťažnosti odvolaného generálneho riaditeľa Sociálnej 
poisťovne tak, že vyslovil porušenie jeho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a podľa 
čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd označeným uznesením vlády. Ústavný súd 
uznesenie vlády č. 568 z 27. augusta 2010 zrušil a vec vrátil vláde na ďalšie konanie.  

 
Vláda sa už odstránením procesnej chyby nezaoberala, rovnako ani dôvodmi, ktoré boli 

súčasťou materiálu na základe ktorých vláda (predchádzajúca) sťažovateľa z funkcie odvolala 
a v nadväznosti na nález ústavného súdu sa odvolaný generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 
„vrátil“ do funkcie generálneho riaditeľa. 

 
3.3 c) o odvolaní viceguvernéra peňažného ústavu nominovaného do tejto funkcie 

vládou 

Ďalším „funkcionárom“, ktorý sa na ústavný súd obrátil v súvislosti so svojím odvolaním 
z funkcie, bol viceguvernér peňažného ústavu (ďalej aj „sťažovateľ“) nominovaný do tejto 
funkcie vládou. V sťažnosti doručenej ústavnému súdu namietal porušenie svojho základného 
práva na ochranu proti svojvoľnému prepusteniu zo zamestnania podľa čl. 36 písm. b) ústavy 
a základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy v spojení s čl. 51 ods. 1 
ústavy označeným rozsudkom krajského súdu.  

 
V danom prípade možnosti odvolania tohto sťažovateľa z funkcie boli tiež ustanovené 

zákonom. Okrem taxatívne uvedených dôvodov zákon pripúšťal v relevantnom čase odvolanie 
z funkcie aj z iných dôvodov, ktoré však v zákone bližšie špecifikované neboli. Vláda 
sťažovateľa svojím uznesením č. 153 z 26. februára 2003 odvolala práve „z iných dôvodov“, 
ktoré však v „odvolávacom“ uznesení neuviedla. Sťažovateľ sa domáhal prioritne ochrany na 
všeobecných súdoch. Svoju sťažnosť podal v súvislosti s rozsudkom krajského súdu, ktorý 
potvrdil rozsudok okresného súdu, ktorým tento súd žalobu sťažovateľa zamietol. 

 
Ústavný súd nálezom sp. zn. II. ÚS 117/2011 z 30. júna 2011 rozhodol o porušení 

základného práva sťažovateľa podľa čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 51 ods. 1 ústavy označeným 
rozsudkom krajského súdu. 

 
Po vrátení veci krajskému súdu na ďalšie konanie, krajský súd uznesením zrušil 

rozsudok okresného súdu a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Okresný súd podľa tvrdenia 
sťažovateľa 5. apríla 2013 žalobu „... v celom rozsahu zamietol“ s odôvodnením, že „... nemá 
právomoc preskúmavať uznesenia vlády SR.“. 

 
4 ROZHODOVANIE/KONANIE ÚSTAVNÉHO SÚDU O NÁVRHOCH O KONFLIKTE 

VEREJNÉHO ZÁUJMU PODĽA ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 357/2004 Z. Z. O 
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OCHRANE VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH 
FUNKCIONÁROV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV 

Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. sa rozšírila právomoc ústavného súdu o 
preskúmavanie uznesení výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií 
podľa čl. 9 a nasl. ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon 
č. 357/2004 Z. z.“). Týmto ústavným zákonom sa rozšírila právomoc ústavného súdu o nový 
typ konania a rozhodovania. 

 
Konanie o návrhoch podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. je v zásade 

rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach, t. j. určitým druhom 
správneho procesu. Jeho výsledkom (hodnotiac ho podľa jeho obsahu) je vydanie (svojou 
povahou) individuálneho správneho aktu. Podľa § 73b ods. 1 zákona o ústavnom súde ústavný 
súd (jeho senát) môže rozhodnutie výboru pre nezlučiteľnosť funkcií (alebo iného orgánu 
verejnej moci rozhodujúceho podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. potvrdiť alebo ho 
zrušiť. 

 
Podľa § 73b ods. 1 zákona o ústavnom súde ústavný súd (jeho senát) môže 

rozhodnutie výboru pre nezlučiteľnosť funkcií (alebo iného orgánu verejnej moci 
rozhodujúceho podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.) len potvrdiť alebo ho zrušiť. Ide o 
rozhodovanie kasačného typu a jeho výsledkom je v zásade individuálny správny akt 
kasačného typu. Ústavný súd rozhodoval podľa uvedeného ústavného zákona o cca 200 
návrhoch. 

 
Konanie a rozhodovanie podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. nemožno vo 

všeobecnosti považovať za ústavnoprávnu agendu ústavných súdov, je však neoddeliteľnou 
súčasťou cca dvoch desiatok typov konaní patriacich do právomoci ústavného súdu. Účelom 
príspevku nie je posudzovanie kvality procesnej úpravy a zvoleného postupu/rozhodovania, 
ale začlenenie tohto typu konania medzi rozhodnutia správneho charakteru. 

 
5 ZÁVER 

Z uvedeného vyplýva, že teória správneho práva zatiaľ vyčerpávajúcim (dostatočným) 
spôsobom nestíha reagovať na špecifiká rozhodovacej činnosti orgánov verejnej moci 
v správnoprávnych (administratívnoprávnych) konaniach sui generis.  

 
Z rozhodovacej činnosti ústavného súdu vyplýva, že:  
- dosiaľ sa nevykryštalizoval jednoznačný právny názor na odvolávanie štátnych 

funkcionárov a členov súdnej rady uzneseniami vlády,  
- rozhodovanie ústavného súdu podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. zatiaľ 

preferuje dôsledné uplatňovanie predbežného prerokovania každého návrhu podľa 
všeobecných ustanovení zákona o ústavnom súde, preferuje zjednocujúce stanovisko 
ústavného súdu a nepripisuje náležitý význam špeciálnej právnej úprave konania podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. a v nadväznosti na to aj podľa § 73a a nasl. zákona o 
ústavnom súde. 

 
Aplikačná prax a rozhodovanie orgánov verejnej moci môže posunúť právnu úpravu 

rozhodovania o aktuálnych problémoch do primeraných právnych záverov, ktorým by však 
mala predchádzať predovšetkým dôsledná analýza problematiky s teoreticko-právnym 
odôvodnením. 

 
Vyše dvadsaťpäťročné skúsenosti z rozhodovacej činnosti týkajúcej sa správneho 

súdnictva realizovaného v sústave všeobecných súdov (bolo zavedené v zásade od 1. januára 
1992), približne dvadsaťpäťročná ústavná garancia preskúmavania rozhodnutí orgánov 
verejnej správy súdmi a zákaz vylúčenia súdneho preskúmania rozhodnutí orgánov verejnej 
správy týkajúcich sa základných práv a slobôd (prijatie listiny 9. januára 1991, platnej a účinnej 
od 8. februára 1991, prijatie ústavy 1. septembra 1992, platnej a účinnej od 1. októbra 1992) 
a vyše dvadsaťpäťročné skúsenosti ústavného súdu z rozhodovania o ochrane základných 
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práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb potvrdzujú, že tieto garancie sú 
neoddeliteľným atribútom právneho štátu (čl. 1 ods. 1 ústavy). 

 
Rozhodovanie ústavného súdu vo veciach ochrany základných práv a slobôd v konaní 

o sťažnostiach prekračuje hranice tematicky zameraného príspevku. Ďalšie rozhodnutia, ktoré 
sú v ostatnom čase predmetom záujmu nielen odbornej verejnosti, si vyžadujú samostatnú 
hlbšiu právnu analýzu. 
 
Pramene :  

www.ustavnysud.sk – vyhľadávanie podaní a rozhodnutí ústavného súdu  
Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky, ročníky 1993-2018,  
 
Kontaktné údaje: 

JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc. 
ludmila.gajdosikova@ustavnysud.sk 
Ústavný súd Slovenskej republiky 
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Abstract: Delivering is one of the key concepts in administrative proceedings. It has serious 

procedural implications regarding rights and obligations of the proceedings participants. The 
moment of delivery of the decision to the proceedings participant is of crucial importance for 
validity and enforceability date of the decision as well as for definition of the statutory period 
within which the proceedings participant may lodge an appeal or legal remedy against the 
decision. Tax proceedings represent a specific type of administrative proceedings in which 
decisions are made regarding rights and obligations of taxable entities. Only such decision 
may impose obligations or recognize rights which is delivered in accordance with act no. 
563/2009 Coll. on tax administration (Tax Code) and on amendment to certain acts, unless 
otherwise specified by the act. It is subject to specific (special) delivery legislation analyzed by 
the author in this work. The author presents certain problems and suggests their solutions 
while also commenting on the Czech legislation. 
 
Abstrakt: Doručovanie patrí ku kľúčovým inštitútom v správnom konaní. Má závažné 

procesné dôsledky na práva a povinnosti účastníkov konania. Okamih doručenia rozhodnutia 
účastníkovi konania má zásadný význam tak pre nadobudnutie právoplatnosti a vykonateľnosti 
tohto rozhodnutia ako aj pre vymedzenie plynutia zákonnej lehoty, v rámci ktorej môže 
účastník konania napadnúť takéto rozhodnutie odvolaním, resp. opravným prostriedkom. 
Daňové konanie predstavuje osobitný typ správneho konania, v  ktorom sa rozhoduje 
o právach a povinnostiach daňových subjektov. Ukladať povinnosti alebo priznávať práva 
možno len rozhodnutím, ktoré musí byť doručené podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe 
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak tento neustanovuje inak. 
Platí tu osobitná (špeciálna) právna úprava doručovania, ktorú autor v príspevku analyzuje. 
Prezentuje niektoré problémy a dáva návrhy na ich riešenie s poukazom aj na českú právnu 
úpravu.  
 
Keywords: delivering, decision, validity, tax proceedings, Tax Code 
 
Kľúčové slová: doručovanie, rozhodnutie, právoplatnosť, daňové konanie, daňový poriadok 

 
 
1 ÚVOD 

Právny inštitút doručovania písomností patrí ku kľúčovým inštitútom v správnom 
konaní. Má závažné procesné dôsledky na práva a povinnosti účastníkov konania. 
S bezchybným doručením písomností je spojený začiatok plynutia rôznych procesných lehôt.  

Orgány verejnej správy každodenne vydávajú veľké množstvo správnych rozhodnutí, 
prostredníctvom ktorých autoritatívne priznávajú fyzickým a právnickým osobám individuálne 
práva alebo ukladajú individuálne povinnosti vo verejnej správe. Okamih doručenia 
rozhodnutia účastníkovi konania má zásadný význam tak pre nadobudnutie právoplatnosti a 
vykonateľnosti tohto rozhodnutia ako aj pre vymedzenie plynutia zákonnej lehoty, v rámci 
ktorej môže účastník konania napadnúť takéto rozhodnutie odvolaním, resp. opravným 
prostriedkom. Doručenie rozhodnutia je teda jednou zo základných podmienok na využitie 
práva podávať proti rozhodnutiu opravné prostriedky, vzdať sa práva na ich podanie, prípadne 
podané opravné prostriedky vziať späť. Ak sa proti rozhodnutiu nemožno odvolať, rozhodnutie 
nadobúda dňom doručenia právoplatnosť..  

V praxi sa ale môže stať, že adresátovi bola písomnosť doručená v rozpore so 
zákonom (písomnosť v takomto prípade nemožno považovať za doručenú, nakoľko neboli 
naplnené podmienky na jej doručenie, správny orgán pochybil pri spôsobe doručovania) alebo 
osobe nebola písomnosť doručená vôbec, napriek tomu, že podľa zákona jej doručená mala 
byť. V obidvoch prípadoch sa jedná o nedoručenie písomnosti. Takáto vada pri doručovaní má 
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dopad na predmetnú písomnosť. Bez riadneho doručenia písomnosti nemožno od adresáta 
žiadať, aby sa správal spôsobom v písomnosti uvedeným. Nesmú sa od neho vyžadovať 
povinnosti, ktoré mu neboli oznámené zákonným spôsobom. Napríklad rozhodnutie, ktoré 
nebolo riadnym spôsobom doručené účastníkovi konania, nespôsobuje voči nemu žiadne 
právne účinky. Takéto rozhodnutie ešte právne nenadobudlo platnosť, právoplatnosť 
a vykonateľnosť. Ak je rozhodnutie vadne doručené (v rozpore so zákonom), pôjde 
o nezákonný postup v konaní (v danom prípade postup pri doručovaní), ktorý môže mať vplyv 
na zákonnosť rozhodnutia. Takéto rozhodnutie môže byť napadnuté opravnými prostriedkami.  

Doručovanie rozhodnutí má pre účastníkov konania zásadný význam aj z toho 
hľadiska, že ak nie sú s rozhodnutím správneho orgánu spokojní, môžu podať žalobu na 
správny súd a domáhať sa preskúmania zákonnosti rozhodnutia. Zákon č. 162/2015 Z. z. 
Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z. (ďalej len zák. č. 162/2015 Z. z.) 
dokonca v ustanovení § 179 upravuje správnu žalobu opomenutého účastníka (osoba, ktorá 
tvrdí, že jej rozhodnutie alebo opatrenie orgánu verejnej správy nebolo doručené, hoci sa s 
ňou ako s účastníkom administratívneho konania malo konať) a zakotvuje postup, keď správny 
súd uznesením rozhodne, že orgán verejnej správy je povinný doručiť opomenutému 
účastníkovi vo veci vydané rozhodnutie/opatrenie. Doručením takéhoto uznesenia orgánu 
verejnej správy sa zo zákona odkladajú účinky napadnutého rozhodnutia/opatrenia, a to až do 
právoplatnosti rozhodnutia  o riadnom opravnom prostriedku, ak je tento podľa osobitného 
predpisu proti napadnutému rozhodnutiu alebo opatreniu prípustný.  

Všeobecná právna úprava doručovania písomností správneho orgánu je obsiahnutá 
v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len správny poriadok). Osobitné zákony však môžu obsahovať špeciálnu úpravu 
doručovania, a to aj v prípade, ak nevylučujú subsidiárnu pôsobnosť správneho poriadku. 
Príkladom je zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov. Naopak, príkladom všeobecne záväzného právneho 
predpisu, ktorý úplne vylučuje aplikáciu správneho poriadku je zákon č. 563/2009 Z. z. 
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len daňový poriadok). Podľa § 163 uvedeného zákona sa správny por iadok 
na daňové konanie nevzťahuje.  

Daňové konanie predstavuje osobitný typ správneho konania, v  ktorom sa rozhoduje 
o právach a povinnostiach daňových subjektov.47 Ukladať povinnosti alebo priznávať práva 
možno len rozhodnutím, ktoré musí byť doručené podľa daňového poriadku, ak tento 
neustanovuje inak.48 Platí tu osobitná (špeciálna) právna úprava doručovania, ktorú sa v rámci 
tohto príspevku pokúsim analyzovať. Na základe tejto analýzy formulujem návrhy možných 
zmien, ktoré by podľa môjho uváženia prispeli k zlepšeniu súčasnej právnej úpravy v zmysle 
zefektívnenia procesu, ako aj k ochrane práv adresátov. S ohľadom na uvedené je základnou 
použitou metódou analytická metóda. Okrem tejto metódy používam metódu komparácie 
(jednak rôznych procesných predpisov v rámci právneho poriadku SR, ale aj slovenskej 
a českej právnej úpravy).  

 
2 DORUČOVANIE PODĽA DAŇOVÉHO PORIADKU 

Doručovanie písomností je upravené v § 30 a nasledujúcich daňového poriadku. 
Daňový poriadok vo svojich ustanoveniach zakotvuje viaceré spôsoby doručovania, a to 
doručenie písomnosti elektronickými prostriedkami, zamestnancami správcu dane, poštovým 
podnikom, iným orgánom (napríklad prostredníctvom ústavu na výkon trestu odňatia slobody 
alebo ústavu na výkon väzby) alebo prostredníctvom verejnej vyhlášky.49  

Správca dane svoje písomnosti doručuje prednostne elektronickými prostriedkami50 
a ak je to účelné a možné, svojimi zamestnancami, a len v prípade, ak nie je možné doručiť 

                                                 
47 § 2 písm. c) daňového poriadku 
48 § 63 ods. 1 daňového poriadku 
49 § 30 až 35 daňového poriadku 
50 Povinnosť správcu dane (daňový úrad, colný úrad, obec) doručovať písomnosti v prvom 
rade elektronickými prostriedkami súvisí s elektronizáciou správy daní. 
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písomnosť jedným z týchto spôsobov, správca dane doručuje písomnosť prostredníctvom 
poskytovateľa poštových služieb, iného orgánu alebo verejnej vyhlášky.51   
 
2.1 Doručovanie elektronickými prostriedkami 

Daňový poriadok upravuje vo svojich ustanoveniach postup správcu dane pri 
doručovaní písomností elektronickými prostriedkami, ako aj doručovanie písomností smerom 
k správcovi dane. Od 1.1.2018 sa totiž povinná elektronická komunikácia vzťahuje na všetky 
právnické osoby zapísané v obchodnom registri a od 1.7.2018 aj na všetky fyzické osoby - 
podnikateľov.52 Správca dane doručuje písomnosti elektronickými prostriedkami aj daňovým 
subjektom, ktoré o to požiadali.53 

Správca dane je povinný doručovať písomnosti elektronickými prostriedkami (t.j. 
doručovať elektronické dokumenty do elektronickej osobnej schránky) osobám, ktorým 
z daňového poriadku vyplýva povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami 
finančnej správe (t.j. Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, daňovým úradom, colným 
úradom a Kriminálnemu úradu finančnej správy54) (ďalej len „osoby povinné doručovať 
elektronicky“)55 a daňovému subjektu, ktorý o to požiada. Elektronické doručovanie, ako 
prioritná forma doručovania písomností správcu dane daňovému subjektu56 predstavuje 
najhospodárnejší a najrýchlejší spôsob doručovania.57 Táto forma doručovania sa považuje 
za doručenie do vlastných rúk, a to v záujme dosiahnutia čo najväčšej efektivity elektronického 
doručovania.58  

Elektronický dokument je doručený okamihom, keď osoba povinná doručovať 
elektronicky alebo osoba, ktorá požiada správcu dane o elektronické doručovanie s prístupom 
do elektronickej osobnej schránky prijme uvedený dokument (je potrebný úkon osoby, ktorej 
je dokument adresovaný). Osoba, ktorej je dokument adresovaný je oprávnená ho prijať počas 
15-tich dní. Zaslaný elektronický dokument sa nepotvrdením prijatia dokumentu do 15 
kalendárnych dní stáva automaticky doručeným posledným dňom tejto lehoty. Platí teda fikcia 
doručenia, a to bez ohľadu na to, či sa osoba, ktorej bol adresovaný, o ňom dozvedela.  

Úprava elektronického doručovania v daňovom poriadku je podobná právnej úprave 
elektronického doručovania v zákone č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. o e-Governmente), najmä čo sa 
týka úpravy fikcie doručenia pri doručovaní do vlastných rúk, dĺžky úložnej lehoty a pod. Zák. 
o e-Governmente však na rozdiel od daňového poriadku rozlišuje medzi doručovaním do 
vlastných rúk a obyčajným doručovaním a podľa toho aj stanovuje odlišnú fikciu doručenia pre 
každú z týchto foriem doručovania. Pri obyčajnom doručovaní sa uplatní fikcia doručenia už 
deň bezprostredne nasledujúci po uložení elektronickej úradnej správy, kým pri doručovaní do 
vlastných rúk platí fikcia doručenia až márnym uplynutím 15-dňovej úložnej lehoty. 59 

Podľa zák. o e-Governmente orgán verejnej moci môže dokonca na návrh adresáta 
rozhodnúť o neúčinnosti elektronického doručenia, ak tento adresát preukáže, že objektívne 

                                                 
51 Uvedené vyplýva z dikcie ustanovenia § 30 ods. 1 a 2 daňového poriadku 
52 Elektronická komunikácia. [online], 2013, [cit. 18.09.2018]. Dostupné na internete: 
˂https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia> 
53 § 32 ods. 3 daňového poriadku 
54 § 2 ods. 2 zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov 

a colníctva v znení neskorších predpisov Finančná správa. [online], 2014, [cit. 18.09.2018]. 
Dostupné na internete: ˂https://www.financnasprava.sk/sk/financna-sprava> 
55 § 14 daňového poriadku. 
56 § 30 ods. 1 daňového poriadku 
57 KUBINCOVÁ, S.: Daňový poriadok: komentár. 1. vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2015, s. 191. 
58 Dôvodová správa k zákonu č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. [online], 2010, [cit. 19.09.2018]. 
Dostupné na internete: ˂http://www.epi.sk/dovodova-sprava/Dovodova-sprava-k-zakonu-c-
563-2009-Z-z.htm> 
59 § 32 ods. 5 písm. b) a c) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 
v znení neskorších predpisov 

https://www.financnasprava.sk/sk/aktualne-dan-clo/faq/elektronicka-komunikacia
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nemohol prevziať elektronickú úradnú správu z dôvodu, ktorý nenastal na jeho strane alebo 
jeho pričinením, alebo na jeho strane nastali také dôvody, ktoré mu objektívne neznemožnili 
prevziať elektronickú úradnú správu, avšak takéto prevzatie by bolo spojené s nepomernými 
ťažkosťami, ktorých prekonanie od neho nie je spravodlivé požadovať. Zák. o e-Governmente 
zakotvuje aj možnosť orgánu verejnej moci, ktorý rozhoduje o neúčinnosti elektronického 
doručenia, rozhodnúť o odklade účinkov elektronického doručenia do rozhodnutia vo veci 
samej, ak adresátovi hrozí vážna ujma a ak odkladom nevznikne ujma na právach iných osôb 
nadobudnutých v dobrej viere alebo poškodenie verejného záujmu prevyšujúce ujmu hroziacu 
adresátovi.60 Ak orgán verejnej moci rozhodol, že elektronické doručenie je neúčinné, 
elektronická úradná správa sa považuje za doručenú dňom, keď rozhodnutie o neúčinnosti 
elektronického doručenia nadobudlo právoplatnosť.61   
 Vyslovenie neúčinnosti doručenia pripúšťa aj český Zákon č. 300/2008 Sb. o 
elektronických úkonoch a autorizovanej konverzii dokumentov, a to za splnenia podmienok 
stanovených daňovým řádem (§ 17 ods. 5 zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonoch 
a autorizovanej konverzii dokumentov v spojení s § 48 daňového řádu). 
 
2.2 Miesto doručenia 

Ak sa nejedná o doručovanie písomností elektronickými prostriedkami, rozhodujúcou 
pre doručenie písomnosti je pre správcu dane adresa na území členských štátov Európskej 
únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorú 
mu daňový subjekt oznámil, pričom to nemusí byť adresa jeho trvalého pobytu, resp. adresa 
jeho sídla. Správca dane doručuje daňovému subjektu písomnosti prioritne na túto adresu. 
V prípade, že daňový subjekt adresu pre doručovanie písomností správcovi dane neoznámil, 
správca dane doručuje písomnosti fyzickej osobe na adresu jej trvalého pobytu a právnickej 
osobe na adresu jej sídla (ďalej aj ako miesto doručenia). Uvedené však neplatí pri osobnom 
doručení písomnosti, napr. zamestnancom správcu dane na obecnom úrade. Ustanovenie § 
30 ods. 4 výslovne neviaže osobnú formu doručenia písomnosti na miesto doručenia.  

Osobitosťou úpravy doručovania v daňovom poriadku je, že písomnosť určená do 
vlastných rúk sa považuje za doručenú (v deň jej vrátenia správcovi dane), ak ide o také miesto 
doručenia, na ktoré nemožno doručiť písomnosť určenú do vlastných rúk. Zásielka sa 
z uvedenej adresy vráti s poznámkou „adresát neznámy“. V uvedenom prípade sa uplatní 
fikcia doručenia podľa § 31 ods. 4 daňového poriadku. Neskúma sa, či sa osoba na tejto 
adrese zdržiava. Obdobnú právnu úpravu obsahuje aj zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný 
poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len Trestný poriadok). Písomnosť sa považuje 
za doručenú adresátovi (v deň jej vrátenia orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu), ak 
sa zásielka vráti z adresy, ktorú adresát na účely doručovania uviedol, s tým, že adresát je 
neznámy.62 

 
2.3 Doručovanie do vlastných rúk 

Podľa daňového poriadku sa do vlastných rúk doručuje v troch prípadoch: 
- ak ide o písomnosť, o ktorej to daňový poriadok výslovne ustanovuje (napríklad 

predvolanie podľa § 20 ods. 1 daňového poriadku) 
- v prípadoch, ak je deň doručenia písomnosti rozhodujúci pre začiatok plynutia lehoty, ktorej 

nesplnenie by pre adresáta mohlo byť spojené s právnou ujmou (napríklad rozhodnutie 

o vyrubení dane, proti ktorému možno podať opravný prostriedok) 
- ak tak určí správca dane (písomnosti, ktoré sú z pohľadu správcu dane dôležité).  

Pre účinnosť doručenia do vlastných rúk je potrebné, aby správca dane použil obálku 
s opakovaným doručením, nakoľko pri doručovaní písomnosti do vlastných rúk sa môže stať, 
že doručovateľ adresáta v mieste doručenia nezastihne. V takom prípade je doručovateľ 
povinný upovedomiť adresáta, že písomnosť príde doručiť znovu v určený deň a hodinu. 
Obálka s opakovaným doručením je teda potrebná z dôvodu, aby bol dodržaný postup pri 
doručovaní upravený v § 31 ods. 2 a 3 daňového poriadku. V prípade doručovania do 

                                                 
60 § 33 ods. 5 zák. o e-Governmente 
61 § 33 ods. 8 zák. o e-Governmente 
62 § 65 ods. 4 Trestného poriadku 
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vlastných rúk nemôže doručovateľ písomnosť odovzdať inej osobe ako adresátovi. Adresát je 
povinný vlastnoručne svojím podpisom potvrdiť prevzatie písomnosti.  

Tiež môže nastať prípad, že adresát odmietne prijať písomnosť. Aj napriek tejto 
skutočnosti sa však písomnosť bude považovať za doručenú, a to dňom, keď bolo jej prijatie 
odmietnuté, pričom doručovateľ je povinný o tom adresáta poučiť. V uvedenom prípade však 
treba zdôrazniť, že účinky doručenia nastanú, len ak je odmietnutie bezdôvodné. Čo ale 
v prípade, ak adresát uvedie nejaký dôvod, prečo odmieta prijať doručovanú písomnosť, a to 
bez ohľadu na to, či by bol podstatný alebo nepodstatný? Napríklad uvedie, že písomnosti 
odoslané správcom dane zásadne nepreberá. Daňový poriadok už takúto situáciu nerieši.63 

 Inštitút odmietnutia prijatia písomnosti upravuje aj český daňový řád, ktorý ale 
odmietnutiu prijatia písomnosti prisudzuje účinky doručenia bez ohľadu na to, či adresát nejaký 
dôvod uviedol alebo nie. Ak adresát odoprie písomnosť prijať, táto písomnosť sa považuje za 
doručenú dňom, keď bolo jej prijatie odopreté. Na rozdiel od slovenského daňového poriadku, 
daňový řád úplne vylučuje možnosť adresáta odôvodnene odmietnuť prijať písomnosť od 
správcu dane. Z uvedeného teda usudzujem, že slovenská právna úprava inštitútu odmietnutia 
prijatia písomnosti v daňovom poriadku je síce nedostatočná, ale v porovnaní s českou 
právnou úpravou, je pre adresáta spravodlivejšia a menej prísnejšia. 
 
2.4 Náhradné doručenie 

Daňový poriadok v prípade doručovania písomnosti do vlastných rúk pripúšťa tzv. 
náhradné doručenie, ktoré spočíva v tom, že ak doručovateľ adresáta (fyzickú osobu/ osobu 
oprávnenú prijímať písomnosti za právnickú osobu) v mieste doručenia nezastihne, 
upovedomí ho vhodným spôsobom, že písomnosť príde doručiť znovu v určený deň a hodinu. 
Ak bude aj nový pokus o doručenie bezvýsledný, uloží doručovateľ písomnosť na pošte 
a adresáta o tom vhodným spôsobom vyrozumie (napr. nechá oznámenie) s tým, že si môže 
zásielku vyzdvihnúť v lehote 18 dní. Ak si adresát písomnosť uloženú na pošte nevyzdvihne 
vôbec, správca dane bude považovať písomnosť za doručenú uplynutím 15. dňa od uloženia 
zásielky, aj keby ju pošta vrátila ako nevyzdvihnutú po márnom uplynutí 18. dňa od jej uloženia. 
Ide o tzv. fikciu doručenia, pretože podľa zákona písomnosť sa považuje za doručenú, hoci 
tomu tak v skutočnosti nie je. Úpravou tzv. náhradného doručovania zákonodarca nepochybne 
sledoval cieľ zabrániť snahám adresátov bezdôvodným nepreberaním zásielok spôsobiť 
prieťahy v konaní alebo dokonca zmariť konanie.  

V prípade náhradného doručenia platí odberná lehota stanovená daňovým poriadkom, 
a tá je 15-dňová. Správca dane nemôže akceptovať prevzatie písomnosti v odbernej lehote 
podľa poštových podmienok, ktorá je 18 kalendárnych dní.64 Po uplynutí 18-dňovej odbernej 
lehoty vráti pošta zásielku späť správcovi dane. Správca dane musí postupovať v zmysle 
daňového poriadku a v prípade náhradného doručenia, či už fyzickej alebo právnickej osobe, 
považovať za deň doručenia 15-ty deň od jej uloženia, aj keď by si adresát zásielku prevzal 
napr. 17-ty deň na pošte.  
V prípade, ak si adresát vyhradí doručovanie zásielok do poštového priečinku alebo ak si 
adresát na základe dohody preberá zásielky na pošte a nemá pridelený priečinok (v takom 
prípade je odovzdávacím miestom zásielok priehradka pošty) rovnako platí, že správca dane 
musí postupovať v zmysle daňového poriadku, tzn., že ak si adresát nevyzdvihne písomnosť 
do 15 dní od jej uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 

Vzhľadom na uvedené, za úvahu stojí možné zosúladenie odbernej lehoty zakotvenej 
v daňovom poriadku s odbernou lehotou podľa poštových podmienok. Nebolo by pre 
adresátov spravodlivejšie, keby si mohli svoje zásielky reálne prevziať na pošte počas plynutia 
18-dňovej odbernej lehoty a predísť tak fikcii doručenia? K uvedenému príkladmo uvádzam 

                                                 
63 Soňa Kubincová uvádza, že k takejto situácii môže dôjsť len v prípade, ak sa doručuje 
zamestnancami správcu dane, resp. ak sa doručuje do vlastných rúk. KUBINCOVÁ, S.: 
Daňový poriadok: komentár. 1. vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2015, s. 192. 
64 Poštové podmienky - Všeobecná časť (Vnútroštátny styk). [online], 2013, [cit. 10.07.2018]. 
Dostupné na internete: ˂ https://www.posta.sk/subory/36961/postove-podmienky-vseobecna-
cast-vnutrostatny-styk.pdf>; § 35 ods. 2 daňového poriadku 
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novelu správneho poriadku, zákon č. 149/2017 Z. z.65, ktorá s účinnosťou od 1. júla 2017 
zaviedla novú fikciu doručenia písomnosti do vlastných rúk, čím sa zjednotila právna úprava 
okamihu uplatnenia fikcie doručenia vo vzťahu ku všetkým účastníkom konania. Za deň 
doručenia písomnosti sa považuje deň vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu. 
Uvedenou novelou sa zároveň prispelo k zníženiu súčasnej roztrieštenosti právnej úpravy 
fikcie doručenia. K uvedenému podotýkam, že aj v civilnom konaní sa uplatňuje fikcia plne 
zohľadňujúca skutočný deň prevzatia písomnosti.66  
 
2.5 Zdržiavanie sa adresáta v mieste doručenia 

Z rozhodovacej činnosti súdov vyplýva67, že v praxi vznikajú problémy pri doručovaní 
písomností adresátom do vlastných rúk, a to v súvislosti s absenciou podmienky „zdržiavania 
sa adresáta v mieste doručenia“ v daňovom poriadku. Podľa aktuálnej právnej úpravy 
doručovania do vlastných rúk obsiahnutej v § 31 uvedeného zákona, ktorá už na rozdiel od 
predchádzajúceho zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách 
v sústave územných finančných orgánov (ďalej len zák. č. 511/1992 Zb.)68 nepozná termín 
„zdržiavanie sa v mieste doručenia", totiž správca dane už nemá povinnosť overovať a 
preukazovať, či sa adresát v čase doručovania zásielok na adrese nahlásenej správcovi dane 
fakticky zdržiaval, resp. nezdržiaval.69 V prípade, že sa adresát v mieste doručenia nezdržiaval 
(bol napríklad hospitalizovaný) a správcovi dane to príde oznámiť až po správoplatnení 
rozhodnutia, správca dane na túto skutočnosť neprihliada.  
 Uvedená právna úprava je podľa môjho názoru príliš prísna. Vôbec nepočíta s 
možnosťou, že si adresát zo závažného dôvodu nemohol uloženú písomnosť v odbernej 
lehote vyzdvihnúť a oboznámiť sa s ňou. Naopak, daňový řád s takouto možnosťou počíta. 
Dáva daňovému subjektu možnosť využiť inštitút neúčinnosti doručenia. Ak bol deň fiktívneho 
doručenia písomnosti dňom, od ktorého sa odvodzoval začiatok plynutia lehoty k vykonaniu 
nejakého úkonu, potom možno plynutie tejto lehoty obnoviť prostredníctvom vyslovenia 
neúčinnosti doručenia takejto písomnosti podľa § 48 daňového řádu. V dôsledku vyslovenia 
neúčinnosti doručenia beží lehota, ktorej začiatok bol pôvodne určený fiktívnym doručením 
písomnosti, znovu, bez ohľadu na to, či  táto lehota už uplynula alebo ešte stále beží. Ak v deň 
doručenia rozhodnutia vyslovujúceho neúčinnosť pôvodného fiktívneho doručenia bola lehota 
už zmeškaná, následky márneho uplynutia pôvodnej lehoty zanikajú ex tunc- od začiatku 
(spätná anulácia ex tunc). Napríklad, ak správca dane zaslal daňovému subjektu platobný 
výmer na pokutu z dôvodu, že nebolo včas podané následné kontrolné hlásenie, môže daňový 
subjekt podať správcovi dane žiadosť o vyslovenie neúčinnosti doručenia. V prípade 
vyslovenia neúčinnosti doručenia začne daňovému subjektu po oznámení rozhodnutia 
o vyslovení neúčinnosti doručenia plynúť nová lehota na reakciu na výzvu ku kontrolnému 
hláseniu (na podanie následného kontrolného hlásenia). Pre úspešnosť tejto žiadosti musia 
byť kumulatívne splnené až dve podmienky, a to závažný dôvod a zároveň nepredvídateľnosť 
takého dôvodu. Môže ísť napríklad o úraz s bezvedomím, nehodu a pod., v žiadnom prípade 
dôvodom pre vyslovenie neúčinnosti doručenia nebude plánovaná dlhodobá dovolenka atď. 
Uvedené vyplýva aj z dôvodovej správy k daňovému řádu, kde je uvedené, že sa nemožno 
úspešne domáhať neúčinnosti doručenia pre obyčajnú neprítomnosť. Napriek tomu, že 
podmienky úspešnosti žiadosti o vyslovenie neúčinnosti doručenia nastavil český 
zákonodarca celkom prísne, možno túto právnu úpravu považovať za plne rešpektujúcu práva 
adresáta.  

Inštitút neúčinnosti doručenia slúži k zmierneniu možných negatívnych dopadov fikcie 
doručenia. Pre osoby, ktorým správca dane doručuje dokumenty by bolo spravodlivé, keby 
mali možnosť dovolať sa neúčinnosti doručenia v prípade, keď sa nemohli s obsahom 
dokumentu zo závažných (prípadne aj vopred nepredvídateľných) dôvodov oboznámiť, 

                                                 
65 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov 
66 § 111 ods. 3 zákona  č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zák. č. 87/2017 Z. 
z. 
67 napr. Uznesenie NS SR, sp. zn.: 3Sžf/22-31/2014 zo dňa 19.05.2015  
68 § 17 zák. č. 511/1992 Zb. 
69 Rozsudok NS SR, sp. zn.: 4Sžfk/52/2017 zo dňa 3. júla 2018 
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napríklad v prípade úrazu či nehody a náhlej hospitalizácie alebo v prípade vzatia do väzby 
a pod. a zlepšiť si tak svoje procesné postavenie napríklad podaním zmeškaného úkonu.  
 
2.6 Doručovanie mimo územia Slovenskej republiky 

Daňový poriadok upravuje aj doručovanie písomností osobám, ktoré majú sídlo, resp. 
bydlisko mimo územia Slovenskej republiky. Ak je správcovi dane známe bydlisko alebo sídlo 
adresáta v zahraničí, správca dane doručuje písomnosť priamo na túto adresu. Ak sa doručuje 
písomnosť do vlastných rúk, zašle sa písomnosť na medzinárodnú návratku alebo sa doručuje 
prostredníctvom medzinárodného dožiadania podľa osobitných predpisov, napríklad podľa 
zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 442/2012 Z. z.). V prípade doručovania 
prostredníctvom medzinárodného dožiadania sa doručuje prostredníctvom príslušného 
orgánu, pričom príslušným orgánom Slovenskej republiky je Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky alebo ním určený iný orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.70 Ak 
si však takýto adresát určil zástupcu na doručovanie, správca dane doručuje písomnosti 
tomuto zástupcovi.71  

Daňový subjekt, príp. jeho zákonný zástupca alebo jeho opatrovník sa môže dať 
zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí, pričom si môže zvoliť zástupcu s trvalým pobytom 
alebo sídlom na území členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou 
Dohody o Európskom hospodárskom priestore t.j. Lichtenštajnsko, Island, Nórsko (ďalej len 
„členský štát“), alebo zástupcu s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia členského štátu. 
V druhom prípade si však tento zástupca musí zvoliť zástupcu na doručovanie s trvalým 
pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky.72 V prípade, že si túto povinnosť 
nesplní, správca dane nie je povinný doručovať písomnosti (t.j. odosielať ich). Písomnosti sa 
budú ukladať u správcu dane s účinkami doručenia v deň ich vydania.73 Táto  povinnosť 
rovnako platí pre daňový subjekt, ktorý má registračnú povinnosť, a zároveň trvalý pobyt alebo 
sídlo mimo územia členského štátu. V opačnom prípade sa budú písomnosti ukladať u správcu 
dane s účinkami doručenia v deň ich vydania.74 

V súvislosti s doručovaním písomností správcom dane adresátom do cudziny priamo 
prostredníctvom pošty si dovoľujem pripomenúť, že Slovenská republika dňa 29. mája 2013 
podpísala Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach (ďalej aj 
ako dohovor). S dohovorom vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 
743 zo dňa 4. septembra 2013 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 
7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Ratifikovaný bol 31. 
októbra 2013.75 Predmetom dohovoru je poskytovanie si vzájomnej administratívnej pomoci 
v daňových záležitostiach. Táto administratívna pomoc zahŕňa okrem iného aj doručovanie 
písomností. 

Doručovanie písomností ako forma administratívnej pomoci sa využíva vo všetkých 
fázach daňového konania. Doručovanie písomností je upravené v čl. 17 dohovoru. Podľa 
odseku 3 tohto článku môže zmluvná strana doručiť písomnosti priamo prostredníctvom pošty 
osobe, ktorá sa nachádza na území druhej zmluvnej strany. V prípade absencie tejto možnosti 
v medzinárodnej zmluve sa potom treba zamyslieť, či doručovanie písomností adresátom do 

                                                 
70 Príloha B Oznámenia č. 461/2013 Z. z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a 
európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o vzájomnej administratívnej 

pomoci v daňových záležitostiach § 2 zák. č. 442/2012 Z. z. 
71 § 9 ods. 2 a § 34 ods. 1 a 2 daňového poriadku 
72 § 9 ods. 2 daňového poriadku 
73 § 9 ods. 2 daňového poriadku 
74 § 9 ods. 11 daňového poriadku Správa daní – daňový poriadok. Financie a hospodárstvo. 
[online], 2015, [cit. 18.09.2018].  
Dostupné na internete:  
˂https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_sprava-dani-danovy-poriadok> 
75 Oznámenie č. 461/2013 Z. z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych 
záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci v 
daňových záležitostiach 
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cudziny priamo prostredníctvom pošty, bez zapojenia orgánov tohto štátu, nepredstavuje 
zásah do suverenity cudzieho štátu.  

V súvislosti s uvedeným si dovoľujem pripomenúť uznesenie NS SR, sp. zn.: 
7Sžsk/27/2017 zo dňa 27.09.2017, v ktorom sa uvádza, že keď správny orgán doručuje 
písomnosť adresátovi do cudziny priamo prostredníctvom pošty, mal by tak robiť len za 
podmienky existencie medzinárodnej právnej úpravy styku medzi Slovenskou republikou 
a štátom doručenia, ktorá takéto doručovanie výslovne dovoľuje. Podľa Trestného poriadku 
doručovanie písomnosti osobe v cudzine poštou je možné, iba ak to dovoľuje medzinárodná 
zmluva.76 Taktiež podľa zák. č. 162/2015 Z. z. doručovanie do cudziny vykoná správny súd 
podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Ak písomnosť podľa 
medzinárodnej zmluvy možno zaslať priamo prostredníctvom poštovej služby, správny súd je 

povinný zaslať ju doporučene s doručenkou inak sa doručenie na žiadosť predsedu senátu 
uskutoční prostredníctvom orgánov cudzieho štátu uvedených v medzinárodnej zmluve.77 

Zákonodarca pamätal aj na prípady, kedy písomnosť adresátovi nemožno mimo 
územia Slovenskej republiky doručiť a zakotvil do daňového poriadku fikciu doručenia v deň 
vrátenia nedoručenej písomnosti správcovi dane.78 Správca dane má zároveň možnosť 
rozhodnutím ustanoviť zástupcu daňovému subjektu, ktorému sa nepodarilo doručiť 
písomnosť na známu adresu mimo územia Slovenskej republiky.79  V tejto súvislosti si pre 
porovnanie dovoľujem uviesť, že podľa ust. § 16 ods. 2 správneho poriadku, ak sa účastníkovi 
nepodarí doručiť písomnosť na známu adresu v cudzine a účastník nemá zástupcu, správny 
orgán je povinný ustanoviť mu opatrovníka. V správnom poriadku totiž nie je v prípade 
doručovania do cudziny zakotvená fikcia doručenia, čo je podľa môjho názoru škoda, nakoľko 
by sa tak predišlo prieťahom v konaní, a taktiež problémom spojeným s výberom opatrovníka. 
 
2.7 Doručovanie verejnou vyhláškou 

Ďalším zo spôsobov doručovania, ktoré zakotvuje daňový poriadok, je doručovanie 
verejnou vyhláškou. Inštitút doručenia písomnosti verejnou vyhláškou môže správca dane 
aplikovať len pri doručovaní písomnosti fyzickej alebo právnickej osobe, ktorej pobyt, resp. 
sídlo mu nie je známy (pobyt, resp. sídlo adresáta sa nepodarilo správcovi dane zistiť ani 
napriek vykonanému úradnému šetreniu, napr. register obyvateľov neposkytol žiadnu adresu 
trvalého pobytu fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby je vymazané z OR).80 Ide vlastne 
o upovedomenie adresáta prostredníctvom vyvesenia oznámenia o mieste uloženia 
písomnosti s jej presným označením81 na dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, ktoré 
vykoná na žiadosť správcu dane obec, v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta. Obec 
potvrdí dobu vyvesenia, pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 

                                                 
76 § 534 Trestného poriadku 
77 § 74 zák. č. 162/2015 Z. z. 
78 § 34 ods. 3 daňového poriadku 
79 § 9 ods. 6 daňového poriadku 
80 Pre porovnanie, podľa daňového řádu sa verejnou vyhláškou písomnosť doručuje  nielen 
osobe neznámeho pobytu alebo sídla (ak tejto osobe nie je ustanovený zástupca), ale aj 
osobe, ktorá nie je známa alebo tiež v konaní, v ktorom sa doručuje veľkému alebo neurčitému 
počtu adresátov.   
81 Uznesenie Okresného súdu Partizánske zo dňa 10.03.2015, sp. zn.: 5Er/693/2013: „Presné 
označenie rozhodnutia znamená jeho definovanie takými jeho náležitosťami, ktoré zabezpečia 
jeho odlíšenie od iných rozhodnutí správcu dane v tom istom daňovom konaní alebo v iných 
daňových konaniach. Je preto potrebné vychádzať z ustanovení § 63 ods. 3 zákona č. 
563/2009 Z. z., ktoré obsahujú náležitosti rozhodnutia. Podľa názoru tunajšieho súdu takými 
náležitosťami zabezpečujúcimi odlíšenie od iných rozhodnutí správcu dane sú označenie 
orgánu, ktorý vydal rozhodnutie, označenie čísla konania, čísla platobného výmeru / 
rozhodnutia, dátumu rozhodnutia a mena, priezviska a adresy pobytu osoby, ktorej sa 
rozhodnutie doručovalo.“  
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Oznámenie o mieste uloženia písomnosti vyvesí správca dane súčasne aj vo svojom sídle.82 
Oznámenie sa teda vyvesí až na dvoch miestach.83  

V prípade doručenia verejnou vyhláškou sa nejedná o doručenie v pravom zmysle 
slova, ale nastáva iba právna fikcia doručenia, nakoľko v skutočnosti nedochádza 
k odovzdaniu písomnosti účastníkovi konania. Písomnosť sa doručí len formálne, nakoľko 
adresát sa vo väčšine prípadov o doručení písomnosti takýmto spôsobom v pätnásťdňovej 
lehote dozvie len výnimočne. Je veľmi malá pravdepodobnosť, že účastník konania, ktorého 
pobyt nie je známy si príde oznámenie o mieste uloženia písomnosti prečítať napríklad na 
úradnú tabuľu obce.84 Uvedený spôsob doručovania využíva správca dane na riešenie 
problému neznámeho pobytu, resp. sídla adresáta, s ktorým treba komunikovať.  

Daňový poriadok taktiež umožňuje správcovi dane rozhodnutím ustanoviť zástupcu 
daňovému subjektu, ktorého pobyt nie je známy alebo tiež právnickej osobe, ktorej nie je 
možné doručiť písomnosť na adresu sídla uvedeného v obchodnom registri alebo v inom 
registri a jej iná adresa nie je správcovi dane známa. Vyžaduje sa však predchádzajúci súhlas 
navrhovaného zástupcu.85 Daňový poriadok však už nešpecifikuje, koho môže správca dane 
za zástupcu ustanoviť. Aké vlastnosti, predpoklady by mala mať takáto osoba. V uvedenom 
prípade sa plne stotožňujem s názorom prezentovaným Soňou Kubincovou, ktorá uvádza, že 
„zástupca ustanovený správcom dane by mala byť vždy taká osoba, ktorá má dostatočné 
odborné, prípadne aj kvalifikačné predpoklady na vykonávanie zastúpenia pri správe daní. 
Takouto osobou je určite daňový poradca, prípadne advokát.“ 86 

 
3 ZÁVER   

Po vykonanej analýze súčasnej právnej úpravy doručovania v daňovom poriadku 
možno konštatovať, že táto právna úprava obsahuje viacero inštitútov, účelom ktorých je 
najmä ochrana plynulosti priebehu daňového konania ako takého, napr. fikcia doručenia, 
doručovanie verejnou vyhláškou, ustanovenie zástupcu na doručovanie, a pod., nakoľko vo 
veľa prípadoch správca dane nemá možnosť doručiť písomnosť iným spôsobom. Pozitívne 
hodnotím najmä fikciu doručenia v prípade, keď písomnosť adresátovi nemožno mimo územia 
Slovenskej republiky doručiť. Uvedené inštitúty napomáhajú k splneniu povinnosti správcu 
dane doručiť písomnosť. V tejto súvislosti za osobitný klad považujem stanovenú povinnosť 
primárne doručovať písomnosti elektronickými prostriedkami. Pozitívne hodnotím aj to, že 
daňový poriadok zakotvuje viacero spôsobov na doručenie písomností.  

Na druhej strane si však myslím, že súčasná právna úprava doručovania v daňovom 
poriadku je pre adresátov príliš prísna. Pri doručovaní písomností správcom dane fyzickým 
a právnickým osobám do vlastných rúk by mal náš zákonodarca myslieť aj na prípady, kedy si 
adresát nemohol uloženú písomnosť z vážneho dôvodu v odbernej lehote prevziať. Príkladom 
novej právnej úpravy by mohol byť daňový řád, ktorý zakotvuje možnosť adresáta požiadať 
správcu dane, ktorý písomnosť doručil, o vyslovenie neúčinnosti doručenia, ak si zo závažného 
a vopred nepredvídateľného dôvodu nemohol uloženú písomnosť v stanovenej lehote 
vyzdvihnúť. Rovnako v prípade elektronického doručovania by bolo spravodlivé, keby osoby, 
ktorým správca dane doručuje elektronické dokumenty do ich elektronickej osobnej schránky 
mali možnosť dovolať sa neúčinnosti doručenia v prípade, keď sa zo závažných dôvodov 
nemohli s obsahom elektronického dokumentu v úložnej lehote oboznámiť.  

                                                 
82 Dôvodová správa k zákonu č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. [online], 2010, [cit. 24.08.2018]. 
Dostupné na internete: ˂http://www.epi.sk/dovodova-sprava/Dovodova-sprava-k-zakonu-c-
563-2009-Z-z.htm>; § 35 ods. 2 daňového poriadku 
83 Podľa daňového řádu (§ 49) sa verejná vyhláška vyvesí na úradnej tabuli správcu dane 
a zároveň verejnú vyhlášku zverejní obecný úrad v mieste adresátovho posledného známeho 
pobytu alebo sídla, poprípade obecný úrad, v ktorého územnej pôsobnosti sa nachádza 
predmet dane. Správca dane zároveň zverejní verejnú vyhlášku aj spôsobom umožňujúcim 
diaľkový prístup.  
84 VAČOK, J.: Vybrané inštitúty ochrany zákonnosti v prvostupňovom správnom konaní. 1. 
vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014, s. 143. 
85 § 9 ods. 6 a 7 daňového poriadku 
86 KUBINCOVÁ, S.: Daňový poriadok: komentár. 1. vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2015, s. 73. 
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Za úvahu podľa môjho názoru stojí aj zosúladenie odbernej lehoty zakotvenej 
v daňovom poriadku s odbernou lehotou podľa poštových podmienok, aby si mohli adresáti 
svoje zásielky reálne prevziať na pošte počas plynutia 18-dňovej odbernej lehoty a predísť tak 
fikcii doručenia. Nakoľko sa doručenie neviaže na vrátenie zásielky správcovi dane, úvaha 
adresáta o možnosti predĺženia lehoty neskorším prevzatím zásielky ho tak môže poškodiť. 
Nová právna úprava fikcie doručenia (dňom vrátenia nedoručenej zásielky správcovi dane) by 
tak prispela aj k zníženiu súčasnej roztrieštenosti právnej úpravy fikcie doručenia.   

V čom vidím nedostatočnosť súčasnej právnej úpravy doručovania v daňovom 
poriadku? Nedoriešená je napríklad otázka zástupcu. Daňový poriadok obsahuje možnosť 
správcu dane ustanoviť zástupcu daňovému subjektu napríklad z dôvodu, že jeho pobyt nie je 
známy,87avšak už nešpecifikuje, koho môže správca dane za zástupcu ustanoviť.  

Bez povšimnutia nemôže zostať ani to, ako je v daňovom poriadku upravené, keď 
adresát odmietne prijať písomnosť. Písomnosť sa bude považovať za doručenú dňom, keď 
bolo prijatie odmietnuté. Účinky doručenia však nastanú, len ak je odmietnutie bezdôvodné. 
Daňový poriadok nerieši situáciu, keď adresát uvedie dôvod, prečo odmieta prijať písomnosť, 
a to bez ohľadu na to, či by bol podstatný alebo nepodstatný.   

Vzhľadom na vyššie uvedené by bolo vhodné, aby cestou legislatívnych zmien boli 
odstránené slabé miesta súčasnej právnej úpravy doručovania v daňovom poriadku. 
Navrhované zmeny by podľa môjho uváženia prispeli k zlepšeniu súčasnej právnej úpravy 
v zmysle zefektívnenia procesu, ako aj k ochrane práv adresátov.  
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Abstract: The author in his article deals with fictive negative decisions which are still to be 

found in the current version of Czech Act No. 123/1998 Coll., on the right to environmental 
information (hereinafter referred to as „InfZŽp“). Firstly, he makes a general theoretical 
introduction expounding administrative law doctrine conclusions and judicature on individual 
administrative acts, inactivity, and fictive decisions. Subsequently, the author makes a 
thorough analysis of the provision of Article 9 paragraph 3 InfZŽp. He also mentions basic 
differences in comparison with already invalidated regulation of fictive decisions in Act No. 
106/1999 Coll., on free access to information (hereinafter referred to as „InfZ“) as well as some 
differences deriving from application of Slovak Act No. 211/2000 Coll., on free access of 
information and on amendments and supplements to certain acts (Freedom of Information Act, 
hereinafter referred to as „SInfZ“) in the article. 
 
Abstrakt: Autor se ve svém příspěvku bude zabývat fikcí negativních rozhodnutí, kterou je 

možné stále nalézt v aktuální podobě českého zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace 
o životním prostředí (dále jen „InfZŽp“). Začne obecnějším teoretickým úvodem, kde přiblíží 
závěry nauky správního práva a judikaturu ohledně správních rozhodnutí, nečinnosti a 
fiktivních rozhodnutí. Následně provede podrobný rozbor ustanovení § 9 odst. 3 InfZŽp. 
V příspěvku autor také zmíní i základní rozdíly v porovnání s již zrušenou úpravou fiktivních 
rozhodnutí v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) a 
některé rozdíly při aplikaci slovenského zákona č. 211/2000 Z. z., o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií, dále jen 
„SInfZ“). 
 
Keywords: Fictive decision, individual administrative act, legal fiction, inactivity of 

administrative authority, defence against inactivity 
 
Klíčová slova: Fiktivní rozhodnutí, individuální správní akt, právní fikce, nečinnost správního 

orgánu, obrana proti nečinnosti 
 
 
1 ÚVOD 

Jednou z častých činností správních orgánů je vrchnostenské rozhodování o právech 
a povinnostech formou správních rozhodnutí. Někdy se ovšem stane, že správní orgán ve 
stanovené lhůtě nerozhodne, a to buď vůbec, nebo v části věci, ať už jsou jeho důvody jakékoli. 
Následující příspěvek se zaměřuje právě na posledně popsané situace. Možností, jak řešit 
nečinnost správního orgánu je vícero, ale hlavní pozornost příspěvku, jak už jeho název 
napovídá, se soustředí na fiktivní rozhodnutí, tedy na individuální správní akty, které ve 
vnějším světě vyvolávají právní účinky, nicméně vůbec fyzicky neexistují. 

V první kapitole příspěvku se snažím o stručné přiblížení skutečných (ve významu 
reálně existujících) rozhodnutí poukázáním na právní úpravu jejich vydávání, stejně jako na 
jejich základní pojmové znaky. Kapitola druhá se pak soustředí obecně na nečinnost jako na 
jev vyskytující se ve veřejné správě a seznamuje čtenáře s jednotlivými prostředky obrany proti 
ní. V rámci kapitoly třetí se už pozornost přesouvá ryze k fiktivním rozhodnutím. Je poukázáno 
na jejich smysl a postavení v systému prostředků ochrany před nečinností, stejně jako je 
provedena jejich obecnější charakteristika, pokud jde o jejich členění a vlastnosti. Pozornost 
je v této kapitole věnována i důsledkům následné aktivity správního orgánu po vzniku fikce a 
soudnímu přezkumu. V poslední kapitole se důkladně soustředím na právní úpravu vydávání 
fiktivních zamítavých rozhodnutí v InfZŽp. Je proveden rozbor aplikačního rámce daného 
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ustanovení a zdůrazněny jednotlivé lhůty klíčové pro správní orgány i pro žadatele, pokud se 
chce v takovém případě efektivně bránit. Stranou pozornosti nezůstanou ani jednotlivé 
možnosti rozhodování odvolacího správního orgánu, resp. postup v případě, kdy bude nečinný 
i on. 
 
2 „SKUTEČNÁ“ ROZHODNUTÍ Z POHLEDU NAUKY SPRÁVNÍHO PRÁVA 

Standardním výsledkem správního řízení je vydání individuálního správního aktu 
(správního rozhodnutí).88 Správní rozhodnutí má celkem 5 základních pojmových znaků.89 
Předně je proces vydávání správních rozhodnutí upraven zákonem, zejména SŘ, který stanoví 
podmínky pro vydání správního rozhodnutí a jeho náležitosti. Jindy nelze individuální správní 
akty vydávat, tedy musí jít o postup intra legem.90 Obsahem takového rozhodnutí je potom 
jednostranný autoritativní výrok o právech a povinnostech subjektů stojících mimo systém 
veřejné správy, vůči nimž se nachází rozhodující správní orgán ve vrchnostenském postavení. 
Typické pro správní rozhodnutí je to, že se týká konkrétní věci a vztahuje se na konkrétní 
v něm určené adresáty. Individuální správní akt je pro své adresáty závazný a vykonatelný 
(účinný a – stanovuje-li povinnost k plnění – i vynutitelný). 

Jak už jsem naznačil, správní rozhodnutí, vzhledem k tomu, že se jím mnohdy citelně 
zasahuje do právní sféry adresátů, vyžaduje určitou kvalitu. Pokud jde o náležitosti formy, 
předně platí, že se zásadně vyhotovuje v písemné formě, výjimku z tohoto pravidla musí 
připustit zákon.91 Zákonodárce předepisuje i konkrétní vnitřní strukturu rozhodnutí, které musí 
obsahovat výrok, zpravidla odůvodnění a poučení o případném opravném prostředku.92 Krom 
toho má mít rozhodnutí i určité administrativně-technické náležitosti, které dnes nalezneme v § 
69 SŘ. Náležitosti obsahu vyplývají ze základního teoretického členění na správní akty 
materiální (hmotněprávní) a procesní. V rámci oněch materiálních rozlišujeme ještě správní 
rozhodnutí konstitutivní, která zakládají novou právní situaci, které zde dříve nebylo, a 
deklaratorní, jež nalézají to právo, které již konkretně existuje.93 

Dalším charakteristickým rysem rozhodnutí je, že správní orgán upraví práva a 
povinnosti adresátů v určité lhůtě. Z obecné zásady rychlosti vyplývá, že by se měl snažit činit 
tak co nejrychleji, ve lhůtě přiměřené okolnostem. V případě rozhodnutí ho k tomu vybízí 
právní úprava v § 71 odst. 1 SŘ, podle níž se tak má dít bez zbytečného odkladu. Teprve 
podpůrně, nelze-li tak učinit bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí do 30 dní 
a jen ve výjimečných případech, které jsou vypočteny v odst. 3, ji lze ještě dále prodloužit. Zde 
je nutné poznamenat, že – byť se základní zásady pro činnost veřejné správy uplatní beze 
zbytku i v něm – jsou lhůty pro vydání rozhodnutí v InfZŽp delší, a to dokonce ještě delší než 
v InfZ.94 Konkrétně základní lhůta pro rozhodnutí činí 30 dní a výjimečně je ji možno prodloužit 
až o dalších 30 dní (§ 7 odst. 1 InfZŽp). 

                                                 
88 Srov. definici správního řízení dle § 9 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen 
„SŘ“), podle níž jde o postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se 
v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo 
jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá. 
Kromě toho rozlišujeme i procesní rozhodnutí (§ 67 odst. 1 SŘ). 
89 Srov. SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo, s. 117. 
90 Již z čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, součásti ústavního pořádku, vyhlášené 
v č. 2/1993 Sb. (dále jen „Listina“), vyplývá, že povinnosti mohou být ukládány jen na základě 
zákona (nikoli podzákonného předpisu) a v jeho mezích. 
91 Srov. § 67 odst. 2 SŘ. 
92 Srov. § 68 odst. 2 – 6 SŘ. 
93 HOETZEL, J. Československé správní právo: část všeobecná, s. 264. Za pozornost stojí 
terminologické odlišnosti. Hoetzel konstatuje, že pro deklaratorní správní akty je příhodnějším 
označením nález, právě proto, že nalézají již existující právo. Weyr ve svém díle po vzoru 
rakouské doktríny označuje konstitutivní správní akty jako opatření. Srov. WEYR, F. 
Československé právo správní: část obecná. Organisace veřejné správy a řízení správní, s. 
77. Pojem opatření se v identickém významu objevuje i u Pošváře. Srov. POŠVÁŘ, J. Obecné 
pojmy správního práva, s. 80. 
94 V základu 15, resp. 25 dní. Srov. § 14 odst. 5 a 7 InfZ. 



49 - 

Aby mohly nastoupit účinky rozhodnutí, předpokládá se, že se o něm adresát dozví 
(ponechávám stranou případy fikce oznámení rozhodnutí, kterou je třeba vnímat velmi 
restriktivně95). V základu se rozhodnutí účastníkům řízení oznamuje doručením stejnopisu 
jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením, které má účinky 
oznámení pouze v případě, že se účastník současně vzdal nároku na doručení písemného 
vyhotovení rozhodnutí. Učiní-li tak všichni účastníci u rozhodnutí, u nichž to právní úprava 
připouští, pak se skutečnost pouze zaznamená do spisu.96 Nelze ale zapomínat na to, že má-
li adresát zřízenu datovou schránku, pak má přednost doručení do ní (srov. § 19 SŘ). 
 
3 NEČINNOST Z POHLEDU NAUKY SPRÁVNÍHO PRÁVA 

V praxi ale vznikají situace, kdy správní orgán své zákonem předpokládané povinnosti 
vydat rozhodnutí (potažmo jiný úkon), ať už pozitivní či negativní, z jakéhokoli důvodu 
(nedostatečné personální obsazení, neochota, opomenutí atp.) nedostojí a ve stanovené lhůtě 
nijak nerozhodne. Je nasnadě, že v takovéto situaci musí mít účastník správního řízení 
možnost se bránit, aby nebyl ponechán závislý na libovůli správního orgánu. Význam této 
možnosti podtrhují slova Hoetzelova, podle nějž bonita právního řádu závisí na tom, jak 
vydatně jsou tu občané chráněni.97 Možnosti obrany mají různé podoby a vyskytují se jak 

v rámci správního řízení, tak i v řízení před správními soudy (i jinde).98 
Na úrovni správních orgánů správní řád zná v § 80 SŘ následující opatření proti 

nečinnosti – a) faktický příkaz nadřízeného konat, b) atrakci nadřízeným, c) delegaci 
nadřízeným na jiný místně příslušný správní orgán na témže stupni a d) prolongaci lhůty 
k rozhodnutí. Ve všech případech se předpokládá aktivita nadřízeného správního orgánu (ať 
už ex officio, nebo na základě žádosti99 účastníka). Rozhodnutí podle písm. b) až d) je třeba 
vnímat jako prostředek správního dozoru nadřízeného správního orgánu, nikoliv jako 
rozhodnutí zakládající, měnící, rušící či závazně určující práva dotčených osob.100 Dopad této 
regulace je širší s ohledem na § 6 odst. 1 SŘ (zásada rychlosti) a přiměřené použití tohoto 
ustanovení při vydávání jiných úkonů (§ 154 SŘ). Z dalších prostředků lze jmenovat v ČR 
neexistující devoluci kompetence ex lege, kdy po uplynutí určité lhůty přejde pravomoc vydat 
rozhodnutí na nadřízený správní orgán,101 resp. devoluci ex negotiae, kdy po uplynutí určité 

lhůty vzniká účastníkovi řízení právní nárok na rozhodnutí nadřízeného orgánu.102 Spadá sem 
i fikce vydání rozhodnutí, o které pojednám dále. Stejně tak je možné fingovat jiný právní úkon 
(př. fikce souhlasů, stanovisek, vyjádření atp.). V takovém případě se nejedná o pravou fikci, 
nicméně dochází k situaci, kdy se nečinnost správního orgánu odrazí v tom, že po uplynutí 
určité lhůty již nemůže s právní relevancí svoji pravomoc vykonat. 

Nečinnost může vyústit ve vznik odpovědnosti k náhradě újmy způsobené nesprávným 
úředním postupem podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při 
výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona 
České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). Vůči 

                                                 
95 Z poslední doby např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 2. 2018, č. j. 1 As 
311/2017-37, body 39 – 43 a 57. 
96 Srov. § 72 SŘ. 
97 HOETZEL, J. Československé správní právo: část všeobecná, s. 354. 
98 Celkem pochopitelně má nečinnost i unijní rozměr. Srov. SVOBODOVÁ, M. Ochrana proti 
nečinnosti orgánů Evropské unie, s. 242 – 248. 
99 Zákonodárce hovoří sice o žádosti, nicméně nezahajuje se žádné správní řízení, proti 
vydanému usnesení se nelze odvolat (srov. § 80 odst. 6 SŘ) a není rozhodnutím ve smyslu § 
65 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „SŘS“). Srov. rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 3. 2010, č. j. 5 Ans 2/2010-127. V rámci odborné 
veřejnosti panují i spory o to, zda je nadřízený správní orgán vůbec vázán obsahem žádosti 
(př. Vedral vs. Korbel). Srov. KOLMAN, P. Ochrana před nečinností ve správním řízení [online]. 
Spíše jde materiálně o pouhý podnět. 
100 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 11. 2015, č. j. 3 As 44/2015-29. 
101 Dobové příklady uvádí Weyr. Srov. WEYR, F. Československé právo správní: část obecná. 
Organisace veřejné správy a řízení správní, s. 85. 
102 SVOBODA, P. Fikce správního aktu, devoluce a podobné právní instituty – recept proti 
průtahům ve správním řízení?, s. 287. 

https://pravniradce.ihned.cz/c1-31790190-ochrana-pred-necinnosti-ve-spravnim-rizeni
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konkrétním osobám pak může vyvolat disciplinární odpovědnost či i odpovědnost za přestupek 
(ve slovenské praxi poskytování informací se pokuta za nečinnost osvědčila),103 resp. 
odpovědnost trestněprávní. Ve správním soudnictví půjde zejména o žalobu proti nečinnosti 
správního orgánu (§ 79 a násl. SŘS), ale jen jako náhradu za nevydané rozhodnutí ve věci 
samé nebo osvědčení. Veškeré další případy nečinnosti bude třeba žalovat jako zásah 
(zbytková žaloba pro nečinnost) – srov. § 82 SŘS. Další příklady možné obrany před 
nečinností rozvádí kupř. Frumarová.104 
 
4 FIKTIVNÍ ROZHODNUTÍ Z POHLEDU NAUKY SPRÁVNÍHO PRÁVA 

Jak už jsem uvedl v předchozí části, smyslem fikce vydání rozhodnutí o určitém obsahu 
je ochrana adresáta před negativními důsledky nečinnosti správního orgánu. Jedná se o 
prostředek sankční povahy.105 I bez výslovné úpravy ve SŘ lze dovodit, že ve vztahu 
k ostatním prostředkům ochrany před nečinností se jedná o nástroj speciální, který se uplatní 
přednostně.106 Výslovnou zmínku ohledně vzájemných vztahů je možné nalézt v § 79 odst. 1 
SŘS, podle jehož druhé věty nelze podat žalobu proti nečinnosti v okamžiku, kdy zvláštní 
zákon spojuje s nečinností správního orgánu fikci, že bylo vydáno rozhodnutí o určitém 
obsahu. Proti takovému rozhodnutí bude připadat v úvahu toliko žaloba proti rozhodnutí (§ 65 
a násl. SŘS). Žaloba proti nečinnosti bude v takové situaci odmítnuta pro nesplnění podmínky 
řízení (§ 46 odst. 1 písm. a) SŘS). 

Pokud se přidržím definice Knappovy, která je platná interdisciplinárně, rozumí se 
právní fikcí zákonem vytvořená a stanovená právní konstrukce, která při splnění zákonem 
stanovených předpokladů finguje určitou právní skutečnost, která ve skutečnosti neexistuje, 
ale která vyvolává právní následky tak, jako kdyby fingovaná skutečnost skutečně 
existovala.107 Následek v podobě vydání fiktivního rozhodnutí musí být předpokládán vždy 
zákonem, poněvadž vyvolává de iure právní účinky jako běžné existující rozhodnutí. V zájmu 

zachování právní jistoty se tradičně dovozuje, že na následcích spojených s fikcí nemůže nic 
změnit ani následná aktivita správního orgánu, který opožděně vydá správní rozhodnutí či jinak 
projeví svoji vůli. Opožděné rozhodnutí je považované za nicotné díky tomu, že v již 
pravomocně rozhodnuté věci týchž účastníků nemůže být rozhodnuto dvakrát o tomtéž.108 Tyto 
závěry jsou ale v současnosti např. na Slovensku revidovány, když se připouští, že následně 
(i když po vzniku fikce) vydané skutečné rozhodnutí se všemi svými náležitostmi fikci přebíjí.109 
I v české nauce se ale objevuje bezesporu správný závěr, že by se mělo v případě opětovného 
rozhodování o žádosti přihlédnout k faktu, jestli již žadatel nemá informace díky nicotnému 

                                                 
103 Poznatek z osobního rozhovoru s J. Vačokem v Bratislavě dne 25. 10. 2018. Srov. § 21a 
odst. 1 SInfZ. 
104 FRUMAROVÁ, K. Ochrana před nezákonnou nečinností ve veřejné správě, s. 85 – 95. 
Autorka se problematice věnuje dlouhodobě a intenzivně – za pozornost stojí i její ucelená 
monografie na dané téma. Srov. FRUMAROVÁ, K. Ochrana před nečinností veřejné správy. 

1. vydání. Praha: Leges, 2012, 323 s. Konkrétně fikcím rozhodnutí se autorka věnuje na s. 85 
– 106. 
105 HOETZEL, J. Samočinné vyřizování správních záležitostí, s. 325 a 326. 
106 Obdobně STAŠA, J. Správní akty – Fikce a domněnka vydání správního aktu. In 
HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: obecná část, s. 228. 
107 KNAPP, V. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek I. Praha: Codex, 1995, s. 117. Citováno 
dle IKRÉNYI, P. VOKÁLOVÁ, D. Komentář k § 18. In IKRÉNYI, P. a kol. Zákon o slobodnom 
prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií): komentár, s. 361. Pod pojem právní fikce 

se přiřazuje teoreticky ještě domněnka vydání správního aktu, která se liší od fikce rozhodnutí 
tím, že správní akt není oznámen adresátovi (ačkoli je vydán). V praxi se nerozlišuje. Srov. 
SVOBODA, P. Fikce správního aktu, devoluce a podobné právní instituty – recept proti 
průtahům ve správním řízení?, s. 279 a 280. 
108 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 2003, č. j. 6 A 125/2000-45. 
109 Rozsudek Nejvyššího soudu SR ze dne 21. 11. 2013, sp. zn. 5 Sži 24/2012. 
V podrobnostech lze odkázat na Horvatův článek, v němž se věnuje podrobně jak argumentaci 
slovenských soudů, tak i možným problematickým aspektům – srov. HORVAT, M. Recentná 
judikatúra súdov vo vzťahu k zákonu o slobodnom prístupe k informáciám, s. 141 – 156. 
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rozhodnutí prokazatelně k dispozici.110 Mohlo by to vést k urychlení řízení, nicméně takový 
postup by nesměl být zneužíván k tíži žadatele, tudíž při jakýchkoli pochybnostech by bylo 
nezbytné raději informace zpřístupnit. Jiným projevem vůle může být typicky oznámení, že 
dojde k vyřízení věci v době, kdy už uplyne nejzazší lhůta pro rozhodnutí. 

Nahlédneme-li do prvorepublikové literatury, zjistíme, že fiktivními rozhodnutími se 
právní teoretikové zabývali již tehdy a důvody byly stejné jako dnes. Podle Weyra se někdy 
praesumuje, že se vyřízení určitého obsahu stalo. Tato praesumce vyvozuje se prostě 
z nečinnosti úřadů. (…) ustanovení mají chrániti obecenstvo před liknavostí úřadů.111 Hoetzel 
hovoří o fiktivních rozhodnutích jako o fingovaných rozhodnutích. Uvádí, že jsou vydatným 
prostředkem ochranným a zdůrazňuje, že jsou arci možná jen při jednostranné správní justici, 
nikoli tam, kde před úřadem vystupují strany v kolisi zájmů, jelikož by vedlo k zmatkům 
zaváděti tu fikci vyřízení.112 

Pokud jsem u existujícího správního řízení mluvil o jeho kvalitativních znacích, u 
fiktivního rozhodnutí se nevyskytují. Vzhledem k tomu, že správní orgán byl nečinný, není 
nikde nijak zachycen právní následek v podobě stanovení práv a povinností. Z povahy věci 
nebude mít takové rozhodnutí žádné formální náležitosti, není nijak odůvodněno a chybí 
jakékoli poučení o možnosti podat proti takovému rozhodnutí opravné prostředky. Jediná 
součást, jejíž existence se finguje, ačkoli rovněž nikde nijak zachycena není, je výrok o určitém 
obsahu. Absence odůvodnění se jeví jako významný nedostatek v době, kdy se na národní i 
unijní úrovni jasně dovozuje, že právo na odůvodnění úvah rozhodujícího subjektu je jedním 
z elementů práva na spravedlivý proces.113 Svoji roli u fiktivních rozhodnutí hraje plynutí času, 
poněvadž uplynutím lhůty pro reakci správního orgánu dochází ke vzniku časově limitovaného 
práva bránit se proti fiktivnímu rozhodnutí opravnými prostředky. Má-li nastat fikce rozhodnutí, 
musí zákon stanovit přesná kritéria pro určení délky lhůty pro rozhodnutí.114 K oznamování u 
fiktivního rozhodnutí vůbec nedojde. Adresát by měl toliko zbystřit spolu s uplynutím maximální 
lhůty pro aktivitu správního orgánu, protože mu vzniklo určité právo, ať už k výkonu určité 
činnosti či k uplatnění opravného prostředku. V praxi vyvstala otázka, zda musí dojít ve lhůtě, 
kterou si správní orgán stanoví či která jako nejzazší vyplývá ze zákona, i k doručení. 
Zodpověděl ji rozšířený senát Nejvyššího správního soudu, podle kterého i za účinnosti SŘ 
z roku 2004 platí, že správní orgán dostál svým povinnostem, pokud ve stanovené lhůtě 
příslušné písemnosti alespoň předal k doručení. Byly-li následně požadované informace či 
rozhodnutí žadateli doručeny (byť i fikcí doručení) až po uplynutí příslušné lhůty, nedošlo 
v důsledku toho ke vzniku právní fikce rozhodnutí.115 

Co se týče postojů k možnosti využít soudního „přezkumu“, hrálo v jejich formování 
právo na informace důležitou roli. Stojí za pozornost, že před účinností InfZŽp převládal názor, 
podle kterého fiktivní rozhodnutí nešlo vůbec napadat ve správním soudnictví.116 U InfZŽp se 
záhy po nabytí jeho účinnosti začalo dovozovat, že v zájmu zachování práva na spravedlivý 
proces se jeho § 14 odst. 2 InfZŽp týkající se možnosti přezkoumávat ve správním soudnictví 
rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace nebude vztahovat jen na skutečná rozhodnutí, 
ale i na ta fiktivní. Potřebnost takového výkladu ještě zesílilo nabytí účinnosti InfZ, který 

                                                 
110 BAHÝĽ, J. Poskytování informací o životním prostředí na žádost v České republice a na 
Slovensku – několik kritických poznámek. In DÁVID, R., NECKÁŘ, J., SEHNÁLEK, D. (ed.) 
COFOLA 2009: the Conference Proceedings, s. 748. To potvrzuje i judikatura k InfZ – 
srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 7. 2004, č. j. 5 A 65/2002-33. 
111 WEYR, F. Československé právo správní: část obecná. Organisace veřejné správy a řízení 
správní, s. 84. 
112 HOETZEL, J. Československé správní právo: část všeobecná, s. 355. 
113 Srov. FRUMAROVÁ, K. Ochrana před nečinností veřejné správy, s. 95 a 96 a dokumenty 
a judikáty tam uvedené. Stejně VIČAROVÁ HEFNEROVÁ, H. Administrative and Judicial 
Review of Negative Decision Based on Legal Fiction, s. 47 a 48. 
114 Srov. FRUMAROVÁ, K. Ochrana před nečinností veřejné správy, s. 89. 
115 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2009, č. j. 4 As 55/2007-84. 
116 Tento postoj byl reprezentován rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 5. 1995, č. 
j. 6 A 180/93-38. Podle tohoto rozhodnutí se žalobce ve správním soudnictví může domáhat 
jen zrušení správního rozhodnutí, jehož pojmovým znakem je zásah do práv a povinností (§ 
244 odst. 3 o. s. ř.), nikoli proti zákonným důsledkům uplynutí lhůty. 
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předpokládal fiktivní rozhodnutí prvostupňového i odvolacího orgánu. Slovo přezkum je ale 
potřeba dát do uvozovek, protože o skutečný přezkum jít nemůže díky absenci většiny 
náležitostí vydaného fiktivního rozhodnutí, zejména jakéhokoli odůvodnění. Soudy si to 
uvědomily a zejména k InfZ vznikla konstantní judikatura, dle níž fiktivní rozhodnutí jsou rušena 
pro nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů bez jednání (§ 76 odst. 1 písm. a) SŘS).117 
V Česku šlo o jediné možné řešení, poněvadž soudům zjišťování důvodů pro odepření 
informace a přezkoumání napadeného rozhodnutí SŘS (ani jiný zákon) nikdy zvlášť 
neumožňoval. Jak uvedl Nejvyšší správní soud, takový postup by zasahoval do pravomoci 
správního úřadu způsobem vymykajícím se principům soudní kontroly zákonnosti. Kromě toho 
se nauka i judikatura přiklonily k závěru, že pokud by byl správní orgán znovu nečinný, již se 
fikce podruhé neuplatní a přišla by na řadu žaloba na ochranu proti nečinnosti.118 Přímý 
informační příkaz soudu, který se objevil nesystémově119 v § 16 odst. 4 InfZ spolu se zrušením 
fikcí rozhodnutí a který má vliv na prvostupňové rozhodnutí, se na fiktivní prvostupňové 
rozhodnutí dle InfZŽp nemůže uplatnit, jelikož InfZŽp je komplexní zvláštní právní úpravou.120 

Existuje ale i jiná možnost řešení, kdy by si soud zjistil od správního orgánu důvody pro 
jeho „rozhodnutí“ a pak sám ve věci uložil v závislosti na výsledcích dokazování správnímu 
orgánu povinnost určitým způsobem konat. Takové řešení není jen teoretické a od 1. 1. 2012 
účinný § 251j odst. 6 slovenského občanského soudního řádu byl zamýšlen právě za tím 
účelem, aby soudy přezkoumávaly fiktivní rozhodnutí.121 Občanský soudní řád byl sice zrušen, 
leč obdobné ustanovení obsahuje i dnešní § 193 slovenského SŘS. Podle něj [p]ri 
preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia o nesprístupnení informácie vydaného podľa 
osobitného predpisu správny súd môže uložiť žalovanému, aby v lehote určenej správnym 
súdom uviedol dôvody, pre ktoré nemožno požadovanú informáciu sprístupniť. Ak sa 
nepreukáže existencia dôvodov na nesprístupnenie informácie, správny súd v rozsudku uloží 
osobe povinnej sprístupňovať informácie podľa osobitného predpisu povinnosť sprístupniť 
požadovanú informáciu. Slovenské soudy nicméně setrvaly na své judikatuře zrušování 
fiktivních rozhodnutí jako nepřezkoumatelných pro nedostatek důvodů (§ 191 odst. 1 písm. d) 
slovenského SŘS).122 Část odborné veřejnosti to kritizuje jako lenivost soudů.123 

Fiktivní rozhodnutí je možné v základu dělit na pozitivní a negativní. Přitom vzájemný 
rozdíl mezi nimi je zřejmý. Fikce pozitivního rozhodnutí nahrazuje vyhovující rozhodnutí, 
naopak fikce negativního rozhodnutí je alternativou k zamítavému individuálnímu správnímu 
aktu. Jak uvádí Staša, pozitivní rozhodnutí posiluje postavení soukromých osob, naopak u 
toho negativního je třeba vždy pečlivě zvažovat, zda není příliš oslabeno procesní postavení 
takových subjektů.124 U fikce pozitivního rozhodnutí může být ohrožen veřejný zájem 
v případě, že správní orgán díky své nečinnosti nezabrání realizaci určité činnosti, u níž by 
kolidující zájmy měl přinejmenším důsledně zvážit. Hodí se jen pro některé situace 
(jednostranné správní záležitosti, vícestranné správní záležitosti bez rozporu zájmů).125 Lze 
souhlasit se Stašovou korekcí, že pokud adresát aktu vědomě nebo zjevně nesplňuje zákonem 

                                                 
117 Je možné na tuto bohatou judikaturu k InfZ odkázat. Mezi prvními šlo o rozsudek Vrchního 
soudu v Praze ze dne 23. 4. 2002, č. j. 5 A 128/2000-16 či rozsudek Nejvyššího správního 
soudu ze dne 4. 7. 2003, č. j. 6 A 78/2002-39. 
118 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 2. 2007, č. j. 22 Ca 258/2005-52. 
FRUMAROVÁ, K. Žaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, s. 359. 
119 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 7. 2006, č. j. A 2/2003-73. 
120 VIČAROVÁ HEFNEROVÁ, H. Administrative and Judicial Review of Negative Decision 
Based on Legal Fiction, s. 58. 
121 Srov. Národná rada Slovenskej republiky. Veľká novela Občianskeho súdneho poriadku je 
schválená [online]. 
122 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu SR ze dne 3. 5. 2011, sp. zn. 3 Sži 3/2011. 
123 Poznatek z osobního rozhovoru s J. Vačokem v Bratislavě dne 25. 10. 2018. 
124 STAŠA, J. Správní akty – Fikce a domněnka vydání správního aktu. In HENDRYCH, D. a 
kol. Správní právo: obecná část, s. 228. 
125 V podrobnostech SVOBODA, P. Fikce správního aktu, devoluce a podobné právní instituty 
– recept proti průtahům ve správním řízení?, s. 283 a 284. HOETZEL, J. Samočinné vyřizování 
správních záležitostí, s. 331 a 332. 

http://www.najpravo.sk/clanky/velka-novela-obcianskeho-sudneho-poriadku-je-schvalena.html?print=1
http://www.najpravo.sk/clanky/velka-novela-obcianskeho-sudneho-poriadku-je-schvalena.html?print=1
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stanovené předpoklady, nemůže fikce pozitivního rozhodnutí vůbec nastat.126 Příklad obou 
druhů fiktivních rozhodnutí je možné nalézt v oblasti informací. Jmenujme fikci pozitivního 
rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů o registraci oznámeného zpracování osobních 
údajů (§ 16 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů)127, příkladem negativního fiktivního rozhodnutí je pak rozhodnutí o neposkytnutí 
informace o životním prostředí (§ 9 odst. 3 InfZŽp), o němž bude pojednáno v dalším oddíle. 

Závěrem tohoto oddílu zdůrazním právní účinky fiktivních rozhodnutí. Takové fiktivní 
individuální správní akty jsou zcela jistě platné, jelikož jsou de iure navenek projevenými 
rozhodnutími (př. dojde k odepření poskytnutí informace). Taková rozhodnutí nabývají právní 
moci, i když u nich nedojde k oznámení. Rozhodným pro jejich právní moc je marné uplynutí 
odvolací lhůty. Vzniká překážka rei iudicatae. Z hlediska vykonatelnosti jsou fiktivní rozhodnutí 
nepochybně účinná, když vyvolávají právní účinky navenek vůči adresátovi (př. žadatel 
nezíská informaci). Naproti tomu se u nich nebude vyskytovat prvek vynutitelnosti, jelikož fikce 
rozhodnutí se nevyužívají k ukládání povinností adresátům. Jejich smyslem je pomoci 
adresátovi, mají ho ochránit před nečinností veřejné správy, naopak by bylo proti jejich smyslu, 
kdyby mohly znamenat uložení dalšího břemene adresátovi. 
 
5 FIKCE NEGATIVNÍHO ROZHODNUTÍ DLE INFZŽP 

Pro tento příspěvek klíčová právní úprava se nachází v ustanovení § 9 odst. 3 InfZŽp. 
Dle tohoto ustanovení platí, že [j]estliže povinný subjekt ve stanovené lhůtě neposkytl 
informace či nevydal rozhodnutí, má se za to, že rozhodl informace odepřít. Ustanovení bylo 

inspirováno dnes již zrušenou právní úpravou v InfZ, který se však v legislativním procesu 
zdržel, proto byl InfZŽp paradoxně přijat o jeden a půl roku dříve.128 Dnes představuje 
pravděpodobně jediný případ fikce zamítavého rozhodnutí v českém právním řádu. Reflektuje 
se zde princip neformálního a operativního zpřístupňování informací na straně jedné a 
formalizované odpírání informací ve správním řízení na straně druhé.129 Pokud se informace 
poskytnou v plném rozsahu, jak je požadováno, vůbec nedochází k vydání správního 
rozhodnutí. To má své místo pouze tehdy, pokud se z nějakého důvodu žadateli plně, resp. 
zčásti nevyhoví. Fikce ve vztahu k částečnému nevyhovění žádosti vychází z neobratné 
formulace § 9 odst. 4 InfZŽp, podle něhož se [o]bdobně jako v odstavci 3 (…) postupuje 
v případě, kdy žadatel nesouhlasí s vyloučením těch skutečností, které zakládají důvod pro 
odepření zpřístupnění informace podle § 8 odst. 1 a 2 před zpřístupněním informace. Matoucí 
je podmínka souhlasu žadatele s vyloučením chráněných skutečností, protože je plně na 
rozhodujícím správním orgánu, zda v konkrétním případě shledá, že existuje podmínka pro 
neposkytnutí určité informace. U informací v § 8 odst. 2 InfZŽp jde o výsledek jeho správního 
uvážení, v případech podle odst. 1 tak dle českého zákonodárce učinit musí!130 Lze-li jakkoli 
dovodit vůli správního orgánu, je v takovém případě namístě bránit se v odvolacím řízení a 

                                                 
126 STAŠA, J. Správní akty – Fikce a domněnka vydání správního aktu. In HENDRYCH, D. a 
kol. Správní právo: obecná část, s. 229. 
127 Ustanovení se ale v současnosti již neuplatní vzhledem k aplikační přednosti Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 
95/46/ES ze dne 27. 4. 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které namísto 
oznamovací povinnosti zakotvuje vedení záznamů o jednotlivých zpracovávaných osobních 
údajích. K dalším příkladům pozitivních fiktivních rozhodnutí srov. např. MIKULE, V. Ochrana 
před nezákonnou nečinností. In HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: obecná část, s. 679. 
128 Stručně a přehledně proces přijetí obou zákonů přibližují Korbel, Pazderka a Kužvart. 
KORBEL, F. Komentář k § 22 InfZ. PAZDERKA, S., KUŽVART, P. Komentář k § 17 InfZŽp. In 
KORBEL, F. a kol. Právo na informace: zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o 
právu na informace o životním prostředí. Komentář, s. 220, 326 a 327. 
129 PAZDERKA, S., KUŽVART, P. Komentář k § 3 InfZŽp. Tamtéž, s. 249. 
130 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu 
veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady č. 90/313/EHS, kterou 
musel český zákonodárce implementovat do InfZŽp, nezná vůbec obligatorní důvod pro 
odepření poskytnutí informace (srov. čl. 4 směrnice). 
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fikce negativního rozhodnutí nevzniká.131 Konstruovat fiktivní negativní rozhodnutí je na místě 
jen tehdy, když o části žádosti správní orgán vůbec nerozhodne. V případě rozhodování o 
odepření informace se podpůrně užije SŘ (§ 14 odst. 1 InfZŽp). 

Fikce negativního rozhodnutí je reakcí na situaci, kdy správní orgán v předepsané lhůtě 
žadateli neposkytne požadované informace buď vůbec, nebo mu poskytne část informací, 
resp. rozhodne o části informací, ale k určité části žádosti, která spadá do věcné působnosti 
InfZŽp, se nijak nevyjádří. Stejně tak bude namístě aplikovat fikci negativního rozhodnutí i 
v případě, že se správní orgán sice vyjádří, ale z jeho vyjádření nebude jasné, jak o žádosti 
vlastně rozhodl, tudíž takové vyjádření ani materiálně nebude možné považovat za meritorní 
vyřízení žádosti rozhodnutím. Jinou situací je ale případ, kdy reakce správního orgánu 
formálně nemá znaky rozhodnutí, nicméně materiálně by ji bylo možné za rozhodnutí 
považovat (rozhodnutím by mohly být i dopis, sdělení, přípis atp.). Nauka není jednotná v tom, 
jakou koncepci v tomto případě zvolit. Problémy s tím spojené popisuje zevrubně Horník.132 
Žadatel o informaci čelí riziku, že pokud by povahu výstupu veřejné správy špatně odhadl, 
přijde o možnost obrany, tudíž je značně narušována jeho právní jistota. Dle Horníka lze 
záležitost řešit dvěma způsoby. První možností je doporučit odvolateli napadat jak úkon, 
kterým by mohl být materiálně rozhodnutím, tak fiktivní rozhodnutí, druhá varianta se přiklání 
k striktnímu formálnímu pojetí rozhodnutí. Autor se přitom přiklání ke druhé variantě, nicméně 
vůči té lze namítnout, že fikce vzniku negativního rozhodnutí by měla být užívána spíše 
výjimečně. Obsahem takového fiktivního rozhodnutí bude tedy výrok o odepření zpřístupnění 
požadované informace (plně či částečně). Je třeba zdůraznit, že podmínky pro vznik fikce se 
posuzují ryze formálně, bez ohledu na skutečné postoje správního orgánu. Fikce zamítavého 
rozhodnutí tak nalezne své uplatnění i v situaci, kdy jsou objektivně dány důvody pro odepření 
informace a takový postup by byl jinak plně obhajitelný. Správní orgán měl povinnost svoji vůli 
projevit navenek. 

Vznik fikce negativního rozhodnutí je spojen s plynutím času, konkrétně v základu 
zejména s uplynutím lhůty pro zpřístupnění informací. Ačkoli i § 7 InfZŽp počítá s tím, že by 
informace měly být zpřístupňovány primárně bez zbytečného odkladu, nespojuje se vznik 
fiktivního rozhodnutí hned s touto lhůtou, protože se jedná o neurčitý právní pojem a 
posuzování, dokdy bylo možné reálně rozhodnout o žádosti (před 30. dnem od jejího 
obdržení), stejně jako stanovování vzniku fikce rozhodnutí by vedlo v praxi k neúměrným 
komplikacím. Jiný případ by ovšem byl v situaci, kdy by správní orgán sám prokazatelně 
stanovil a sdělil žadateli, v jaké lhůtě (kratší 30 dní) o žádosti rozhodne a nijak ji následně 
neprodloužil. Pak by byla namístě fikce negativního rozhodnutí. Standardně fikce nastupuje 
30. dnem od obdržení žádosti. Zákonodárce umožňuje v nezbytných případech tuto lhůtu 
prodloužit až o dalších 30 dní (je opět na správním orgánu, zda si stanoví svůj mezní termín 
pro vyřízení dříve). Podmínkou takového kroku ovšem je, že je o důvodech pro prodloužení 
lhůty, stejně jako o samotném prodloužení takové lhůty žadatel informován před uplynutím 30. 
dne od obdržení žádosti. Nelze tedy připustit, aby správní orgán teprve dodatečně informoval 
žadatele, že lhůtu pro vyřízení jeho žádosti prodlužuje a proč. V takovém případě již de iure 
30. dne žádost zamítl. Fikce nastoupí uplynutím zákonné (jiné avizované) lhůty pro rozhodnutí 
i v případě, že by správní orgán nerozhodoval meritorně, ale v konkrétním případě neodkázal 
na již zveřejněnou informaci, nevyzval k doplnění či upřesnění žádosti. K tíži nelze žadateli 
patrně klást ani nečinnost nepříslušného správního orgánu, jenž žadateli nesdělí, že mu 
informaci nemůže poskytnout. Bude pak na něm, aby po vzniku fikce informace obstaral. Na 
nástup fikce nemá vliv byť sebejasnější vyjádření pověřené osoby.133 Pokud nebylo o žádosti 
rozhodnuto pouze částečně (bez jakéhokoli náznaku uvedení důvodů), vzniká fikce rozhodnutí 
dnem včasného částečného vyhovění žádosti. 

                                                 
131 Opačně dovozuje fikci rozhodnutí i pro případy, kdy je žadateli sdělen důvod částečného 
neposkytnutí informace Hansel. Srov. HANSEL, M. Vztah zákona o právu na informace o 
životním prostředí ke správnímu řádu, s. 300. 
132 HORNÍK, J. K některým úskalím svobodného přístupu k informacím, s. 374 a 375. 
133 Srov. legislativní zkratku v § 2 písm. b) bodu 3. InfZŽp. PAZDERKA, S., KUŽVART, P. 
Komentář k § 9 InfZŽp. In KORBEL, F. a kol. Právo na informace: zákon o svobodném přístupu 
k informacím, zákon o právu na informace o životním prostředí. Komentář, s. 295 a 296. 
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Základní a nejjednodušší možností obrany v případě fiktivního rozhodnutí je podání 
nové žádosti. Podání identické žádosti o informace identickou osobou ke stejnému správnímu 
orgánu je možné totiž v zásadě libovolně (samozřejmě s výhradou zneužívání práva) 
opakovat. Jedná se o dlouhodobě zastávaný názor doktríny, který potvrzuje i ústavní pravidlo, 
že co není zákonem zakázáno, pak je to dovoleno.134 

Další možností je bránit se podáním opravného prostředku proti vzniklému fiktivnímu 
rozhodnutí. Cestu k odvolacímu orgánu nepochybně může fikce rozhodnutí urychlit.135 
V úvahu přichází odvolání, které se bude řídit § 81 a násl. SŘ (nebo rozklad dle § 152 SŘ), 
poněvadž InfZŽp žádnou zvláštní úpravu pro odvolací řízení neobsahuje. Z toho vyplývá i další 
důležitý závěr, vzhledem k faktu, že SŘ institut nezná, nebude možný v odvolacím řízení vznik 
fikce negativního rozhodnutí o odvolání.136 Fikce vzniku zamítavého rozhodnutí o 
znepřístupnění informace je tak v InfZŽp vázána jen a pouze na správní řízení v 1. stupni. 

Odvolatel se bude domáhat zrušení fiktivního rozhodnutí v celém rozsahu, přičemž 
znám mu bude z povahy věci jen výrok takového rozhodnutí. Je neoddiskutovatelné, že 
precizace podání v tomto případě bude obtížnější. Problém může představovat splnění 
některých náležitostí odvolání, zejména jaké věci se týká. V tomto případě by měl odvolatel 
poukázat na svoji žádost, kterou podal, uvést, komu ji adresoval a kdy byla odeslána do 
dispoziční sféry správního orgánu. Pokud jde o odvolací lhůtu, počíná běžet vždy ode dne 
následujícího po vzniku fiktivního rozhodnutí. Standardně to bude od 31. dne či max. od 61. 
dne po podání žádosti. Jak už jsem uvedl výše, pokud správní orgán prokazatelně určí jako 
nejzazší den k vyřízení žádosti svoji vlastní mezní lhůtu v tomto rozmezí, může odvolací lhůta 
začít plynout i jindy. Jelikož bude při fikci vydání negativního rozhodnutí vždy chybět poučení 
o odvolání, je možné odvolání podat do 90 dnů ode dne následujícího po vzniku fikce 
rozhodnutí (srov. § 83 odst. 2 SŘ). Odvolacími důvody bude v takovém případě marné uplynutí 
lhůty pro skutečné rozhodnutí a de iure existence fiktivního rozhodnutí bez potřebných 

náležitostí. Fiktivní rozhodnutí je zamítavé, tudíž navíc lze namítat odepření poskytnutí 
informace bez zákonného důvodu, poněvadž informace je možné odepřít poskytnout jen 
z důvodů uvedených v § 8 InfZŽp.137 

Odvolání podá žadatel k nečinnému správnímu orgánu, který by mohl negativní fiktivní 
rozhodnutí sám zrušit (nemá co na něm měnit), pokud by žádosti o informace plně vyhověl (§ 
87 SŘ). V opačném případě, neuplatní-li autoremeduru a nezpřístupní-li plně veškeré 
požadované informace (jak jsem uvedl dříve, nelze už v této fázi odkázat na zveřejněnou 
informaci), potom předá věc k vyřízení do 30 dní odvolacímu orgánu (§ 88 SŘ). Lhůta pro 
předání věci se neuplatní v řízení o rozkladu, u kterého nedochází k devoluci. Správní orgán 
rozhodující o odvolání nemá nijak široký prostor pro výběr variant řešení. Lze říct, že odvolací 
orgán musí fiktivní rozhodnutí zrušit pro těžkou vadu řízení a vrátit věc nečinnému správnímu 
orgánu k dalšímu řízení spolu se svým závazným právním názorem (§ 90 odst. 1 písm. b) SŘ), 
neboť nemá žádný podklad pro jeho změnu (§ 90 odst. 1 písm. c) SŘ). Odvolací správní orgán 
může určit eventuálně lhůtu pro rozhodnutí, která by měla předcházet nejzazší lhůtu pro vznik 
fikce.138 Situaci by mohlo urychlit zavedení přímého informačního příkazu prvostupňovému 
správnímu orgánu, aby poskytl informaci, ale InfZŽp (ani obecný InfZ) tuto úpravu dnes 
neobsahuje. Rozhodnutí dle § 90 odst. 1 písm. b) SŘ není samostatně soudně 
přezkoumatelné, jelikož se jím nezakládají, nemění, neruší ani závazně neurčují práva nebo 

                                                 
134 Obdobně KORBEL, F. Komentář k § 13 InfZ. Tamtéž, s. 153. Čl. 2 odst. 4 ústavního zákona 
č. 1/1993 Sb., Ústavy ČR, čl. 2 odst. 3 Listiny. 
135 Obdobně SVOBODA, P. Fikce správního aktu, devoluce a podobné právní instituty – recept 
proti průtahům ve správním řízení?, s. 282. 
136 Fiktivní rozhodnutí v odvolacím řízení znal od počátku své účinnosti 1. 1. 2000 až do 
účinnosti novely č. 61/2006 Sb. dne 22. 3. 2006 obecný InfZ a slovenský SInfZ konstrukci 
fiktivních rozhodnutí prvostupňových i druhostupňových zná doposud (§ 18 odst. 3 a § 19 odst. 
3 SInfZ). 
137 PAZDERKA, S., KUŽVART, P. Komentář k § 9 InfZŽp. In KORBEL, F. a kol. Právo na 
informace: zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o právu na informace o životním 
prostředí. Komentář, s. 297. 
138 SVOBODA, P. Fikce správního aktu, devoluce a podobné právní instituty – recept proti 
průtahům ve správním řízení?, s. 282. 
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povinnosti účastníka řízení.139 Každé fiktivní rozhodnutí vzniká jako důsledek nezákonné 
nečinnosti správního orgánu, tudíž ho není možné potvrzovat (ani kdyby bylo jinak odepření 
informací zjevně důvodné). Objevují se i názory dovozující opak,140 leč ty nepokládám za 
správné právě z toho důvodu, že nečinnost ve svém důsledku posvěcují. Jedinou další v úvahu 
připadající variantou je poskytnutí informací přímo odvolacím správním orgánem, pokud s nimi 
disponuje. Má-li je k dispozici, lze upřednostnění takového řešení dokonce v zájmu obecných 
zásad hospodárnosti a rychlosti doporučit. Pokud by sám odvolací orgán meritorně rozhodl o 
odepření zpřístupnění informace, byl by žadatel zbaven výhody dvojinstančnosti, což podle 
mě není vhodné.141 

V praxi ale nelze zapomínat ani na situace, kdy zůstane nečinným rovněž správní 
orgán, který se měl zabývat odvoláním. Pouze, jak poukazuje Dohnal,142 bude o něco složitější 
počítání lhůt. Žadatel se musí správně zorientovat, odkdy dokdy v jeho případě plyne lhůta pro 
podání odvolání (typicky po dobu 90 dní od 31. dne po doručení žádosti). Následně má správní 
orgán 1. stupně 30 dní na to, aby věc postoupil odvolacímu orgánu (nerozhoduje-li se o 
rozkladu – srov. výše). Ten by měl o podaném odvolání rozhodnout ve lhůtách podle § 71 SŘ. 
Primárně tedy bez zbytečného odkladu, což ale pro počítání lhůty není prakticky u nečinného 
správního orgánu možné využít a budeme tedy předpokládat, že měl o odvolání (nedal-li 
najevo nijak svoji odlišnou vůli) rozhodnout ve lhůtě 30 dní následující po předání věci 
prvostupňovým správním orgánem.143 Uplyne-li tedy 60 dní od podání odvolání, otvírá se 
odvolateli cesta ke specializovanému senátu krajského soudu. Může podat žalobu proti 
nečinnosti dle § 79 a násl. SŘS. Lhůta pro podání této žaloby činí 1 rok (§ 80 odst. 1 SŘS) a 
je tedy dostatečně dlouhá. 

Soud uloží rozsudkem nečinnému odvolacímu správnímu orgánu povinnost vydat 
rozhodnutí a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu, max. však 30 dní (srov. § 81 odst. 2 SŘS). 
Soudní rozhodování může trvat několik měsíců, přestože žaloby proti nečinnosti jsou ze 
zákona projednávány přednostně (§ 56 odst. 3 SŘS). I v tomto případě může odvolací orgán 
poskytnout odvolateli informace, pokud je (už) má k dispozici. Nicméně v opačném případě, 
který bude nepochybně v praxi častější, pro stěžovatele nedojde k urychlení, neboť rozhodnutí 
odvolacího orgánu bude vzhledem k výše uvedenému zrušující. Celý proces se tak vrátí opět 
na začátek a prvostupňový správní orgán věc znovu projedná (k informačnímu příkazu srov. 
výše). Možnost soudu tento krok přeskočit a zavázat k určitému rozhodnutí přímo 
prvostupňový orgán by musela být v InfZŽp zvlášť upravena, leč bohužel není. Právě uvedené 

                                                 
139 Přímo v souvislosti s fiktivním prvostupňovým rozhodnutím kupř. rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 19. 1. 2011, č. j. 3 As 16/2010-69, v němž se praví mj., že stěžovatel 
by měl směřovat svou procesní aktivitu do pokračujícího správního řízení, v němž jedině může 
uplatňovat námitky týkající se věci samé. 
140 K až absurdním závěrům dochází např. Duda. DUDA, M. Fikce negativního rozhodnutí 
[online]. 
141 Ale např. podle Vičarové Hefnerové existuje i v takové situaci v českém právním řádu 
dostatek možností, jak se bránit. Srov. VIČAROVÁ HEFNEROVÁ, H. Administrative and 
Judicial Review of Negative Decision Based on Legal Fiction, s. 52. 
142 DOHNAL, V. Komentář k § 9 InfZŽp. In KORBEL, F. a kol. Právo na informace: zákon o 
svobodném přístupu k informacím, zákon o právu na informace o životním prostředí. 
Komentář, s. 298. 
143 Obecný InfZ, v době, kdy znal fiktivní rozhodnutí, tak upravoval v § 15 odst. 4 i specifickou 
lhůtu pro podání odvolání, jakož i v § 16 odst. 3 zvláštní lhůtu pro rozhodnutí o odvolání, které 
trvaly obě pouze 15 dní. V praxi činilo v takovém případě počítání lhůt značné problémy a 
přispělo pravděpodobně ke zrušení této konstrukce. Lhůta pro rozhodnutí o odvolání činila sice 
podle InfZ 15 dní, ale na předání věci odvolacímu orgánu měl prvostupňový správní orgán 30 
dní (a to i podle předchozího zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Kromě toho lhůta pro 
podání žaloby proti rozhodnutí dle § 72 odst. 1 SŘS činí „jen“ 2 měsíce. Komplikace podrobně 
popisuje např. Korbel či Horník. Srov. KORBEL, F. Komentář k § 16 InfZ. In KORBEL, F. a kol. 
Právo na informace: zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o právu na informace 
o životním prostředí. Komentář, s. 185 a 186. HORNÍK, J. K některým úskalím svobodného 
přístupu k informacím, s. 375 a 376. 
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lze označit za hlavní negativa konstruování fiktivních zamítavých rozhodnutí, která převáží 
formální procesní úspěch před soudem, resp. odvolacím orgánem. 

Jen obecně zbývá doplnit, že stejnou nedokonalostí trpěla přirozeně fikce negativního 
rozhodnutí i v odvolacím řízení, kdy v praxi po řadě měsíců soud zrušil fiktivní rozhodnutí jako 
nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů a proces se vrátil do své počáteční fáze.144 Jako 
efektivní řešení se s ohledem na výše popsané nejeví ani fikce negativního individuálního 
správního aktu zavedená jen pro odvolací řízení. Je otázkou, z jakého důvodu konstrukce fikce 
negativního rozhodnutí přežila v InfZŽp až dodneška, důvodem může být nepochybně menší 
pozornost věnovaná tomuto specifickému předpisu, nebo to, že v součtu přece jen vyvolává 
méně sporných otázek než úprava zakotvená do 22. 3. 2006 v InfZ, která už ožívá jen v rámci 
dobíhajících soudních řízení.145 
 
 
6 ZÁVĚR 

Skutečné správní rozhodnutí musí mít zákonem požadované náležitosti obsahu a 
formy, aby mohlo vyvolat právní účinky, je třeba ho v určité lhůtě vydat a zásadně i oznámit 
adresátovi. Někdy ale zákonodárce spojuje takřka tytéž právní účinky i s nečinností správního 
orgánu. Pamatuje-li na to výslovně zákon, potom nečinnost v rozhodování po určité přesně 
stanovitelné lhůtě vede k fikci rozhodnutí, v závislosti na povaze právního poměru pozitivního 
či negativního. Takové rozhodnutí, jelikož správní orgán v dané věci (či v dané části věci) 
vůbec nekonal, nebude mít žádné formální náležitosti, nebude nijak oznámeno. Jen z absence 
jakékoli odezvy v předepsané lhůtě žadatel vytuší, že de iure vzniklo rozhodnutí, jehož jediným 
obsahem je dovolení určité aktivity, potažmo nevyhovění žádosti. 

Patrně jediným příkladem fikce negativního rozhodnutí v současnosti je úprava 
v InfZŽp. Pokud správní orgán (terminologií InfZŽp povinný subjekt) žádosti o informace plně 
či zčásti nevyhoví ve stanovené lhůtě, má se za to, že se rozhodl takové informace žadateli 
neposkytnout. Fikce vydání správního rozhodnutí se dle InfZŽp uplatní toliko na prvním stupni. 
Proti této nečinnosti se může žadatel bránit jednoduše podáním nové identické žádosti, jelikož 
mu to právní řád nezakazuje. V daném řízení se pak bude bránit odvoláním, o kterém (rozdílně 
oproti rozkladu) rozhoduje nadřízený správní orgán. Vzhledem k tomu, že fiktivní prvostupňové 
rozhodnutí neobsahuje žádné odůvodnění, nemá možnost takové rozhodnutí měnit, a není ani 
prostor ho potvrzovat, vzhledem k faktu, že fikce vždy vzniká jako důsledek nezákonné 
nečinnosti. Odvolací správní orgán může takové rozhodnutí toliko zrušit a vrátit věc správnímu 
orgánu 1. stupně, popř. poskytnout sám informace, pokud jimi disponuje. V případě, že bude 
nečinný i správní orgán rozhodující o odvolání, je třeba se bránit před soudem včas podáním 
žaloby proti nečinnosti. Soud, vyhoví-li žalobě, přikáže správnímu orgánu 2. stupně, aby vydal 
rozhodnutí, které bude zpravidla zrušující. Celý proces se tak vrátí do počáteční fáze. Ačkoli 
tedy institut fikce zamítavého rozhodnutí v InfZŽp přetrval až do dnešních dnů a jeho zrušení 
se bezprostředně nechystá, příspěvek ukázal, že hlavním dopadem existence fiktivního 
rozhodnutí je spíše prodloužení času potřebného k získání informace, a to bez ohledu na to, 
že se nečinnost podaří odstranit. 
 
6.1 Poděkování 
Tento příspěvek částečně vznikl i díky podpoře v rámci grantového projektu s názvem Právo 
na informace o životním prostředí – praxe a perspektivy podpořeného Interní grantovou 
agenturou Univerzity Palackého v Olomouci (IGA SPP č. 437100027/31). 
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Abstract: The author analyzes the provided data on decision-making activity of the Supreme 

Court of the Slovak Republic, focusing on the average duration of the proceedings at the 
administrative department of the Supreme Court of the Slovak Republic in the period under 
review. 
 
Abstrakt: Autorka v príspevku analyzuje poskytnuté údaje o rozhodovacej činnosti 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky so zameraním sa na priemernú dĺžku trvania konania 
na správnom kolégiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v sledovanom období. 
 
Keywords: The Supreme Court of the Slovak Republic, length of proceedings, total workload, 

period under review.  
 
Kľúčové slová: Najvyšší súd Slovenskej republiky, dĺžka konania, celková pracovná 

zaťaženosť, sledované obdobie.  
 

Základným cieľom predmetného príspevku je zistiť priemernú dobu dĺžky konania na 
správnom kolégiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „NSSR“) v sledovanom 
období. 

Za týmto účelom sme požiadali147 NSSR o poskytnutie údajov o činnosti správneho 
kolégia NSSR v rámci jednotlivých agend jeho pôsobnosti so zameraním sa na dĺžku súdnych 
konaní na NSSR za posledné roky. Našej žiadosti bolo vyhovené a pri spracovaní príspevku 
vychádza autorka zo zaslaných štatistických výkazov správneho kolégia NSSR, pričom za 
sledované obdobie bolo zvolené obdobie rokov 2013 až 2017 vrátane (ďalej len „sledované 
obdobie“). V štatistických výkazoch nám boli poskytnuté údaje o jednotlivých agendách 
správneho kolégia NSSR, a to konkrétne: 

a) koľko prípadov žalôb bolo v jednotlivých rokoch podaných, z toho koľko z nich bolo 
prevzatých z predchádzajúceho kalendárneho roka a koľko z nich podaných v sledovanom 
kalendárnom roku,  

b) koľko z týchto prípadov bolo vybavených a koľko nevybavených v sledovanom 
kalendárnom roku, 

c) údaje o tom, koľko z týchto prípadov bolo vybavených v lehote: 
- kratšej ako dva mesiace, 
- dvoch až štyroch mesiacov, 
- štyroch mesiacov až jedného roka, 
- jedného až dvoch rokov, 
- dlhšej ako dva roky. 
 
Tieto údaje porovnávala autorka s rozvrhom práce správneho kolégia NSSR za 

sledované obdobie, zverejneného na webovej stránke NSSR. V uvedených údajoch o činnosti 
správneho kolégia NSSR poskytnutých zo strany NSSR neboli uvedené príčiny (faktory) 
ovyplyvňujúce dĺžku súdneho konania na správnom kolégiu NSSR. 

                                                 
146 Príspevok je spracovaný v rámci grantu VEGA č. 1/0686/18 "Prieskum právoplatných 
individuálnych správnych aktov v kontexte právnej istoty a spravodlivosti". 
147 O predmetné údaje požiadali NSSR jednotliví členovia z katedry správneho 
a environmentálneho práva Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. 
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V predmetnom príspevku bude z hľadiska dĺžky súdneho konania pred NSSR 

rozoberaná celková agenda rozhodovacej činnosti správneho kolégia NSSR. Výskum 

v predmetnom príspevku bude zameraný na zistenie nasledovných skutočností: 

1.) celková zaťaženosť správneho kolégia NSSR, t.j. či v sledovanom období dochádzalo k 

nárastu alebo klesaniu počtu žalôb, a v nadväznosti na toto zistenie 

2.) priemerná doba dĺžky konania na správnom kolégiu NSSR vo všetkých agendách 

rozhodovacej činnosti NSSR, t.j. v akom priemernom časovom období dochádza k 

ukončeniu súdneho konania pred správnym kolégiom NSSR. 

V súvislosti so sledovaným obdobím dĺžky konania na správnom kolégiu NSSR je 

nevyhnutné dať do pozornosti, že od 1. júla 2016 došlo v podmienkach Slovenskej republiky 

k zásadnej reforme súdneho konania, a to rekodifikáciou civilného procesného práva vo 

forme troch samostatných procesnoprávnych kódexov – Civilný sporový poriadok148, Civilný 

mimosporový poriadok149 a Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“)150 ( všetky predpisy 

nadobudli účinnosť  1. júla 2016). Tieto predpisy nahradili dovtedy úpravu obsiahnutú 

v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“). Od 1. júla sa na 

jednotlivé prípady agend NSSR vzťahovala nová právna úprava SSP, do tohto obdobia platila 

úprava podľa OSP. Z NSSR nám boli poskytnuté údaje bez diferenciácie tohto obdobia, preto 

aj autorkou uvádzané zistenia z roku 2016 nerozlišujú nadobudnutie účinnosti novej právnej 

úpravy. Na údaje z roku 2017 sa vzťahuje právna úprava podľa SSP.  

Nová právna úprava podľa SSP prináša množstvo zmien, avšak z hľadiska obsahového 

zamerania príspevku je podstatné poukázať len na niektoré nasledovné vybrané zmeny, ktoré 

ovplyvňujú aj autorkin prieskum rozhodovacej činnosti správneho kolégia NSSR. 

Veľmi významnou zmenou je ponechanie krajských súdov ako základného článku 

organizácie správneho súdnictva t.j. ako súdov prvej inštancie s rozhodovaním NSSR na 

základe kasačnej sťažnosti ako opravného prostriedku proti právoplatným rozhodnutiam 

krajských súdov. Z hľadiska sústavy súdov správneho súdnictva rešpektuje nová právna 

úprava krajské súdy v postavení prvoinštančných súdov ako základnú zložku organizácie 

správnych súdov. Proti právoplatným rozhodnutiam krajských súdov zavádza zákon nový 

opravný prostriedok, tzv. kasačnú sťažnosť, o ktorej koná a rozhoduje NSSR.151  

Postavenie NSSR sa novou právnou úpravou výrazne mení, keďže jeho doterajšia vecná 

príslušnosť sa okliešťuje o konania, v ktorých rozhodoval ako prvostupňový orgán. Doterajšia 

úprava vecnej pôsobnosti NSSR bola poňatá spôsobom, že tento súd: 

- preskúmaval rozhodnutia a postupy ústredných orgánov štátnej správy a iných orgánov 

s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, ako aj 

- konal vo veciach nečinnosti orgánu verejnej správy a ochrany pred nezákonným 

zásahom orgánu verejnej správy, pokiaľ bol žalovaným subjektom ústredný orgán štátnej 

správy alebo iný orgán s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky. 

Podľa súčasnej právnej úpravy152 NSSR rozhoduje o správnej žalobe proti rozhodnutiu 

výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného 

bezpečnostného úradu, v konaní o registráciu kandidátnych listín pre voľby do Národnej rady 

Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu, v konaní o prijatí návrhu za 

kandidáta na funkciu prezidenta Slovenskej republiky, v konaní o žalobe o odmietnutí 

                                                 
148 zákon č. 160/2015 Z. z.  
149 zákon č. 161/2015 Z. z. 
150 zákon č. 162/2015 Z. z. 
151BARICOVÁ,J. Správne súdnictvo a rekodifikácia civilného práva procesného. In: 
http://www.ja-sr.sk/files/Spravne_sudnictvo_a_rekodifikacia_civilneho_prava_procesneho.pdf 
[Cit. 15.10.2018]. 
152 § 11 SSP 

http://www.ja-sr.sk/files/Spravne_sudnictvo_a_rekodifikacia_civilneho_prava_procesneho.pdf
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registrácie politickej strany alebo politického hnutia, v konaní o žalobe generálneho 

prokurátora Slovenskej republiky na rozpustenie politickej strany, v konaní o kompetenčných 

žalobách a o spomínaných kasačných sťažnostiach. 

Ďalšou významnou zmenou je preskúmavanie len právoplatných rozhodnutí správnych 

orgánov na základe žaloby, a to najmä pre prehľadnosť a zjednodušenie právnej úpravy - v 

novej právnej úprave podľa SSP sa už nepočíta s opravnými prostriedkami proti rozhodnutiam 

správnych orgánov (tretia hlava piatej časti OSP) ako pozostatku právnej úpravy spred roku 

1991. Postupným vývojom konania v správnom súdnictve a jeho právnej úpravy sa tretia hlava 

piatej časti OSP stala neorganickým prvkom, ktorý ešte stále vyvoláva dojem, že súdne 

konanie v správnom súdnictve je „pokračovaním“ správneho konania, pričom často panovala 

predstava, ako by konanie o opravnom prostriedku podľa piatej časti OSP bolo niečím 

„navyše“, čo oproti konaniu o žalobách dáva účastníkovi správneho konania viac práv alebo 

ako by ich práva boli chránené vo väčšej miere. Takéto ponímanie je však mylné a z hľadiska 

účelu správneho súdnictva i nežiaduce. Preskúmavanie neprávoplatných rozhodnutí orgánov 

verejnej správy podľa tretej hlavy piatej časti OSP je dnes už považované za narušenie 

princípu subsidiarity správneho súdnictva, ktorý v zásade vyžaduje vyčerpanie riadnych 

opravných prostriedkov v administratívnom konaní pred príslušnými orgánmi verejnej správy. 

Preto v rámci SSP došlo k zrušeniu súdneho prieskumu na základe opravných prostriedkov 

a podradeniu týchto vecí súdnemu prieskumu na základe žalôb až po nadobudnutí 

právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy.153  

V nadväznosti na zameranie tejto časti príspevku analyzovala autorka poskytnuté údaje 

o rozhodovacej činnosti správneho kolégia NSSR v sledovanom období a výsledky výskumu 

sú spracované v jednotlivých grafoch nasledovne: 

Graf č. 1 – analýza celkovej zaťaženosti rozhodovacej činnosti správneho kolégia NSSR 

v sledovanom období, 

Graf č. 2 – analýza rozhodovacej činnosti správneho kolégia NSSR za sledované 

obdobie z hľadiska dĺžky konania v lehote kratšej ako 1 rok (‹1 r),  

Graf č. 3 - analýza rozhodovacej činnosti správneho kolégia NSSR za sledované 

obdobie z hľadiska dĺžky konania v lehote jedného roka až dvoch rokov (1r – 2r), 

Graf č. 4 - analýza rozhodovacej činnosti správneho kolégia NSSR za sledované 

obdobie z hľadiska dĺžky konania v lehote dlhšej ako dva roky (› 2 r). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
153 BARICOVÁ,J. Správne súdnictvo a rekodifikácia civilného práva procesného. In: 
http://www.ja-sr.sk/files/Spravne_sudnictvo_a_rekodifikacia_civilneho_prava_procesneho.pdf 
[Cit. 15.10.2018]. 

http://www.ja-sr.sk/files/Spravne_sudnictvo_a_rekodifikacia_civilneho_prava_procesneho.pdf
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Graf č. 1 

Celková agenda (počet)154 

 
 

 

Graf č. 2155 

dĺžka konania ‹ 1 r 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
154 Vlastné autorkino spracovanie údajov zo zaslaných štatistických výkazov správneho 
kolégia NSSR.  
155 Vlastné autorkino spracovanie údajov zo zaslaných štatistických výkazov správneho 
kolégia NSSR. 
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Graf č. 3156 

dĺžka konania 1 r – 2 r 

 
 

 
Graf č. 4157 

dĺžka konania › 2 r 

 
 
Z analyzovaných grafov vyplývajú nasledovné závery:  

                                                 
156 Vlastné autorkino spracovanie údajov zo zaslaných štatistických výkazov správneho 
kolégia NSSR. 
157 Vlastné autorkino spracovanie údajov zo zaslaných štatistických výkazov správneho 
kolégia NSSR. 
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Najvyššia celková zaťaženosť v rámci rozhodovacej činnosti správneho kolégia NSSR 
bola zaznamenaná v roku 2015 (počet 7909 konaní pred NSSR), nasleduje rok 2016 (počet 
7727 konaní pred NSSR), ďalej je to rok 2014 (počet 6936 konaní pred NSSR), nasleduje rok 
2017 (počet 5877 konaní pred NSSR) a najmenej ukončených súdnych konaní v stanovenej 
lehote je uvádzaných v roku 2013 (počet 5428 konaní pred NSSR).   

Najviac súdnych konaní správneho kolégia NSSR ukončených v lehote kratšej ako 
jeden rok bolo uvedených v roku 2015 (počet 3344 konaní pred NSSR), nasleduje rok 2014 
(počet 2971 konaní pred NSSR), potom rok 2016 (počet 2629 konaní pred NSSR), ďalej rok 
2013 (počet 2219 konaní pred NSSR) a najmenej ukončených súdnych konaní v stanovenej 
lehote bolo zaznamenaných v roku 2017 (počet 1762 konaní pred NSSR).   

Najviac súdnych konaní správneho kolégia NSSR ukončených v lehote jedného roka 
až dvoch rokov bolo zaznamenaných v roku 2016 (počet 1141 konaní pred NSSR), ďalej 
v roku 2017 (počet 941 konaní pred NSSR), nasleduje rok 2015 (počet 738 konaní pred 
NSSR), potom v roku 2014 (počet 346 konaní pred NSSR) a najmenej prípadov súdnych 
konaní ukončených v stanovenej lehote bolo v roku 2013 (počet 49 konaní pred NSSR).  

Najviac súdnych konaní správneho kolégia NSSR ukončených v lehote dlhšej ako dva 
roky bolo uvedených v roku 2017 (počet 83 konaní pred NSSR), ďalej v roku 2016 (počet 37 
konaní pred NSSR), nasleduje rok 2015 (počet 4 konania pred NSSR) a najmenej prípadov 
súdnych konaní ukončených v stanovenej lehote bolo zaznamenaných rovnako v roku 2013 
(počet 2 konania pred NSSR) a v roku 2014 (počet 2 konania pred NSSR). 

Na základe uvedených výsledkov možno skonštatovať, že najväčší počet súdnych 
konaní v rámci rozhodovacej (preskúmavacej) činnosti správneho kolégia NSSR bolo 
ukončených v lehote kratšej ako jeden rok, potom nasleduje počet súdnych konaní 
ukončených v lehote jedného roka až dvoch rokov a najmenej súdnych konaní správneho 
kolégia NSSR bolo ukončených v lehote dlhšej ako dva roky.  

Zo záverov predmetného výskumu vyplýva, že priemerná doba trvania konania na 
správnom kolégiu NSSR v sledovanom období je lehota do jedného roku od začatia konania 
pred správnym kolégiom NSSR. 
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ANALÝZA ROZHODOVACEJ PRAXE KRAJSKÝCH 
SPRÁVNYCH SÚDOV S AKCENTOM NA RÝCHLOSŤ 

SÚDNEHO KONANIA158 
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Abstract: Members of the research team of the grant no. 1/0686/18 in its first phase, focus 

mainly on analysis of statistical data of regional courts, Supreme Court of the Slovak Republic 
as well as Slovak Constitutional Court. This paper is specifically devoted to the analysis of 
statistics of Regional Courts processed and provided by the Analytical Centre of the Ministry 
of Justice of the Slovak Republic. The author deals with the length of proceedings in regional 
courts, and analyses various factors that have the potential to influence the speed of judicial 
procedures. 
 
Abstrakt: V rámci prvej fázy skúmania spôsobov prieskumu právoplatných správnych 

rozhodnutí, sa členovia riešiteľského kolektívu grantu VEGA č. 1/0686/18, zamerali na analýzu 
štatistických dát krajských súdov, NS SR a ÚS SR. Predmetný príspevok sa venuje výhradne 
analýze štatistiky rozhodovacej činnosti krajských správnych súdov, ktorá bola spracovaná a 
poskytnutá Analytických centrom Ministerstva spravodlivosti. V príspevku sa autorka venuje 
najmä dĺžke konaní na jednotlivých krajských súdoch a analyzuje rôzne faktory, ktoré majú 
potenciál ovplyvniť rýchlosť konania. 
 
Keywords: Validity, Legal Certainty, Extraordinary Remedies, Administrative Court 

Proceeding, Prosecutor´s Surveillance, Speed of the Court Proceeding. 
 
Kľúčové slová: Právoplatnosť, právna istota, mimoriadne opravné prostriedky, správne 

súdne konanie, dozor prokurátora, rýchlosť súdneho konania. 
 
 
1 ÚVOD 

Princíp právnej istoty predstavuje jeden z najdôležitejších princípov, na ktorých je 
budovaný právny poriadok každého demokratického a právneho štátu. Princíp právnej istoty 

vyjadruje požiadavku na jasnosť, určitosť a stálosť rozhodnutí orgánov verejnej moci, ako aj 
požiadavku na ich presadzovanie zákonom ustanoveným spôsobom v primeranom čase.159 
Tento princíp súčasne predstavuje konglomerát viacerých princípov (napr. princíp legitímnych 
očakávaní, princíp rei iudicatae a prezumpcia správnosti rozhodnutia – praesumptio iuris 
tantum),160 ktoré sa uplatňujú naprieč všetkými právnymi odvetviami. Riešený grant, v rámci 
ktorého vznikol aj tento príspevok, sa venuje jednému z aspektov právnej istoty, a to záruke 
nezmeniteľnosti právoplatných správnych rozhodnutí a s tým súvisiacej právnej istoty 
účastníkov správneho konania. Princíp právnej istoty sa totiž dostáva do kolízie s princípom 

spravodlivosti, keď vznikne pochybnosť, že rozhodnutie, ktoré už je právoplatné, a teda 
konečné a zásadne nezmeniteľné, nebolo vydané v súlade so zákonom. 

Vzniká teda otázka, ako by mal byť nastavený vzťah medzi princípom právnej 
istoty a princípom spravodlivosti, ktoré sú imanentným znakom materiálneho právneho 

štátu, pri prieskume právoplatných individuálnych správnych aktov (ďalej v texte aj „ISA“). 

                                                 
158 Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantu VEGA č. 1/0686/18 „Prieskum 
právoplatných individuálnych správnych aktov v kontexte právnej istoty a spravodlivosti“ 
udeleného Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
a Slovenskej akadémie vied. 
159 Rozsudok NS SR, sp. zn. 10Sžk/27/2017, zo dňa 27. 4. 2018. 
160 Bližšie pozri napr. Rozsudok NS SR, sp. zn. 8Sžo/61/2016, zo dňa 23. 08. 2018. 
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Inými slovami, ako nastaviť systém riadnych a mimoriadnych prostriedkov nápravy tak, aby 
boli oba princípy dodržané. 

Hneď v úvode, žiaľ, musím čitateľa sklamať, že táto otázka nebude v článku 
zodpovedaná. Vzhľadom na skutočnosť, že riešenie grantovej úlohy je iba na svojom začiatku, 
tak aj tento príspevok predstavuje odrazový mostík pre ďalšie vedecké skúmanie. Skôr, ako 
budeme môcť hodnotiť súčasný systém prieskumu právoplatných rozhodnutí správnych 
orgánov a navrhovať potenciálne riešenia zistených nedostatkov, je totiž, v rámci prvej fázy 
projektu, potrebné analyzovať súčasný stav a jednotlivé prostriedky nápravy právoplatných 
správnych rozhodnutí. 

Jedným z významných prostriedkov nápravy nezákonných právoplatných rozhodnutí je 
ich súdny prieskum, ktorý predstavuje formu vonkajšej kontroly verejnej správy. Cieľom 
príspevku je analýza rozhodovacej praxe na úrovni prvostupňových krajských správnych 
súdov, a to s primárnym zameraním na dĺžku konania na jednotlivých krajských súdoch 
a skúmanie faktorov, ktoré na dĺžku konania vplývajú. 

 
2 PRIESKUM PRÁVOPLATNÝCH ROZHODNUTÍ SPRÁVNYCH ORGÁNOV 

Právoplatnosť predstavuje vlastnosť právneho aktu, ktorá spôsobuje jeho konečnosť 
a nezmeniteľnosť. Ide teda o záruku stability právnych vzťahov, ktoré boli správnym 
rozhodnutím založené, zmenené, prípadne v dôsledku právoplatného rozhodnutia zanikli. 
Princíp „rei iudicatae“, ktorý znamená, že o právoplatne rozhodnutej veci nemožno znova 
rozhodovať, sa vzťahuje nielen na súdne konanie, ale aj na rozhodnutia vydané v správnom 
konaní.161 

Ak však existujú závažné skutočnosti, ktoré spochybňujú zákonnosť a spravodlivosť 
rozhodnutia, ktorými sú napr. nedostatočné zistenie skutkového stavu alebo zásadné 
porušenie procesných podmienok, právny poriadok stanovuje prostriedky na nápravu. 

V podmienkach Slovenskej republiky bol, aj vplyvom členstva SR v EÚ a Rade Európy, 
postupným vývojom vytvorený systém prostriedkov nápravy právoplatných správnych 
rozhodnutí, medzi ktoré zaraďujeme jednak mimoriadne opravné prostriedky v rámci 

správneho konania (obnova konania a preskúmanie mimo odvolacieho konania), protest 
prokurátora proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy,162 súdny prieskum na vnútroštátnej 
úrovni (správne súdnictvo a prieskum Ústavným súdom SR) a medzinárodný súdny prieskum 
(Európsky súd pre ľudské práva a Súdny dvor Európskej únie). Z uvedeného výpočtu je 
zrejmé, že tento systém opravných prostriedkov je pomerne široký. Podľa J. Vačoka ide 
o najzložitejší a najširší systém opravných prostriedkov od roku 1918.163 

Vo všeobecnosti pre použitie mimoriadnych prostriedkov nápravy právoplatných 
správnych rozhodnutí platí, že sú prípustné iba vo výnimočných prípadoch. Podľa názoru 
Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) môže princíp právnej istoty ustúpiť iba 
výnimočne, a to za účelom „zaistenia opravy základných vád alebo justičných omylov“164 
a napravenia „najzákladnejších dôležitostí pre súdny systém.“165 

V súčasnosti už neexistuje polemika o to, že súdny prieskum správnych rozhodnutí 
predstavuje nevyhnutnosť každého demokratického štátu.  Cieľom správneho súdnictva je 
vonkajšia kontrola zákonnosti výkonu verejnej správy nezávislým a nestranným orgánom. 
Inými slovami, správne súdnictvo je vyjadrením kontroly výkonnej moci súdnou, a teda je 
súčasťou systému bŕzd a protiváh.166 Podľa názoru ÚS SR ide o „právny inštitút, ktorý 

                                                 
161 Rozsudok NS SR, sp. zn. 10Sžrk/2/2017, zo dňa 27. 04. 2018. 
162 Protest prokurátora totiž predstavuje určitý medzistupeň medzi mimoriadnymi opravnými 
prostriedkami a správnym súdnictvom. Je však potrebné zdôrazniť, že, v súlade s Nálezom 
ÚS SR, sp. zn. I. ÚS 76/1993, zo dňa 15 júna 1994, „nemožno tento prostriedok považovať 
ani za riadny, ani za mimoriadny opravný prostriedok.“ 
163 VAČOK, J. Množstvo pravných prostriedkov a ochrana subjektívnych práv. In SKULOVÁ, 
S. – POTӖŠIL, L. [et al.]  Prostředky ochrany subjektivních práv ve veŕejné správě – jejich 
systém a efektivnost. 1. vyd. Praha: C. H. beck, 2017, s. 204. 
164 Rozhodnutie ESĽP vo veci Ryabykh v. Rusko, sťažnosť č. 52854/99, zo dňa 24. júla 2003. 
165 Rozhodnutie ESĽP vo veci Sutyazhnik v. Rusko, sťažnosť č. 8269/02, zo dňa 23. júla 2009. 
166 BARICOVÁ, J. – FEČÍK, M, - FILOVÁ, A. § 2 [Právo na súdnu ochranu]. In BARICOVÁ, J. 
[et al.] Správny súdny poriadok. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2018, s. 19. 
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umožňuje, aby sa každá osoba, ktorá sa cíti poškodená, dovolala súdu ako nezávislého 
orgánu a vyvolala tak konanie, v ktorom správny orgán už nebude mať autoritatívne 
postavenie, ale bude účastníkom konania s rovnakými právami ako ten, o koho práva v konaní 
ide.“167 
 
3 ANALÝZA ŠTATISTICKÝCH UKAZOVATEĽOV ČINNOSTI KRAJSKÝCH 

SPRÁVNYCH SÚDOV 

Až na niekoľko výnimiek, kedy je daná príslušnosť NS SR, prípadne okresných súdov, 
sú na konanie a rozhodovanie v správnom súdnictve príslušné krajské súdy. Štatistiku 
krajských súdov vedie Analytické centrum Ministerstva Spravodlivosti, ktoré nám, na základe 
našej žiadosti, poskytlo cenné dáta  zamerané na skúmanie dĺžky súdnych konaní, ako aj 
rôzne faktory, ktoré dĺžku konania ovplyvňujú. 

Tieto faktory sú v nasledujúcom texte vyhodnocované za skúmané obdobie rokov 2012 
až 2017, pričom stanovenie 6-ročného skúmaného obdobia je ovplyvnené skutočnosťou, že 
až od roku 2012 je vedená ucelenejšia štatistika, ktorá umožňuje zodpovedanie riešených 
otázok. 
  
3.1 Nápad spisov k pomeru vybavovanej agendy 

Na dĺžku súdneho konania má vplyv množstvo rôznorodých faktorov, pričom, 
bezpochyby, tým primárnym je počet medziročne napadnutých spisov v pomere k počtu 
prípadov, ktoré na danom súde každoročne vybavia. Pri prvom pohľade na krivku nápadov 
spisov na všetkých krajských súdoch vo veciach správnych žalôb a prieskumu 
neprávoplatných rozhodnutí správnych orgánov je evidentné, že počet napadnutých spisov 
medziročne klesá. Zatiaľ čo v roku 2012 napadlo 18.708 nových konaní, pričom táto odchýlka 
bola spôsobená podávaním šikanóznych žalôb niekoľkými subjektami, v roku 2015 to bolo 
11.534 konaní a v roku 2016 dosiahol počet nových konaní hranicu 8.681. Následne v roku 
2017 bolo podaných 4.958 žalôb. Na druhú stranu počet vybavených vecí na krajských súdov 
každoročne stúpa; v roku 2012 KS SR vybavili 2.006 prípadov, v roku 2014 to bolo už 2.488 a 
nakoniec v roku 2017 došlo k prvostupňovému rozhodnutiu až 3.267 prípadov. Tento vývoj 
môžeme, z hľadiska vybavovania agendy, považovať za pozitívny, pričom existuje predpoklad, 
že dôjde k dosiahnutiu želaného stavu, kedy KS budú vedieť medziročne vybaviť obdobný 
počet vecí ako každoročne napadne.  

 
3.2 Prokurátorský dozor 

Protest prokurátora proti rozhodnutiu alebo opatreniu orgánu verejnej správy 
predstavuje osobitný opravný prostriedok slúžiaci na nápravu nezákonných rozhodnutí, ktoré 
už nadobudli právoplatnosť. Význam prokurátorského dozoru v oblasti verejnej správy spočíva 
predovšetkým v odľahčení správneho súdnictva, ale taktiež v zabezpečovaní zákonnosti vo 
veciach, v ktorých protiprávny stav vyhovuje všetkým dotknutým subjektom, vrátane orgánu 

verenej správy.
168

   
Predmetný prostriedok má voči orgánom verejnej správy výhradne návrhový charakter. 

Pri jeho aplikácii sa totiž dáva adresátom možnosť nezákonnosť v stanovenej lehote odstrániť 
svojimi vlastnými prostriedkami. Ak však orgány verejnej správy nesúhlasia s názorom 
prokurátora alebo sú v danej veci jednoducho nečinné, prokurátorovi vzniká oprávnenie podať 
správnu žalobu na správny súd.  

Na tomto mieste vzniká otázka, ako často prokurátori využívajú svoju aktívnu 
legitimáciu. Za posledných 6 rokov bolo správne súdne konanie o správnej žalobe alebo 
opravnom prostriedku z iniciatívy prokurátora začaté v 184 prípadoch, čo z celkového počtu 
28.065 podaných žalôb predstavuje približne 0,66 %.  

Pokiaľ sa pozrieme na aktivitu prokurátora v jednotlivých krajoch, tak môžeme v ich 
činnosti pozorovať rozdiely. Zatiaľ čo na bratislavský KS bolo za šesť rokov podaných iba 6 
žalôb prokurátorom, za rovnaké obdobie bolo na KS BB iniciovaných 81 súdnych konaní.  

                                                 
167 Nález ÚS SR, sp. zn. PL. ÚS 14/98. 
168 Správa generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry v roku 2016. s. 85. Dostupné na: 
<https://www.genpro.gov. sk/extdoc/54189/sprava> [cit. 5. 11. 2018] 
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Pri hodnotení významu inštitútu dozoru prokurátora v systéme prostriedkov prieskumu 
právoplatných rozhodnutí správnych orgánov je dôležitým ukazovateľom spôsob, akým bolo o 
žalobe rozhodnuté. Za zaujímavé považujem zistenie, že správne súdy žalobu prokurátora 
zamietli, resp. odmietli až v 40 % prípadov a napadnuté rozhodnutia boli zrušené alebo žalobe 
bolo vyhovené v celom rozsahu v 56 % (vo zvyšných 4 % bola vec vybavená inak alebo bolo 
žalobe vyhovené iba čiastočne). 

V tomto štádiu výskumu mi ešte neprináleží robiť závery ohľadom významu, resp. 
nadbytočnosti predmetného inštitútu. Pre získanie uceleného obrazu bude v ďalšom skúmaní 
nevyhnutné zamerať sa na frekvenciu podávania protestov prokurátora voči ISA a na pomer 
počtu protestov, ktorým nebolo vyhovené a počtu podaných prokurátorských žalôb. 

 
3.3 Pomer prvostupňových správnych súdnych konaní s pojednávaním, resp. bez 

nariadenia pojednávania 

Jedným z faktorov, ktorý má nepochybne vplyv na dĺžku súdnych konaní, je skutočnosť, 
či v konkrétnom prvostupňovom konaní bolo nariadené pojednávanie alebo krajský súd vo veci 
rozhodol bez pojednávania. Z analýzy štatistických dát je evidentné, že konania s nariadených 
pojednávaním prevažujú. Za posledných 6 rokov bolo pojednávanie nariaďované v priemere v 
91,36 % konaní.169  To znamená, že v uvedenom období prvostupňové správne súdy 
rozhodovali bez pojednávania približne v každom 11. prípade. 

Keď sa však pozrieme na prax jednotlivých súdov sledujeme pomerne významné 
odchýlky v ich praxi. Z grafu môžeme pozorovať, že za posledných 6 rokov najčastejšie 
nariaďujú pojednávanie krajské súdy v Prešove, Bratislave a Banskej Bystrici, pričom v prípade 
KS v Bratislave a Prešove v niektorých rokoch nariadili pojednávanie v každom konaní.  Na 
druhú stranu, bez pojednávania  rozhodujú pomerne často košický a trnavský krajský súd a 
najčastejšie rozhoduje bez pojednávania, konkrétne v každom štvrtom prípade, KS v Trenčíne. 
Navyše, napr. v roku 2012 KS TN rozhodol bez pojednávania až v 45,67 % konaní. 

 

 

Graf 1: Priemer nariadených pojednávaní a rozhodnutí bez nariadenia pojednávania 
na jednotlivých krajských súdov za obdobie rokov 2012 až 2017. 

  
3.4 Priemerná dĺžka konania na jednotlivých krajských správnych súdoch 

V rámci predchádzajúcich analyzovaných kategórii sme do úvahy brali tak 
rozhodovanie o neprávoplatných rozhodnutiach správnych orgánov, ako aj konania o žalobách 

                                                 
169 V jednotlivých rokoch sa priemer rozhodovania bez pojednávania vo všetkých krajoch 
pohyboval od 5,96 % v roku 2013 až po 12,85 % v roku 2012. V roku 2017 nebolo pojednávanie 
nariadené v 10,22 % prípadov. 
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proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, resp. o správnych žalobách. V rámci 
hodnotenia dĺžky konaní sa však zameriame výhradne na prieskum právoplatných 
individuálnych správnych aktov, pričom ide o dĺžku súdneho konania od doručenia žaloby po 
prijatie právoplatného rozhodnutia. Za posledných 6 rokov trvalo konanie v priemere približne 
22 mesiacov, čo sú takmer dva roky a za toto obdobie nedošlo k zásadnej zmene v dĺžke 
konania. Z celkového počtu 11.364 právoplatne ukončených konaní iba 331, t. j. 2,91 % bolo 
právoplatne ukončených za menej ako 2 mesiace a 260 konaní (2,28 %) trvalo v rozmedzí 2 
až 4 mesiacov. V rozmedzí od 4 do 12 mesiacov bolo právoplatne ukončených 2.750 konaní, 
čo predstavuje približne 24,2 %. Z uvedeného vyplýva, že iba necelých 30 % konaní o 
správnych žalobách rozhodnú súdy za menej ako rok. Od jedného do dvoch rokov trvalo 
konanie v 31,73 % prípadoch a väčšina konaní, t. j. 4.417 (38,88 %) trvalo viac ako dva roky, 
pričom absolútnu hornú hranicu dĺžky konaní nepoznáme. 

Pokiaľ sa pozrieme na jednotlivé krajské súdy, aj v tomto prípade pozorujeme evidentné 
rozdiely. Zatiaľ čo v Bratislave trvá konanie bezmála 30 mesiacov, v Košiciach, Žiline a Banskej 
Bystrici je to takmer o polovicu kratšie.  

Samozrejme, na dĺžku konania vplýva veľké množstvo rôznych faktorov. V prvom rade 
je potrebné vziať do úvahy osobitné postavenie KS BA, ktoré je dané skutočnosťou, že 
prevažná väčšina ústredných orgánov štátnej správy a ďalších orgánov s celoštátnou 
pôsobnosťou sa nachádza v jeho územnom obvode. Ďalej je potrebné zohľadniť počet sudcov, 
ich personálne a technické zabezpečenie, ako aj charakter agendy.   
  

 

 

Graf 2: Priemer trvania súdnych konaní od doručenia žaloby po právoplatné 
rozhodnutie na jednotlivých krajských súdoch za obdobie rokov 2012 až 2017. 

 
3.5 Spôsob rozhodovania krajských správnych súdov 

Ďalším z hodnotených faktorov v rámci prvej fázy skúmania bol spôsob, akým vo veci 
rozhodol krajský správny súd, a teda či bola žaloba zamietnutá, alebo či správny súd zrušil 
napadnuté rozhodnutie, prípadne vyhovel žalobe v plnom rozsahu.  

Dnes už niet pochýb, že rozhodovanie súdov o opravných prostriedkoch proti 
neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov bol nesystémový prvok v našom právnom 
poriadku, ktorý spôsoboval nadmerné zaťaženie súdov. Uvedené potvrdzuje fakt, že 
napadnuté neprávoplatné individuálne správne akty boli súdmi rušené v priemere až 91,27 %.   

Pokiaľ sa pozrieme na prieskum žalobou napadnutých právoplatných správnych 
rozhodnutí, tak číslo je, pochopiteľne, nižšie ako v prípade prieskumu neprávoplatných aktov. 
Stále však ide o pomerne vysoký podiel, keďže za posledných 6 rokov až 56,33 % 
napadnutých správnych rozhodnutí bolo súdmi zrušených a napr. v roku 2017 to bolo až 62,2 
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%, to znamená, že približne každá tretie napadnuté rozhodnutie bolo správnych súdom 
potvrdené.  
 
3.6 Využívanie inštitútu odvolania a kasačnej sťažnosti 

Posledným skúmaným faktorom bola frekvencia využívania inštitútu odvolania, resp. 
kasačnej sťažnosti. Za posledných 6 rokov bol tento inštitút uplatnený voči 34,84 % rozhodnutí 
krajských správnych súdov. To znamená, že približne každý tretí neúspešný účastník súdneho 
konania využil možnosť podať opravný prostriedok. Zmena správneho súdneho konania na 
jednoinštančné sa prejavila, keďže do roku 2016 bol priemer 37,55 %, zatiaľ čo od roku 2016 
to kleslo na 29,43 %. 

 
4 ZÁVER 

V rámci prvej fázy skúmania spôsobov prieskumu právoplatných správnych rozhodnutí 
sa členovia riešiteľského kolektívu grantu VEGA č. 1/0686/18 zamerali na analýzu štatistických 
dát krajských súdov, NS SR a ÚS SR. Predmetný príspevok sa venuje výhradne analýze 
štatistiky rozhodovacej činnosti krajských správnych súdov, ktorá nám bola poskytnutá 
Analytických centrom Ministerstva spravodlivosti. Zamerali sme sa najmä na priemernú dĺžku 
konaní a rôzne faktory, ktoré majú potenciál ovplyvniť rýchlosť konania.  

Vzhľadom na skutočnosť, že výskumná úloha je stále iba vo svojej prvej fáze, na tomto 
mieste zatiaľ nie je objektívne možné ponúknuť konkrétne riešenia alebo navrhnúť zlepšenia 
súčasného systému. Uvedené je však, samozrejme, cieľom celého výskumu.  

Preto je záver pomerne netradičný, keďže namiesto návrhov de lege ferenda, na tomto 

mieste uvádzame ďalšie kroky, ktoré budú nadväzovať na zistenia uvedené v predmetom 
príspevku. 

Za účelom dosiahnutia základného cieľa výskumnej úlohy, ktorým je posúdenie 
efektivity súčasného systému prieskumu právoplatných správnych aktov, bude v ďalšej fáze 
potrebné navzájom syntetizovať štatistické zistenia krajských správnych súdov, NS SR a 
Ústavného súdu, aby sme napr. získali odpoveď na otázku, akým spôsobom o podaných 
odvolania, resp. kasačných sťažnostiach rozhodol NS SR. Ďalej bude potrebné hľadať 
odpovede na otázky, ktoré boli v príspevku formulované na základe štatistických zistení. V 
ďalšej činnosti sa preto zameriame predovšetkým na: 

 
a) Zhodnotenie významu prokurátorského dozoru v systému prieskumu 

právoplatných správnych rozhodnutí. Doterajším výskumom sme totiž zistili, že 

prokurátori svoju aktívnu legitimáciu využívajú v takmer nepatrnej miere a súčasne 
vyše 40 % týchto žalôb je správnymi súdmi zamietnutých. V ďalšom skúmaní sa 
potrebujeme zamerať napr. na frekvenciu podávania protestov prokurátora voči 
ISA a na pomer počtu protestov, ktorým nebolo vyhovené a počtu podaných 
prokurátorských žalôb. 
 

b) Rozdiely v dĺžke konaní medzi jednotlivými krajskými správnymi súdmi. 

Napriek tomu, že priemerná dĺžka konaní na všetkých krajských súdoch sa za 
posledných 6 rokov takmer nezmenila, tak medzi jednotlivými krajskými súdmi 
pozorujeme evidentné rozdiely. Zatiaľ čo v Bratislave trvá konanie takmer 30 
mesiacov, v Košiciach, Žiline a Banskej Bystrici je to takmer o polovicu kratšie. 
Keďže na dĺžku súdneho konania vplýva veľké množstvo rôznorodých faktorov 
(napr. počet sudcov, ich personálne a technické zabezpečenie, ako aj charakter 
agendy) bude potrebnú predmetnú otázku hlbšiemu skúmaniu. 
 

Vyššie načrtnuté okruhy predstavujú iba zlomok toho, čomu sa v ďalšej fáze skúmania 
budeme z hľadiska činnosti krajských správnych súdov venovať. Okrem uvedeného je totiž 
potrebné analyzovať dôvody rozdielneho prístupu krajských súdov k možnosti nariadiť 
pojednávanie. Súčasne sa v ďalšej fáze zameriame na zistenie, či možnosť podať odvolanie, 
resp. kasačnú sťažnosť využívajú častejšie neúspešní účastníci v pozícii žalobcu alebo 
žalovaného. A nepochybne, v procese skúmania vyjdú najavo ďalšie čiastkové úlohy, ktoré 
bude nevyhnutné vyriešiť skôr, ako naberieme odvahu spochybňovať efektivitu zaužívaného 
a rokmi sa rozširujúceho systému prieskumu právoplatných správnych rozhodnutí.      
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ROZKLAD A PRINCIP PRÁVNÍ JISTOTY 
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Abstrakt: Remonstrance is a standard remedial measure according to the Code of 

Administrative Procedure. The remonstrance is characterized from the point of view of the 
current legal regulation, taking into account the historical specifics of the Institute. Differences 
between the appeal and the remonstrance and the appeal and remonstrance procedures are 
defined and the problems arising from the application of the principle of legal certainity are 
identified too. 
 
Abstrakt: Rozklad jako řádný opravný prostředek podle správního řádu. Rozklad je 

charakterizován z hlediska současné právní úpravy s přihlédnutím k historickým specifikům 
institutu. Jsou definovány rozdíly mezi odvoláním a rozkladem a odvolacím a rozkladovým 
řízením a identifikovány z toho plynoucí problémy se zaměřením na uplatnění principu právní 
jistoty. 
 
Kľúčové slová: administrative procedure, legal certainity, standard remedial measure, 

remonstrance 
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1 ÚVOD 

 Rozhodnutí správních orgánů, a to jak ve věci samé, tak rozhodnutí procesní, pokud to 
zákon nevylučuje, lze za zachování zákonem stanovených podmínek a postupu přezkoumat. 
Správní řád zakotvuje za tímto účelem opravné a dozorčí prostředky. Opravné prostředky jsou 
v dispozici účastníka řízení a doktrinálně jsou členěny na řádné a mimořádné. Řádnými lze 
napadnout nepravomocná rozhodnutí, na jejich projednání má po splnění zákonem 
stanovených podmínek účastník řízení právní nárok. Mimořádné opravné prostředky směřují 
proti těm rozhodnutím, která již nabyla právní moci.170 
 „Rozklad ve správním řízení je řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí 
ústředních správních úřadů vydaných v prvním stupni. O rozkladu rozhoduje vedoucí takového 
úřadu na návrh jím zřízené zvláštní komise (tzv. rozkladová komise)“.171 
 
2  ROZKLAD JAKO OPRAVNÝ PROSTŘEDEK 

 Rozklad ve smyslu opravného prostředku je tradičním právním institutem. Už podle 
ustanovení § 6 z. č. 36/1876 ř. z. bylo možné zrušit správní rozhodnutí z důvodu porušení tzv. 
podstatných forem řízení správního.172 Podle úřední instrukce, konkrétně šlo o ministerské 
nařízení č. 61/1855 ř. z. bylo možné podat „právní prostředky“ k napravení věci v případě, že 
bylo „někomu ublíženo v jeho právích protizákonným rozhodnutím nebo opatřením některého 
úřadu správního“ a tím nastalo porušení právního pořádku. V roce 1896 byl přijat z. č. 
101/1896 ř. z., kterým se doplňují, potažmo mění ustanovení o postupu při podávání 
prostředků opravných proti rozhodnutí a opatření úřadů politických. Byly rozlišovány tři druhy 
opravných prostředků, a to rozklad, odvolání, které bylo někdy označováno jako stížnost nebo 
rekurs a navrácení v předešlý stav, což můžeme chápat jako pozdější obnovu řízení.173 

                                                 
170 PRŮCHA, P. In SKULOVÁ, S. et al. Správní právo procesní. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 

263 – 264. 
171 HENDRYCH, D. Právnický slovník, 2. rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2003. s. 852. 
172 PRAŽÁK, J. Rakouské právo správní. Část první.  Všeobecná část práva správního. Praha: 

Jednota právnická, 1905. s. 149. 
173 PRAŽÁK, J. Rakouské právo správní. Část první.  Všeobecná část práva správního. Praha: 

Jednota právnická, 1905. s. 176. Více POUPEROVÁ, O. Historický exkurs: Správní řízení 
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Rozklad byl tedy vnímán jako opravný prostředek, kterým se domáhalo změny správního 
rozhodnutí u téhož správního úřadu, který napadané rozhodnutí vydal. Měl urychlit nápravu 
vadných rozhodnutí a zabránit přetěžování správních úřadů druhé a vyšších instancí. Správní 
úřady první a druhé instance tedy mohly reformovat svá rozhodnutí, jako je tomu dnes při 
uplatnění autoremedury.174 Rozklad samotný nebyl exaktně právními předpisy upraven, šlo o 
podání neformálního rázu. Problémy přinášelo také chybějící zakotvení povinnosti pro úřad 
nižší instance znovu se zabývat věcí, o které již rozhodla. Spíše byla běžnou situace, kdy došlo 
na rozhodování vyšších instancí, až čtvrté a konečné, páté, kdy šlo o přezkum kasační.175 
Tento postup byl praktický v těch případech, kdy nebylo přípustné podání opravného 
prostředku k vyšší instanci.176 V dalších právních předpisech, upravujících správní řízení, již 
rozklad nelze nalézt. Jedná se o vládní nařízení ze dne 13. ledna 1928 č. 8/1928 Sb. z. a n. o 
řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správní řízení – správní řád, 
dále nařízení vlády č. 20/1955 Sb., o řízení ve věcech správních – správní řád a nařízení vlády 
č. 91/1960 Sb., o správním řízení – správní řád.177 

Až teprve z. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v § 61 institut rozkladu 
upravoval, a to jako řádný opravný prostředek proti prvoinstančnímu rozhodnutí ústředního 
orgánu státní správy.178 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „správní řád“) také rozklad zakotvil, a to v § 152. 

Určitou paralelu lze nalézt v právní úpravě polské.179  Čl. 127/3 zakotvuje návrh na 
opětovné projednání věci jako opravný prostředek k napadení správního rozhodnutí, kdy 
v první instanci rozhodl ministr nebo samosprávné odvolací kolegium, jejich rozhodnutí jsou 
konečná a není proti nim přípustné odvolání. Není ovšem zcela jasná jeho povaha, právní 
názory se přiklání k pojetí řádného opravného prostředku, ovšem s chybějícím devolutivním 
účinkem.180 No a rozklad je zakotven rovněž v právní úpravě slovenské v podobě z. č. 71/1967 
Z. z., o správnom konaní, ve znění pozdějších předpisů. 
 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, jak už bylo výše uvedeno, rozklad zakotvil v § 
152.  Je definován jako řádný opravný prostředek. Řádný opravný prostředek je v dispozici 
účastníka řízení a může být použit proti těm rozhodnutím, která dosud nenabyla právní moci. 
Podle platné právní úpravy jde o odvolání, rozklad, odpor proti příkazu a námitky, a to v rámci 
správní exekuce nebo v souvislosti s výkonem dozoru181 Úprava je zařazena do části třetí, 

                                                 
v rakouské monarchii. In: HORÁKOVÁ, M., TOMOSZKOVÁ, V. a kol. Správní řízení v zemích 
EU (Rakousko, Polsko, Slovensko, Maďarsko). Praha: Linde Praha a.s., 2011. s. 37 – 38. 
174 Taktéž podle Weyra a Havelky. 
175 POUPEROVÁ, O. Historický exkurs: Správní řízení v rakouské monarchii. In: HORÁKOVÁ, 

M., TOMOSZKOVÁ, V. a kol. Správní řízení v zemích EU (Rakousko, Polsko, Slovensko, 
Maďarsko). Praha: Linde Praha a.s., 2011. s. 38. 
176 Více POUPEROVÁ, O. Rakouské správní řízení do r. 1918. In: kolektiv autorů. Historický 

vývoj právní úpravy správního řízení a dalších postupů ve veřejné správě (1918 – 2005). 
Olomouc: Periplum, 2007. s. 156. 
177 Více HORÁKOVÁ, M. Právní úprava správního řízení (1918 – 1967). In: kolektiv autorů. 

Historický vývoj právní úpravy správního řízení a dalších postupů ve veřejné správě (1918 – 
2005). Olomouc: Periplum, 2007. s. 243 – 305. 
178 MIKULE, V. Řádné opravné prostředky podle nového správního řádu. In: VOPÁLKA, V. 
Nový správní řád, zákon č. 500/2004 Sb., Act of 24 th June 2004 Code of Administrative 
Procedure. Praha: ASPI, a.s., 2005. s. 169, srovnej DIENSTBIER, F. Správní řízení (1967 – 
2005). In: kolektiv autorů. Historický vývoj právní úpravy správního řízení a dalších postupů ve 
veřejné správě (1918 – 2005). Olomouc: Periplum, 2007. s. 307. 
179 Zákon ze dne 14. června 1960, Kodeks postepowania administracyjnego, Dz. U. 60.30.168, 

(KPA). 
180 TOMOSZEK, M. Správní řízení v Polsku. In: HORÁKOVÁ, M., TOMOSZKOVÁ, V. a kol. 

Správní řízení v zemích EU (Rakousko, Polsko, Slovensko, Maďarsko). Praha: Linde Praha 
a.s., 2011. s. 178. 
181 Více k charakteristice opravných prostředků HORÁKOVÁ, M. Opravné prostředky ve 
správním řízení – vybrané otázky související s institutem odvolání podle správního řádu. In 
ŠÍNOVÁ, R. (eds.) Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 
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hlavy VII. správního řádu, do okruhu zvláštních ustanovení o přezkoumávání správních 
rozhodnutí, nikoli do části druhé, k problematice řízení odvolacího.182 
 
3 SPECIFIKA ŘÍZENÍ O ROZKLADU 

Ačkoli by mělo být řízení odvolací a řízení o rozkladu obdobné, vykazuje mnohé rozdíly, 
vyplývající ze samotného zákonného pojetí rozkladu, ale i rozdíly následně plynoucí ze 
samotné rozhodovací praxe, které z rozkladového řízení činí řízení zcela specifické.  Můžeme 
identifikovat následující rozdíly a z toho plynoucí problémy. Na prvním místě bych uvedla 
absenci devolutivního účinku a následně navazující problematické uplatnění zásady 
dvojinstančnosti řízení vzhledem k personálnímu propojení rozhodování v obou instancích. 
Dalším problémem je personální skladba samotné rozkladové komise. Diskutabilní je rovněž 
povaha návrhu rozkladové komise předkládaného ministrovi nebo vedoucímu jiného 
ústředního správního úřadu a v neposlední řadě samotné rozhodnutí o rozkladu. 

Především jde, jak je z charakteru vymezení rozkladu patrné, o účinek devolutivní, 
respektive o jeho absenci.  Na rozdíl od účinku suspenzivního nenastupuje. Rozhodování 
nelze, logicky, přenést na instančně nadřízený orgán, protože takový v rámci organizace české 
veřejné správy neexistuje.183   Pro vymezení ústředních správních úřadů použijeme ustanovení 
§ 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, 
v platném znění. Jsou to především ministerstva, tedy ústřední orgány státní správy, v jejichž 
čele stojí člen vlády, a dále jiné ústřední orgány státní správy, které nejsou ve vztahu 
podřízenosti k ministerstvu.184 
  Problematické se také jeví uplatnění zásady dvojinstančnosti řízení. O rozkladu 
rozhoduje ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu. Vždy jde o osoby s přímou 
vazbou na úřad, vezmeme-li v úvahu organizační princip veřejné správy monokratický.185 
V této souvislosti je nutné poukázat na nemožnost uplatnit na tento postup ustanovení 
správního řádu o vyloučení z projednávání a rozhodování věci, jak je stanoví § 14 odstavec 6 
správního řádu, a to z důvodu účasti na rozhodování věci v prvním stupni a odstavce 7, kdy je 

                                                 
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 347-348 an. a dále HORÁKOVÁ, M. 
„Řádné opravné prostředky – vybrané otázky“. In: HORAKOVÁ, M. (eds.). Contemporary 
Administrative Law Studies: CALS 3. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2008. s. 62 – 
69. 
182 Srovnej § 152 odstavec 4 správního řádu, a PRŮCHA, P. Správní řád s poznámkami a 
judikaturou. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. s. 438. 
183 Vládu za takovýto orgán instančně nadřízený nelze považovat. Její postavení vrcholného 
orgánu výkonné moci se dovozuje z ustanovení článku 67 odst. 1 Ústavy ČR, a z. č. 2/1969 
Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, v platném znění. Je to 
např. Český statistický úřad, Úřad na ochranu hospodářské soutěže, Národní bezpečnostní 
úřad, Úřad vlády, Úřad pro ochranu osobních údajů. (celkem 16, nově zakotven Národní úřad 
pro kybernetickou a informační bezpečnost). 
184 VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. Praha: Bova Polygon, 2006. s. 851. Jde např. o Český 
statistický úřad, Český úřad zeměměřičský a katastrální nebo Úřad na ochranu hospodářské 
soutěže. Srov. VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. II. vydání. Praha: Bova Polygon, 2012, s. 
1187 a s. 1188 a Rozsudek NSS ze dne 31. 10. 2008 č.j. 7 Afs 86/2007 -107. 
185 K monokratickému principu více HENDRYCH, D. Správní věda. Teorie veřejné správy. 3. 
Aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009. s. 121 – 122, § 152 odst. 2 
správního řádu: o rozkladu rozhoduje ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu. 
Srovnej Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 1. 2004, č. j. 6 A 11/2002-26, kdy 
bylo judikováno, že orgán, který rozhodl o rozkladu a orgán přezkumný je jediným správním 
orgánem z hlediska jeho zákonného vymezení věcné příslušnosti, rozdílné je vymezení 
funkční příslušnosti, tedy příslušnosti o rozkladu rozhodovat, více HORÁKOVÁ, M. Instanční 
kontrola veřejné správy. In: KOLEKTIV AUT. Kontrolní mechanismy fungování veřejné správy. 
Olomouc: Periplum, 2009. s. 38., srov. VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. II. vydání. Praha: 
Bova Polygon, 2012. s. 1190. Dále srovnej zvláštní úpravu příslušnosti podle zákona o 
elektronických komunikacích – oprávněna rozhodovat je Rada Českého telekomunikačního 
úřadu. 
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přímo správním řádem stanoveno, že se ustanovení o vyloučení nepoužijí pro vedoucí 
ústředních správních úřadů.186  

O rozkladu rozhoduje ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu. Jde o 
speciální ustanovení k § 89 odstavce 1 a § 178 odstavce 1 správního řádu.187 Tuto pravomoc 
ministrovi nebo vedoucímu ústředního správního úřadu stanoví zákon. Přímo tito funkcionáři 
jsou v postavení rozhodovacího správního orgánu. Nikdo jiný, i když je součástí vnitřní 
struktury příslušného orgánu, nemůže rozhodnout, tato pravomoc nemůže být přenesena na 
jiné osoby, např. na náměstky, i když tito mohou v jiných případech rozhodovací činnosti 
rozhodovat.188 S odvoláním na výklad v poznámce č. 11, pokud by tedy rozhodla pověřená 
úřední osoba, šlo by o procesní vadu, která by byla důvodem pro zrušení rozhodnutí pro 
funkční nepříslušnost. 

Ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu vydává meritorní rozhodnutí, 
jak je již zmíněno, a dále vydává i další rozhodnutí ve správním řízení. Jde především o 
rozhodnutí procesní povahy, usnesení, např. o námitce podjatosti člena rozkladové komise.189  

Návrh na rozhodnutí meritorní, tedy na rozhodnutí o podaném rozkladu, předkládá 
ministrovi nebo vedoucímu jiného ústředního správního úřadu rozkladová komise. Rozkladová 
komise je chápána jako zvláštní poradní orgán. Rozkladová komise je orgánem kolegiálním 
(kolektivním). Musí mít minimálně pět členů a v jejím čele stojí předseda. Předseda a členové 
komise jsou jmenováni ministrem nebo vedoucím jiného ústředního správního úřadu. Většinu 
členů komise tvoří odborníci, kteří nejsou zaměstnanci ústředního správního úřadu, 
s přihlédnutí k požadavku zajištění objektivity rozhodování.190 Je tedy nutné připomenout také 
to, že na členy komise se vztahuje, na rozdíl od ministra nebo vedoucího jiného správního 
úřadu, také ustanovení § 14 správního řádu o vyloučení z projednávání a rozhodování věci.191 
Na jednání komise se obdobně vztahuje ustanovení § 134 správního řádu, které upravuje 
řízení před kolegiálním orgánem, v této souvislosti jde především o uplatnění uvedených 
procedurálních pravidel. Rozkladová komise může jednat a přijímat usnesení v nejméně 5 
členných senátech, a že většina přítomných členů musí být odborníci, kteří nejsou 
zaměstnanci ústředního správního úřadu.   

                                                 
186 § 14 odstavec 5 správního řádu říká, že „ vyloučena je též ta úřední osoba, která se 
účastnila řízení v téže věci na jiném stupni.“, srovnej PROKOP, M. Opravné a dozorčí 
prostředky v činnosti krajských úřadů (vybrané otázky) In KADEĆKA, S., MAREK, D: Sborník 
ze zimního workshopu Nový správní řád v praxi krajských úřadů. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2007. s. 97, srovnej PRUCHA, P. Správní řád s poznámkami 
a judikaturou. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. S. 439. a nález ÚS 
spis zn. Pl. ÚS 30/2009. 
187 § 89 odstavec 1 správního řádu: „nestanoví-li zákon jinak, je odvolacím správním orgánem 
nejblíže nadřízený správní orgán.“, § 178 odstavec 1: „nadřízeným správním orgánem je ten 
správní orgán, o kterém to stanoví zvláštní zákon. Neurčuje-li jej zvláštní zákon, je jím správní 
orgán, který podle zákona rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor.“ Více VEDRAL, 
J. Správní řád. Komentář. Praha: Bova Polygon, 2006. s. 854 
188 VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. Praha: Bova Polygon, 2006. s. 856 a 857, judikatura: 
Vrchní soud v Praze: SJS 410/1999: je-li rozhodnutí o rozkladu vydáno někým jiným než 
ministrem nebo vedoucím jiného ústředního správního úřadu, jde o porušení příslušnosti 
funkční.  
189 Rozhoduje např. o námitce podjatosti člena rozkladové komise podané účastníkem řízení 
podle § 14 odstavec 3 správního řádu, viz rozsudek KS v Brně ze dne 23. 9. 2009, č.j. 62 Ca 
45/2007-85 nebo usnesení o zastavení řízení podle § 90 odstavec 4 správního řízení, viz 
rozsudek NSS ze dne 27. 6. 2012, čj. 3 As 28/2012-21.  
190 § 152 odstavec 3 správního řádu, více VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. II. vydání. 
Praha: Bova Polygon, 2012. s. 1193. 
191 § 134 správního řádu. Ustanovení musí být použito na jednání a rozhodování rozkladové 
komise, protože se jedná o orgán kolektivní, více PROKOP. M. Opravné a dozorčí prostředky 
v činnosti krajských úřadů (vybrané otázky) In KADEĆKA, S., MAREK, D. Sborník ze zimního 
workshopu Nový správní řád v praxi krajských úřadů. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk, s.r.o., 2007. s. 97-98. 
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Mezi procedurální pravidla bude patřit např. to, že kolegiální orgán rozhoduje po 
poradě hlasováním, že rozkladová komise je schopna se platně usnášet, je-li přítomna 
nadpoloviční většina členů (odborníků) s tím, že každý ze členů je oprávněn při poradě před 
hlasováním podat návrh na usnesení.  Pokud je podána námitka podjatosti člena rozkladové 
komise účastníkem řízení, hlasuje o této námitce komise jako celek (s vyloučením toho člena, 
vůči komu námitka směřovala), nebo senát. Usnesení ovšem vydává ministr nebo vedoucí 
jiného ústředního správního úřadu.192 

Zvláštní pravidla platí pro složení senátu rozkladové komise tam, kde je při vyřizování 
rozkladu potřeba přezkoumat také písemnosti nebo záznamy obsahující utajované informace, 
které jsou uchovávány odděleně mimo spis.  Tento tzv. zvláštní senát má nejméně 3 členy, 
všichni musí být občany ČR a být držiteli platného osvědčení pro stupeň utajení 
přezkoumávaných utajovaných písemností, příp. pro vyšší stupeň utajení, a musí být poučeni 
podle z. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti.193 

Jak už jsem uvedla výše, na jednání komise se vztahuje ustanovení § 134 správního 
řádu, které upravuje řízení před kolegiálním orgánem. Rozkladová komise ovšem nerozhoduje 
ve správním řízení ve věci samé, a také není správním orgánem, který přímo vykonává 
působnost v oblasti veřejné správy.194 Výsledkem rozhodovací činnosti rozkladové komise je 
návrh rozkladové komise na rozhodnutí o rozkladu. Tento návrh má podobu doporučení, není 
tedy závazný, a to jak v části výrokové, tak v odůvodnění.195 

Pro samotné rozhodování o rozkladu, pokud to nevylučuje povaha věci, platí 
ustanovení o odvolání.196 Rozklad je považován za zvláštní typ odvolání a řízení o rozkladu 
za zvláštní typ odvolacího řízení. Z toho vyplývá, že se subsidiárně použije ustanovení § 81 a 
následujících ustanovení správního řádu, která upravují odvolací řízení a samotný institut 
odvolání. Pro rozklad platí také použití ustanovení § 93 odstavce 1 o použití obecných 
ustanovení. No a konečně nelze opomenout ani nutnost použít ustanovení hlavy II. správního 
řádu, kde je vymezena úprava základních zásad činnosti správních orgánů.197  

Rozklad je zvláštním typem odvolání a řízení o něm zvláštním typem odvolacího 
řízení, použije se tedy subsidiárně úprava § 81 s. ř. a násl. a především § 90 s. ř. (rozhodnutí) 
– nevylučuje-li to povaha věci  

Pro rozklad platí dále ustanovení § 93/1 o rozhodnutí – obecná ustanovení, a dále 
rovněž ustanovení o obecně platných základních zásadách činnosti správních orgánů § 2-8 s. 
ř. 

Řízení o rozkladu se ale od řízení odvolacího liší. Jako první uvedu odlišné podmínky 
pro aplikaci institutu vyloučení úředních osob z projednávání a rozhodování věci uplatněním 
námitky podjatosti, jak jsem již zmínila v textu výše. Účastník řízení nemůže uplatnit námitku 
podjatosti vůči ministrovi nebo vedoucímu jiného ústředního správního úřadu z důvodu účasti 
na rozhodování v 1. stupni. Rozhodnutí o rozkladu je přijímáno na základě návrhu rozkladové 
komise. Tento návrh není závazný ani v části výrokové, ani v části odůvodnění.198  Dále se 
zákonné možnosti rozhodnutí o rozkladu liší od možností rozhodnutí o odvolání.199 Také lhůta 
pro vydání rozhodnutí o rozkladu je pojata odlišně. Počíná běžet dnem, kdy byl spis spolu se 

                                                 
192 VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. II. vydání. Praha: Bova Polygon, 2012. s. 1194 – 1195. 
193 PRUCHA, P. Správní řád s poznámkami a judikaturou. 3. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Leges, 2017. s. 439. 
194 VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. Praha: Bova Polygon, 2006. s. 860-861, dále roz. 
Nejvyššího správního soudu č. 912/2006/III. Sbírky rozhodnutí NSS: rozkladová komise není 
správním orgánem s vrchnostenskou pravomocí, srov. Rozsudek Měst. soudu v Praze ze dne 
30. 10. 2012, č.j. 6 A 146/2012 -103. 
195 PRŮCHA, P. Správní řád s poznámkami a judikaturou. 3. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Leges, 2017. S. 441. 
196 § 152 odstavec 5, srovnej PRŮCHA, P. In SKULOVÁ, S. et al. Správní právo procesní. 
Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 277, pozn. 490. 
197 § 2- § 8 správního řádu. 
198 VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. Praha: Bova Polygon, 2006. s 864-865 
199 Srovnej ustanovení § 90 správního řádu: rozhodnutí odvolacího správního orgánu a § 152 
odstavec 5 
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stanoviskem rozkladové komise předán k rozhodnutí ministrovi nebo vedoucímu jiného 
ústředního správního úřadu.200 
 
4 ROZHODNUTÍ O ROZKLADU  

Odlišně, a poměrně diskutabilně správní řád pojímá také způsob rozhodnutí o 
rozkladu.201 Rozhodnutí lze tedy zrušit, a to zcela nebo zčásti.202  Řízení je tedy buď 
zastaveno, nebo věc lze vrátit k novému rozhodnutí. U této aplikace a interpretace ustanovení 
§ 152 odstavce 5 a) je nutno uplatnit principy dobré správy, pokud by nebyly uplatněny, 
účastník, aby dosáhl rozhodnutí ve věci, by musel znovu zahájit řízení žádostí anebo by musel 
podat podnět pro zahájení ex officio.  

Rozhodnutí prvostupňové lze změnit, pokud se plně vyhoví rozkladu a jestliže tím 
nemůže být způsobena újma žádnému účastníkovi řízení, ledaže s tím všichni, jichž se to týká, 
vyslovili souhlas. Rozklad lze také zamítnout, a to buď jako nedůvodný a napadené rozhodnutí 
potvrdit, nebo z formálních důvodů jako opožděný nebo nepřípustný.203 

Dále je tu kolize s § 89 odstavec 2 správního řádu. Podle něj odvolací správní orgán 
přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání předcházelo, s právními 
předpisy v plném rozsahu. Podle § 152 odstavce 5 a) stanoví nutnost souhlasu, anebo 
vyhovění v plném rozsahu. Přezkum by tedy nebyl možný? Na to je nutné připomenout 
povinnost správního orgánu uplatnit zásadu legality jako základní zásadu činnosti správního 
orgánu. 

A konečně je nezbytné připomenout odlišné pojetí institutu autoremedury. V případě 
zamítnutí rozkladu nedochází k přesunu věci na vyšší instanci. 

Rozhodnutí o rozkladu je přezkoumatelné v přezkumném řízení podle § 95/1 s. ř. 
(zahájení přezkumného řízení) a § 178/2 s. ř. tak činí nadřízený správní orgán. 
 
 
5 ZÁVĚR 

Rozklad jako řádný opravný prostředek je především prostředkem ochrany práv 
účastníků řízení, a i když je obsah ustanovení § 152 správního řádu na mnoha místech 
diskutabilní, na což jsem se snažila v textu příspěvku poukázat, je nedílnou součástí 
prostředků ochrany práv ve veřejné správě a výrazem, za pomoci extenzivního způsobu 
chápání pojmu, právní jistoty adresátů veřejné správy.  
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PRÁVOPLATNOSŤ SPRÁVNEHO ROZHODNUTIA 
V KRAJINÁCH V4204 

 
Matej Horvat  

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 
 

Abstract: The paper deals with final and conclusive administrative decision in the V4 

countries, i.e. in the Czech Republic, the Hungary, the Poland and the Slovakia. It analyses 
the situations that result into administrative decisions being final and conclusive in the 
respective country. Then, it compares these situations and proposes de lege ferenda 
suggestions for the Slovak legislator. 
 
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou právoplatnosti v krajinách V4, t. j. v Česku, 

Maďarsku, Poľsku a na Slovensku. Analyzuje situácie, ktoré v právnom poriadku danej krajiny 
vedú k tomu, že rozhodnutie vydané v správnom konaní (správne rozhodnutie) nadobudne 
právoplatnosť. Následne na to komparuje tieto situácie a čerpá z nich námety de lege ferenda 
pre slovenského zákonodarcu.  
 
Keywords: final and conclusive decisions, decisions, administrative decision, V4, attributes of 

the administrative decisions, legal effects of administrative decisions. 
 
Kľúčové slová: právoplatnosť, rozhodnutie, správne rozhodnutie, V4, vlastnosti rozhodnutia, 

právne účinky rozhodnutia. 
 
 
1 ÚVOD 

Právoplatnosť správneho rozhodnutia predstavuje jednu z vlastností, ktoré sa pripisujú 
individuálnym správnym aktom. Prv, než pristúpim k definícii týchto jednotlivých vlastností 
a k ich právnym účinkom, je na mieste zadefinovať si jednotlivé pojmy, ktoré sú využité v rámci 
nadpisu tohto príspevku.  

Správne rozhodnutie. Pod pojmom správne rozhodnutie mám na mysli všetky 
rozhodnutia, ktoré boli vydané v rámci správneho konania. Pojem rozhodnutie sa v slovenskej 
odbornej literatúre zvykne definovať ako individuálny správny akt, ktorým sa predpísaným 
procesným postupom autoritatívne zasahuje do právnej situácie konkrétnych fyzických osôb 
alebo právnických osôb.205 Ide o jednostranný správny úkon, ktorým vykonávateľ verejnej 
správy v konkrétnych prípadoch rieši právne pomery konkrétne určených osôb.206 
Rozhodnutie má svoju legálnu definíciu v § 3 odseku 1 písmene b) Správneho súdneho 
poriadku. Podľa tohto ustanovenia je rozhodnutím orgánu verejnej správy správny akt vydaný 
orgánom verejnej správy v administratívnom konaní, ktorý je formálne označený ako 
rozhodnutie alebo sa za rozhodnutie považuje podľa osobitného predpisu a zakladá, mení, 
zrušuje alebo deklaruje práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzickej osoby a 
právnickej osoby, alebo sa jej priamo dotýka.207 

Obdobne to konštatuje aj česká literatúra, ktorá v tejto súvislosti rozvíja teoretický 
pojem správny akt. Uvádza sa, že správny akt je jednostranný správny úkon (rozhodnutie), 
ktorým vykonávateľ verejnej správy v konkrétnom prípade rieši právne pomery menovite 

                                                 
204 Tento príspevok je publikovaný ako súčasť výskumnej úlohy podporenej grantom Vedeckej 
grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie 
vied VEGA č. 1/0686/18 Prieskum právoplatných individuálnych správnych aktov v kontexte 
právnej istoty a spravodlivosti.  
205 SOBIHARD, J. Správny poriadok: komentár, s. 176.  
206 CEPEK, B. In CEPEK, B. a kol. Správne právo hmotné: všeobecná časť, s. 232.   
207 VAČOK, J. In VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné: všeobecná časť, s. 144. 
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určených osôb.208 Ide o takú právnu formu činnosti orgánov verejnej správy, ktorá je spravidla 
výsledkom rozhodovania správneho orgánu o menovitých (konkrétnych) právach, právom 
chránených záujmoch alebo povinnostiach určitého konkrétneho (individuálneho a tiež 
individualizovaného) subjektu (subjektov).209 

V poľskej literatúre sa stretneme s názorom, že správne rozhodnutie je jednostranný 
úkon správneho orgánu v konkrétnej administratívnej veci, ktorý je určený individuálne 
určenému subjektu, ktorý mu nie je organizačne ani obchodne podriadený, a ktorým sa 
rozhoduje o právach a povinnostiach na základe aplikácie právnej normy.210 

Ako vyplýva z uvedených konštatácií právnej teórie, tak rozhodnutie je vždy výsledným 
aktom správneho konania. Správne konanie sa v literatúre potom vymedzuje ako zákonom 
ustanovený postup správnych orgánov, účastníkov konania, zúčastnených osôb a ďalších 
osôb (prípadne aj dotknutých orgánov) pri vydávaní, preskúmavaní a nútenom výkone 
rozhodnutí – individuálnych správnych aktov, ktorými sa rozhoduje o právach, právom 
chránených záujmoch a povinnostiach konkrétnych fyzických osôb a právnických osôb 
(účastníkov konania) v konkrétnych právnych vzťahoch v oblasti verejnej správy.211 Procesný 
postup, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach, právom 
chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, sa nazýva 
správnym konaním.212 

V českej literatúre sa uvádza, že správne konanie je procesom, ktorého výsledkom je 
správny akt (akt aplikácie práva), v ktorom sa osoby, ktorých práv a povinností sa vec týka, 
podieľajú na konaní a tvorbe obsahu rozhodnutia a sú na to vybavené procesnými právami 
a povinnosťami a ktorý prebieha v právnych formách od začatia konania, cez zaisťovanie 
podkladov pre rozhodnutie a jeho vydanie, použitie prostriedkov na prieskum až po prípadnú 
exekúciu.213 

Poľská literatúra uvádza, že všeobecné správne konanie je rad úkonov, správania sa 
a procesných udalostí, ktorých cieľom je upraviť právny stav subjektu správneho práva 
(účastníka) v oblasti hmotného práva, a to v zásade priznaním práva, odmietnutím priznania 
tohto práva, zrušením práva alebo uložením povinnosti.214  

V poľskej literatúre sa ďalej uvádza, že správne rozhodnutia sú najrozšírenejšou 
kategóriou správnych aktov. Súčasne patria k tým správnym aktom, ktoré sú regulované 
predpismi správneho práva. Správne rozhodnutie môže byť chápané dvojako: 
materiálnoprávne a procesnoprávne. Materiálnoprávne poňatie znamená, že ide o akt 
aplikácie správnoprávnej normy, ktorý je jeho výsledkom. Naproti tomu, v procesnoprávnom 
poňatí rozumieme rozhodnutiami procesnoprávnu činnosť, ktorou sa končí správne konanie 
na určitom stupni (inštancii).215 

Poľská odborná verejnosť v rámci správneho konania rozlišuje medzi všeobecným 
správnym konaním a vykonávacím (exekučným) konaním.216 Všeobecné správne konanie je 
upravené v zákone, ktorým je kódex o správnom konaní z roku 1960 a exekučné konanie 
v zákone o exekučnom postupe v správnych veciach z roku 1966. Časť slovenskej odbornej 
literatúry tiež poukazuje na to, že tieto postupy nemožno stotožniť pod všeobecný pojem 
správne konanie.217 

Na základe uvedených definícií možno konštatovať, že správne rozhodnutia sú 
individuálnymi správnymi aktmi, ktoré vydávajú orgány verejnej správy (správne orgány), 
ktorými rozhodujú o individuálnych právach, právom chránených záujmoch alebo 

                                                 
208 STAŠA, J. In HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: obecná část, s. 205.  
209 PRŮCHA, P. Správní právo: obecná část, s. 276. 
210 ŚWIATKIEWICZ, J. Naczelny Sad Administracyjny: komentarz do ustawy, s. 88.  
211 ŠKROBÁK, J. In VRABKO, M. a kol. Správne právo procesné: všeobecná časť, s. 55. 
212 KOŠIČIAROVÁ, S. Správne právo procesné: všeobecná časť, s. 119. 
213 VOPÁLKA, V. In HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: obecná část, s. 366-367. 
214 SKÓRA, A. Ogólne postepowanie administracyjne, zarys wykladu, s. 13. 
215 SKÓRA, A. Prawo administracyjne materialne, podstawowe problemy, s. 69-70. 
216 Porovnaj HAUSER, R., PIATEK, W., SKOCZYLAS, A. In HAUSER, R. a kol. Postepowania 
administracyjne i sadowoadministracyjne z kazusami, s. 26.  
217 Pozri KOŠIČIAROVÁ, S. Správny poriadok: komentár, s. 10 a s. 321.  
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povinnostiach konkrétnych fyzických osôb alebo právnických osôb (účastníkov konania) 
v konkrétnej veci.  

Rovnako tak možno zovšeobecniť, že v správnom konaní sa autoritatívnym spôsobom 
rozhoduje o verejných subjektívnych právach, právom chránených záujmoch alebo 
povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb. Rozhodnutím sa môže dané právo 
alebo povinnosť buď konštituovať; prizná sa právo alebo povinnosť, ktorá dovtedy 
neexistovala, alebo potvrdiť; deklaruje sa, že právo alebo povinnosť subjektu vznikla niekedy 
v minulosti. V dôsledku vydania rozhodnutia dochádza k zmene právneho postavenia tej 
osoby, ktorej je rozhodnutie určené (účastník konania).  

 
2 PRÁVOPLATNOSŤ AKO VLASTOSŤ SPRÁVNEHO ROZHODNUTIA A JEJ 

PRÁVNE ÚČINKY 

Právoplatnosť je jednou z vlastností rozhodnutia. V literatúre sa v tejto súvislosti 
spomínajú tri, resp. štyri rôzne vlastnosti rozhodnutia, a to platnosť, právoplatnosť 
a vykonateľnosť rozhodnutia218 niekde doplnená aj o účinnosť.219 Predmetom tohto článku je 
sprostredkovanie právnych názorov na právoplatnosť rozhodnutia, a preto v podrobnostiach 
na ostatné vlastnosti rozhodnutia odkazujeme na literatúru uvedenú v poznámkach pod čiarou.  

Právoplatnosť je jednou z vlastností rozhodnutia, ktoré vydáva správny orgán v rámci 
správneho konania. Pojem „právoplatnosť“ v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) síce 
nachádzame, ale bližšie sa ním zákonodarca nezaoberá. Podľa § 52 správneho poriadku 
rozhodnutie, proti ktorému sa nemožno odvolať (podať rozklad), je právoplatné. 

Na prvý pohľad ide o jednoducho znejúcu právnu normu, ktorá má však ďalekosiahle 
právne účinky. V prvom rade si treba určiť, kedy vôbec možno rozhodnutie považovať za 
právoplatné, teda od ktorého presného okamihu, a následne na to aj to, aké právne účinky má 
na adresáta rozhodnutia tá skutočnosť, že rozhodnutie je právoplatné.  

V odbornej literatúre sa uvádza, že rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, keď nastane 
niektorá z týchto piatich situácií:  

a) márne uplynie lehota na podanie riadneho opravného prostriedku,  
b) keď sa jediný účastník konania (alebo všetci, ak ich je viac) vzdá možnosti podať 

riadny opravný prostriedok,  
c) doručením rozhodnutia, keď o riadnom opravnom prostriedku rozhodol 

druhostupňový správny orgán,  
d) keď účastník konania vzal svoj podaný riadny opravný prostriedok späť,  
e) ak (osobitný) zákon neumožňuje podať riadny opravný prostriedok.220  
Právoplatnosť je štádium právnej sily rozhodnutia, ktoré vyjadrujúce jeho trvalosť 

(nezrušiteľnosť a nezmeniteľnosť).221 Dňom právoplatnosti nastávajú právne účinky 
rozhodnutia. Rozhodnutie upravuje konečným a záväzným spôsobom právne pomery 
účastníkov konania.222 Ak je rozhodnutie právoplatné, znamená to, že upravuje konečným 
spôsobom právne pomery účastníkov konania a túto skutočnosť musí každý rešpektovať. 
Právoplatnosť rozhodnutia bráni tomu, aby sa v tej istej veci znovu konalo a rozhodovalo (tzv. 
prekážka veci právoplatne rozhodnutej),223 tzv. rei iudicatae alebo aj rei administratae.  

Rozlišujeme právoplatnosť formálnu a materiálnu. Formálna právoplatnosť znamená, 
že rozhodnutie už nemožno napadnúť riadnymi opravnými prostriedkami. Správny poriadok 
výslovne upravuje iba formálnu právoplatnosť. Materiálna právoplatnosť sa vzťahuje na obsah 
rozhodnutia a znamená nezrušiteľnosť a nezmeniteľnosť aktu.224 

                                                 
218 Napríklad VRABKO, M. In VRABKO, M. a kol. Správne právo: procesná časť, s. 53-54. 
219 Napríklad POTASCH, P., HAŠANOVÁ, J. Zákon o správnom konaní (správny poriadok): 
komentár, s. 235. 
220 Pozri HORVAT, M. Vybrané kapitoly zo správneho práva, s. 124. 
221 KOŠIČIAROVÁ, S. Správne právo procesné: všeobecná časť, s. 238. 
222 VRABKO, M. In VRABKO, M. a kol. Správne právo procesné: všeobecná časť, s. 175.  
223 KOŠIČIAROVÁ, S. Správny poriadok: komentár, s. 250. 
224 SOBIHARD, J. Správny poriadok: komentár, s. 208. 
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Na základe uvedeného možno zosumarizovať, že správny poriadok ustanovuje, kedy 
rozhodnutie nadobúda právoplatnosť, t. j. upravuje nadobudnutie právoplatnosti z formálneho 
hľadiska. Keďže však rozhodnutie ešte stále možno napadnúť mimoriadnymi opravnými 
prostriedkami, tak ešte v tejto chvíli nemožno hovoriť o právoplatnosti v materiálnom slova 
zmysle. Až uplynutím lehôt na využitie mimoriadnych opravných prostriedkov sa rozhodnutie 
stáva nezrušiteľné a nezmeniteľné, a teda sa stáva materiálne právoplatné. Vyznačenie 
doložky právoplatnosti na rozhodnutí je však viazané na nadobudnutie formálnej 
právoplatnosti; správny orgán na vyznačenie tejto doložky „nečaká“ (a ani nemôže) na 
nadobudnutie materiálnej právoplatnosti.  

Právoplatnosť môže nadobudnúť len výrok správneho rozhodnutia. Právoplatnosť, ako 
vlastnosť rozhodnutia, teda vo svojej podstate znamená, že obsah rozhodnutia je právne 
záväzný pre adresátov rozhodnutia a pre správny orgán. Adresát rozhodnutia bude oprávnený 
(prípadne povinný) konať tak, ako je vymedzené vo výroku rozhodnutia. Všetky ostatné 
subjekty sú povinné túto skutočnosť rešpektovať.  
 
3 PRÁVOPLATNOSŤ SPRÁVNEHO ROZHODNUTIA V KRAJINÁCH V4 

 
3.1 Česká republika 

Problematika právoplatnosti správneho rozhodnutia je v českom právnom poriadku 
zachytená vo všeobecnom význame v procesnom predpise, ktorým je zákon č. 500/2004 Sb., 
správní řád (ďalej len „český správny poriadok“). Tento právny predpis sa venuje problematike 
právoplatnosti hlavne v § 73. Tento paragraf sa člení na dva odseky, kde v prvom odseku sú 
ustanovené podmienky, ktoré musia byť splnené na to, aby rozhodnutie mohlo nadobudnúť 
právoplatnosť a v odseku 2 sa upravuje materiálna právoplatnosť.225 

§ 73 ods. 1 českého správneho poriadku vymedzuje dve podmienky, ktorých 
kumulatívne splnenie sa vyžaduje na to, aby mohlo rozhodnutie nadobudnúť právoplatnosť. 
Prvou je podmienka oznámenia a druhou je podmienka nemožnosti využitia odvolania.  

Možno si všimnúť, že právna úprava je v uvedenom obšírnejšia, než slovenská úprava. 
Rozširuje sa tu o povinnosť oznámenia rozhodnutia. Uvedená skutočnosť v Slovenskej 
republike zásadne vyplýva len zo záverov právnej teórie, ktorá vychádza z toho, že 
nevyhnutnou podmienkou právoplatnosti rozhodnutia je jeho oznámenie účastníkom 
konania.226 V zásade však možno konštatovať, že uvedené ustanovenie sa v odseku 1 nejak 
zásadne neodlišuje od slovenskej právnej úpravy; podstata tejto právnej úpravy je totožná.  

To už nemožno povedať o úprave v odseku 2. Toto ustanovenie upravuje, voči komu 
(akým subjektom) je rozhodnutie záväzné, teda aké subjekty sú povinné postupovať podľa 
právoplatného rozhodnutia. Z logiky veci a zo skutočnosti, že rozhodnutie je individuálny 
správny akt, vyplýva, že je záväzné vo vzťahu k účastníkom konania, ako aj k správnemu 
orgánu. Okrem tejto logickej úpravy sa potom venuje aj záväznosti rozhodnutí o osobnom 
stave a v rozhodnutiach, ktoré určujú právo vo vzťahu k hnuteľným veciam a nehnuteľnostiam.  

Ako sa uvádza v teórii, osobitná právna úprava bola zvolená pri rozhodnutiach 
o osobnom stave (napríklad rozhodnutia vo veci štátneho občianstva) a ďalej pri 
rozhodnutiach, pri ktorých je pre práva a povinnosti účastníkov konania určujúce právo 
k hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti (typicky rozhodnutia v režime stavebného zákona). Tie 
prvé zaväzujú všetky subjekty a tie druhé zaväzujú aj právnych nástupcov účastníkov 
konania.227 Zákon tu teda odlišuje právne účinky správnych aktov in rem, ktorých účinky sa 
vzťahujú na veci.228 

Okrem zmieneného § 73 českého správneho poriadku možno na úplnosť skúmanej 
problematiky upozorniť aj na znenie § 91 ods. 4 a § 151 ods. 3.  

Prvé zmienené ustanovenie upravuje situácie, keď v konaní vystupuje viacero 
účastníkov konania a tí sa vzdali práva na podanie odvolania. Zákon ustanovuje, že ak je 

                                                 
225 Pozri POTĚŠIL, L. a kol. Správní řád: komentář, s. 408 a 410.  
226 Porovnaj KOŠIČIAROVÁ, S. Správne právo procesné: všeobecná časť, s. 238. 
227 PRŮCHA, P. Správní řád s poznámkami a judikaturou, s. 217. 
228 ONDRUŠ, R. Správní řád: nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami, s. 243. 
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v konaní viacero účastníkov konania a všetci sa vzdali práva podať odvolanie,229 nadobúda 
rozhodnutie právoplatnosť dňom nasledujúcim po dni, keď tak spravil posledný nich (§ 91 ods. 
4 českého správneho poriadku). Správny orgán, ktorému boli doručené späťvzatia odvolania, 
následne na to konanie zastaví [§ 66 ods. 1 písm. a) českého správneho poriadku]. 

Vo vzťahu k tomuto ustanoveniu právna teória uvádza niekoľko výhrad, ktoré sa týkajú 
toho, či a ako toto ustanovenie aplikovať aj vo vzťahu ku konaniu len s jedným účastníkom 
konania.230 Okrem toho treba dodať, že zákon výslovne neupravuje ani to, kedy rozhodnutie 
konkrétne nadobudne právoplatnosť v prípadoch späťvzatia odvolania, t. j. či nadobudne 
právoplatnosť dňom, keď sa účastník konania vzdal tohto práva (teda v deň odovzdania tohto 
úkonu na poštovú prepravu, či elektronické doručovanie) alebo keď späťvzatie bolo doručené 
príslušnému správnemu orgánu alebo až deň nasledujúci po týchto udalostiach.  

Druhé ustanovenie sa týka špecifických prípadov, keď sa správne konanie ukončuje 
vydaním nie rozhodnutia, ale dokladu. V týchto prípadoch dňom prevzatia dokladu účastníkom 
konania nadobúda rozhodnutie právoplatnosť a právne účinky (§ 151 ods. 3 českého 
správneho poriadku).  

Vzhľadom na to, že v českej právnej úprave sa od rozhodnutia odlišuje uznesenie, kde 
uznesenie možno všeobecne vymedziť ako procesné rozhodnutie, považujem za dôležité 
uviesť, že uznesenia, ktoré sa iba poznamenávajú do spisu, nadobúdajú právoplatnosť už 
svojím poznamenaním do spisu (bez ohľadu na to, kedy sú o ňom účastníci konania 
vyrozumený). Právoplatným a vykonateľným rozhodnutím sa tiež stáva príkaz, proti ktorému 
nebol podaný odpor.231 

Pri porovnaní českej a slovenskej právnej úpravy možno dospieť k záveru, že zásadne 
k sebe majú celkom blízko a v mnohom ide o totožnú úpravu. Česká právna úprava však je 
oproti slovenskej oveľa podrobnejšia a upravuje aj situácie, ktoré slovenský zákonodarca 
ponecháva na dotváranie zo strany právnej teórie i praxe, ktorá, môžem však konštatovať, 
zásadne prichádza k rovnakým záverom.  
 
3.2 Maďarsko 

Maďarský zákonodarca upravil v správnom poriadku právoplatnosť rozhodnutia 
explicitne. Túto vlastnosť rozhodnutia a jej vyjadrenie v maďarskom právnom poriadku 
nachádzame tak v pôvodnom správnom poriadku, ako aj v jeho súčasnej verzii z roku 2016 
(účinnosť však nadobudol až v roku 2018).  

Pôvodný maďarský správny poriadok bol publikovaný pod číslom CXL a pochádzal 
z roku 2004. V preklade jeho názov znel zákon o všeobecných pravidlách o správnom konaní 
a službách. Tento zákon bol s účinnosťou od 1. januára 2018 nahradený zákonom č. CL z roku 
2016 o všeobecných konaniach verejnej správy. Na účely tohto článku dané zákony budem 
označovať pojmami pôvodný maďarský správny poriadok a nový maďarský správny poriadok.  

Pôvodný maďarský správny poriadok upravoval právoplatnosť rozhodnutia v sekcii 
73/A. Dané ustanovenie sa venovalo právoplatnosti z pohľadu prvostupňového správneho 
rozhodnutia. Podľa odseku 1 daného ustanovenia prvostupňové rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť, ak  

4 nebolo podané odvolanie a uplynula lehota na jeho podanie, 
5 ak sa účastník konania vzdal práva na podanie odvolanie alebo odvolanie vzal späť, 
6 odvolanie nemožno podať, 
7 odvolací orgán potvrdil rozhodnutie prvostupňovej inštancie. 

V odseku 2 až 4 boli formulované presné okamihy, kedy nadobudne právoplatnosť 
rozhodnutie, ak nastane prípad podľa písm. b) až d). V odsekoch 5 a 6 boli formulované 
osobitné prípady nadobudnutia právoplatnosti, keď možno rozhodnutie napadnúť viacerými 
samostatnými odvolaniami, resp. podať odvolanie len voči časti rozhodnutia.  

                                                 
229 Pre úplnosť treba poukázať aj na znenie § 152 českého správneho poriadku, ktoré upravuje 
rozklad ako riadny opravný prostriedok. Podľa § 152 ods. 4 ak to nevylučuje povaha veci, platia 
na konanie o rozklade ustanovenia o odvolaní. § 91 ods. 4 preto možno aplikovať aj na 
späťvzatie rozkladu, keďže v danom prípade povaha veci rozkladu a konanie o rozklade tento 
postup nevylučuje.  
230 Pozri POTĚŠIL, L. a kol. Správní řád: komentář, s. 409-410. 
231 KADEČKA, S. In SKULOVÁ, S. Správní právo procesní, s. 240.  
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Súčasné znenie maďarského správneho poriadku je všeobecnejšie. Už neustanovuje 
uvedené pravidlá voči prvostupňovému rozhodnutiu, ale všeobecne voči rozhodnutiu 
správneho orgánu. V novom maďarskom správnom poriadku je právoplatnosť rozhodnutia 
upravená v sekcii 82. Podľa odseku 1 daného ustanovenia možno rozhodnutie považovať za 
právoplatné, ak ho správny orgán už nemôže zmeniť, ledaže by tento zákon ustanovil inak. 
Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť doručením.  

Odsek 2 daného ustanovenia upravuje situácie, kedy rozhodnutie nadobúda 
právoplatnosť v situáciách, ak je odvolanie prípustné. Podľa tohto odseku je rozhodnutie 
správneho orgánu právoplatné, ak  

a) nebolo podané odvolanie a uplynula lehota na jeho podanie, 
b) ak sa účastník konania vzdal práva na podanie odvolania alebo odvolanie vzal 

späť, 
c) druhostupňový orgán potvrdil rozhodnutie prvostupňovej inštancie, doručením 

rozhodnutia o odvolaní.  
Zvyšné odseky tohto ustanovenia sú totožné s pôvodným maďarským správnym 

poriadkom.  
Ak porovnáme znenie maďarského a slovenského správneho poriadku, môžeme 

dospieť k nasledujúcim odlišnostiam: 
1) maďarské správne konanie je až na výnimky jednostupňové, čomu je prispôsobený 

aj text právneho predpisu ohľadom nadobúdania právoplatnosti (sekcia 82 ods. 1), 
2) maďarský nový správny poriadok je komplexnejší oproti slovenskému správnemu 

poriadku; konštatuje nielen kedy je rozhodnutie právoplatné, ale aj uvádza 
jednotlivé alternatívy, kedy konkrétne je rozhodnutie právoplatné (sekcia 82 ods. 2 
až 5),  

3) maďarský nový správny poriadok výslovne počíta s tým, že nie všetky časti 
rozhodnutia musia nadobudnúť právoplatnosť súčasne; upravuje preto situácie, 
kedy rozhodnutie môže nadobudnúť aj „viacero“ právoplatností (v zásade vtedy, 
ak sú jednotlivé výroky rozhodnutia od seba vzájomne oddeliteľné a nezávisia od 
seba) (sekcia 82 ods. 5). 

 
3.3 Poľská republika 

V Poľsku platí právna úprava správneho konania, ktorá bola schválená ešte v roku 
1960.232 Naďalej však ide o platný a účinný právny predpis, ktorý bol naposledy novelizovaný 
aj v tomto roku (2018).233  

Na rozdiel od správneho konania v Maďarsku, je správne konanie v Poľsku tradične 
dvojstupňové,234 pričom odvolanie v správnom konaní má vždy zásadne devolutívny, ako aj 
suspenzívny účinok.235 Zrejme tá skutočnosť, že správne konanie je v Poľsku zásadne 
dvojstupňové, podnietila úvahy o potrebe stability rozhodnutí, ktorá by mala byť pravidlom a 
zrušenie, či zmena rozhodnutia by mala byť výnimkou. Zákon preto ustanovuje, že správne 
rozhodnutia sú právoplatné (definitívne, konečné), ak voči nim nemožno podať odvolanie a 

                                                 
232 Zákon zo 16. júna 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (jeho poľské znenie je 
dostupné na 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19600300168/U/D19600168Lj.pdf 
[navštívené 2018-11-02]. 
233 Do dnešného dňa bol tento zákon novelizovaný 64-krát. Naposledy zákonom z 5. júla 2018. 
Pozri bližšie na http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19600300168 
(navštívené 2018-11-01).  
234 Vyplýva to zo znenia čl. 15 poľského správneho poriadku. Dvojstupňovosť je však pre 
Poľsko zrejme typická, keďže v poľskej ústave sa napríklad explicitne konštituuje povinnosť 
(minimálne) dvojstupňového súdnictva (pozri čl. 176 ods. 1 poľskej ústavy; dostupná 
v anglickej verzii na http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm [navštívené 2018-
11-02]). 
235 Pozri napríklad DRAGOŞ, D. C., SWORA, M., SKOCZYLAS, A. Administrative appeals in 
Romania and Poland - A Topical Comparative Perspective. Dostupné na 
http://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/viewFile/71/67 (navštívené 2018-11-01). 
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môžu byť zrušené alebo zmenené len na základe osobitných okolností, ktoré sú vymedzené v 
čl. 156 zákona.236 

Poľská doktrína rozlišuje formálnu a materiálnu právoplatnosť. Formálnou 
právoplatnosťou sa rozumie nemožnosť zmeny rozhodnutia na základe riadnych opravných 
prostriedkov. Podstata materiálnej právoplatnosti spočíva v nezmeniteľnosti správneho aktu, 
ktorá nastane vtedy, keď jeho obsah viaže nielen účastníkov, ale aj orgán, ktorý ho vydal.237  

Právoplatnosť v poľskom právnom poriadku je však, na rozdiel od ostatných právnych 
predpisov, ktoré v tomto článku analyzujem, upravená hneď v druhej časti poľského zákona 
o správnom konaní, a to v časti, ktorá upravuje základné zásady správneho konania. 
Konkrétne je upravená v čl. 16 § 1 až 3. Právna teória v tejto súvislosti hovorí o zásade trvalosti 
konečných rozhodnutí.238,239 
 Zásada trvalosti konečných rozhodnutí ustanovuje, že konečné správne rozhodnutia 
by mali mať trvalé právne účinky; nemôžu byť teda ľubovoľne menené, ale iba v prípadoch 
špecifikovaných poľským správnym poriadkom. Konečné rozhodnutie je rozhodnutie, proti 
ktorému nemožno podať odvolanie alebo žiadosť o prieskum. Tento atribút sa získava: 1) 
rozhodnutím orgánu prvého stupňa, voči ktorému nebolo podané odvolanie alebo nebola 
podaná žiadosť o obnovu konania, 2) rozhodnutím orgánu druhého stupňa, 3) ustanovením 
podľa osobitného predpisu. Trvalosť konečných rozhodnutí znamená predovšetkým 
akceptovanie domnienky ich legality, podľa ktorej nie je a ani by nemalo byť vykonané 
rozhodnutie, ktoré ešte nedosiahlo túto kvalitu. Po druhé, konečnosť a trvalosť neznamenajú, 
že rozhodnutia nemôžu byť celkom nemeniteľné, pretože ich možno výnimočne zmeniť 
v prípadoch ustanovených zákonom (vrátane obnovy konania a v ďalších prípadoch 
špecifikovaných v poľskom správnom poriadku).240  

Záverom možno preto uviesť, že poľská právna úprava sa z hľadiska analyzovaných 
štyroch právnych úprav, podobá tej slovenskej najviac. Vychádzam predovšetkým z toho, že 
článok 16 poľského správneho poriadku v zásade totožne vymedzuje právoplatnosť, ako ten 
slovenský, a teda v danom ustanovení vymedzuje len všeobecnú situáciu, kedy rozhodnutie 
nadobudne právoplatnosť (slová „rozhodnutie, voči ktorému nemožno podať odvolanie, je 
konečné“).  

Novinkou v poľskom právnom poriadku je však zavedenie nielen konečnosti 
rozhodnutia,241 ale aj právoplatnosti rozhodnutia. Tento pojem však poľský zákon pozná 
v inom význame. Podľa čl. 16 § 3 poľského správneho poriadku možno za právoplatné 
rozhodnutia označiť tie, ktoré nepodliehajú súdnemu prieskumu.242 Z textu vyplýva, že 
nepodliehať súdnemu prieskumu môže rozhodnutie z akéhokoľvek dôvodu, a teda či už vtedy, 
ak takúto možnosť zákon vylučuje, alebo vtedy, ak vo veci už rozhodol aj správny súd. 
V každom prípade ide o relatívne nové ustanovenie zákona a tak sa jeho praktické dôsledky 
v praxi zrejme ešte len prejavia. 

  
3.4 Slovenská republika 

Problematika právoplatnosti správneho rozhodnutia je upravená v § 52 správneho 
poriadku. Pozri bližšie časť 2 tohto článku, kde som sa venoval jednak pojmu právoplatnosť 
v správnom poriadku, okamihu, kedy správne rozhodnutie možno považovať za právoplatné, 
a napokon aj aké právne účinky sú spojené s tou skutočnosťou, že rozhodnutie je už 
právoplatné.  

                                                 
236 KATZ-SUCHY, J. Administrative Procedure in Poland. Dostupné na 
http://14.139.60.114:8080/jspui/bitstream/123456789/15013/1/022_Administrative%20Proced
ure%20in%20Poland%20(359-371).pdf (navštívené 2018-11-02). 
237 PIATEK, W. In LASZCZYCA, G., MATAN, A. System prawa administracyjnego 
procesowego. Zasady ogólne postepowania administracyjnego, zväzok 2, časť 2, s. 478. 
238 Pozri napríklad ŻUKOWSKI, L., SAWULA, R. Postepowanie administracyjne, s. 104. 
239 Pod konečnými rozhodnutiami treba v poľskom právnom poriadku rozumieť právoplatné 
rozhodnutia; porovnaj aj TOMOSZEK, M., In HORÁKOVÁ, M. a TOMOSZKOVÁ, V. a kol. 
Správní řízení v zemích EU, Rakousko, Polsko, Slovensko a Maďarsko, s. 151. 
240 SKÓRA, A. Ogólne postepowanie administracyjne, zarys wykladu, s. 28. 
241 Vo význame slovenskej právoplatnosti. 
242 „Decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne.“ 
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4 ZÁVER 

Na základe analýzy ponúknutej v článku, možno konštatovať, že právoplatnosť 
správnych rozhodnutí je právnym inštitútom, ktorý je akceptovaný vo všetkých krajinách V4. 
Rovnako tak možno konštatovať, že vo svojej podstate ide o právny inštitút, ktorý je v každej 
krajine chápaný zásadne totožne. Právoplatnosťou správneho rozhodnutia sa vo všetkých 
krajinách rozumie vlastnosť správneho rozhodnutia, ktorá znamená jeho záväznosť pre 
subjekty, ktorým je určené, ako aj pre samotný správny orgán.  

Čím sa právne poriadky odlišujú, je najmä stupeň podrobnosti, ktorý zvolil ten-ktorý 
zákonodarca. Maďarský a český zákonodarca popisujú aj situácie, ktoré keď nastanú, tak 
rozhodnutie možno označiť za právoplatné. V prípade Slovenska a Poľska sú tieto situácie 
ponechané na formulácie právnej vedy, aj keď možno konštatovať, že závery právnej vedy sú 
totožné s tým, čo je zakotvené v českom a maďarskom právnom poriadku. 

Stupeň konkrétnosti je zrejme najvýraznejší v českom právnom poriadku, keďže ten 
ďalej upravuje aj otázku záväznosti právoplatného rozhodnutia. Zákon tu upravuje záväznosť 
rozhodnutia pre účastníkov konania a správny orgán a osobitne upravuje záväznosť 
rozhodnutia vo veciach osobného stavu účastníka konania a záväznosť rozhodnutia, ktorého 
predmetom je právo vzťahujúce sa na hnuteľné veci alebo nehnuteľnosť. Domnievam sa, že 
z logiky veci vyplýva, že vo všeobecnej rovine by rozhodnutím správneho orgánu mali byť 
viazaní všetci, a teda nielen účastníci konania a správny orgán.243 

Čo sa týka odporúčaní, ktoré by si mohol osvojiť aj slovenský zákonodarca, domnievam 
sa, že z hľadiska právnej istoty by bolo vhodné, aby správny poriadok upravil výslovne aj 
podmienku oznámenia rozhodnutia účastníkom konania ako základný predpoklad 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  

Som toho názoru, že situácie, kedy rozhodnutie už možno považovať za právoplatné, 
netreba osobitne v správnom poriadku upravovať. Myslím si, že tie sú dostatočne vžité 
v právnej praxi a v zásade nespôsobujú žiadne aplikačné problémy.  

Zaujímavým konceptom, ktorého zavedenie by stálo za zváženie, je zavedenie 
konceptu právoplatnosti po súdnom prieskume po vzore poľskej úpravy. Ku konečnému 
záveru však možno pristúpiť v zásade až vtedy, keď budú známe prvé praktické skúsenosti 
s aplikáciou tohto inštitútu v Poľsku. Osobne sa však domnievam, že z pohľadu právnej istoty 
je vhodné, aby účastník konania bol oboznámený s tým, že rozhodnutie už ďalej nemôže 
podliehať prieskumu (minimálne na národnej úrovni), a teda ho môže vykonať bez toho, aby 
tu bola „hrozba“, že rozhodnutie bude zrušené, a teda že doterajšie aktivity účastníka 
smerujúce k vykonaniu rozhodnutia budú ohrozené.  
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Abstract: When the administrative authority conducting review procedure considers the 

reviewed final administrative decision to be defective, such decision will in principle be annulled 
or changed. However, the authority must, first of all, within the meaning of Section 94 (4) of 
Act No. 500/2004 Coll., the Administrative Procedure Code, as amended, assess whether the 
loss caused by annulment or alteration of such decision to a participant who has already 
acquired rights from the decision in good faith, would not be manifestly disproportionate to the 
prejudice suffered by another participant or the public interest. In case of positive conclusion, 
the review procedure must be ceased. The aim of the paper is to analyse the conflict of rule of 
law principle with the principles of protection of good faith and legal certainty. In particular, the 
relevant case law of the Czech administrative courts concerning the proportionate 
measurement of both opposing principles is examined. The results of the analysis are 
synthesized. The article summarizes the criteria that should be taken into account by the 
administrative authorities within the framework of considerations prescribed by Section 94 (4) 
of the Administrative Procedure Code. 
 
Abstrakt: Domnívá-li se správní orgán, který vede přezkumné řízení, že pravomocné správní 

rozhodnutí trpí vadami, neboť je v rozporu se zákonem, takové rozhodnutí v zásadě zruší nebo 
změní. Musí však nejprve ve smyslu ustanovení § 94 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, v platném znění, posoudit, zda by újma, která by zrušením nebo změnou 
takového rozhodnutí vznikla některému účastníkovi, který z něj již nabyl v dobré víře práva, 
nebyla ve zjevném nepoměru k újmě, která vznikla jinému účastníkovi nebo veřejnému zájmu. 
Dojde-li ke kladnému závěru, řízení musí zastavit. Cílem příspěvku je analyzovat střet zásady 
zákonnosti a principu ochrany dobré víry a právní jistoty a možnosti jeho řešení. Zkoumána je 
zejména relevantní judikatura českých správních soudů týkající se proporcionálního 
poměřování obou protichůdných principů. Výsledky analýzy jsou syntetizovány, přičemž 
příspěvek sumarizuje kritéria, která by správní orgány měly zohledňovat vrámci své úvahy 
předepsané ustanovením § 94 odst. 4 správního řádu. 
 
Keywords: administrative decision, presumption of validity, final decision, principle of legality, 

good faith, effects of reversing decision. 
 
Klíčová slova: správní rozhodnutí, presumpce správnosti, právní moc, přezkumné řízení, 

zásada zákonnosti, dobrá víra, účinky zrušení rozhodnutí. 
 
 
1 ÚVOD 

Jednou ze základních zásad, jimiž se řídí správní orgány v demokratických právních 
státech, je zásada zákonnosti. Správní orgány musí postupovat v souladu s právními předpisy 
a mají tak povinnost vydávat rozhodnutí, která jsou zákonná a netrpí vadami. Je-li vydáno 
rozhodnutí, které vadami trpí, má být v zásadě zrušeno či změněno. K takovéto opravě 
vadných rozhodnutí slouží řádné opravné prostředky. Jestliže však nikdo z účastníků řádný 
opravný prostředek nevyužil, nebo jej sice využil, ale nezákonnost nebyla odhalena a 
rozhodnutí bylo potvrzeno, pak nabývá právní moci a nemělo by do něj být již ze strany 
správních orgánů zasahováno. Situace, kdy pravomocné rozhodnutí vykazuje známky 
nezákonnosti, je možné řešit podáním žaloby ke správnímu soudu, případně za striktně 
vymezených podmínek využitím mimořádného opravného prostředku ve správním řízení. 
Tímto mimořádným opravným prostředkem je v České republice přezkumné řízení podle 
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ustanovení § 94 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“ nebo „SŘ“). 

Zásahy do pravomocných rozhodnutí ze strany správních orgánů by nicméně měly být 
pokud možno vzácné, protože je jimi narušena právní jistota účastníků řízení a potažmo i 
důvěra v činnost veřejné správy. Adresáti správních rozhodnutí, kteří nabyli práv 
z pravomocných rozhodnutí, mohou být přesvědčeni o tom, že práv nabyli oprávněně a jako 
taková je budou moci vykonávat do budoucna. Podle toho pak jednají. Každá lidská bytost by 
měla být schopná plánovat své chování a s určitou mírou (právní) jistoty předvídat jeho 
následky. Případným dodatečným zrušením či změnou pravomocného rozhodnutí dochází 
k zásahu do této právní jistoty. 

Je tedy zřejmé, že zjistí-li správní orgán, že pravomocné rozhodnutí je nezákonné, musí 
z povahy věci docházet ke konfliktu protichůdných zájmů. Soupeří spolu veřejný zájem na 
odstranění vad nezákonného rozhodnutí a dodržení zásady zákonnosti správního rozhodování 
a soukromý zájem účastníka řízení na tom, aby do jím již vykonávaných práv nabytých 
z pravomocného rozhodnutí, nebylo zasahováno, tedy na dodržení zásady ochrany práv 
nabytých v dobré víře a právní jistoty. V případě konfliktu základních právních principů, by tyto 
měly být poměřovány dle principu proporcionality.  

Příspěvek analyzuje vybranou judikaturu Nejvyššího správního soudu České republiky 
s cílem zjistit, jaká kritéria se uplatní při poměřování zásady zákonnosti a právní jistoty a zda 
jeden ze zmíněných principů má větší váhu při posuzování nutnosti zásahů do pravomocných 
rozhodnutí ze strany správních orgánů. V závěru se věnuje rovněž specifikům řízení podle 
daňového řádu. 

 
2 KONFLIKT ZÁSADY ZÁKONNOSTI A ZÁSAD OCHRANY PRÁV NABYTÝCH V 

DOBRÉ VÍŘE A PRÁVNÍ JISTOTY 

Přezkumné řízení je správním řádem pojato jako dozorčí prostředek, pro nějž je 
charakteristické, že je zahajován výhradně z moci úřední a účastník řízení může pouze podat 
podnět k jeho zahájení, tedy nemá právní nárok na to, aby řízení zahájeno bylo.244 
Přezkoumávají se pravomocná (případně předběžně vykonatelná) rozhodnutí, v případě, že 
po předběžném posouzení věci lze mít důvodně za to, že nejsou v souladu s právními 
předpisy. Důvodem přezkumu je tedy výhradně chyba v právním posouzení věci, nikoliv 
v nesprávně zjištěných skutkových okolnostech případu. Přezkumné řízení zahajuje nadřízený 
správní orgán (není-li možná autoremedura) usnesením, jež lze vydat nejpozději do 2 měsíců 
poté, co se o důvodu svědčícímu proto, aby přezkumné řízení bylo zahájeno, dozvěděl, 
maximálně však do jednoho roku od právní moci rozhodnutí. Zároveň není možné vydat 
rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni po uplynutí 15 měsíců ode dne právní 
moci přezkoumávaného rozhodnutí ve věci. Po uplynutí těchto lhůt již není možné rozhodnutí 
zrušit nebo změnit, protože v takovém případě převáží princip právní jistoty nad zájmem na 
dodržení zásady zákonnosti. 

Správní řád touto úpravou lhůt jen potvrzuje to, že obecně platí, že změna nebo zrušení 
pravomocného rozhodnutí je možná tehdy, jestliže se tak stane v přiměřené lhůtě (ne příliš 
dlouho poté, co rozhodnutí nabylo právní moci). Dále se zjišťuje, jak moc mohl účastník 
spoléhat na to, že rozhodnutí je bezvadné. Tato podmínka je zakotvena v ustanovení § 94 
odst. 4 správního řádu, podle kterého platí, že dojde-li po zahájení přezkumného řízení správní 
orgán k závěru, že ačkoli rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právním předpisem, byla by újma, 
která by jeho zrušením nebo změnou vznikla některému účastníkovi, který nabyl práva z 
rozhodnutí v dobré víře, ve zjevném nepoměru k újmě, která vznikla jinému účastníkovi nebo 
veřejnému zájmu, řízení zastaví. Tímto veřejným zájmem je míněn zájem odlišný od zájmu na 
dodržení zásady zákonnosti rozhodování a zároveň to musí být veřejný zájem chráněný 
zákonem.245 Zároveň dle odstavce 5 téhož ustanovení je správní orgán při rozhodování v 
přezkumném řízení povinen šetřit práva nabytá v dobré víře, zejména mění-li rozhodnutí, které 
bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, nebo určuje-li, od kdy nastávají účinky rozhodnutí 
vydaného v přezkumném řízení. 

                                                 
244SKULOVÁ, S. a kol.: Správní právo procesní. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, str. 279. 
245 VEDRAL, J.: Správní řád. Komentář. II. vydání. BOVA POLYGON, Praha 2006; 2012, str. 
817. 
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2.1 Kritéria poměřování 

Podíváme-li se detailněji na výše popsané základní podmínky přezkumu, vyvstává 
otázka, jak jejich naplnění posuzovat v konkrétním případě přezkumu. Jaká dílčí kritéria by 
tedy měl správní orgán vrámci správního uvážení brát vpotaz? Předně se musí vypořádat 
s otázkou, zda bylo dotčené rozhodnutí nezákonné již v době jeho vydání. Dojde-li k závěru, 
že nebylo, pak není prostor pro přezkum dán s ohledem na ustanovení § 96 odst. 2 správního 
řádu, protože soulad rozhodnutí s právními předpisy se posuzuje podle právního stavu a 
skutkových okolností v době jeho vydání. Původně zákonné rozhodnutí se mohlo stát 
nezákonným až později, například pozdější změnou v právních předpisech, v interpretaci 
právních předpisů, změnou okolností případu. 

Dále bude zvažovat, zda rozhodnutí bylo vydáno ve prospěch nebo v neprospěch 
účastníků resp. dalších dotčených osob. Bylo-li vydáno v jejich prospěch, mohly mít tyto osoby 
podíl na nezákonnosti rozhodnutí, respektive, mohou být v dobré víře, že práva nabyly 
oprávněně? Co se týče důsledků zamýšleného zrušení či změny rozhodnutí, je třeba pečlivě 
vážit, zda toto má mít účinky ex nunc, nebo ex tunc. Tato kritéria je potřeba neuplatňovat 
schematicky, ale vždy pečlivě vážit dle okolností daného případu.246 

 
2.2 Vychýlení ve prospěch zásady zákonnosti? 

Na první pohled ochrana právní jistoty zcela jistě převáží nad zájmem na zákonnosti 
rozhodnutí po uplynutí příslušné roční, respektive patnáctiměsíční, lhůty plynoucí od právní 
moci rozhodnutí, kdy již správní orgán pravomocné rozhodnutí nesmí ani změnit, ani zrušit. 
Naopak, neuplynula-li ještě tato lhůta, bude třeba obě zásady navzájem poměřovat a vážit, 
která v konkrétní situaci bude mít převahu s příslušnými dopady pro účastníky řízení. Z dikce 
ustanovení § 94 odst. 4 a 5 správního řádu, jak byla již citována výše, plyne, že veřejný zájem 
na odstranění nezákonného rozhodnutí ve většině případů převáží nad soukromým zájmem 
zachovat status quo. Je tomu tak, protože újma, která by vznikla zrušením či změnou 
rozhodnutí musí být ve zjevném nepoměru, která již nezákonností rozhodnutí jinému 
účastníkovi nebo veřejnému zájmu.247 Kromě tohoto čistě jazykového výkladu lze 
argumentovat i teleologicky tím, že správní orgány mají povinnost chránit veřejný zájem. 
Správní řízení, na rozdíl od soudního řízení, má dosáhnout určitého cíle (kterým je míněn cíl 
souladný s veřejným zájmem na úpravě určitých právních vztahů), než sloužit k prosazování 
práva jako konečného záměru. Jestliže správní rozhodnutí nevyústí v uskutečnění veřejného 
zájmu, postrádá svůj raison d’être.248 

 
3 POSTUP SPRÁVNÍHO ORGÁNU PŘI POMĚŘOVÁNÍ VEŘEJNÉHO 

A SOUKROMÉHO ZÁJMU 

Zahájí-li správní orgán přezkumné řízení, má povinnost postupovat podle ustanovení § 
94 odst. 4 a 5 správního řádu. Musí tedy zvážit, zda nenastala taková situace, která by 
odůvodňovala zastavení řízení, protože to je nezbytné pro ochranu právní jistoty. Důkladné 
vzájemné poměřování veřejného zájmu na dodržení zákonnosti rozhodnutí a soukromého 
zájmu na ochraně dobré víry a nezasahování do právní jistoty je přezkoumatelné i ze strany 
správních soudů.249 Správní orgán, který vede přezkumné řízení, musí tudíž v odůvodnění 

                                                 
246 HOFMAN H. C. H., ROWE G. C., TÜRK A. H.: Administrative Law and Policy of the 
European Union. Reprint. Oxford University Press, 2013, str. 633. 
247 JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D.: Správní řád. Komentář. 3. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2011, str. 94. 
248 KOVAČ, P.: Innovative Administrative Procedure Law: Mission Impossible? In: The 
NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, Vol. X, No. 2, Winter 2017/2018, str. 
98. 
249 Výluka některých správních rozhodnutí ze soudního přezkumu upravená v ustanovení § 70 
zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů, se na 
rozhodnutí v přezkumném řízení neuplatní. K tomu blíže usnesení rozšířeného senátu 
Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 As 31/2006 – 73 ze dne 27. 8. 2007: „Rozšířený senát 
neakceptoval argument, který by mohl svědčit proti přezkoumávání uvedených rozhodnutí 
soudem, totiž že zruší-li správní orgán postupem podle § 65 odst. 2 s. ř. s. rozhodnutí 
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svého rozhodnutí jasně specifikovat k ochraně kterého zájmu se přiklonil a z jakých důvodů. 
Judikatura správních soudů poskytuje vodítka k tomu, naplnění kterých kritérií by správní 
orgán ve své úvaze měl zvažovat. 

 
3.1 Povinnost správního orgánu zjišťovat podmínky k zastavení řízení pro zásah do 

právní jistoty a přezkum postupu správního orgánu správním soudem 

Správní orgán je ze zákona povinen posoudit míru naplnění podmínek podle § 94 odst. 
4 a 5, neboť jsou-li tyto naplněny, má povinnost řízení zastavit, nikoliv tedy pouze zvážit, zda 
řízení zastaví či nikoliv. Naopak zastavením přezkumného řízení bez zákonem stanovených 
důvodů bylo porušeno stěžovatelovo právo na soudní a jinou právní ochranu. Správní řád v 
ustanovení § 94 odst. 4 a 5 vyjmenovává přesná kritéria, jež musí správní orgán 
bezpodmínečně posoudit před tím, než přezkumné řízení zastaví, či napadené rozhodnutí 
zruší. Musí je posoudit, byť se jedná o posuzování neurčitých právních pojmů jako je dobrá 
víra, zjevně nepoměrná újma apod., které je třeba  interpretovat. Neučiní-li tak, vymyká se 
takové jednání správního orgánu zákonným mezím a svědčí o jeho libovůli při projednávání 
věci. Vydáním usnesení o zahájení řízení z důvodu protiprávnosti přezkoumávaného 
rozhodnutí, je proto prostor pro absolutní volnou úvahu správního orgánu vyčerpán. 
V rozsudku sp. zn. 1 As 36/2011 – 79 ze dne 19. 5. 2011 Nejvyšší správní soud k této 
problematice uvádí:  „V nyní projednávaném případě se legitimní očekávání účastníků 
projevuje tak, že od správního orgánu, jež v usnesení o zahájení přezkumného řízení uvedl, 
že přezkoumávané rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy, očekávají postup podle 
ustanovení zákona, tedy že přistoupí k posuzování naplnění podmínek podle § 94 odst. 4 
správního řádu. Nedostojí-li však správní orgány této své povinnosti, zákonem chráněná 
nabytá práva účastníků předchozích řízení mohou být dotčena, a to i tím, že nebylo zkoumáno, 
zda jim protiprávním rozhodnutím nemohla být způsobena nepřiměřená újma. Úvahy o míře 
zásahu do nabytých práv pak musí být bezpodmínečně součástí takových rozhodnutí. Cílem 
přezkumného řízení je v prvé řadě náprava nezákonnosti vydaných rozhodnutí. Je proto 
nepřípustné, aby samotné rozhodnutí vydané v přezkumném řízení vybočovalo ze zákonných 
mantinelů.“ Obdobně již Nejvyšší správní soud judikoval za účinnosti předchozího správního 
řádu, zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ohledně přezkoumání rozhodnutí 
mimo odvolací řízení dle tehdy platného ustanovení § 65.250  

V rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 As 49/2004 – 77 ze dne 21. 12. 2006 
jsou shrnuty aspekty, které soud zkoumá, když hodnotí, jak správní orgán posoudil naplnění 
podmínek stanovených v ustanovení § 94 odst. 4 a 5 správního řádu. Soud tedy zjišťuje: 

1. které skutečnosti považoval správní orgán pro volbu za rozhodující,  
2. jakým způsobem je zjišťoval,  
3. jakými skutkovými a právními úvahami se při tom řídil a  
4. zda jeho úvaha neporušuje pravidla logického uvažování. 

 

                                                 
správního orgánu I. stupně a věc mu vrátí k dalšímu řízení, bude o věci rozhodováno znovu. 
O meritu věci není tedy v této fázi rozhodnuto a soudní přezkum by se mohl zdát předčasný a 
v rozporu se zásadou subsidiarity soudního přezkumu a zásadou procesní ekonomie. Tento 
argument však musel ustoupit před skutečností, že posuzované rozhodnutí správního orgánu 
zasahuje do subjektivních práv účastníků, nabytých v původním pravomocně skončeném 
správním řízení.“ Obdobně se výluka neuplatní ani na rozhodnutí vydaná v přezkumné řízení 
podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, v platném znění, neboť zde jde o ještě větší 
zásah než podle SŘ, protože lhůta pro stanovení daně se jeho nařízením může prodloužit. 
K tomu viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 198/2016 – 62 ze dne 21. 12. 
2017. 
 
250 Blíže viz rozsudek NSS sp. zn. 6 As 49/2004 – 77 ze dne 21. 12. 2006: „Povinností 
správního úřadu při rozhodování o zrušení rozhodnutí podle § 65 odst. 2 zákona č. 71/1967 
Sb., o správním řízení (správní řád), je vždy vážit, zda práva nabytá podle pravomocného 
rozhodnutí, při jehož vydání byl porušen zákon, byla nabyta v dobré víře a zda mohou být 
zrušena.“ 
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3.2 Ochrana práv nabytých v dobré víře 

Podle ustanovení § 94 odst. 5 správního řádu je správní orgán povinen šetřit práva 
nabytá v dobré víře a podle odstavce 4 téhož ustanovení pak musí zjistit míru případné újmy, 
k níž by došlo zrušením nebo změnou rozhodnutí. Správní orgán tedy musí předně zjistit, zda 
účastník řízení nabyl práva v dobré víře. Podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 150/01 
ze dne 9. 10. 2003 platí, že: „[P]odstatou uplatňování veřejné moci v demokratickém právním 
státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy) je kromě jiného také princip dobré víry jednotlivce ve správnost aktů 
veřejné moci a ochrana dobré víry v nabytá práva konstituovaná akty veřejné moci, ať už v 
individuálním případě plynou přímo z normativního právního aktu nebo z aktu aplikace práva. 
Princip dobré víry působí bezprostředně v rovině subjektivního základního práva jako jeho 
ochrana, v rovině objektivní se pak projevuje jako princip presumpce správnosti aktu veřejné 
moci.“ Dobrá víra jako nezaviněná nevědomost chrání jedince, který se zřetelem ke všem 
okolnostem nemohl vědět, že určitý stav je v rozporu s právem. Věděl-li účastník řízení o 
vadách řízení nebo rozhodnutí, nebo je sám zapříčinil, pak zpravidla nebude moci svou dobrou 
víru prokázat. Uvede-li účastník správní orgán v omyl například tím, že uvede nepravdivé 
údaje v žádosti, nebude dobrá víra dána.251 

Pro stavební věci pak Nejvyšší správní soud shrnul důvody neexistence dobré víry 
v rozsudku sp. zn. 2 As 241/2014 – 36 ze dne 12. 2. 2015 takto: „Stavebník se nemůže 
zpravidla dovolávat dobré víry tehdy, pokud realizoval záměr bez povolení, případně jej 
realizoval způsobem výrazně odlišným od schválené projektové dokumentace, anebo sám 
způsobil, že stavební úřad nemohl řádně splnit svoji zákonnou povinnost posoudit záměr a 
vydat takové rozhodnutí, které by vycházelo z pravdivého vylíčení rozhodných skutečností.“ 
Jedná se tedy vždy o závažné chyby na straně stavebníka. 

Jiná situace nastává v případě mylné interpretace práva, která není prvoplánově 
zřejmá. V rozsudku sp. zn. 2 As 57/2016 – 56 ze dne 8. 6. 2016 Nejvyšší správní soud 
posuzoval případ kolaudace stavby, která byla změněna oproti projektové dokumentaci, aniž 
by však před kolaudací bylo rozhodnuto o změně stavby před dokončením. Konkrétně se 
jednalo o úpravu rohu budovy, jež měla dopad do změny půdorysu stavby, a změně umístění 
plynové přípojky, bez toho, aby došlo ke schválení změny stavby před dokončením. Stavební 
úřad tyto změny vyhodnotil jako úpravy, které měly charakter nepodstatných odchylek ve 
smyslu § 81 odst. 4 zákona č. 50/1976 Sb. a podle § 22 odst. 3 vyhlášky č. 132/1998 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a 
projednal je až vrámci kolaudace. Z pohledu stavebníka šlo o hraniční případ, kde si jen ztěžka 
bez odborných znalostí mohl sám posoudit, zda je možné konkrétní změnu stavby podřadit 
pod neurčitý právní pojem „nepodstatné odchylky“. Nejvyšší správní soud konstatoval, že 
v takovém případě byli účastníci řízení v dobré víře, neboť: „Byly to tedy orgány státní správy, 
které svými rozhodnutími potvrdily zákonnost postupu stěžovatelů, přičemž právě stavební 
úřad (resp. i krajský úřad) je orgánem disponujícím dostatečným personálním a odborným 
zázemím, aby dodatečné úpravy stavby před kolaudací, na základě zaslané projektové 
dokumentace s vyznačením změn, posoudil a v případě rozporu s právními předpisy na toto 
stěžovatele upozornil. Výše uvedené okolnosti tudíž svědčí tomu, že stěžovatelé skutečně 
mohli být v dobré víře ohledně souladu jejich postupu se schválenou projektovou dokumentací. 
Z jejich strany nešlo o žádné skrývání informací nebo o postup, který by bylo možné označit 
za matoucí správní orgán. Provedené změny stavby přitom lze z pohledu stěžovatelů, jakožto 

                                                 
251 Blíže viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu 1 As 145/2012 – 48 ze dne 23. 10. 
2012, kde soud uvádí: „… stěžovatel v ohlášení stavby uvedl nepravdivé údaje. Je přitom 
nerozhodné, zda žadatel nepravdivé informace uváděl úmyslně, či nikoli (…) I z tohoto důvodu 
nelze předpokládat, že svá práva z rozhodnutí stavebního úřadu nabyl v dobré víře. Ze shora 
uvedeného vyplývá, že rozpor dotčeného rozhodnutí s právními předpisy neměl původ pouze 
v postupu správního orgánu, ačkoli se tak velkou měrou stalo i jeho chybnými kroky v řízení. 
Stavební úřad v rámci shromažďování podkladů, případně v rámci posuzování podání 
nedostatky neodhalil, ačkoli měl, a v tomto směru měl v řízení dále postupovat (srov. např. § 
111 odst. 3 stavebního zákona). Stěžovatel (…) současně o postupu správního orgánu 
rozporném s právními předpisy (neinformování dotčených orgánů, zahájení spojeného 
územního a stavebního řízení při nenaplnění zákonných podmínek) věděl. To ve svém 
důsledku znamená, že práva z rozhodnutí stavebního úřadu nemohl nabýt v dobré víře.“ 
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osob nedisponujících dostatečnou právní odborností, považovat za případy hraniční, u nichž 
bylo na správních orgánech, aby jejich problematické stránky identifikovaly a patřičně na ně 
zareagovaly. Tyto však stěžovatele po dobu několika let fakticky udržovaly ve stavu, kdy 
stěžovatelé mohli být důvodně přesvědčeni o zákonnosti svého postupu.“ 

 
3.3 Ustálená správní praxe a zásah do legitimního očekávání  

Se zásadou ochrany práv nabytých v dobré víře a širším požadavkem právní jistoty 
úzce souvisí zásada ochrany legitimního očekávání a předvídatelnosti správní činnosti. 
Veřejná správa musí ve svých postupech a při rozhodování dodržovat jistou kontinuitu, 
znamenající pro obdobné případy s obdobnými podmínkami vzniklé v budoucnu potřebnou 
míru právní jistoty, musí tedy vytvářet ustálenou rozhodovací praxi, jež by měla být měněna 
výhradně tehdy, kdy k tomu jsou legitimní důvody. Došlo-li by zrušením či změnou správního 
rozhodnutí vrámci jeho přezkumu k zásahu do ustálené správní praxe a legitimního očekávání 
účastníků, bez toho, aby pro to existovaly rozumné důvody, pak by účastník mohl úspěšně 
tvrdit zásah do práv nabytých v dobré víře. Nicméně v každém individuálním případě bude 
třeba zvážit, zda skutečně rozhodování správního orgánu v dané problematice je natolik 
ustálené, že nelze objektivně vzato očekávat nějaký odklon od nastolené praxe. Rozhodoval-
li správní orgán jen v malém počtu obdobných případů, velmi pravděpodobně ještě žádnou 
praxi nezavedl. K tomu například Nejvyšší správní soud uvádí v rozsudku sp. zn. 1 Afs 
198/2016 – 62 ze dne 21. 12. 2017 následující: „Existence tří rozhodnutí téhož správce daně, 
která ve svém odůvodnění pouze odkazují na stanovení daně v souladu s tvrzením 
stěžovatele, z čehož byla dvě vydána týž den, nemůže bez dalšího vytvořit správní praxi 
zakládající legitimní očekávání. Naopak bezdůvodný odklon od zavedené praxe, byť ve 
prospěch účastníka řízení, bude spíše svědčit tomu, že účastník v dobré víře být nemohl.252 

 
3.4 Zjevný nepoměr a vyhraněná nerovnováha veřejného a soukromého zájmu  

Jak již bylo uvedeno výše, z dikce ustanovení § 94 odst. 4 správního řádu vyplývá, že 
veřejný zájem a ochrana práv jiných účastníků a dotčených osob by měla být upřednostněna 
před ochranou práv nabytých účastníkem pro nezákonnost rozhodnutí (tedy, kdyby nebylo 
nezákonnosti rozhodnutí, taková práva by nikdy nenabyl), byť tato byla nabyta v dobré víře.  

V rozsudku sp. zn. 7 As 92/2017 - 43 ze dne 13. 2. 2018253 se Nejvyšší správní soud 
ztotožnil s touto interpretací, když uvádí: „Má-li tedy soud vážit na jedné straně význam 
veřejného zájmu na zákonnosti rozhodování veřejné správy a na druhé straně intenzitu zásahu 
do práv nabytých stěžovatelkou v dobré víře (resp. intenzitu dopadu zrušení souhlasu do sféry 
stěžovatelky, nejen právní, ale i ekonomické), neshledal, že by újma způsobená stěžovatelce 
zrušením souhlasu s dělením pozemku byla ve zjevném nepoměru k významu veřejného 
zájmu. Neznamená to, že by veřejný zájem na zákonnosti rozhodování, jenž byl vydáním 
nezákonného souhlasu porušen v důsledku nesprávného postupu správního orgánu I. stupně, 
byl významnější než práva nabytá stěžovatelkou. Aplikace § 94 odst. 4 správního řádu je však 
podmíněna zjevným nepoměrem, přičemž takto vyhraněná nerovnováha vzhledem ke 
konkrétním okolnostem tohoto případu nenastala.“ 

Dokud ještě neuplynula lhůta, kterou je omezeno vydání rozhodnutí v přezkumném 
řízení, tedy zásada zákonnosti převáží nad zásadou ochrany práv nabytých v dobré víře. 
Naopak uplynutím této lhůty se jazýčky vah vychýlí ve prospěch právní jistoty a zákazu zásahu 
do nabytých práv. 

                                                 
252 K tomu viz rovněž rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 198/2016 – 62 ze 
dne 21. 12. 2017: „Interpretační odklon podřízeného orgánu od aplikační praxe nadřízeného 
orgánu je tak typickým důvodem pro nařízení přezkoumání rozhodnutí.“ 
253 V posuzované věci šlo o souhlas s dělením pozemku, na základě kterého byl aprobován 
vznik pozemku o výměře menší, než byla minimální rozloha pozemku požadovaná územním 
plánem obce. Soud zde dospěl k závěru, že souhlas s dělením pozemku neopravňuje jeho 
adresáta k žádnému způsobu užívání pozemku, využití pozemku se nemění, a tudíž 
vlastníkovi pozemku nevznikají ještě samotným vydáním souhlasu k dělení pozemku žádná 
práva, do kterých by mohlo být zasaženo dodatečným zrušením tohoto souhlasu. Přitom ani 
stěžovatelka sama netvrdila, že by jí vznikla zrušením souhlasu jakákoliv majetková újma, 
resp. že by tím byl zmařen nějaký konkrétní záměr (způsob užití pozemku či výnos). 
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3.5 Specifika přezkumného řízení v režimu daňového řádu  

Přezkumné řízení je též upraveno v ustanovení §§ 121 -123 zákona č. 280/2009 Sb., 
daňového řádu, v platném znění (dále jen „daňový řád“). Ačkoliv zde nenalezneme ustanovení, 
které by alespoň přiměřeně odpovídalo ustanovení § 94 odst. 4 a 5 SŘ, lze argumentovat, že 
zásada legitimního očekávání a právní jistoty budou do určité míry ovlivňovat rovněž 
rozhodování v přezkumném řízení v režimu daňového řádu. Zásada legitimního očekávání je 
pozitivně upravena v ustanovení § 8 odst. 2 daňového řádu, který stanoví, že při rozhodování 
skutkově shodných a podobných případů postupuje správce daně tak, aby nevznikaly 
nedůvodné rozdíly. Ochrana práv nabytých v dobré víře není sice výslovně uvedena 
v základních zásadách daňového řízení, přesto je částečně vtělena do textu daňového řádu 
například prostřednictvím stanovení lhůt. Zároveň je vyvozována z čl. 1 odst. 1 Ústavy jako 
součást zastřešujícího principu právní jistoty. Jsem toho názoru, že správa daní by se rovněž 
měla touto zásadou řídit i z důvodu její úpravy vrámci  základních zásad činnosti správních 
orgánů upravených správním řádem, a to s ohledem na ustanovení § 177 odst. 1 SŘ. 

Přesto, aplikace zásady právní jistoty v přezkumném řízení v režimu daňového řádu 
bude mít svá specifika. Oproti správnímu řízení je řízení o stanovení daně charakteristické 
informační asymetrií mezi správcem daně a daňovým subjektem, který zpravidla jako jediný 
ví, jak se vše odehrálo. Správce daně se nachází v postavení, kdy je každoročně povinen 
stanovit daň stovkám tisíc daňových subjektů, přičemž se zpravidla musí spolehnout na jejich 
daňová tvrzení. Daňové řízení je proto v nalézací fázi dlouhodobě (takřka odnepaměti) 
koncipováno tak, že do uplynutí prekluzivní lhůty, je výchozím princip legality a s ním spojená 
zásada oficiality. Těmto ustupuje presumpce správnosti rozhodnutí správního orgánu.254 
Správce daně, jakož i daňový subjekt, tak může v průběhu řízení poslední známou daň měnit 
až do uplynutí lhůty pro stanovení daně. Právní jistota je dána uplynutím této lhůty. Judikatura 
správních soudů tedy v případě přezkumného řízení vedeného v režimu daňového řádu 
jednoznačně preferuje zásadu zákonnosti, proti zásadě právní jistoty, čemuž samozřejmě 
nasvědčuje i absence ustanovené obdobného § 94 odst. 4 SŘ v daňovém řádu. 

 
4 DŮSLEDKY ZRUŠENÍ PRAVOMOCNÉHO ROZHODNUTÍ 

Je-li pravomocné rozhodnutí zrušeno nebo změněno, je nutné vypořádat se s tím, jak 
je třeba hledět na jednání účastníků řízení, jimž byla pravomocným rozhodnutím založena, 
změněna nebo zrušena práva či povinnosti, které však byly následně po proběhnuvším 
přezkumném řízení zrušeny. Posuzuje se tedy období mezi právní mocí původního rozhodnutí 
a rozhodnutí nového. V zásadě platí to, že na chování adresáta rozhodnutí, který využil práva 
nebo plnil povinnost obsaženou v rozhodnutí, není možné nahlížet jako na protiprávní. Porušil-
li tento při výkonu oprávnění některou (související) právní povinnost, zůstává jeho 
odpovědnost zachována. Porušil-li však povinnost stanovenou následně zrušeným 
rozhodnutím, není nadále odpovědný. 

Správní orgán určí, odkdy nastávají účinky, a to s ohledem na obsah přezkoumávaného 
rozhodnutí. Rozhodnutí vydané v přezkumném řízení působí zpětně od právní moci nebo 
předběžné vykonatelnosti přezkoumávaného rozhodnutí (zpravidla je-li zrušeno nebo 
změněno rozhodnutí, jímž byla uložena povinnost), nebo od právní moci či předběžné 
vykonatelnosti rozhodnutí vydaného v přezkumném řízení (zpravidla v případech, kdy 
původním rozhodnutím bylo přiznáno právo). Správní orgán vždy musí zvolené řešení 
odůvodnit. Odůvodňují-li okolnosti případu jiné, než schematické řešení, pak se zvolí řešení 
pro konkrétní případ vhodnější. Také zpravidla platí, že bylo-li zrušené rozhodnutí vydáno na 
základě nesprávných či neúplných údajů uvedených žadatelem, pak účinky nově vydaného 
rozhodnutí nastávají ode dne právní moci či předběžné vykonatelnosti přezkoumávaného 

                                                 
254 Ke specifickému postavení právní jistoty v procesu stanovení daně viz rozsudek Nejvyššího 
správního soudu sp. zn. 1 Afs 198/2016 – 62 ze dne 21. 12. 2017, kde soud řešil doměření 
daně, poté, co odpisy pro kalkulaci regulované ceny uznávané ERÚ, byly finančním úřadem 
posouzeny jako nespadající do kategorie daňově uznatelných nákladů.  
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rozhodnutí. Znovu je třeba zdůraznit, že výše popsaný postup je pravidelný postup, 
neodůvodňují-li okolnosti případu jiné řešení.  

Dalšími důsledky zrušení nezákonného pravomocného rozhodnutí, které přicházejí 
v úvahu, jsou pak odpovědnost za škodu způsobené nezákonným rozhodnutím a přezkum 
navazujících správních aktů, které bez nyní zrušeného rozhodnutí samostatně neobstojí. 

 
 

5 ZÁVER 

 Správní orgán při rozhodování o zásahu do pravomocného rozhodnutí v rámci 
přezkumného řízení vedeného podle správního řádu musí vždy porovnávat míru zásahu do 
veřejného zájmu na zákonnosti rozhodnutí a případného zásahu do soukromého zájmu na 
ochraně práv nabytých v dobré víře, byť z nezákonného rozhodnutí. Poměřuje tedy, zda 
v konkrétním případě převáží zásada zákonnosti činnosti správních orgánů, nebo naopak 
zásada ochrany právní jistoty a práv nabytých v dobré víře. Toto posouzení správního orgánu 
podléhá přezkumu ze strany správních soudů. Správní orgán se nemůže úvaze vyhnout tím, 
že v případě zahájeného řízení toto zastaví. Posouzení, zda je dána dobrá víra, záleží vždy 
na konkrétních skutkových a právních okolnostech. Pro vznik dobré víry je třeba posuzovat 
dobu, která uplynula od vydání rozhodnutí, příčinu právní vady (způsobil jí účastník, věděl o ní 
a zneužil ji, případně jde o problematickou interpretaci neurčitého právního pojmu, kde se 
účastník spokojil s tím, že interpretace správního orgánu coby odborníka na danou 
problematiku, je správná?), míru a povahu nezákonnosti. Následně je třeba vážit individuálně 
v souvislostech daného případu důsledky zrušení nebo změny rozhodnutí a dle toho určit, zda 
tato změna či zrušení se bude dít s účinky ex tunc, či ex nunc. Zpravidla budou akty vydané k 
tíži adresáta revokovány s účinky ex tunc a akty vydané v jeho prospěch s účinky ex nunc, 
zavinil-li nezákonnost sám adresát rovněž s účinky ex tunc. 

Obecně platí, že dochází-li ke střetu základních právních principů a není-li tedy tyto 
možné aplikovat v projednávaném případě souladně, budou navzájem poměřovány tak, aby 
byly užity proporcionálně. V případě právní úpravy přezkumného řízení obsažené 
v ustanovení § 94 odst. 4 a 5 správního řádu se však po dobu, dokud neuplynou lhůty pro 
přezkumné řízení, tato proporcionalita vychyluje ve prospěch zásady zákonnosti. Zájem na 
ochraně právní jistoty tedy převáží pouze v případě vyhraněné nerovnováhy. Naopak, 
v okamžiku, kdy tyto lhůty uplynou, již pro uplatnění zásady zákonnosti nezbývá prostor a do 
rozhodnutí již v souladu se zásadou ochrany práv nabytých v dobré víře být zasaženo ze 
strany správních orgánů nesmí. 

Přezkumné řízení v režimu daňového řádu vykazuje oproti správnímu řádu jistá 
specifika. Ta jsou dána tím, že dle judikatury správních soudů právní jistota nastává po uplynutí 
lhůty pro vyměření daně. V daňovém řízení je tedy ještě silnější postavení veřejného zájmu a 
zásada zákonnosti je ještě více upřednostňována, než je tomu u přezkumného řízení v režimu 
správního řádu. 
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ROZHODNUTIE O SCHVÁLENÍ ROEP AKO DEFINITÍVNE 
USPORIADANIE VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV K PÔDE? 

 
Ľudovít Máčaj 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 
 

Abstract: The adoption of a register of renewal of land records as a public document, which 

leads to the registration of land ownership rights in the real estate cadastre, is often a lengthy 
and demanding process. Because of this, there is a serious interference with the arrangement 
of property relations to land, on the other hand, it is not a universal solution to all legal disputes. 
The paper focuses on the process of adopting a decision on the adoption of the register, its 
consequences, and possibly questions its legality and colliding with the attempt to maintain the 
legal certainty to which the register adoption should contribute. 
 
Abstrakt: Schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov ako verejnej listiny, na základe 

ktorej dôjde k zápisom vlastníckych práv k pozemkom do katastra nehnuteľností je často 
zdĺhavým a náročným procesom. Kvôli nej dochádza k vážnym zásahom do usporiadania 
vlastníckych vzťahov k pozemkom, na druhej strane nie je univerzálnym riešením všetkých 
vecnoprávnych sporov. Príspevok sa zameriava na proces prijatia rozhodnutia o schválení 
ROEP, jeho následkov a prípadného spochybňovania jeho legality a kolíziu so snahou o 
zachovanie právnej istoty, ku ktorej vybudovaniu má schválenie ROEP prispieť. 
 
Keywords: real estate cadastre, registry of renewed land register, cadastral proceedings, 

administrative justice, corrective action 
 
Kľúčové slová: kataster nehnuteľností, ROEP, katastrálne konanie, správne súdnictvo, 

opravné konanie 
 
 
1 ÚVOD 

Problematika schválenia registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len „ROEP“ 
alebo „register“) na Slovensku je spätá so záležitosťami ohľadom pozemkového vlastníctva 
snáď najvýznamnejším spôsobom. Príprava ROEP, na základe ktorého dochádza k zmenám 
vlastníckeho režimu k pozemkom v konkrétnom katastrálnom území sa dotýka mnohých 
vecnoprávnych vzťahov k pôde. Pri nej dochádza k podstatným zmenám usporiadania 
vlastníctva konkrétnych pozemkov za účelom scelenia vlastníctva konkrétnych parciel, a tak 
vytvorenia hospodársky efektívnejšie využiteľných pozemkov. Právne vzťahy evidované v 
katastri nehnuteľností sa zosúladia s reálnymi vlastníckymi vzťahmi a ďalšími vecnými právami 
viazanými k pozemkom. Pri príprave ROEP dochádza však k vážnym zásahom do práv 
jednotlivých osôb s právami k týmto pozemkom, aj keď s cieľom ich konsolidovania. Tieto sa 
niekedy prejavujú v zmenách predmetu vlastníctva niektorých fyzických osôb a právnických 
osôb, alebo „zakonzervovaním“ takých právnych vzťahov, ktoré sú spochybniteľné a ich 
subjektmi neraz považované za nezákonné. Napriek týmto zmenám sa však niektoré 
problémy, ako napríklad nevysporiadanie vlastníckych sporov, nevyjasnenie predmetu 
vlastníctva či problémy vyplývajúce z nedokonalých pozemkových úprav ani schválením 
ROEP nepodarí odstrániť.  

Tento príspevok má preto snahu poukázať na význam rozhodnutia o schválení ROEP, 
jeho právne následky, zmeny ktoré spôsobí a prípadné spochybňovania jeho legality, ako aj 
spôsoby, ako sa dajú tieto zmeny napraviť, ak nezákonnosť naďalej pretrváva. Neostáva pri 
tom len v teoretickej rovine s poukazom na platnú právnu úpravu, avšak detailne sa zameriava 
na praktický prípad, ktorý demonštruje konflikt medzi konaním o schválení ROEP a opravou 
katastrálneho operátu s poukazom na možnosť odstránenia namietanej nezákonnosti práve 
pri príprave registra. 
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2 PODSTATA ROEP 
2.1 Priebeh konania o schválení registra 

Príprava a schválenie ROEP je vo svojej podstate zvláštnym druhom rozhodovacieho 
procesu v oblasti verejnej správy, ktoré je upravené v osobitnom predpise, a to zákone č. 
180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o niektorých opatreniach“).255 Celá jeho prvá časť 
upravuje konanie o obnovení evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim, teda 
upravuje proces schválenia ROEP. Výsledkom tohto rozhodovacieho procesu je zostavenie 
a schválenie ROEP.256 

Keďže sa jedná o individuálne rozhodovací proces v oblasti verejnej správy, podľa § 1 
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) sa na toto konanie vzťahujú ustanovenia správneho 
poriadku, ak to osobitný predpis nevylučuje. Zákon o niektorých opatreniach predpokladá 
subsidiárne využitie správneho poriadku v § 5 ods. 1, kde ďalej odkazuje aj na subsidiárne 
využitie ďalších predpisov, ako napríklad zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností 
a o zápise niektorých práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„katastrálny zákon“). 

Schvaľovanie registra patrilo v posledných desaťročiach a dodnes svojimi právnymi 
následkami patrí k jedným z najväčších zásahov do pozemkového vlastníctva na Slovensku. 
Vykonáva sa vždy pre konkrétnu obec, resp. pre konkrétne katastrálne územie, ak je obec 
tvorená z viacerých katastrálnych území.257 Katastrálne územia, v ktorých sa v príslušnom 
kalendárnom roku uskutoční konanie sa uvedú v harmonograme konaní. Ten schvaľuje vláda 
na základe návrh Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a Ministerstva 
pôdohospodárstva Slovenskej republiky.258 Tento harmonogram je verejne prístupný. Môžeme 
z neho zistiť, že v takmer všetkých katastrálnych územiach na Slovensku toto konanie 
prebehlo a bolo aj skončené.259 Na druhej strane, mnohé právne následky z neho vyplývajúce, 
ako napríklad vecne súvisiace civilné sporové konania, súdny prieskum rozhodnutí o schválení 
ROEP a mnohé súvisiace záležitosti naďalej prebiehajú a budú v blízkej budúcnosti ďalej 
pokračovať. Preto, hoci sa na prvý pohľad zdá, že záležitosti schválenia registra patria do 
minulosti, nakoľko takmer všetky konania už prebehli, ich právne následky majú veľký dosah 
aj na súčasnosť. 

V procesnej pozícii správneho orgánu vystupuje v tomto konaní okresný úrad, miestne 
príslušný podľa konkrétnej obce a katastrálneho územia. Z hľadiska funkčnej príslušnosti sa 
jedná o pozemkový a lesný odbor, okrem prípadov, kedy sa v konkrétnom katastrálnom území 
operát pozemkového katastra sa zjednotil s operátom pozemkovej knihy, resp. operát 
pozemkového katastra sa nezjednotil s operátom pozemkovej knihy, ale údaje v nich uvedené 
možno identifikovať. Vtedy je funkčne príslušným katastrálny odbor okresného úradu.260 
V zásade môžeme povedať, že v prípadoch, kedy je evidencia práv k pozemkom v úplnejšom 
stave je funkčne príslušný katastrálny odbor, zatiaľ čo zložitejšie prípady sú „v rukách“ 
pozemkových a lesných odborov, keďže v týchto prípadoch je okrem iného nevyhnutné bližšie 
zistiť skutkový stav na konkrétnom území. 

Zákon o niektorých opatreniach v tomto type správneho konania upravuje postavenie 
ďalšieho zvláštneho subjektu tohto konania. Je ním komisia, ktorú správny orgán zriaďuje pre 
každú obec, resp. katastrálne územie. Zákon jej ukladá pri príprave registra hneď niekoľko 
úloh, a to najmä „spolupracuje so štátnymi orgánmi a s účastníkmi konania pri príprave a pri 
organizačnom zabezpečení zostavenia registra, zabezpečuje a zhromažďuje podklady 
potrebné na zostavenie registra a na rozhodnutie správneho orgánu“ a ďalšie.261 Členmi 

                                                 
255 VRABKO, M. a kol. Správne právo procesné. Všeobecná časť, s. 20 
256 § 1 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. 
257 § 5 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. 
258 § 2 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z. z. 
259 Obnova evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona NR SR č. 
180/1995 Z. z. Dostupné na: http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/kataster-
nehnutelnosti/registre-obnovenej-evidencie-pozemkov/, (cit. 14.11.2018) 
260 § 3 ods. 2 v spojitosti s ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. 
261 § 4 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z. z. 
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komisie sú v zmysle zákona „zástupca okresného úradu v sídle kraja z úseku správy majetku 
štátu, zástupca okresného úradu z úseku pozemkových úprav, z úseku katastra nehnuteľností, 
zástupca Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „SPF“) a zástupca obce; ak ide o lesný 
pozemok, aj správca lesného majetku vo vlastníctve štátu.“ Ďalší členovia komisie sú 
menovaní správnym orgánom „na návrh obce z vlastníkov pozemkov, nájomcov alebo 
užívateľov pozemkov.“262 Títo členovia zastupujú teda tie subjekty, ktoré majú určitý 
vecnoprávny vzťah k pozemkom, ktorých sa má zmena vlastníckych a iných vecných práv 
v dôsledku schválenia ROEP bezprostredne dotknúť. Komisia teda vo svojej podstate pôsobí 
ako akýsi mediačný orgán, ktorého úlohou je sprostredkovať vzťahy medzi správnym 
orgánom, účastníkmi konania, a všetkými dotknutými osobami pri vypracovávaní registra, 
kedy sa v praktickej rovine dajú dosiahnuť čo najväčšie zmeny a nápravy, aby dosiahnutý 
a prijatý stav čo najviac odrážal všetky práva týkajúce sa predmetných nehnuteľností a spĺňal 
podmienky stanovené v zákone. 

Samotné konanie začína vždy podľa zásady oficiality, teda na základe podnetu 
správneho orgánu. Správny orgán musí doručiť oznámenie o začatí konania tým, že ho vyvesí 
na vhodnom mieste v obci. Týmto miestom môže byť napríklad úradná tabuľa, alebo zároveň 
aj webové sídlo obce. Prostredníctvom tohto oznámenia zároveň vyzve účastníkov, aby začali 
pre potreby konania poskytovať údaje o pozemkoch, a všetkých právach, ktoré sa ich týkajú, 
spolu so stanovením príslušnej lehoty. V tomto prípade sa jedná o uplatnenie zásady 
spolupráce (najmä) účastníkov konania, v ktorých záujme je vysporiadanie právnych vzťahov 
k pozemkom, ktorých sa register bude týkať. Už na základe tejto výzvy budú môcť účastníci 
podať návrh na začatie konania o potvrdení vydržania vlastníctva k predmetným pozemkom 
správnym orgánom. Toto konanie síce priamo nadväzuje na konanie o schválení ROEP, avšak 
jedná sa o samostatné konanie s vlastným meritórnym rozhodnutím.263 V konaní o schválení 
registra sa však uplatňuje aj zásada aktívnej súčinnosti správneho orgánu, keďže aj ten musí 
z úradnej povinnosti získavať všetky potrebné podklady pre rozhodnutie v konaní, či už zo 
strany účastníkov, nájomcov pozemkov, pozemkových spoločenstiev, či verejne dostupných 
registrov a informácií.264 

Zabezpečenie zostavenia registra má síce na zodpovednosti príslušný správny orgán, 
avšak jeho realizáciu prenecháva prostredníctvom správnych dohôd na tretie subjekty, teda 
odborne kvalifikované právnické osoby a fyzické osoby. Práve v tejto časti prác sa najčastejšie 
vyskytujú problémy. Odborne kvalifikovaná príprava registra na základe dostupných podkladov 
je nesmierne náročná a mnohokrát je dosiahnutý výsledok neuspokojivý. Napríklad do 
novozaložených listov vlastníctva na nových parcelách je zapísaný v zmysle príslušných 
predpisov ako správca SPF, hoci je vlastníctvo pozemkov známe, a vlastníkmi sú žijúce 
fyzické osoby, resp. známe subjekty, a v tomto prípade táto správa nemá mať miesto. Ďalším 
z toho vyplývajúcim nedostatkom je skutočnosť, že dotknutí účastníci sa často k informáciám 
o novom registri dostanú až pri jeho zverejnení, kde vzhľadom na časovú koncentráciu 
možnosti uplatnenia námietok nemajú objektívne možnosti na danú situáciu promptne 
zareagovať, resp. sa z dôvodu nedostatočnej informovanosti o zmenách, ktoré sa ich priamo 
dotknú, ani nedozvedia. Riešenie z toho vyplývajúcich nedostatkov už následne nie je 
v kompetencii správneho orgánu, ale prenecháva sa na civilné sporové konanie. Z tohto 
dôvodu vznikajú pri príprave registra často také chyby, ktoré sa preukážu až po dlhých rokoch 
od ukončenia konania a ich riešenie je len v rukách civilného súdu.  

Po zostavení návrhu registra „správny orgán uverejní návrh registra počas 30 dní na 
verejné nahliadnutie na obvyklom mieste v obci (jej časti) spolu s poučením o možnosti podať 
námietky.“265 Zákon ďalej ustanovuje spôsoby, akými má byť návrh doručený jednotlivým 
účastníkom, poprípade aj ďalším osobám. V tomto prípade sa teda uplatňuje časová 
koncentrácia na uplatnenie námietok práve od momentu doručenia (či už konkrétnym osobám 
do vlastných rúk, alebo zverejnením na úradnej tabuli). Tieto námietky následne posúva ďalej 
správny orgán komisii, ktorá ich prerokúva. Vyžiada si v tomto prípade vyjadrenia dotknutých 
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265 § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. 
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osôb, resp. svedecké výpovede ďalších osôb.266 Komisia tieto námietky prerokúva. V tejto fáze 
je ešte prakticky poslednýkrát možné dosiahnuť v rámci konania zmeny v návrhu registra. Po 
prerokovaní námietok a uplynutí všetkých zákonných lehôt je register schválený. „Schválený 
register je verejná listina, na základe ktorej okresný úrad zapíše údaje registra do katastra 
nehnuteľností.“267 Rozhodnutie o schválení registra sa v zásade doručuje verejnou 

vyhláškou.268 V priebehu konania môžu účastníci takisto požiadať o to, aby správny orgán 
v samostatnom konaní potvrdil rozhodol o nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetným 
nehnuteľnostiam vydržaním. Takýto návrh môžu účastníci podať len v súvislosti s konaním 
o schválení registra a z hľadiska časovej koncentrácie najneskôr s podaním námietok 
k návrhu registra.269  

 
2.2 Rozhodnutie o schválení ROEP 

Finálnou formou činnosti verejnej správy v konaní o schválení registra je rozhodnutie 
o jeho schválení, ktoré musí okrem náležitostí vyžadovaných zákonom o niektorých 
opatreniach spĺňať z dôvodu subsidiarity aj tie, ktoré vyžaduje správny poriadok.270 Zákon však 
v tomto prípade nevyžaduje žiadne zvláštne formálne, a ani materiálne náležitosti, jeho 
podstatou je vyhlásenie schválenia registra. Dokonca v prípadoch tzv. zjednodušeného 
registra nie je nevyhnutné, aby bolo takéto rozhodnutie samostatne vyhlásené, stačí 
jednoduché vyhlásenie registra. Podstatnou náležitosťou je však vyhlásenie samotného, 
obnoveného, registra. „Register sa skladá z určeného operátu, zo súboru ďalších geodetických 
informácií a zo súboru ďalších popisných informácií o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim, 
najmä zo súpisu pozemkov, ktoré boli predmetom konania, zo súpisu pozemkov, ktorých 
vlastník a jeho miesto trvalého pobytu alebo sídlo sú známe, zo súpisu pozemkov, ktorých 
vlastník je známy, ale ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe, a zo súpisu 
pozemkov, ktorých vlastník nie je známy.“271 Okrem samotného rozhodnutia o vyhlásení, ktoré 

vo svojej podstate nemusí byť dlhým ani zložitým správnym aktom, je teda podstata všetkých 
právnych zmien vyplývajúcich z konania obsiahnutá v samotnom vyhlásenom registri, ktorý 
predstavuje zložitý a komplexný dokument, ktorý detailne upravuje všetky dotknuté právne 
vzťahy. Finálnou formou činnosti verejnej správy je teda pri tomto rozhodovacom procese ako 
samotné rozhodnutie o vyhlásení registra, na základe ktorého nadobúdajú vykonané zmeny 
právne účinky, tak aj samotný vyhlásený register, na základe ktorého sa tieto zmeny 
realizujú.272 
 
2.3 Rozhodnutie o schválení ROEP ako štátom organizovaná lúpež? 

Najmä v laickej verejnosti je niekedy možné sa stretnúť s názorom, že konanie 
o schválení registra predstavuje akúsi štátom organizovanú, resp. aspoň dovolenú „lúpež“. Je 
tomu z dôvodu, že prijatý register predstavuje významný zásah do usporiadania najmä 
vlastníckych, ako aj ďalších vecnoprávnych vzťahov k pozemkom v konkrétnom katastrálnom 
území. V praxi to znamená, že z dôvodu evidencie pozemkov dôjde k prepisu vlastníctva na 
nové listy vlastníctva, zároveň dochádza k zmene parcelného vymedzenia pozemkov v teréne, 
a mnohým ďalším zmenám. Mnohých ľudí sa to v praktickej rovine dotkne tak, že sa stanú 
vlastníkmi celkom iných pozemkov.  

Schválenie ROEP má dosah aj na ďalšie právne úkony. Napríklad, v prípade 
vymedzenia konkrétnych pozemkov v závete (pri singulárnej sukcesii) číslami konkrétnych 
parciel stráca závet v tejto časti platnosť. Takéto právne následky sú bez pochýb v príkrom 
rozpore s princípom právnej istoty a bezprecedentne zasahujú do práv dotknutých osôb. 

Neopomínajúc skutočnosť, že pri príprave registra a jeho následnom schválení dôjde 
neraz k takým chybám, ktoré nemožno odstrániť v správnom konaní, a ani v opravnom konaní, 
pretože to zákon v prípade schválenia registra nepripúšťa. Najschodnejšou cestou pre osobu, 
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ktorá bola ukrátená na svojich právach takýmto rozhodnutím, je podať civilnú žalobu na 
určenie vlastníctva k predmetným pozemkom. Nemusí sa však jednať len o chyby týkajúce sa 
samotného vlastníckeho práva, ale aj ďalšie vecnoprávne vzťahy týkajúce sa určitých 
pozemkov. Časté sú už vyššie prípady neodôvodneného zápisu správy SPF k predmetným 
pozemkom, resp. neoprávnený zápis iných práv k týmto pozemkom. V ďalšej časti príspevku 
sa bližšie zameriame na jeden praktický príklad, kedy sa dotknutá osoba pokúša domôcť sa 
svojich práv, aj keď z trochu iného dôvodu – nezahrnutia jej pozemkov do prípravy ROEP. 

 
3 SPRÁVNE KONANIA TÝKAJÚCE SA EVIDENCIE VLASTNÍCTVA K POZEMKOM 

A PREDBEŽNÉ OTÁZKY 

Zmeny dosiahnuté vyhlásením registra majú mnohé dôsledky na vlastnícke a iné vecné 
práva týkajúce sa konkrétnych pozemkov. Ako je uvedené vyššie, subjekty, ktorých práva boli 
schválením a vyhlásením registra priamo dotknuté, sa nemôžu nápravy domáhať v riadnom 
opravnom konaní a preto je pre nich najschodnejšou cestou nápravy a ochrany svojich práv 
iné konanie, ktoré sa týka toho istého predmetu, či už sa jedná o správne konanie (katastrálne 
konania- konania o zápise práv do katastra nehnuteľností, resp. o oprave chýb v katastrálnom 
operáte), resp. civilné sporové konanie.  

V prípade snahy o „nápravu“ v správnom konaní vyvstávajú mnohé zaujímavé 
praktické otázky týkajúce sa nadväznosti jednotlivých správnych konaní. Účastníci jedného 
správneho konania sa môžu domáhať odstránenia chýb v registri, resp. iných právnych 
skutočností z neho vyplývajúcich v inom konaní, ktorého predmetom síce môže byť tá istá vec 
(ten istý pozemok), avšak bude sa jednať o rozhodovanie o iných právach a povinnostiach 
týkajúcich sa týchto nehnuteľností, a preto celkom odlišné správne konanie.273 

 
3.1 Konflikt viacerých konaní 

Zaujímavou praktickou otázkou, ktorá vzniká v rámci konania o vyhlásení ROEP, je 
zistenie rozsahu územia, na ktorom sa bude pripravovať nový register. S problematikou 
zistenia rozsahu pripravovaného registra sa stretol v konaní sp. zn. 13S/158/2014 Krajský súd 

v Trenčíne, ktorý v správnom súdnictve prejednával žalobu, ktorou žalobca napádal postup 
správneho orgánu, ktorý v konaní o vyhlásení registra nezahrnul do prípravy určité parcely, 
ktoré boli evidované na liste vlastníctva, zápisy na ktorom boli podľa jeho názoru nezákonné. 
Cieľom žalobcu bolo teda dosiahnuť, aby v rámci prípravy registra boli tieto údajné chyby 
a nezákonnosti odstránené. Dôvodom nezahrnutia týchto pozemkov do prípravy ROEP 
napriek tomu, že konanie sa v spomínanom prípade vykonávalo z územného hľadiska pre celé 
katastrálne územie bolo, že v zmysle zákona o niektorých opatreniach predmetom konania 
o vyhlásenie registra sú „pozemky vymedzené plošne vlastníckymi vzťahmi alebo držbou, 
ktoré nie sú evidované alebo sú evidované neúplne podľa osobitných predpisov v súbore 
geodetických informácií a v súbore popisných informácií“,274 pričom v prípade žalobcu mali byť 

predmetné pozemky na základe predchádzajúceho správneho konania – konania o oprave 
chyby v katastrálnom operáte evidované úplne, hoci s týmto tvrdením žalobca nesúhlasil.  

Už prvostupňový správny orgán svojim rozhodnutím ustanovil, že správa katastra, ako 
v minulosti vecne a miestne príslušný správny orgán v predchádzajúcom správnom konaní – 
katastrálnom konaní o oprave chyby v katastrálnom operáte zabezpečila usporiadanie 
evidencie vlastníctva týchto pozemkov na celok, teda na 100%. Preto neexistoval dôvod, prečo 
by mali byť zahrnuté s poukázaním na vyššie spomínané zákonné ustanovenie do konania 
o vyhlásení ROEP.  

Konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte je osobitným postupom pri správe 
katastra nehnuteľností, pri ktorom sa zabezpečuje aktualizácia údajov katastrálneho operátu. 
Nakoľko je kataster nehnuteľností jeden z najväčších informačných systémov na Slovensku, 
je verejný a z jeho správy vyplývajú pre mnohé osoby viaceré právne následky, je potrebné, 
aby obsahoval pravdivé údaje.275 Toto konanie začína buď na návrh toho, koho práv, právom 
chránených záujmov a povinností sa údaje katastra týkajú, alebo na základe vlastného 
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podnetu orgánu správy katastra nehnuteľností. V tomto konaní sa môžu opravovať chyby 
týkajúce sa jednak údajov katastra (vrátane geodetických a popisných informácii, či napr. 
evidencia vecných práv), zakreslenia hraníc pozemkov alebo chyby v písaní, počítaní, resp. 
ďalšie zrejmé nezrovnalosti. Správny poriadok sa však vzťahuje len na prípady tých konaní, 
kedy sa oprava chýb v katastrálnom operáte týka informácií zapísaných na liste vlastníctva.276 
V predmetnom prípade sa teda jednalo práve o takýto prípad, čiže evidenciu vlastníckych práv. 

Uvedené pozemky teda podľa názoru súdu v tomto prípade neboli a ani nemohli byť 
predmetom konania o vyhlásení registra. Žalobca však namietal, že naopak mali byť 
predmetom ROEP, pretože nemohli byť zapísané v celosti (na 100%) na listoch vlastníctva, a 
to z dôvodu nezdokladovaných vlastníkov: ako napríklad zomrelí, bez trvalého pobytu alebo 
bez prejednania v dedičskom konaní. 

Na druhej strane žalovaný (odvolací) orgán uviedol, že k zásahu do vlastníctva žalobcu 
(resp. jeho právneho predchodcu) vo vzťahu k predmetným pozemkom nedošlo v príčinnej 
súvislosti s vydaním rozhodnutia o schválení registra ROEP, ale v dôsledku vydania 
rozhodnutia o oprave chyby v katastrálnom operáte. Ani prípadné zrušenie rozhodnutia o 
schválení registra ROEP by nemalo za následok vyriešenie situácie na konkrétnom liste 
vlastníctva, pretože vlastnícke vzťahy tak, ako sú na ňom zapísané, by ani po zrušení 
rozhodnutia nebolo možné zmeniť. 

Proti tomuto rozhodnutiu žalovaného ako odvolacieho orgánu podal žalobca správnu 
žalobu. Žalobca v tomto prípade vyčítal, že odvolací orgán na jednej strane vo svojom 
rozhodnutí uvádza, že mu nie je zrejmé, ako prvostupňový orgán dospel k istým záverom a 
dokonca, že sa nestotožňuje s jeho postupom, napriek tomu rozhodnutie svojho podriadeného 
orgánu nezrušil. Krajský súd bol jednoznačne toho názoru, že z uvedených skutočností je 
zrejmé, že pochybenie, na ktoré žalobca poukazuje v žalobe a ktoré sa snaží napraviť v rámci 
správneho konania o schválenie registra, nie je možné v tomto konaní dosiahnuť. Krajský súd 
uviedol, že ani prípadné zrušenie rozhodnutia o schválení ROEP, ako poznamenal žalovaný v 
napadnutom rozhodnutí, by nevyriešilo žalobcom tvrdenú nespravodlivosť, nakoľko by nemalo 
za následok zmenu zápisov na liste vlastníctva. Súd uviedol, že v správnom konaní je správny 
orgán viazaný právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu o predbežnej otázke. Voči 
tomuto rozhodnutiu sa žalobca odvolal na Najvyšší súd SR. 

 
3.2 Rozhodnutie v skoršom správnom konaní ako riešenie predbežnej otázky 

Krajský súd v Trenčíne sa teda v tomto prípade postavil na stranu správneho orgánu, 
ktorý – hoci poukazujúc na mnohé chyby vzniknuté v predchádzajúcom konaní o oprave chýb 
v katastrálnom operáte – konštatoval, že v tomto prípade je potrebné rešpektovať rozhodnutie, 
na základe ktorého bola evidencia predmetných pozemkov zabezpečená, ako riešenie 
predbežnej otázky (ktorej obsahom bolo vymedzenie pozemkov, ktorých sa bude týkať 
novoprijatý register.) Správne orgány, ako aj krajský súd sa v zásade pridŕžali paradigmy, 
podľa ktorej sa má pre získanie záväzného riešenia predbežnej otázky vychádzať z 
ustanovenia § 40 ods. 1 správneho poriadku, podľa ktorého “ak sa v konaní vyskytne otázka, 
o ktorej už právoplatne rozhodol príslušný orgán, je správny orgán takým rozhodnutím 
viazaný.” Jedná sa teda o otázku, ktorej zodpovedanie podmieňuje rozhodnutie vo veci, ktorá 

je predmetom správneho konania.277 Zároveň platí, že rozhodnutie o takejto otázke nepatrí do 
kompetencie správneho orgánu, ktorý rozhoduje v samotnom konaní.278  

Podobne sa k tejto záležitosti postavili aj súdne rozhodnutia. Aj staršia odborná 
literatúra vyslovila názor, že „povinnosťou správneho orgánu je presvedčiť sa, či už o 
predbežnej otázke príslušný orgán právoplatne rozhodol – ak áno, nemôže si o tejto 
predbežnej otázke urobiť vlastný rozdielny názor.“279 Správny orgán je však v každom prípade 
pri riešení predbežnej otázky viazaný len výrokom rozhodnutia, o ktoré sa opiera, nie však jeho 
odôvodnením.280 To môže byť aj jedným z dôvodov, prečo by mal byť viazaný aj nezákonným 

                                                 
276 VRABKO, M. a kol. Správne právo procesné. Osobitná časť. 2.aktualizované a doplnené 
vydanie, s. 150-151 
277 HUTTA, Vladimír, NIKODÝM, Dušan. Nová úprava správneho konania. 266 s. 
278 VOPÁLKA, Vladimír, ŠIMŮNKOVÁ, Věra, ŠOLÍN, Miloslav. Správní řád. Komentář, 420 s.  
279 HUTTA, Vladimír, NIKODÝM, Dušan. Nová úprava správneho konania, 266 s.  
280 KOŠIČIAROVÁ, Soňa. Správny poriadok. Komentár, s.194  
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rozhodnutím, pokiaľ je právoplatné a nie je pre svoju nezákonnosť zrušené – aj keby došiel 
správny orgán k nesprávnym záverom na základe nesprávneho odôvodnenia, toto nie je 
v zmysle riešenia predbežnej otázky relevantné. 

Podobne uviedol vo svojom rozhodnutí sp. zn. Boh. A 11240/34 Najvyšší správny súd 

Československej republiky, že správny orgán je v prípade rozhodnutia o predbežnej otázke 
viazaný i nezákonným rozhodnutím, pokiaľ toto nebolo pre svoju nezákonnosť zrušené, pričom 
skúma len to, či je rozhodnutie právoplatné a či ho vydal príslušný orgán (správny orgán, súd). 
Podobne vo svojom rozhodnutí sp. zn. Boh. A 3270/24 uviedol, že správny orgán nesmie 

napríklad odmietnuť rozhodnúť vo veci samej z dôvodu, že predbežná otázka nebola doposiaľ 
rozhodnutá príslušným orgánom. Buď si odpovie na túto otázku sám (urobí si o nej úsudok) 
alebo dá príslušnému orgánu podnet na začatie konania a vyčká s vlastným rozhodnutím, 
dokiaľ sa o predbežnej otázke nerozhodne. 

Zaujímavé je sa zamerať aj na to, čo uviedol Najvyšší súd SR vo svojom uznesení sp. 
zn. 1Cdo/133/2009 zo dňa 29.04.2010, „Keďže - ako už bolo vysvetlené - súd nemôže ako 
predbežnú otázku znovu riešiť to, o čom už bolo právoplatne rozhodnuté v osobitnom 
spore účastníkov, nie je vonkoncom rozhodujúce (podstatné), či súd v právoplatne skončenom 
konaní správne alebo nesprávne právne posúdil priznaný nárok (príslušenstvo pohľadávky). 
Klásť si otázku, či civilný súd v predošlom konaní vec /priznaný nárok/ správne alebo 
nesprávne právne posúdil, je nielen zbytočné, takáto otázka je úplne nepatričná (nemá 
byť prečo položená): so zreteľom na právoplatnosť a z toho plynúcu záväznosť a 
nezmeniteľnosť právoplatného rozhodnutia je akékoľvek „nové“ právne posudzovanie 
právoplatného súdneho rozhodnutia v inom (ďalšom) konaní tých istých účastníkov 
vylúčené (neprípustné). Iné riešenie by znamenalo, že súd môže porušiť viazanosť uloženú 
mu zákonodarcom v citovanom ustanovení § 159 ods. 2 O. s. p.“ V tomto prípade sa síce jedná 
o civilný spor o občianskoprávnom nároku, ale právny názor súdu môžeme z určitého uhla 
pohľadu analogicky aplikovať aj pre správne konanie, resp. správne súdne konanie. Aj 
v prípade civilného sporového konania sa v prípade otázky záväznosti predbežnej otázky prax 
pridržiava právoplatného rozhodnutia, ktoré je naďalej právoplatné, hoci vznikajú pochybnosti 
o tom, či je zákonné, avšak opak ešte nebol zákonnou cestou preukázaný. 

Veľmi obdobne sa postavil súd k riešeniu predbežnej otázky v prípade stavebného 
konania, keď Najvyšší súd SR vo svojom rozsudku sp. zn. 10Sžo/303/2015 zo dňa 26.10.2016 
vyslovil: „Vo vzťahu k námietke žalobcov ohľadom prerušenia stavebného konania v 
predmetnej veci krajský súd uviedol, že ani otázkou zápisu vlastníckeho práva, ani opravy 
chyby v katastrálnom operáte, avšak ani reštitučným nárokom, ktorý uvádzajú 
žalobcovia v žalobe, nie je stavebný úrad ani žalovaný v predmetnej veci obmedzený, 
pretože stavebníci jednoznačne preukázali vlastnícke právo k sporným nehnuteľnostiam 
KN C 6474 a 6475 k. ú. Z.. Predbežná otázka, ktorá bola riešená v rámci stavebného 
konania o dodatočnom povolení stavby garáže podľa názoru súdu bola zo strany 
stavebných orgánov posúdená a v tomto smere dôvod na prerušenie samotného konania 
na základe namietaných skutočností ohľadom opravy chyby v katastrálnom operáte nebolo 
účelné zo strany stavebných orgánov, a preto bola táto predbežná otázka vyriešená.“ 

Na druhej strane, Ústavný súd SR vo svojom uznesení sp. zn. I.ÚS/87/2014 zo dňa 

30.01.2014 uviedol: „Pokiaľ skutkové závery vyplývajúce z posúdenia predbežnej otázky 
sú bez akéhokoľvek akceptovateľného racionálneho základu a v príkrom rozpore 
s predloženými podkladmi či vykonanými dôkazmi, nemožno hovoriť o zákonnom 
rozhodnutí orgánu verejnej správy... správny orgán nemôže konať svojvoľne ani pri 
formulovaní úsudku v rámci predbežnej otázky a aj takýto postup má byť predmetom 
prieskumu zákonnosti napadnutého rozhodnutia.“ V tomto prípade sa ústavný súd SR odchýlil 
od vyššie uvedených argumentácií súdov a poukázal pri tom na fakt, že toto riešenie 
predbežnej otázky nemôže byť zjavne v rozpore s reálnymi skutočnosťami a uplatnenie 
takéhoto výkladu by vo výsledku mohlo spôsobiť nezákonnosť rozhodnutia. 

Vo vyššie spomínanej kauze nakoniec právoplatne rozhodol Najvyšší súd SR aj 
s poukázaním na niektoré z vyššie uvedených rozhodnutí svojim rozsudku sp. zn. 
5Sžr/79/2016 zo dňa 28.03.2018. V ňom okrem iného uviedol: „V predmetnej veci bolo 

potrebné zaujať právny názor k otázke, či bolo rozhodnutie č. X 50/2010 zo dňa 
30.11.2010 rozhodnutím, ktoré bolo riešením predbežnej otázky, ktorá sa vyskytla v 
konaní č.k. C 91/2012, teda v rámci prípravy a  schvaľovania  ROEP. Je nepochybné, že 
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jedným zo základných predpokladov vypracovania ROEP je aj to, aký má byť rozsah ROEP, 
teda ktoré pozemky, evidované na akých pkn. vložkách, resp. listoch vlastníctva majú byť do 
neho zahrnuté. V tejto súvislosti je potrebné vychádzať z ustanovenia § 1 ods. 2 zákona č. 
180/1995 Z. z., podľa ktorého predmetom konania sú pozemky vymedzené plošne 
vlastníckymi vzťahmi alebo držbou, ktoré nie sú evidované alebo sú evidované neúplne podľa  
osobitných predpisov v súbore geodetických informácii a v súbore popisných informácií, ak v 
tomto  zákone nie je uvedené inak. Tak to nebolo ani v prípade pozemkov evidovaných na 
niekdajšej pkn. vložke č. 10 pre k.ú. P.. Avšak po vydaní rozhodnutia č. X 50/2010 zo dňa 
30.11.2010 o oprave chyby v katastrálnom operáte boli niektoré z pozemkov, okrem KN-E č. 
38 a č. 248, zapísané na liste vlastníctva č. XXX. Aj keď z obsahu administratívneho spisu 
nevyplýva, prečo aj vyššie uvedené parcely neboli zahrnuté do toho konania a nakoniec boli 
zapísané na list vlastníctva č. XXX na základe rozhodnutia č. C 91/2012 zo dňa 28.09.2012 v 
konaní o ROEP, je nepochybné, že rozhodnutie č. X 50/2010 zo dňa 30.11.2010 je naďalej 
právoplatné a účinné a preto prvostupňový správny orgán v konaní č.k. C 91/2012 konal 
správne, keď pozemky evidované na liste vlastníctva č. XXX nezahrnul do prípravy 
ROEP, nakoľko evidencia vlastníctva týchto pozemkov bola usporiadaná na celok, teda 
na 100%, preto neexistoval dôvod, aby boli zahrnuté s poukazom na § 1 ods. 2 zákona č. 
180/1995 Z.z. do konania o ROEP. Je teda zrejmé, že predbežná otázka - aký je rozsah 
príprav ROEP, teda v tomto prípade vo vzťahu k pozemkom evidovaným na liste 
vlastníctva č. XXX bola zodpovedaná.“ Najvyšší súd SR teda v tomto prípade zaujal 
stanovisko, že výsledok konania o oprave chyby v katastrálnom operáte – právoplatné 
rozhodnutie predstavuje v tomto prípade právne záväzné riešenie predbežnej otázky v zmysle 
§ 40 ods. 1 správneho poriadku a správny orgán bol v prípade konania o vyhlásení ROEP 
týmto rozhodnutím viazaný.   

 
3.3 Hľadanie efektívneho spôsobu nápravy? 

Aj z vyššie uvedených súdnych rozhodnutí, resp. názorov vyslovených v odbornej 
literatúre bez pochýb vyplýva, že v prípade vzniknutej a nenapravenej chyby, resp. 
nezákonnosti v určitom konaní, nemožno hľadať efektívny spôsob nápravy v následnom 
správnom konaní (teda konaní, ktoré sa týka toho istého predmetu, avšak rozhoduje sa 
o odlišných právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach). Takéto rozhodnutie 
môže znamenať pre správne konania záväznú odpoveď na predbežnú otázku a správny orgán 
je povinný sa jeho výsledku pridržiavať, minimálne dovtedy, pokiaľ by nebola v príkrom rozpore 
so skutočnosťami zistenými v priebehu konania.  

V rámci konania, v ktorom sa rozhoduje o celkom odlišných skutočnostiach, preto 
nemožno dosiahnuť odstránenie domnelej nezákonnosti, hoci by bol predmet konania totožný 
(ako v uvedenom prípade totožné pozemky). Takúto nápravu možno dosiahnuť len v rámci 
riadnych alebo mimoriadnych opravných prostriedkov v pôvodnom konaní, resp. v inom 
konaní, v ktorom je možné takúto nápravu dosiahnuť. V prípade evidencie vlastníctva sa tak 
môže jednať napríklad o nové konanie o oprave chyby v katastrálnom konaní, resp. v civilnom 
sporovom konaní (určovacou žalobou), čo odporučil žalobcovi v spomínanom prípade ako 
krajský súd, tak aj Najvyšší súd SR. 

 
4 ZÁVER 

Konanie o schválení registra si mnohé dotknuté subjekty (či už vlastníci pozemkov 
v obci a katastrálnom území, v ktorých sa bude register pripravovať, ďalej osoby s určitými 
vecnoprávnymi vzťahmi k nim a ďalšie dotknuté subjekty) zvyknú vysvetľovať ako definitívne 
riešenie všetkých právnych sporov týkajúcich sa pozemkov na tomto území. Táto predstava je 
však mylná, pretože ROEP môže byť schválený len vo vzťahu k pozemkom, ktoré spĺňajú 
zákonné podmienky na zahrnutie do registra. Už len z dôvodu veľkého množstva týchto 
pozemkov nie je možné dosiahnuť nápravu vo vzťahu ku všetkým sporom, či nezákonnostiam 
týkajúcich sa týchto pozemkov. 

Konanie o schválení ROEP musí byť vykonávané podľa zákonných podmienok 
a v zmysle vyššie zmieneného harmonogramu. Len tak je možné zabezpečiť jeho vyhlásenie 
v lehotách zverejnených v tomto harmonograme a dosiahnuť tak čo najviac mienených 
a potrebných zmien, ktoré zákonodarca pri príprave tejto legislatívy od obnovenej evidencie 
pozemkov očakával. 
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Na druhej strane, práva dotknutých osôb na vyriešenie všetkých nedostatkov 
a prípadných nezákonností je možné obhájiť buď v novom konaní o oprave katastrálneho 
operátu, resp. v civilnom sporovom konaní určovacou žalobou, ktoré predstavujú efektívny 
spôsob nápravy vlastníckych a iných vecnoprávnych sporov k pozemkom v tomto prípade. 
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ROZHODNUTIA O SPRÁVNYCH DAŇOVÝCH DELIKTOCH 
A PROBLÉMY S NIMI SPOJENÉ 

 
Ľubica Masárová 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 
 
 

Abstract: The author deals with selected issues of the current legislation on the sanctioning 

of tax subjects for administrative tax offenses, according to which the basis for determining the 
amount of the fine for a committed tax offense is decided in another tax procedure as the 
amount of the fine itself. The author points to the risks and problems of application practice 
associated with it.  The author points out also the problems with securing the full jurisdiction of 
the court when deciding on an action against a decision on administrative tax offense, if the 
court decides  the basis of the penalty calculation in the  other court proceedings in which the 
court does not have full jurisdiction. 
 
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje vybraným otázkam súčasnej právnej úpravy 

postihovania daňových subjektov za  správne daňové delikty, podľa ktorej sa o základe pre 
určenie výšky pokuty za spáchaný správny daňový delikt rozhoduje v inom daňovom konaní 
ako o samotnej výške pokuty. Autorka poukazuje na riziká a problémy aplikačnej praxe s tým 
spojené. Zároveň poukazuje na možnú spornosť zabezpečenia plnej jurisdikcie súdu v prípade 
rozhodovania o správnej žalobe vo veciach správneho trestania proti rozhodnutiam daňových 
orgánov o spáchaní správneho daňového deliktu a uložení sankcie, v prípadoch ak o základe 
pre výpočet sankcie rozhoduje súd v rámci iného konania o správnej žalobe, v ktorom však 
súd plnú jurisdikciu nemá. 
 
Keywords: administrative tax offense, Tax Code, tax decision, the lawfulness of the decision, 

annulment of the decision  
 
Kľúčové slová: správny daňový delikt, Daňový poriadok, pokuta, rozhodnutie, právoplatnosť, 

zmena a zrušenie rozhodnutia. 
 
 

1 ÚVOD 

Správne daňové delikty sú upravené vo viacerých zákonoch. Základná právna úprava 
je obsiahnutá v zákone č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len „Daňový poriadok), 
jednotlivé skutkové podstaty sú však upravené aj v iných zákonoch upravujúcich jednotlivé 
dane, rovnako tak napríklad aj v zákone č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej 
pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov 
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších zmien. V príspevku 
budú analyzované problémy spojené s vyvodzovaním administratívnej zodpovednosti za 
správne daňové delikty upravené v § 154 ods. 1 písmeno e) až i) Daňového poriadku, ktoré 
súvisia s procesnou úpravou rozhodovania o nich.281 

                                                 
281 Správne deliktu sa dopustí podľa § 154 ods. 1 Daňového poriadku ten, kto podľa písmena 
e) uvedie v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní daň, ktorá je nižšia ako 
daň, ktorú mal v daňovom priznaní uviesť, 
f) zaplatí podľa osobitných predpisov bez podania daňového priznania daň, ktorá je nižšia ako 
daň, ktorú mal skutočne zaplatiť, 
g) uplatní si nárok podľa osobitných predpisov vo výške, ktorá je väčšia ako nárok, ktorý si mal 
právo uplatniť podľa osobitných predpisov, 
h) zapríčiní svojím konaním podľa § 48 ods. 1 určenie dane podľa pomôcok, 
i)  uvedie v dodatočnom daňovom priznaní sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v 
daňovom priznaní predstavuje 
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2 SPRÁVNA PRAX ROZHODOVANIA O SPRÁVNYCH DAŇOVÝCH DELIKTOCH 

A VYBRANÉ PROBLÉMY S ŇOU SPOJENÉ 

Ako je zrejmé z dikcie predmetných zákonných ustanovení § 154 ods. 1 písmeno e) až 
i) Daňového poriadku, zjednodušene možno povedať, že ide o správne daňové delikty, ktorých 
sa daňový subjekt dopúšťa v prípade, ak uvedie v daňovom priznaní alebo dodatočnom 
daňovom priznaní nižšiu daň (eventuálne zaplatí bez podania daňového priznania nižšiu daň), 
resp. si uplatní v daňovom priznaní vyšší nárok podľa osobitných predpisov, ako mal skutočne 
uviesť, resp. zaplatiť alebo si uplatniť.  

V takom prípade správca dane za naplnenie predmetnej skutkovej podstaty deliktov 
uloží pokutu upravenú v ustanoveniach § 155 Daňového poriadku. Pre účely poukázania na 
problémy, ktoré vznikajú pri aplikácii procesného postupu pri ukladaní sankcií za uvedené 
daňového delikty vyberám jednu skutkovú podstatu upravenú v § 154 ods. 1 písm. e) 
Daňového poriadku. V prípade tohto deliktu je základom pre určenie sankcie, ktorou je  pokuta, 
buď rozdiel vo výške dane vyrubenej podaním daňového priznania a daňou vyrubenou 
podaním dodatočného daňového priznania, alebo rozdiel vo výške dane vyrubenej podaním 
daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania a vyrubenej vo vyrubovacom 
konaní rozhodnutím správcu dane. 

Vyrubovacie konanie je upravené v § 68 Daňového poriadku. Z jeho znenia je zrejmé, 
že vyrubovacie konanie začína ex lege nasledujúci deň po dni doručenia protokolu z daňovej 
kontroly alebo protokolu o určení dane podľa pomôcok  s výzvou podľa § 46 ods. 8, resp. § 49 
ods. 1 Daňového poriadku. Zjednodušene možno povedať, že vyrubovacie konaní začína teda 
v prípade, ak u daňového subjektu prebehla daňová kontrola, výsledkom ktorej je záver 
správcu dane, že daňový subjekt uviedol v daňovom priznaní daň nesprávne, resp. v dôsledku 
neumožnenia vykonania kontroly správca dane pomocou tzv. pomôcok dospel k záveru, že 
daň uvedená v daňovom priznaní bola uvedená nesprávne. Vo vyrubovacom konaní správca 
dane vydá rozhodnutie, v ktorom vyrubí daň alebo rozdiel dane oproti vyrubenej dani, ktorá 
bola vyrubená podaním daňového priznania daňovým subjektom. Vo vyrubovacom konaní 
teda správca dane nerozhoduje o spáchaní správneho daňového deliktu podľa § 154 ods. 1 
písm. d) Daňového poriadku. 

V prípade ak daňový subjekt sám podaním dodatočného daňového priznania zvýši 
svoju daňovú povinnosť, zákonom upravený procesný postup správcu dane pri vyrubení 
sankcie nevyvoláva v praxi problémy. Tie však nastávajú v druhom prípade, t.j. v prípade, ak 
je dorubenie dane výsledkom vyrubovacieho konania. 

Vyvodenie zodpovednosti za správny delikt prebieha v samostatnom daňovom konaní. 
Tu pre základ pre určenie výšky pokuty správca dane vychádza z právoplatného rozhodnutia 
správcu dane vo vyrubovacom konaní, v ktorom daňovému subjektu určil daň alebo rozdiel 
dane oproti dani priznanej daňovým subjektom v daňovom priznaní. V tomto daňovom konaní 
správca dane vydá rozhodnutie o spáchaní daňového deliktu a uložení pokuty. Hoci sa daňový 
subjekt proti tomuto rozhodnutiu môže odvolať, vzhľadom na spôsob výpočtu pokuty však, za 
predpokladu, že správca dane správne určil výšku sadzby pre výpočet pokuty, prakticky 
neexistuje v danom čase dôvod, ktorý by mohol uviesť ako dôvod nezákonnosti uvedeného 
rozhodnutia, t.j. objektívne nie je dôvod na zrušenie takéhoto rozhodnutia odvolacím orgánom. 
Výška základu pre určenie pokuty je totiž určená iným právoplatným rozhodnutím správcu 
dane vydanom vo vyrubovacom konaní.  

Právna úprava síce pamätá aj na situáciu, ak by následne došlo novým právoplatným 
rozhodnutím k zmene dane vyrubenej vo vyrubovacom konaní, avšak táto právna úprava nie 
je dostatočná. V zmysle § 155 ods. 13 Daňového poriadku totiž správca dane z úradnej 
povinnosti zruší alebo upraví uloženú pokutu, avšak až potom, čo bola novým právoplatným 
rozhodnutím suma rozdielu vyrubenej dane zmenená, pričom až novým rozhodnutím o pokute 
sa to pôvodné zrušuje. 

                                                 
1.zvýšenie dane, 
2.zníženie nadmerného odpočtu, 
3.zníženie uplatneného vrátenia dane alebo 
4.zníženie uplatneného nároku podľa osobitného predpisu.  
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Daňový subjekt v prípade, ak považuje rozhodnutie o vyrubení dane alebo rozdielu 
dane za nezákonné, môže podať žalobu na súd podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z.z. 
Správny súdny poriadok (ďalej len „Správny súdny poriadok“ alebo „SSP“) a domáhať sa 
zrušenia tohto rozhodnutia. Prax ukázala, že ani správca dane ani odvolací orgán však 
samotné podanie žaloby proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu, ktorým bolo potvrdené 
rozhodnutie správcu dane o vyrubení dane alebo rozdielu dane, nepovažujú za dôvod na 
prerušenie daňového konania, v ktorom sa rozhoduje o spáchaní daňového deliktu a sankcii 
za tento delikt, aj napriek tomu, že (ako už bolo uvedené vyššie) výška dorubenej dane je 
základom pre určenie výšky sankcie.  

Nová právna úprava v Správnom súdnom poriadku obsiahnutá v § 184 a nasl. síce 
zaviedla nový právny inštitút, ktorým je možnosť správneho súdu priznať podanej žalobe 
odkladný účinok, avšak ani tento inštitút nerieši všetky problémy, ktoré vznikajú v praxi 
v dôsledku skutočnosti, že o správnom delikte a uložení sankcie sa rozhoduje v samostatnom 
daňovom konaní samostatným rozhodnutím. Právnym následkom nastúpenia odkladného 
účinku v zmysle § 186 SSP je, že sa pozastavujú účinky napadnutého rozhodnutia a zároveň 
toto rozhodnutie, ktorého sa odkladný účinok týka, nemôžu byť podkladom na vydanie naň 
nadväzujúcich rozhodnutí orgánov verejnej správy. Z uvedeného teda vo vzťahu k skúmanej 
otázke vyplýva, že správny súd môže, avšak nemusí, priznať odkladný účinok správnej žalobe, 
ktorou je napadnuté rozhodnutie odvolacieho orgánu, ktorým potvrdil rozhodnutie správcu 
dane o dorubení dane, v prípade ak dospeje k záveru, že nie sú splnené zákonné dôvody 
vymedzené v § 185 SSP. V prípade, ak predmetný odkladný účinok správny súd podanej 
správnej žalobe neprizná, neexistuje teda žiadna prekážka pre vydanie rozhodnutia 
o spáchaní správneho daňového deliktu a uložení sankcie zaň. Zároveň, ako je aj 
z komentárov predmetného ustanovenia zrejmé282, zákonná úprava rieši iba situácie, ak 
následné administratívne konanie o spáchaní správneho daňového deliktu ešte nezačalo, 
resp. ešte prebieha, pričom v takom prípade takéto konanie nemôže začať, resp. musí dôjsť 
k jeho prerušeniu. Uvedené ustanovenie však nerieši situáciu ak uvedené konanie už skončilo 
právoplatným rozhodnutím. Vzhľadom na to, že správny súd rozhoduje o priznaní odkladného 
účinku až po doručení administratívneho spisu a daní možnosti žalovanému vyjadriť sa 
k návrhu žalobcu na priznanie odkladného účinku správnej žaloby, možno v praxi 
predpokladať, že v momente vydania uznesenia o priznaní odkladného účinku už bude 
existovať právoplatné rozhodnutie o určení pokuty za spáchaný daňový delikt. Je síce 
pravdou, že toto rozhodnutie môže tiež daňový subjekt napadnúť na súde správnou žalobou 
vo veciach správneho trestania, avšak aj tu platí argumentácia, že pokiaľ správca dane 
správne určil výšku sadzby pre výpočet pokuty, prakticky neexistuje v danom čase dôvod, 
ktorý by mohol uviesť ako dôvod nezákonnosti uvedeného rozhodnutia (ako uvádzam vyššie, 
nezákonnosť rozhodnutia o vyrubení dane alebo rozdielu dane napadá daňový subjekt 
všeobecnou správnou žalobou, o ktorej rozhoduje správny súd samostatne), t.j.  podanie 
správnej žaloby proti rozhodnutiu o uložení pokuty by v takom prípade skutočne bolo vedené 
s jediným cieľom, pokúsiť sa o dosiahnutie odkladného účinku aj keď v danom momente nie 
je reálny dôvod nezákonnosti tohto rozhodnutia, t.j. ide o zbytočné zahlcovanie súdov týmto 
typom žalôb. Opätovne je otázne, či by súd v danom prípade podanej žalobe priznal odkladný 
účinok, t.j. či by zistil, že sú naplnené dôvody uvedené v § 185 SSP. 

Vo vyššie uvádzaných prípadoch  teda rozhodnutie, ktorým bola daňovému subjektu 
uložená pokuta, má „svoj vlastný život“. T.j. v prípade, ak  nadobudlo vykonateľnosť, správca 
dane môže exekučne vymáhať pokutu, ktorú daňový subjekt dobrovoľne nezaplatil, a to aj 
v prípade, ak správny súd napr. priznal odkladný účinok podanej správnej žalobe proti 
rozhodnutiu o dorubení dane (to napr. v prípade, ak bolo právoplatne o pokute rozhodnuté 
skôr, ako uznesenie o priznaní odkladného účinku nadobudlo právoplatnosť). 

Úplne absurdná situácia však nastáva v momente, keď správny súd rozsudkom zruší 
napadnuté rozhodnutie odvolacie orgánu, eventuálne aj rozhodnutie prvostupňového orgánu, 
ktorým bola daňovému subjektu určená daň alebo rozdiel dane. V takom prípade 
právoplatnosťou tohto rozsudku nastáva stav, že daň alebo rozdiel dane nie sú daňovému 
subjektu vyrubené. Zároveň neexistuje zákonný podklad pre vyvodenie administratívnej 

                                                 
282 K tomu pozri napr. Baricová, J., Fečík, M., Števček, M., Filová, A. a kol. Správny súdny 
poriadok. Komentár. Bratislava: C.H.Beck, 2018, s. 931. 
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zodpovednosti a uloženie sankcie daňovému subjektu. Paradoxne však naďalej existuje 
právoplatné rozhodnutie o spáchaní správneho daňového deliktu a uložení pokuty, ktoré, ak 
je vykonateľné, je platným exekučným titulom, t.j. správca dane môže exekvovať majetok 
daňového subjektu aj za situácie, kedy je vôbec sporné, či sa daňový subjekt správneho deliktu 
dopustil a či mu vôbec bolo možné uložiť zaň pokutu.  Zároveň vzhľadom na dikciu § 155 ods. 
13 Daňového poriadku, podľa ktorej až ak bude existovať nové právoplatné rozhodnutie 
správcu dane, ktorým bude suma rozdielu dane upravená, správca dane z úradnej moci zruší 
alebo upraví výšku tejto pokuty, daňové orgány predmetné vykladajú tým spôsobom, že 
zrušenie rozhodnutí daňových orgánov o dorubení dane súdom nie je dôvodom na zrušenie 
rozhodnutia o pokute v rámci obnovy konania. Za danej situácie sa daňový subjekt môže iba 
spoliehať na to, že za takejto situácie správca dane nepristúpi k výkonu exekúcie. 

Vzhľadom na vyššie uvedené, právnu úpravu obsiahnutú v § 155 ods. 13 Daňového 
poriadku možno považovať za vhodnú iba pre niektoré zmeny právoplatných rozhodnutí 
o uložení pokuty. Ide napr. o situácie, kedy na základe podaného dodatočného daňového 
priznania správca dane uložil daňovému subjektu pokutu z rozdielu priznanej dane 
a následne  po daňovej kontrole vo vyrubovacom konaní je výška dane, resp. rozdielu dane, 
určená rozdielne v porovnaní s podaným dodatočným daňovým priznaním. Obdobne je takáto 
úprava vhodná napr. na zmeny rozhodnutia o uložení pokuty v prípade, ak došlo k zmene 
rozhodnutia o dorubení dane napr. v dôsledku obnovy konania ap. V analyzovaných 
prípadoch však umožňuje  postihovanie daňových subjektov vrátane možnosti núteného 
výkonu rozhodnutia aj v situácii, kedy je právoplatným rozhodnutím súdu potvrdené, že 
pôvodný právny základ pre vyvodenie zodpovednosti za správny delikt bol nezákonný. Preto 
možno pochybovať aj o  ústavnej konformite takejto právnej úpravy.  

3 OSOBITNÉ ROZHODOVANIE SPRÁVNEHO SÚDU O SPRÁVNEJ ŽALOBE PROTI 
ROZHODNUTIU DAŇOVÝCH ORGÁNOV O VYRUBENÍ DANE ALEBO ROZDIELU 
DANE A O SPRÁVNEJ ŽALOBE VO VECIACH SPRÁVNEHO TRESTNANIA PROTI 
ROZHODNUTIU O ULOŽENÍ POKUTY ZA SPÁCHANÝ SPRÁVNY DAŇOVÝ DELIKT 
Ako už bolo uvedené, daňové orgány rozhodujú o určení dane alebo rozdielu dane vo 

vyrubovacom konaní a až následne v samostatnom daňovom konaní rozhodujú o spáchaní 
správneho daňového deliktu a uložení sankcie zaň, o čom vydávajú samostatné rozhodnutie. 
Z uvedeného vyplýva, že daňový subjekt v prípade, že považuje predmetné rozhodnutia za 
nezákonné, sa proti nim musí brániť dvoma samostatnými žalobami v rámci správneho 
súdnictva. Iba v rozhodovaní o správnej žalobe vo veciach správneho trestania však správny 
súd rozhoduje v tzv. plnej jurisdikcii. Je preto potrebné analyzovať, či takáto právna úprava 
plne zohľadňuje relevantnú judikatúru ESĽP vo veciach, ktoré sa považujú za „trestné 
obvinenie“, resp. či existujúca právna úprava nenesie v sebe určité riziká. 

Dnes už všeobecne v právnej teórii známu doktrínu o autonómnosti pojmu „trestné 
obvinenie“ obsažne ESĽP vyjadril najmä v rozsudku Engel a ostatní proti Holandsku283. 

V uvedenom rozsudku ESĽP sformuloval tri kritériá (tzv. Engelove kritériá) pre posudzovanie 
aplikovateľnosti článku 6 Dohovoru v trestnej časti, konkrétne: 1.kvalifikácia skutku podľa 
vnútroštátneho práva, 2.povaha deliktu a 3. povaha a prísnosť sankcie. V rozhodnutiach 
Bendenoun proti Francúzsku284, Janoševic proti Švédsku285,  Jussila proti Fínsku286 (ako aj 

v mnohých ďalších) ESĽP opakovane dospel k záveru, že aj v prípade rozhodovania o pokute 
uloženej daňovými orgánmi, vrátane pokuty za správny daňový delikt spočívajúci v uvedení 
v daňovom priznaní nižšej dane ako mal daňový subjekt uviesť, má povahu rozhodovania 
o trestnom obvinení.  

Pre analyzovanú problematiku a „oddelené“ rozhodovanie o správnej žalobe proti 
rozhodnutiu, ktorým bola daňovému subjektu určená daň alebo rozdiel dane, pri ktorom súd 
nerozhoduje v tzv. plnej jurisdikcii,  od rozhodovania o správnej žalobe proti rozhodnutiu vo 

                                                 
283 Rozsudok ESĽP Engel a ostatní proti Holandsku zo dňa 08.07.1976, sťažnosť č. 5100/71 
284 Rozsudok ESĽP Bendenoun proti Francúzsku zo dňa 24.02.1994, sťažnosť č. 12547/86. 
285 Rozsudok ESĽP Janoševic proti Švédsku zo dňa 23.07.2002, sťažnosť č. 34619/97 
286 Rozsudok ESĽP Jussila proti Fínsku zo dňa 23.11.2006, sťažnosť č. 73053/01 
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veci uloženia pokuty za správny daňový delikt, kde súd v plnej jurisdikcii rozhoduje, je  zásadné 
rozhodnutie ESĽP vo veci Segame proti Francúzsku287.  

Tu je potrebné uviesť, že obvyklým spôsobom určenia výšky daňových sankcií je ich 
stanovenie jednotnou fixnou percentuálnou sadzbou z výšky daňovými orgánmi dorubenej 
dane. V takom prípade pri rozhodovaní o výške uloženej sankcie daňové orgány a následne 
ani súd neprihliadajú a nemôžu prihliadať na to, či v danom konkrétnom prípade došlo ku 
skráteniu priznanej dane v dôsledku úmyselného konania alebo  nedbanlivosti daňového 
subjektu, resp. či daňovník bol pri určení svojej daňovej povinnosti nedobromyseľný alebo 
konal v dobrej viere, že príslušné daňové predpisy aplikuje správne.  Vo veci Segame proti 
Francúzsku, sťažovateľ – právnická osoba, prevádzkoval umeleckú galériu. V tejto spoločnosti 
daňové orgány na základe daňovej kontroly rozhodli o dorubení dane v súvislosti s porušením 
predpisov o zdaňovaní drahých kovov, šperkov, umeleckých diel a starožitností. Zároveň 
rozhodli o daňovej pokute rovnajúcej sa výške 100% dorubenej dane. Dorubená daň i pokuta 
boli predmetnom spoločného výkonu rozhodnutia. Spoločnosť podala daňovým orgánom 
návrh na zníženie sumy dorubenej dane a pokuty. V návrhu tvrdila, že právna úprava dane na 
umelecké predmety je v rozpore s právom EÚ a súčasne uložená pokuta spadá do pôsobnosti 
čl. 6 Dohovoru v jeho trestnej časti, a teda mohla byť uložená výlučne súdom. Daňové orgány 
tento návrh odmietli a konštatovali, že dotknutá právna úprava nie je v rozpore s právom EÚ 
a s odvolaním sa na rozhodnutie ESĽP vo veci Bendenoun proti Francúzsku, uviedli, že režim 
správnych sankcií neodporuje čl. 6 Dohovoru, ak ich uloženie podlieha súdnemu prieskumu. 
Následne spoločnosť podala žalobu na súd. Domáhala sa zníženia dane, ktorá jej bola uložená 
rozhodnutím daňových orgánov a pokuty. Francúzsky súd žalobu zamietol. Vo veci súladu 
uloženej daňovej sankcie s čl. 6 ods. 1 Dohovoru súd uviedol, že vykonáva plnú kontrolu 
skutkového stavu a právnej kvalifikácie správneho daňového deliktu a rozhoduje v každom 
jednotlivom prípade, na základe takéhoto prieskumu tak, že buď potvrdí sankciu vo výške 
predpokladanej daňovým zákonom, alebo, ak dospeje k záveru, že daňové orgány 
nedostatočne preukázali, že došlo k spáchaniu daňového deliktu, rozhodne o zrušení tejto 
sankcie. Súd zároveň dospel k záveru, že čl. 6 ods. 1 Dohovoru nevyžaduje, aby súd nutne 
disponoval oprávnením zmeniť výšku daňovej pokuty v závislosti od okolností prípadu. Počas 
rozhodovania o odvolaní proti prvostupňovému rozsudku došlo k zmene daňového zákona 
v smere zníženia výšky pokuty, ktorú je možné za spáchaný delikt uložiť. V súlade s touto 
zmenou, daňové orgány zmenili svoje rozhodnutie tak, že výšku pokuty znížili v súlade s novou 
právnou úpravou. Odvolací súd potvrdil prvostupňový rozsudok. Zdôraznil, že správny súd 
disponuje plnou jurisdikciou v súlade s čl. 6 ods. 1 Dohovoru, z ktorého nevyplýva že, ak 
zákonodarca určil jednotnú sadzbu daňovej pokuty, súd musí mať možnosť jej zmeny tak, že 
by určil nižšiu sadzbu ako je fixná zákonná sadzba. V sťažnosti podanej ESĽP sťažovateľ 
zopakoval argumenty týkajúce sa porušenia práva na spravodlivý proces z dôvodu, že súd 
nespĺňal požiadavku plnej jurisdikcie. K odmietavému postoju vnútroštátnych súdov uviedol, 
že v okolnostiach jeho prípadu, kedy k zvýšeniu dane a uloženiu sankcie viedla okolnosť, že 
bol uvedený do omylu jeho dodávateľmi v súvislosti s dohodnutým režimom zdanenia 
predmetného tovaru, v čoho dôsledku mu následne ako kupujúcemu bola dorubená daň, aj 
keď on konal dobromyseľne, by súd mal mať možnosť rozhodnúť o znížení pokuty. 

ESĽP vo svojom rozhodnutí pripomenul, že systém administratívnych pokút je v súlade 
s čl. 6 ods. 1 Dohovoru, ak daňový subjekt má možnosť dať preskúmať takéto rozhodnutie 
súdu zriadenému podľa tohto ustanovenia. Medzi charakteristiky takéhoto súdneho orgánu 
patrí jeho právomoc zmeniť vo všetkých bodoch rozhodnutie správneho orgánu. Osobitne 
musí mať možnosť posúdiť všetky otázky de facto i de iure relevantné pre spor, ktorý 
rozhoduje. ESĽP v danom prípade vyhodnotil, že francúzsky súd mohol posudzovať všetky 
skutkové i právne skutočnosti, mohol rozhodnutie daňových orgánov nielen potvrdiť alebo 
zrušiť, ale dokonca nahradiť vlastným rozhodnutím, v ktorom zmení ako výšku dorubenej 
dane, tak aj výšku pokuty v medziach zákona. V súdnom konaní mohol sťažovateľ vzniesť 
všetky skutkové a právne námietky, ako aj námietku nesúladu vnútroštátnej legislatívy 
s právom EÚ a detailne sa zaoberať otázkou určenia výšky základu dane. V súvislosti 
s námietkou, že vnútroštátny súd nemohol znížiť výšku daňovej pokuty z dôvodu jej určenia 
fixnou sadzbou v zákone, ESĽP upriamil pozornosť na skutočnosť, že samotný zákon do 
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určitej miery berie do úvahy úmernosť sankcie k závažnosti daňového deliktu daňovníka, 
pretože táto je určená percentom z výšky skrátenej daňovej povinnosti, pričom o jej výške 
sťažovateľ mal možnosť diskutovať pred súdom. ESĽP tu zároveň akceptoval argument 
žalovanej vlády týkajúci sa osobitnej povahy daňových sporov, ktorá si vyžaduje určitú nutnú 
efektivitu rozhodovania, aby boli zachované záujmy štátu, a zdôraznil, okrem toho, že 
predmetný spor nie je súčasťou tvrdého jadra trestného práva v zmysle Dohovoru. Zároveň 
nová zákonná sadzba pokuty vo výške 25% dorubenej dane, ktorá bola v sťažovateľovom 
prípade zohľadnená, sa nezdá byť neprimeraná. Vzhľadom na uvedené, ESĽP konštatoval, 
že nedošlo k namietanému porušeniu práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru.  

Z argumentácie ESĽP teda možno vyvodiť záver, že v prípade, ak predmetný daňový 
spor patrí do rámca čl. 6 Dohovoru, či už v jeho civilnej alebo trestnej vetve, súd 
preskúmavajúci rozhodnutie daňového orgánu musí mať možnosť preskúmať nielen právne 
otázky, ale aj otázky skutkové, t.j. musí byť daňovému subjektu umožnené, aby v konaní 
namietal aj nesprávnosť zisteného skutkového stavu a súd musí mať možnosť tieto námietky 
posúdiť a vykonať vlastné zisťovania skutkového stavu. Pri rozhodovaní o uloženej sankcii za 
správny daňový delikt, ktorý v zmysle autonómneho výkladu možno považovať za „trestné 
obvinenie“, teda súd musí byť oprávnený posudzovať a meniť aj samotnú výšku dorubenej 
dane, resp. základu dane, ak sú tieto pre určenie výšky sankcie relevantné, resp. tvoria základ 
pre jej výpočet. Požiadavke plnej jurisdikcie teda nevyhovuje taká vnútroštátna úprava, ktorá 
pri preskúmavaní uloženej daňovej sankcie neumožňuje v plnom rozsahu rozhodovať o výške 
dane, ktorá je základom pre výpočet pokuty, vrátane možnosti daňového subjektu predložiť 
súdu svoje námietky a argumenty v smere spochybnenia samotnej výšky dorubenej dane a ich 
oprávnenosť preukázať predložením alebo navrhnutím dôkazov, ktoré majú byť súdom 
vykonané.  

Z predmetného sa ako problematická z hľadiska rešpektovania práv daňového 
subjektu na spravodlivý proces ukazuje teda taká vnútroštátna právna úprava, ktorá umožňuje 
rozhodovanie o výške daňovej povinnosti v jednom konaní a o uložení a  výške  daňovej 
sankcie v samostatnom inom daňovom konaní. Ak potom následne súd preskúmava 
rozhodnutie o uložení daňovej povinnosti v súdnom  konaní, ktoré nespĺňa a nemusí spĺňať 
všetky požiadavky plnej jurisdikcie v zmysle čl. 6 ods. 1 Dohovoru, nakoľko podľa doterajšej 
rozhodovacej praxe ESĽP čisto daňové spory sú vyňaté spod rámca tohto ustanovenia v jeho 
civilnej časti, a rozsudkom potvrdí takéto rozhodnutie daňového orgánu bez toho, aby sa 
detailne zaoberal skutkovými okolnosťami prípadu a vykonal v tomto smere dokazovanie, 
resp. ak vychádza zo skutkového stavu, ako ho zistil správny orgán, a zároveň ani nemôže 
zmeniť rozhodnutie daňových orgánov,  je otázne, či  pri samostatnom rozhodovaní o žalobe 
proti rozhodnutiu o uložení sankcie za spáchaný správny daňový delikt, môže posudzovať aj 
skutkové otázky týkajúce sa uloženej daňovej povinnosti, resp. či by v tomto smere tomu 
nebránila prekážka res judicata, ak už existuje súdne rozhodnutie o tejto veci (napr. súd 

zamietol žalobu daňového subjektu proti rozhodnutiu daňových orgánov, ktorým mu bol určený 
rozdiel dane). Rozhodnutím vo veci je v danom prípade z pohľadu vnútroštátnej legislatívy totiž 
zrejme aj rozhodnutie súdu, ktorým potvrdil výšku dane určenej rozhodnutím daňových 
orgánov, ktorá je základom pre určenie následnej daňovej sankcie, a to bez ohľadu na to, že 
toto súdne rozhodnutie bolo vydané súdom, ktorý nemal plnú jurisdikciu. Keďže slovenská 
právna úprava zodpovedá práve tomuto prístupu, možno mať vážne pochybnosti o jej 
súladnosti s judikatúrou ESĽP.     
 
4 ZÁVER 

Súčasná prax ukazuje, že aktuálna práva úprava rozhodovania o ukladaní sankcií za 
správne daňové delikty, pri ktorých základom pre určenie výšky pokuty je právoplatné 
rozhodnutie vydané správcom dane vo vyrubovacom konaní a právna úprava zmeny alebo 
zrušenia  vydaného rozhodnutia o uložení pokuty, je nevyhovujúca a nedostatočná.  

Aj vzhľadom na možnú spornosť reálneho naplnenia požiadavky plnej jurisdikcie pri 
rozhodovaní  správneho súdu o zákonnosti rozhodnutia o uložení správnej sankcie vo vyššie 
analyzovanom prípade, by sa zrejme ako najvhodnejšia javila taká právna úprava daňového 
konania, v ktorej by daňové orgány jedným rozhodnutím rozhodovali o vyrubení dane alebo 
rozdielu dane a o uložení pokuty. Tým by boli odstránené vyššie analyzované problémy a 
riziká, ktorým čelia daňové subjekty v súčasnosti. 
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Do úvahy prichádza aj doplnenie právnej úpravy obsiahnutej v Daňovom poriadku 
o ustanovenie, ktoré by ako obligatórny dôvod prerušenia daňového konania, v ktorom sa 
rozhoduje o uložení pokuty, uvádzali podanie správnej žaloby proti rozhodnutiu, ktorým 
odvolací orgán potvrdil rozhodnutie správcu dane vo vyrubovacom konaní, ktorým tento určil 
daňovému subjektu daň alebo rozdiel dane, a to až do rozhodnutia súdu o návrhu žalobcu na 
priznanie odkladného účinku správnej žalobe (samozrejme za predpokladu, že žalobca, podal 
takýto návrh). Zároveň je potrebné doplniť buď do právnej úpravy obsiahnutej v Správnom 
súdnom poriadku možnosť súdu zrušiť aj rozhodnutia nadväzujúce na zrušované rozhodnutia 
vydané daňovými orgánmi, alebo do právnej úpravy obsiahnutej v Daňovom poriadku doplniť 
ustanovenie, podľa ktorého právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým tento zrušil rozhodnutie 
daňových orgánov, ktoré bolo základom pre vydanie rozhodnutia o spáchaní správneho 
daňového deliktu a uložení pokuty, sa toto rozhodnutie zrušuje alebo alternatívne stráca 
účinky a správca dane má povinnosť bezodkladne  z úradnej moci toto rozhodnutie zrušiť.  
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Abstract: Paper analyzes the finality of administrative decision and punishment in the field of 

the public law in the Slovak Republic. Within the analysis it includes also the influence of the 
Roman Law to the institute of finality of administrative decisions. 
 
Abstrakt: Príspevok analyzuje právoplatnosť správnych rozhodnutí a trestanie v oblasti 

verejného práva na Slovensku. V rámci analýzy zohľadňuje vplyv rímskeho práva na inštitút 
právoplatnosti správnych rozhodnutí. 
 
Keywords: Finality, administrative decision, punishment, public law, Roman Law, ne bis in 

idem. 
 
Kľúčové slová: Právoplatnosť, správne rozhodnutie, trestanie, verejné právo, rímske právo, 

ne bis in idem.  
 
 
1 ÚVOD 

Inštitút právoplatnosti rozhodnutia nachádza svoje korene v rímskoprávnej doktríne res 
iurdicata. Doslovný preklad tohto spojenia znamená v slovenčine „žáležitosť vyhlásená“ alebo 
„záležitosť rozhodnutá“. Znenie uvedeného pravidla v celosti „res iudicata pro veritate 
accipitur“ sa do slovenského jazyka prekladá ako „posúdená vec je považovaná za pravdu". 
Doktrína „res iudicata“ je starodávneho pôvodu a použitia. Uznávali ju už rímski právnici. 
V dnešnej dobe existuje určité "jadro spoločnej dohody" o uvedenej doktríne. Všeobecná 
myšlienka, ktorá je základom tejto doktríny, je, že konkrétna záležitosť, ktorá sa raz vyriešila 
rozsudkom alebo iným rozhodnutím, musí byť považovaná za konečnú. Vec nemôže byť 
opätovne prejednaná medzi osobami viazanými týmto rozhodnutím. Dnes je predmetná 
všeobecná zásada dobre zavedená v krajinách angloamerickej právnej tradície a taktiež aj 
v krajinách kontinentálneho právneho systému. Niekedy sa dokonca považuje za 
neodmysliteľnú pre všetky právne systémy. Vo všeobecnosti sa uvedená doktrína uznáva ako 
všeobecná právna zásada v zmysle článku 38 ods. 1 písm. c) štatútu Medzinárodného 
súdneho dvora. Podľa uvedeného ustanovenia „Súd, ktorého úlohou je rozhodovať v súlade s 
medzinárodným právom o takých sporoch, ktoré mu boli predložené, uplatňuje: ... všeobecné 
právne zásady uznávané civilizovanými národmi.“ Doktrína právnej sily veci rozhodnutej sa vo 
všeobecnosti uplatňuje len vtedy, keď sa daná záležitosť rozhoduje dvakrát v rámci jedného a 
toho istého právneho kontextu. Zvyčajne to znamená, že doktrína sa uplatňuje len vtedy, keď 
sú účastníci konania a sporné otázky rovnaké v predchádzajúcom a následnom konaní. Ak je 
to tak, rozhodnutie, ktoré je kvalifikované ako res iudicata, vytvára prekážku v následnom 
konaní. Uvedené rozhodnutie je relevantné, pretože je konečné a záväzné pre strany. 
Účastníci sa môžu v nasledujúcich konaniach dovolávať skoršieho rozhodnutia s cieľom 
presadiť pozitívny účinok doktríny „res iudicata“. Možno konštatovať, že uvedená doktrína 
dokáže založiť vlastnosti rozhodnutia, ktoré vytvárajú prekážku, pretože jej aplikácia zakazuje 
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opätovné riešenie veci, o ktorej sa už rozhodlo v minulosti. Toto vyjadrenie vo svojej podstate 
predstavuje negatívny účinok doktríny „res iudicata“. Použitie uvedenej zásady vedie právnu 
teóriu a aj právnu prax k rozlišovaniu vlastnosti rozhodnutia nazývanej ako právoplatnosť. 
Uvedená právna doktrína preto upravuje konečnosť rozhodnutí s cieľom vyhnúť sa zdĺhavým 
a zbytočným opakovaniam konania, ktoré by mohli viesť k právnej neistote a možno aj k 
nezlučiteľným rozhodnutiam. 289 Právna väzba rímskoprávnej doktríny res iudicata na súčasný 
právny systém na Slovensku, ale aj v iných krajinách sa prejavuje aj skrz zásadu zákazu 
denegatio iustitiae, ktorá ako súčasť moderného novovekého práva už od obdobia veľkých 
kodifikácií súkromného práva 19. storočia v zásadnej miere prispela k skutočnosti, že súdy 
nemohli svojvoľne odoprieť účastníkovi konania výkon spravodlivosti v prejednávanej veci. 
Denegatio iustitiae je protiústavný stav, kedy súd svojvoľne alebo príliš formalisticky odmietne 
konať alebo vo veci koná, avšak nie účinne, čím účastníkovi výrazne sťaží alebo až znemožní 
ochranu jeho subjektívnych práv. Podstatou uvedenej zásady je, že právny poriadok 
ustanovuje súdom imperatív, ktorý platí pre všetky súdne konania, a ktorý vyjadruje 
predovšetkým záujem na tom, aby sa čo najskôr odstránil stav právnej neistoty, v ktorej sa 
nachádza osoba domáhajúca sa rozhodnutia súdu, pretože jeho predlžovanie sa môže v 
konečnom dôsledku prejaviť ako odmietnutie výkonu spravodlivosti.290 

Právna teória sa zhoduje v tom, že bez konečnosti rozhodnutia by účastníci konania, a 
dokonca celý právny systém ako celok boli vystavené mnohým nebezpečenstvám. V prvom 
rade by išlo o nebezpečenstvo a obavu, že spor o právo (alebo povinnosť) by mohol aj naďalej 
pretrvávať. Neuplatňovanie uvedenej doktríny by mohlo zvyšovať nákladnosť systému 
autoritatívneho rozhodovania štátu a zbytočné prieťahy. Vzácnym časom autoritatívneho 
rozhodovania by sa tak mohlo zbytočne plytvať pri opätovnom prejednávaní veci. Uplatňovanie 
uvedenej zásady súvisí aj s doktrínou konštantnej alebo ustálenej judikatúry, pretože 
nerešpoktovanie prekážky rei iudicatae by mohlo spôsobiť vydávanie nekonzistentných 

rozhodnutí. Predovšetkým by však súdna a výkonná moc strácala nielen svoju právnu, ale aj 
spoločenskú autoritu vyjadrenú najmä vo vlastnej dôveryhodnosti, a to preto, že 
nerešpektovanie doktríny res iudicata spôsobuje stratu dôvery účastníkov konania v ich 
legitímne očakávania obsahovo vyjadrené v rámci princípu legitímnych očakávaní.291  

Právna teória sa preto v uvedenej súvislosti často zaoberá otázkou, či orgán štátu môže 
odmietnuť vyhlásiť alebo oznámiť rozhodnutie. V moderných právnych systémoch sa orgán 
štátu nemôže spravidla vyhýbať svojej základnej povinnosti, ktorou je rozhodovanie. Má 
možnosť buď povoliť, alebo zamietnuť nároky, resp. žiadosti účastníka. Podľa pravidiel 
trestného konania prijatých viacerými krajinami môže súd oslobodiť obvineného na základe 
nedostatku dôkazov. Nemôže sa však vzdať svojej úlohy súdu a tvrdiť, že skutkové okolnosti 
prípadu nie sú dostatočne jasné (faktické pochybnosti) alebo že norma, ktorá sa má uplatniť v 
konkrétnom prípade, nemôže byť určená (súdne pochybnosti), alebo dokonca, že neexistuje 
žiadna pevná norma na určenie prípadu (právna medzera).292 Doktrína res iudicata sa preto 

predovšetkým spája s povinnosťou rozhodovania súdov a iných štátnych orgánov, pretože je 
vyjadrením práva na súdnu a inú právnu ochranu, ktoré v podmienkach Slovenskej republiky 
zakotvuje čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky. Povinnosť rozhodovať právne záležitosti – či už 
súkromnoprávne alebo verejnoprávne spory o právo, resp. povinnosť – nachádza svoje korene 
v roku 543 p. K. a spája sa s cisárom Jusitniánom, ktorý sa vyhlásením diela Novella 125, de 
Iudicibus, usiloval odporovať vplyvu praxe tým, že zakazoval sudcom žiadať cisára o radu 
k prejednávanému prípadu v jednoduchých skutkových bodoch a takýmto spôsobom de facto 
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291 Porovnaj: Andrews, N. : English Civil Procedure, Oxford: 2003, s. 942.  
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cisára ovplyvňovať. Uvedením príkazom cisára sa natrvalo zakotvilo právo na odvolanie 
a povinnosť sudcom a magistrátov rozhodovať všetky prejednávané záležitosti.293 Pravidlo res 
iudicata je v podstate veľmi skorého pôvodu a aplikácie. Je predovšetkým súčasťou verejného 
práva a subsidiárne súkromného prospechu pre jednotlivých účastníkov konania. Primárne 
uvedený princíp našiel svoje vyjadrenie v zásade rímskeho práva "Interest reipublicae ut sit 
finis litium", čo v preklade znamená, že štát má záujem na ukončení sporu. Sekundárne je táto 
doktrína podriadená pravidlu  "Nemo debet bis vexari pro una et eadem cause", ktoré sa vo 
všeobecnosti prekladá ako zásada, že "Nikto by nemal byť súdený dvakrát za rovnakú vec." 
Celá doktrína sa veľmi podobá pravidlu exceptio rei iudicatae rímskeho práva.294 

 
2 PRÁVOPLATNOSŤ ROZHODNUTÍ V PROCESNÝCH PREDPISOCH 

SLOVENSKÉHO PRÁVNEHO PORIADKU  

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov pojem právoplatnosť nedefinuje. K obsahu pojmu právoplatnosť sa možno 
dopracovať analýzou jednotlivých ustanovení správneho poriadku.  

Podľa § 52 ods. 1 správneho poriadku „Rozhodnutie, proti ktorému sa nemožno odvolať 
(podať rozklad), je právoplatné.“ Odvolanie, resp. právo podať odvolanie vymedzujú §§ 53 
a nasl. správneho poriadku. Podľa § 53 správneho poriadku „Proti rozhodnutiu správneho 
orgánu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo 
pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal.“ V súlade s 
§ 54 ods. 2 a 4 správneho poriadku „(2) Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný zákon. ... (4) Účastník konania 
môže odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vzal odvolanie 
späť, nemôže sa znova odvolať.“  Podľa § 55 ods. 1 správneho poriadku „Pokiaľ osobitný 
zákon neustanovuje inak, včas podané odvolanie má odkladný účinok.“ Ustanovenie § 59 ods. 
4 správneho poriadku zakotvuje pravidlo, podľa ktorého „Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu 
o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať.“ Podľa § 47 ods. 1 a 2 správneho poriadku „(1) 
Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní (rozklade). 
Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu. 
... (2) Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa 
ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania. Pokiaľ sa v 
rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie, správny orgán určí pre ňu lehotu; 
lehota nesmie byť kratšia, než ustanovuje osobitný zákon.“ Do množiny citovaných ustanovení 
správneho poriadku je podľa nášho názoru potrebné zahrnúť aj obsah § 51, podľa ktorého „(1) 
Rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením písomného vyhotovenia tohto 
rozhodnutia, ak zákon neustanovuje inak. Deň doručenia rozhodnutia je dňom jeho 
oznámenia. ... (2) Účastníkovi konania, ktorý je prítomný, môže sa rozhodnutie oznámiť 
ústnym vyhlásením; deň ústneho vyhlásenia rozhodnutia je dňom oznámenia rozhodnutia len 
vtedy, pokiaľ sa prítomný účastník konania vzdal nároku na doručenie písomného vyhotovenia 
rozhodnutia. ... (3) Ak sa namiesto doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia vydáva 
osobitný doklad, je dňom oznámenia rozhodnutia deň prevzatia dokladu. Ak sa namiesto 
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia poskytuje plnenie, je dňom oznámenia 
rozhodnutia deň prijatia prvého poskytnutého plnenia.“  

Z analýzy uvedených ustanovení sa možno dopracovať k výkladu pojmu právoplatnosť. 
Tento inštitút je možno aplikovať vo vzťahu k správnemu rozhodnutiu, resp. k rozhodnutiu 
správneho orgánu. Právoplatnosť je vlastnosťou správneho rozhodnutia. Ako vlastnosť ju 
môže rozhodnutie nadobudnúť vždy až po vyhlásení, resp. v procesnej terminológii po 
oznámení rozhodnutia. Právoplatnosť sa viaže k rozhodnutiu, ktoré musí mať svojho adresáta, 
ktorým je účastník správneho konania. Rozhodnutie sa obsahovo vzťahuje k právnej veci 
prejednávanej správnym orgánom vo vzťahu k účastníkovi konania. Právoplatnosť nemôže 
nastať, ak má účastník konania právo na odvolanie. V prípade, že účastník konania svoje 
právo na odvolanie nevyužije, vzdá sa uvedeného práva, alebo vezme odvolanie späť, 

                                                 
293 K tomu bližšie: Rabello, A. M. : Non Liquet: From Modern Law to Roman Law (1974). 9 Isr. 
L. Rev. 63 (1974), s. 82. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2679238. 
294 Pozri: Moschzisker, R. V. : Res Judicata. 38 Yale L.J. (1929). (dostupné na webe: 
http://digitalcommons.law.yale.edu/ylj/vol38/iss3/2; 18. 11. 2018, 14:15 hod.) 
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rozhodnutie nadobúda vlastnosť právoplatnosti. Právoplatnosť má teda svoju obsahovú alebo 
materiálnu stránku, ktorá vyjadruje záväznosť rozhodnutia vo vzťahu k účastníkovi konania. 
Rovnako z formálneho hľadiska predstavuje právoplatnosť nezmeniteľnosť rozhodnutia. 
Nezmeniteľnosť rozhodnutia správneho orgánu však nie je absolútna, ale relatívna, pretože 
právny poriadok umožňuje účastníkovi konania zmeniť obsah právoplatného rozhodnutia, ak 
sa účastník konania rozhodne využiť mimoriadne opravné prostriedky. Rovnako môže aj 
právoplatne rozhodnutie obsahovo zmeniť správny orgán, ak využije prostriedky správneho 
dozoru. Právoplatnosť je však v materiálnej rovine vyjadrením princípu právnej istoty. Práve 
preto právny poriadok taxatívne ustanovuje dôvody využitia mimoriadnych opravných 
prostriedkov, prostriedkov správneho dozoru alebo prostriedkov prokurátorského dozoru.  
 
2.1 Právoplatnosť rozhodnutia v civilných procesných kódexoch a v Trestnom 

poriadku 

Legálna definícia pojmu právoplatnosť je obsiahnutá v ustanovení § 226 Civilného 
sporového poriadku. Uvedené ustanovenie zakotvuje, že právoplatnosť je vlastnosť súdneho 
rozhodnutia, ktorá spôsobuje záväznosť a zásadnú nezmeniteľnosť rozhodnutia. Zásadnou 
nezmeniteľnosťou sa v zmysle kontextu novej právnej úpravy rozumie predovšetkým 
skutočnosť, že zmena rozhodnutia po právoplatnosti je prípustná výnimočne a na základe 
mimoriadnych opravných prostriedkov.295 Podľa § 226 Civilného sporového poriadku: 
„Právoplatnosť je vlastnosť súdneho rozhodnutia, ktorá spôsobuje záväznosť a zásadnú 
nezmeniteľnosť rozhodnutia.“ 

Nový procesný sporový kódex vymedzuje právoplatnosť z formálnej stránky. Uvedenú 
stránku právoplatnosti vymedzuje ustanovenie § 227 Civilného sporového poriadku, podľa 
ktorého „(1) Doručený rozsudok, ktorý nemožno napadnúť odvolaním, je právoplatný. ... (2) Ak 
proti rozsudku nemožno podať odvolanie, je právoplatný doručením.“ Materiálnu stránku 

právoplatnosti rozhodnutia vymedzuje následne ustanovenie § 228 Civilného sporového 
kódexu, podľa ktorého „(1) Výrok právoplatného rozsudku je záväzný pre strany a pre tých, 
ktorí sa stali právnymi nástupcami strán po právoplatnosti rozsudku, ak nie je ustanovené inak. 
... (2) Výrok právoplatného rozsudku o určení vecného práva k nehnuteľnosti alebo o určení 
neplatnosti dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti je záväzný aj pre osobu, ktorej sa týka návrh na 
povolenie vkladu vecného práva k nehnuteľnosti, ak bol návrh podaný v čase, keď v katastri 
nehnuteľností bola zapísaná poznámka o súdnom konaní.“ Formálna stránka právoplatnosti 
je definovaná časovým okamihom, v ktorom nastáva zásadná nezmeniteľnosť rozsudku. 
Podľa definície sa preto súdne rozhodnutie stáva právoplatným vtedy, keď voči nemu 
nemožno podať odvolanie. Výnimku tvoria rozsudky, proti ktorým nemožno podať odvolanie – 
tieto sa stávajú právoplatnými ich doručením. Materiálna stránka právoplatnosti je 
charakterizovaná právnymi účinkami spočívajúcimi v záväznosti právoplatného rozsudku pre 
vymedzený okruh subjektov. Právoplatnosťou rozsudku sa jeho výrok stáva záväzným pre 
strany sporu a pre ich právnych nástupcov po právoplatnosti rozsudku, ak nie je ustanovené 
inak. Výnimkou je výrok právoplatného rozsudku o určení vecného práva k nehnuteľnosti a 
výrok právoplatného rozsudku o určení neplatnosti dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti, ktoré sú 
záväzné aj pre osobu, ktorej sa týka návrh na povolenie vkladu vecného práva k nehnuteľnosti, 
ak bol návrh podaný v čase, keď v katastri nehnuteľností bola zapísaná poznámka o súdnom 
konaní. Pokiaľ ide o uznesenie, toto nadobúda právoplatnosť v okamihu, keď je doručené a 
nemožno ho už napadnúť odvolaním alebo sťažnosťou. Ak proti uzneseniu nemožno podať 
odvolanie alebo sťažnosť, je právoplatné doručením. Vo zvyšku sa otázky týkajúce sa 
právoplatnosti uznesenia riadia ustanoveniami Civilného sporového poriadku o rozsudku. 
Právoplatnosť konečného rozhodnutia vo veci tvorí aj podľa Civilného sporového poriadku 
prekážku rei iudicatae (t. j. veci rozhodnutej).296 
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Obdobne vymedzuje právoplatnosť súdneho rozhodnutia aj zákon č. 162/2015 Z. z. 
Správny súdny poriadok, podľa ktorého „§ 145 (1) Doručený rozsudok je právoplatný, ak nie 
je ďalej ustanovené inak. ... (2) Rozsudok krajského súdu nadobúda právoplatnosť uplynutím 
lehoty 30 dní od doručenia rozsudku alebo podaním kasačnej sťažnosti v tej istej lehote proti 
tomuto rozsudku, ak sa rozhodlo o ... a) správnej žalobe, ak žalovaným orgánom verejnej 
správy je správca dane alebo orgán verejnej správy, ktorý rozhodol o riadnom opravnom 
prostriedku podanom voči rozhodnutiu alebo opatreniu správcu dane, ... b) správnej žalobe, 
ak žalovaným orgánom verejnej správy je Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý rozhodol vo 
veciach týkajúcich sa výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním, ... c) správnej žalobe vo 
veciach správneho trestania, ... d) správnej žalobe vo veciach administratívneho vyhostenia. 
... (3) Rozsudok krajského súdu o správnej žalobe vo veciach zaistenia nadobúda 
právoplatnosť uplynutím lehoty siedmich dní od doručenia rozsudku alebo podaním kasačnej 
sťažnosti v tej istej lehote proti tomuto rozsudku. ... (4) Výrok právoplatného rozsudku je 
záväzný pre účastníkov konania, osoby zúčastnené na konaní, zainteresovanú verejnosť a pre 
orgány verejnej moci. ... (5) Len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať a 
rozhodovať znova.“ 

Materiálnu stránku právoplatnosti vymedzuje aj § 10 ods. 14 zákona č. 301/2005 Z. z. 
Trestný poriadok, podľa ktorého „Odsúdený je ten, proti ktorému bol vydaný odsudzujúci 
rozsudok, ktorý už nadobudol právoplatnosť.“ Právoplatnosť vymedzil zákonodarca 
v Trestnom poriadku aj vo vzťahu k samotnému priebehu trestného konania, a to podľa § 10 
ods. 15, podľa ktorého „Trestné konanie je konanie podľa tohto zákona, trestné stíhanie úsek 
od začatia trestného stíhania až do právoplatnosti rozsudku, prípadne iného rozhodnutia 
orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu vo veci samej a prípravným konaním sa rozumie 
úsek od začatia trestného stíhania do podania obžaloby, návrhu na schválenie dohody o 
uznaní viny a prijatí trestu (ďalej len „dohoda o vine a treste“) alebo právoplatnosti rozhodnutia 
orgánu činného v trestnom konaní vo veci samej.“ Ustanovenie § 183 Trestného poriadku 
vymedzuje procesné podmienky právoplatnosti rozsudku, podľa ktorého „(1) Rozsudok je 
právoplatný, a ak neustanovuje tento zákon niečo iné, aj vykonateľný, ak ... a) zákon proti 
nemu nepripúšťa odvolanie, ... b) zákon síce proti nemu pripúšťa odvolanie, ale ... 1. odvolanie 
v lehote podané nebolo, ... 2. oprávnené osoby sa odvolania výslovne vzdali alebo ho výslovne 
vzali späť, alebo ... 3. podané odvolanie bolo zamietnuté.“ 

Z analýzy uvedených ustanovení sa dá usudzovať, že zákonodarca sa pri tvorbe 
civilných procesných kódexov a Trestného poriadku rozhodol explicitne zdôrazniť materiálnu 
a formálnu stránku právoplatnosti rozhodnutí, t. j. záväznosť a nezmeniteľnosť rozhodnutí vo 
vzťahu k účastníkom konania.   

 
2.2 Zodpovednosť za delikty v oblasti verejného práva  

Systémy trestnoprávneho postihu na jednej strane a správneho trestania na strane 
druhej spolu síce súvisia, avšak zároveň sú do značnej miery autonómne. Líšia sa v tom, že 
vo výraznej miere chránia odlišné druhy spoločenských vzťahov. Právna úprava 
sankcionovania trestných činov a správnych deliktov patrí do výlučnej pôsobnosti 
zákonodarcu. Pokiaľ ide o trestné činy, princíp „nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege“ 

spravidla výslovne upravujú Ústavy jednotlivých zmluvných štátov Dohovoru. V oblasti 
zodpovednosti za správne delikty je však právny stav odlišný. Právne systémy niektorých 
členských štátov Rady Európy správne delikty vôbec nepoznajú (napr. Nórske kráľovstvo). Iné 
štáty zaraďujú tieto delikty do oblasti úpravy trestného práva (napr. Ruská federácia, Poľsko, 
Chorvátsko a iné). Okrem toho však existujú právne poriadky, ktoré zaraďuje správne delikty 
do oblasti úpravy správneho práva (napr. Slovenská republika, Česká republika a iné). 
Pravidlá ukladania vyvodzovania zodpovednosti a ukladania sankcií za tieto delikty tak 
nemusia byť  explicitne vyjadrené v Ústave členského štátu Rady Európy.  

Záruky ochrany práv jednotlivca odvodzuje súdna judikatúra na Slovensku a v Českej 
republike z názoru, že sankcie za správne delikty možno ustanovovať len zákonom. Uvedená 
názorová pozícia vyjadruje ochranu jednotlivca pred neoprávneným administratívnoprávnym 
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postihom zo strany verejnej moci.297 Tento prístup je podľa ústavného súdnictva v Českej 
a Slovenskej republike zárukou toho, že predpoklady a podmienky verejnoprávnej 
zodpovednosti sú prijaté zákonodarcom. Zároveň sankcie a opatrenie verejnomocenského 
charakteru musia byť uplatňované v právnom stave, za ktorého môže byť vina páchateľa 
vyslovená len ohľadom konania, o ktorom mohol páchateľ v čase, kedy sa ho dopustil, 
dôvodne predpokladať, že je konaním trestným.298 Z ústavných dokumentov podľa súdnej 
judikatúry vyplýva požiadavka, aby páchateľ mohol v čase spáchania svojho činu rozpoznať 
jeho trestnosť, resp. protiprávnosť. 

Protiprávnosť, predvídateľnosť naplnenia znakov skutkovej podstaty a rozpoznateľnosť 
protiprávnosti považuje česká i zahraničná doktrína za podmienky vzniku trestnoprávnej 
zodpovednosti jedinca. Tieto tri prvky nestoja vedľa seba oddelene, ale navzájom sa 
podmieňujú. Povinnosť starostlivosti môže vzísť najskôr z predvídateľnosti určitého následku. 
Predvídateľnosť môže existovať len pri plnení určitých povinností. Rozpoznateľnosť 
protiprávnosti nemôže prevažovať nad predvídateľnosťou naplnenia skutkovej podstaty.299 
Porušenie právnej povinnosti musí teda byť v rozumnom vzťahu k škodnému následku. 
Právna teória a prax ilustruje uvedenú tézu predovšetkým teóriami príčinnej súvislosti.300 

Uvedené teórie a ústavne konformný výklad pojmu zodpovednosť prispievajú k redukcii 
kriminalizácie každodenného ľudského konania, čím napĺňajú aj ústavné opatrenia 
vyplývajúce z požiadavky materiálneho právneho štátu.301 Súdna judikatúra teda deklaruje 
spoločné ústavnoprávne predpoklady vzniku a podmienky vyvodzovania trestnoprávnej 
a administratívnoprávnej zodpovednosti v právnom štáte. Na druhej strane však zároveň 
vyjadruje odlišnosti týchto dvoch inštitútov, ktoré sa prejavujú predovšetkým v závažnosti 
konania, spôsobeného následku subjektom zodpovednosti a odlišnosti záujmu chráneného 
zákonom.  

Vzťah trestnoprávnej a administratívnoprávnej zodpovednosti vyjadruje aj 
rozhodovacia činnosť Najvyššieho správneho súdu Českej republiky. Rozhodnutiami 
trestného charakteru, ktorými sú aj rozhodnutia o iných správnych deliktoch, musia orgány 
verejnej správy jasne a určito obsiahnuť konanie, za ktoré subjekt postihujú. To môžu subjektu 
zaručiť len konkretizáciou údajov obsahujúcou popis skutku, uvedenie miesta, času a spôsobu 
jeho spáchania, prípadne iných nevyhnutných skutočností, potrebných k tomu, aby nemohol 
byť zamenený s iným skutkom. Jednotlivé skutkové údaje rozhodujú o totožnosti skutku, 
vylučujú do budúcnosti možnosť zámeny skutku, možnosť opakovaného postihu za ten istý 
skutok a súčasne umožňujú orgánom verejnej správy posúdiť, či nedošlo k zániku 
zodpovednosti za spáchaný delikt.302  

Ústavnoprávne záruky trestania pri vyvodzovaní administratívnoprávnej zodpovednosti 
aplikuje aj Najvyšší súd Slovenskej republiky. Argumentuje ústavnoprávnymi základmi 
zodpovednosti. Podľa čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky výklad a uplatňovanie 
zákonov musí byť v súlade s ústavou, s čl. 1 ods. 1 a čl. 50 ods. 6. Právna istota a 
spravodlivosť, ako princípy materiálneho právneho štátu nepripúšťajú v individuálnych 
prípadoch aplikovanie sankcií, ktoré sú zjavne neproporcionálne a neprimerané povahe skutku 
a jeho dôsledkom. Orgán verejnej moci je však pri ukladaní sankcie povinný vychádzať z 
princípu prísne individuálnej zodpovednosti za skutok, ktorý má svoju mieru závažnosti a 

                                                 
297 K tomu pozri: Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 25.10.2011, sp. zn. Pl. ÚS 
14/2009. 
298 K tomu pozri: Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 2. 6. 2005, sp. zn. IV. ÚS 
469/04. 
299 Tröndle, H. - Fischer, T.: Strafgesetzbuch und Nebengesetze. 49. vydanie. München: Beck, 
1999, str. 116 - komentář k § 15, marg. č. 14 
300 K tomu pozri: Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D.: Základy trestní odpovědnosti, Praha: Orac 
2003, str. 196 násl. 
301 K tomu bližšie pozri: Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 05.08.2010, sp. zn. III. 
ÚS 2278/07. 
302 Uznesenie Najvyššieho správneho súdu Českej republiky zo dňa 15. 1. 2008, sp. zn. 2 As 
34/2006 - 73 
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dôsledkov.303 Primeranosť či neprimeranosť uloženej sankcie musí hodnotiť vo vzťahu 
k podmienkam ustanoveným zákonom a následne vo vzťahu k osobným a majetkovým 
pomerom páchateľa deliktu.304 Relatívny nedostatok závažnosti trestu, ktorý prichádza pri 
priestupku do úvahy, nemôže zbaviť priestupok ako druh správneho deliktu jeho vrodeného 
trestného charakteru.305 

Platnosť ústavnoprávnych záruk trestnoprávneho postihu vzťahujú správne súdy teda 
aj na oblasť správneho trestania. Obdobné závery vyplývajú tiež z judikatúry Európskeho súdu 
pre ľudské práva, ktorý všeobecne odvodzuje, že práva zaručené Dohovorom o ochrane 
ľudských práv v konaniach o trestných obvineniach platia nielen v konaniach o činoch 
patriacich podľa právnych poriadkov zmluvných štátov medzi trestné činy, ale aj pre činy, ktoré 
orgány zmluvných strán posudzujú ako priestupky alebo iné správne delikty, pokiaľ majú tieto 
delikty trestnoprávnu povahu.306 

V procese skúmania trestnoprávnej povahy deliktov teda vychádzajú správne súdy 
z tzv. „Engel Kritérií“. Čo sa týka posúdenia povahy správneho deliktu, musí zákon alebo iný 
právny predpis chrániť všeobecný a nie čiastkový záujem. Pre naplnenie tohto kritéria 
postačuje zaradenie deliktov zákonodarcom do oblasti správneho práva.  

Pokiaľ ide o povahu a prísnosť sankcie, podľa bežného zmyslu pojmu vo všeobecnosti 
pod trestné právo spadajú činy, za ktoré ich páchateľom hrozia tresty určené predovšetkým 
k tomu, aby vyvolali odradzujúci účinok, a ktoré obvykle spočívajú v opatreniach ako zbavenie 
slobody a v pokutách. Výnimku tvoria zásahy, ktoré svojou povahou, trvaním alebo spôsobom 
výkonu nemôžu spôsobiť výraznú ujmu na právach obvineného. Následky v podobe hornej 
hranice správnej pokuty ustanovenej právnym predpisom na sumu 16.596,- Eur, preto nie sú 
podľa ustáleného právneho názoru správnych súdov zanedbateľné a smerujú okrem iného 
k tomu, aby prípadných páchateľov odradili od opakovania zákonom zakázaného konania.307  

V uvedenom rozsudku ESĽP sformuloval tri kritériá (tzv. Engelove kritériá) pre 
posudzovanie aplikovateľnosti článku 6 Dohovoru v trestnej časti, konkrétne: 

- kvalifikácia skutku podľa vnútroštátneho práva, 
- povaha deliktu a 
- povaha a prísnosť sankcie. 

 
Ako uvádza M. Pirošíková, z prvého kritéria vyplýva  (ako už bolo uvedené vyššie), že 

kvalifikácia skutku podľa vnútroštátneho práva je iba východiskom úvah Súdu a rozhodujúci 
význam má iba vtedy, ak je skutok kvalifikovaný ako trestný vo vnútroštátnej právnej úprave. 
Ak však konanie vo vnútroštátnom práve nie je kvalifikované ako trestné, väčšiu váhu majú 
ďalšie dve kritériá a každé z nich môže samo o sebe rozhodnúť, či ide o „trestné obvinenie“ 
v zmysle Dohovoru. 

Pri druhom kritériu Súdu skúma povahu deliktu vzhľadom na to, či jeho subjektom môže 
byť každý, ako je to typické pre správne priestupky a iné správne delikty, za ktoré sa ukladajú 
sankcie z titulu všeobecnej správy, alebo či subjektom deliktu môže byť iba určitý obmedzený 
okruh osôb, ako je to typické pre disciplinárne delikty, kde medzi správnym či iným orgánom 
a subjektom deliktu existuje určitý osobitný vzťah. Ďalej súd skúma, či je chránený záujem 
všeobecnej alebo partikulárnej povahy a aká je spoločenská nebezpečnosť činu. Ak už na 
základe tohto kritéria možno vysloviť, že ide o „trestný“ čin v zmysle článku 6 Dohovoru, tretie 
kritérium nie je rozhodujúce. 

Tretím kritériom je stupeň prísnosti sankcie, ktorá v danom prípade prichádza za 
predmetné správanie do úvahy. Pozbavenie slobody patrí do trestnej oblasti s výnimkou 

                                                 
303 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 08.02.2011, sp. zn. 3Sžo 
256/2011 
304 K tomu pozri: rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky zo dňa 20. 12. 2006, 
sp. zn. 2 As 33/2006 - 102 
305 K tomu bližšie pozri: rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 18. 05. 2010, 
sp. zn. 2Sžo 253/2010 
306 K tomu pozri: rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky zo dňa 16. 2. 2005, 
sp. zn. A 6/2003 - 44. 
307 K tomu pozri: rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky zo dňa 11. 1. 2012, 
sp. zn. 1As 125/2011. 
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prípadov, v ktorých ide o celkom krátke, najviac niekoľko dní trvajúce, sankcie vykonávané 
v osobitných podmienkach (napr. u vojakov). Posudzuje sa predovšetkým sankcia uvedená 
v zákone, konkrétne uložená sankcia má len druhotný význam. Ďalej sa berie do úvahy účel 
sankcie, konkrétne, či má len reparačný alebo, naopak, represívny a preventívny účel typický 
pre trestné sankcie. Významné je aj to, či sankcia môže byť premenená na trest odňatia 
slobody. Druhotný význam majú následky sankcie, napríklad či sa zapisuje do trestného 
registra. 

Ak na základe samostatnej analýzy každého z uvedených kritérií nie je možné dospieť 
k jednoznačnému záveru o existencii „trestného obvinenia“, nie je vylúčené, aby došlo ku 
kumulatívnemu prístupu.308  

 
2.3 Uplatňovanie záruky „ne bis in idem“ v oblasti verejného práva 

Interpretačná a aj argumentačná popularita záruky „ne bis in idem“ v poslednom období 
rastie. Adresáti výkonu verejnej moci s obľubou argumentujú aplikáciou uvedenej záruky 
najmä v prípadoch kombinácie viacerých verejnomocenských donucovacích, ochranných 
a sankčných opatrení a v prípadoch, v ktorých dochádza k prieniku viacerých odvetví 
verejného práva, čiže v situáciách, v ktorých uplatňujú svoje právomoci viaceré orgány 
verejnej moci, pretože im to právna úprava dovoľuje a častokrát aj prikazuje. Protipólom tejto 
obľuby je spravidla rezervovaný  postoj jednotlivých suverénnych štátov a ich orgánov verejnej 
moci. Rezervovanosť sa obzvlášť prejavuje práve pri tejto záruke práva na spravodlivý proces, 
pretože uvedená garancia odzrkadľuje situácie, v ktorých dochádza k stretu záujmov 
a právomoci jednotlivých suverénnych štátov. A práve so zvrchovanosťou a legitimitou štátnej 
moci súvisia limity tejto záruky.  

V prvom rade však má svoj medzinárodnoprávny rys. V našom právnom regióne sa 
zakotvenie tohto pravidla prejavilo predovšetkým na poli pôsobnosti štrasburských orgánov 
ochrany práva. Zmluvné štáty Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej 
ako „Dohovor“) nezakotvili uvedené pravidlo priamo do textu Dohovoru pri jeho tvorbe v roku 
1950. Čl. 4 Dodatkového Protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd (ďalej ako „Protokol č. 7“) nazýva uvedenú záruku „Právo nebyť opakovane súdený 
alebo trestaný“ a zakotvuje ju nasledovným nižšie uvedeným spôsobom. Podľa čl. 4 Protokolu 
č. 7 „1. Nikoho nemožno stíhať alebo potrestať v trestnom konaní podliehajúcom právomoci 
toho istého štátu za trestný čin, za ktorý už bol oslobodený alebo odsúdený konečným 
rozsudkom podľa zákona a trestného poriadku tohto štátu. ... 2. Ustanovenia 
predchádzajúceho odseku nie sú na prekážku obnove konania podľa zákona a trestného 
poriadku príslušného štátu, ak nové alebo novoodhalené skutočnosti alebo podstatná chyba v 
predchádzajúcom konaní mohli ovplyvniť rozhodnutie vo veci. ... 3. Od tohto článku nemožno 
odstúpiť podľa článku 15 Dohovoru.309“ 

V prvom odseku tohto článku sa uplatnenie tohto princípu obmedzuje len na 
vnútroštátnu jurisdikciu, čo znamená, že sa štátu zakazuje potrestať páchateľa za ten istý čin 
dvakrát príslušnými orgánmi. Takéto znenie teda nezaväzuje členské štáty Rady Európy, aby 
rešpektovali tento princíp aj vtedy, keď už bol páchateľ odsúdený za rovnaký trestný čin v inom 

                                                 
308 PIROŠÍKOVÁ, J.: K aktuálnej judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúcej sa 
aplikovateľnosti článku 6 Dohovoru. In bulletin slovenskej advokácie, XVIII, 2012, č. 7-8, s. 8-
9. 
309 Podľa čl. 15 Dohovoru: „1. V prípade vojny alebo akéhokoľvek iného verejného ohrozenia 
štátnej existencie môže každá Vysoká zmluvná strana prijať opatrenia na odstúpenie od 
záväzkov ustanovených v tomto Dohovore v rozsahu prísne vyžadovanom naliehavosťou 
situácie, pokiaľ tieto opatrenia nebudú nezlučiteľné s ostatnými záväzkami podľa 
medzinárodného práva. ... 2. Podľa tohto ustanovenia nemožno odstúpiť od článku 2, okrem 
úmrtí vyplývajúcich z dovolených vojnových činov, a článkov 3, 4 (odsek 1) a 7. ... 3. Každá 
Vysoká zmluvná strana, využívajúca svoje právo na odstúpenie, bude v plnom rozsahu 
informovať generálneho tajomníka Rady Európy o opatreniach, ktoré prijala, a o ich dôvodoch. 
Generálneho tajomníka Rady Európy bude takisto informovať o tom, kedy tieto opatrenia 
stratili platnosť a kedy sa budú ustanovenia Dohovoru znova vykonávať v plnom rozsahu.“  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/209/20100601#prilohy.priloha-1.op-dohovor_o_ochrane_ludskych_prav_a_zakladnych_slobod_v_zneni_protokolov_c_3_5_a_8.op-hlava_1.op-clanok_7
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štáte.310 Ako teda naznačujú viacerí autori problémom aplikácie tohto pravidla je jeho 
cezhraničné rešpektovanie. J. A. E. Vervaele  poukazuje na skutočnosť, že pravidlo „ne bis in 
idem“ je všeobecným princípom trestného práva v mnohých právnych poriadkoch. V niektorých 
úpravách je založené ako ústavne garantované právo. Historicky sa predmetný princíp 
elaboroval ako pravidlo s obmedzeným rozsahom aplikácie na vnútroštátnu právnu úpravu a 
trestné súdnictvo. S ohľadom na obsah princípu právna veda už tradične rozlišuje medzi 
pravidlami „nikto by nemal byť stíhaný dvakrát pre ten istý čin“ (nemo debet bis vexari pro una 
et eadem causa) a „nikto by nemal byť potrestaný dvakrát pre ten istý čin“ (nemo debet bis 
puniri pro uno delicto). Uvedený autor predovšetkým zdôrazňuje vnútroštátnu limitáciu tohto 
princípu, možnosť kombinácie trestných a administratívnoprávnych sankcií, súdneho trestania 
s mimosúdnym vyrovnaním (out of court settlement) a taktiež odlišný prístup k vymedzeniu 
pojmu „vec“ („idem“).  Niektoré členské štáty Rady Európy a Európskej únie totiž pod pojmom 
vec vnímajú formálne vymedzenie trestného činu, naproti tomu iné krajiny posudzujú 
materiálny obsah samotného skutku. 

Suverenita jednotlivých štátov sa viaže ku konceptu a presvedčeniu, že štáty majú 
komplexnú a exkluzívnu kontrolu nad všetkými osobami a objektmi vlastníctva v medziach 
svojho štátneho územia. Koncept štátnej suverenity taktiež zahŕňa myšlienku, že všetky štáty 
sú si rovné ako subjekty medzinárodného práva verejného. Inými slovami zmysel právnej 
rovnosti štátov zaručuje štátom rovnaké právne (nie politické ani ekonomické) postavenie bez 
ohľadu na výmeru ich štátneho územia, počet obyvateľov a finančné možnosti. V právnom 
zmysle všetky štáty počnúc drobnými ostrovmi Mikronézie a končiac šestinou svetového 
územia prináležiacou Ruskej federácii majú rovnaké právo na štátnu existenciu, fungovanie, 
štátne rozhodovanie  a správu záležitostí, ktoré vzniknú v medziach ich štátneho územia. Toto 
právo zahŕňa aj právo na nezasahovanie do vnútroštátnych záležitostí zo strany iného štátu. 
Prakticky teda aspekt suverenity znamená, že jeden štát nemôže požadovať od iného štátu, 
aby prispôsoboval alebo realizoval iným štátom požadované úkony. Zvrchovaný štát preto 
nemôže požadovať od iného zvrchovaného štátu požadovať, aby určitým spôsobom využíval 
svoje prírodné zdroje, alebo aby upravil vlastné mechanizmy zdaňovania, sociálneho systému 
a sociálnej a zdravotnej politiky.311  

V historickom kontexte zohral v neskorom stredoveku a počas renesancie dôležitú 
úlohu pri vymedzovaní verejnej moci, jej obsahu, rozsahu a pri určovaní subjektov, ktorým 
verejná moc v podobe autority prislúchala rímskoprávny koncept „merum imperium“. Otázka 
výkonu tohto inštitútu predstavovala aplikáciu takých dôležitých oprávnení ako postihovanie 
najzávažnejších protiprávnych činov (crimen laesae majestatis), ukladanie trestu smrti (ius 
gladii), právomoc spravovať verejné financie  (fiscus) a vyňatie panovníka z pôsobnosti 
vlastných zákonov (lex legibus solutus est). Imperium sa v tomto období spája s vládou a so 
suverenitou vládcu. Argumentačne slúži najmä suverenite francúzskeho štátu a nezávislosti 
francúzskeho kráľa. Suverenitu francúzskeho štátu bolo totiž potrebné argumentačne 
vymedziť vo vzťahu k Svätej ríši rímskej, a to v súvislosti s niektorými územiami, ktoré patrili 
pod zvrchovanosť oboch krajín, ako napr. Burgundsko či Flámsko. Filozofi neskorého 
stredoveku a renesancie viedli množstvo sporov o obsah a vnútorne členenie tohto inštitútu, 
jeho podstata sa však spájala s výkonom donucovacích právomocí a s použitím verejnej moci, 
právnej sily a autority.312   

Absolútnu suverenitu v oblasti trestania (stelesňujúcu napr. trest smrti) obhajoval už J. 
J. Rousseau. V časoch tohto filozofa panovník ako suverén mal právo určiť, či by jeho ľudia 
mali žiť alebo zomrieť. Jeho najsilnejším dôvodom pre túto pozíciu bolo tvrdenie, že páchatelia 
protiprávnych činov pri porušovaní zákonov štátu v podstate porušujú spoločenskú zmluvu. 

                                                 
310 Svák, J. Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov 
ochrany práv). II. rozšírené vydanie. Žilina : Poradca podnikateľa, spol. s. r. o., 2006, s. 533, 
ISBN 80-88931-51-7 
311 K tomu bližšie pozri: The issue of sovereignity. (dostupné na webe: 
http://www.globalization101.org/the-issue-of-sovereignty/; 3. 6. 2017, 11:19 hod.). 
312 K tomu bližšie pozri: Lee, D. : Sources of Sovereignty: Roman Imperium and Dominium in 
Civilian Theories of Sovereignty. p. 83 - 85. (dostupné na: 
https://www.academia.edu/27587425/Sources_of_Sovereignty_Roman_Imperium_and_Domi
nium_in_Civilian_Theories_of_Sovereignty; 3. 6. 2017, 15:53 hod.).  

http://www.globalization101.org/the-issue-of-sovereignty/
https://www.academia.edu/27587425/Sources_of_Sovereignty_Roman_Imperium_and_Dominium_in_Civilian_Theories_of_Sovereignty
https://www.academia.edu/27587425/Sources_of_Sovereignty_Roman_Imperium_and_Dominium_in_Civilian_Theories_of_Sovereignty
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Ako nepriatelia spoločenskej zmluvy sú nepriateľmi štátu a musia byť buď vyhnaní, alebo 
zabití. Je možné ospravedlniť zločincov, ale aj odpustenie a tresty sú znaky slabosti. Zdravý 
stav štátu spájal tento filozof s nízkym počtom páchateľov. V právnohistorickom pohľade boli 
pojmy suverénnej a všeobecnej vôle aktuálne  pred J. J. Rousseauom, ale nie vo forme, ktorú 
im J. J. Rousseau poskytol. Až tento filozof urobil zo suverenity najvyššiu autoritu vo vzťahu k 
určitej skupine ľudí. Tento prístup interpretoval ako hlas zákona. Všetci ľudia, ktorí sú pod jeho 
autoritou, musia zákon dodržiavať. Suverenita bola v očiach J. J. Rousseaua tiež nezávislá od 
vonkajších vplyvov. Uvedený postoj tohto filozofa súvisí aj s tým, že v jeho časoch bol 
panovník vo všeobecnosti absolútnym monarchom. Panovníkovi prislúchala absolútna 
kontrola nad svojim štátom, ako aj obyvateľmi. Archetyp absolútneho monarchu predstavuje 
Ľudovít XIV. so svojim povestným výrokom „Štát som ja.“ Vo Francúzsku určoval obsah 
a rozsah práva panovník. Žiadna vonkajšia sila nemala preto vplyv na právo. J. J. Rousseau 
sa drží základného pohľadu suverenity, teda že je to moc s absolútnym a nezvratným vplyvom 
na podliehajúce subjekty. Na druhej strane však odmieta myšlienku, že jedna osoba alebo 
elitná skupina môže pôsobiť ako suverénna. Jeho cieľom v Spoločenskej zmluve je určiť, ako 
si ľudia môžu udržať svoju slobodu v rámci politického združenia, takže myšlienka jediného 
monarchu s absolútnou mocou nad jeho predmetmi je úplne v rozpore s jeho ideálom. Jediný 
spôsob, akým môžu byť ľudia podrobení zvrchovanej moci bez straty ich slobody, je to, keď 
oni sami sú touto zvrchovanou mocou. J. J. Rousseau preto takpovediac obrátil ideu suverenity 
„hore nohami“ a vybudoval myšlienku suverenity na participácii všetkých občanov štátu, t. j. že 
nie kráľ, ale ľudia sú suverénni.313 

Aj neskoršia právna filozofia postmodernizmu v 20. storočí spája výkon suverenity 
s trestaním. Výkon suverénnej moci v oblasti trestania za protiprávne činy je jednou zo 
základných častí výkonu spravodlivosti. Podľa uvedenej filozofie trest alebo sankciu nemožno 
identifikovať alebo dokonca merať nápravou ohrozenia, resp. poškodenia spoločenského 
záujmu. Niektorí predstavitelia uvedeného myšlienkového smeru najmä vo Francúzsku 
presadzovali ideu, že v treste, resp. v sankcií musí vždy existovať časť ktorá prislúcha 
verejnému celospoločenskému záujmu, a to aj vtedy, ak sa trestné alebo sankčné opatrenie 
primárne vyznačuje nápravným charakterom. Je to časť trestu (sankcie), ktorá patrí verejnému 
záujmu. Uvedená filozofická konštrukcia nie je jednoduchá. Na jednej strane si vyžaduje 
nápravu ohrozeného alebo porušeného spoločenského záujmu. Uplatnenie prvku 
napravujúceho porušenie prevažuje nad prvkami napravujúcimi škodu v súkromnoprávnych 
vzťahoch, pretože napravuje záujem celej spoločnosti organizovanej v štáte. Na druhej strane 
uvedená konštrukcia požaduje existenciu určitej represívnej zložky, ktorá vyjadruje právo štátu 
ako suveréna „pomstiť urážku verejného záujmu a bojovať proti nepriateľom spoločnosti a 
štátu“. Trest alebo sankciu vníma uvedená filozofia ako absolútnu silu života a smrti. Inšpiruje 
sa pritom rímskoprávnym inštitútom „merum imperium“. Právo je podľa tejto filozofie 
rešpektované nariadením trestu, resp. sankcie. Avšak trest a sankcia sú tiež spôsobmi prísnej 
odplaty, ktoré sú osobné i verejné, pretože fyzicko-politická sila suveréna je v určitom zmysle 
prítomná v zákone. Človek vidí samú podstatu definície zákona v tom, že má tendenciu nielen 
zakazovať, ale aj pomstiť pohŕdanie jeho autoritou trestom tých, ktorí porušujú jeho zákazy. 
Z filozofického hľadiska vo výkone najbežnejšieho trestu a v najtvrdšom rešpektovaní 
právnych foriem preto vládnu aktívne zložky pomsty.314 

Princíp ne bis in idem je zakotvený v čl. 4 Dodatkového protokolu č. 7 Dohovoru. 
Podstatou tohto princípu je zabezpečiť, aby osoba nebola vystavená viacnásobnému 
potrestaniu alebo viacnásobnému stíhaniu za ten istý skutok. Z tohto dôvodu je preto právne 
bezvýznamné, či osoba bola právoplatne potrestaná alebo či bola právoplatne oslobodená 
spod obžaloby. Aj v tomto prípade je však potrebné zdôrazniť, že výklad pojmov „trestný čin“ 
a „trestné obvinenie“ použitých v čl. 4 Dodatkového protokolu č. 7 Dohovoru315  tu má, rovnako 

                                                 
313 K tomu bližšie pozri: Roussea, J. J. Social Contract: (dostupné na webe: 
http://www.sparknotes.com/philosophy/socialcontract/section4/page/2/; 3. 6. 2017, 11:47 
hod.).  
314 K tomu bližšie pozri: Foucault, M. Discipline and punishment. The Birth of The Prison. New 
Youk: Random House, Inc, 1977, p. 48. ISBN 0—679-75255-2. 
315 Podľa čl. 4 Dodatkového protokolu č. 7 k Dohovoru „1. Nikoho nemožno stíhať alebo 
potrestať v trestnom konaní podliehajúcom právomoci toho istého štátu za trestný čin, za ktorý 

http://www.sparknotes.com/philosophy/socialcontract/section4/page/2/
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ako v čl. 6 Dohovoru, autonómny význam. Je preto irelevantná právna kvalifikácia skutku vo 
vnútroštátnom práve, ak správny delikt možno podradiť pod pojem „trestné obvinenie“ 
v zmysle vyššie uvedených „Engel“ kritérií sformulovaných Súdom. 

V súvislosti s aplikáciou uvedeného princípu v praxi vznikajú značné problémy 
s vymedzením „toho istého trestného činu“, t. j. prípadu, kedy pôjde o totožný skutok, ktorý by 
nemal byť stíhaný dvakrát. Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva v tejto otázke bola 
značne nejednotná a vytvorila viacero prístupov k aplikácii záruky „ne bis in idem“ na prípady 
súbežnej zodpovednosti za trestné činy a správne delikty.  Súd riešil viacero prípadov, keď ten 
istý skutok naplňoval znaky skutkových podstát viacerých deliktov, pričom o jednom z nich 
rozhodoval správny orgán a o druhom súd. Pre súd bolo spočiatku postačujúce pre 
konštatovanie porušenia Dohovoru, ak obe rozhodnutia vnútroštátnych orgánov boli založené 
na rovnakom konaní.316 Neskôr konštatoval, že v prípade jednočinného súbehu skutkových 
podstát trestných činov charakterizovaných tým, že jediný trestný skutok je možné rozložiť na 
dva rôzne trestné činy, by bolo určite lepšie, keby o obidvoch trestných činoch bolo rozhodnuté 
jedným orgánom v jednom konaní, avšak čl. 4 Dodatkového protokolu č. 7 nebráni tomu, aby 
o jednotlivých trestných činoch, hoci majúcich základ v jedinom trestnom skutku, rozhodovali 
rôzne orgány, a to najmä za situácie, ak jednotlivé sankcie nie sú kumulované, ale 
absorbované.317 V treťom prípade ESĽP zdôraznil, že nepostačuje skúmať len to, či jeden 
skutok naplňuje znaky viacerých trestných činov, ale je potrebné zisťovať aj to, či skutková 
podstata jedného trestného činu obsahuje všetky znaky skutkovej podstaty druhého trestného 
činu plus jeden naviac (ideálny súbeh).318 

Táto  nejednotná judikatúra vyústila do rozhodnutia veľkého senátu Súdu vo veci 
SERGEY ZOLOTUKHIN v. RUSKÁ FEDERÁCIA.319 V nej Súd konštatuje, že čl. 4 
Dodatkového protokolu č. 7 má byť vykladaný tak, že zakazuje stíhanie pre druhý trestný čin, 
ak je založené na totožných alebo v podstate totožných skutočnostiach. Tým sa Súd 
v podstate rozhodol vrátiť ku svojmu pôvodnému prístupu z rozsudku GRADINGER v. 
RAKÚSKO.320    

Podstata doposiaľ nazhromaždenej judikatúry v celej histórii uplatňovania čl. 4 
protokolu č. 7 Európskym súdom pre ľudské práva teda preukazuje existenciu niekoľkých 
prístupov k otázke totožnosti činov pri opätovnom stíhaní sťažovateľov. Uvedený názor 
prezentoval Súd v rozhodnutí v spomenutom rozhodnutí SERGEY ZOLOTUKHIN v. RUSKÁ 
FEDERÁCIA.321 Sťažovateľ v tomto prípade namietal porušenie čl. 4 Dodatkového protokolu 
č. 7 k Dohovoru, a to na tom základe, že vykonal administratívny trest detencie v trvaní troch 
dní za výtržníctvo spáchané dňa 4. januára 2002 a následne bol súdený za totožný skutok. 

Skutkový stav prípadu zahŕňal dve obvinenia voči sťažovateľovi. Dňa 4. januára 2002 
uznal Gribanovsky okresný súd sťažovateľa vinným z priestupku podľa čl. 158 zákona o 
správnych deliktoch.322 Žalobca bol odsúdený na tri dni administratívnej detencie. 
Z rozhodnutia vyplývalo, že sťažovateľ sa proti výroku nemohol odvolať a rozhodnutie bolo 
vykonateľné. 

Následne dňa 23. januára 2002 bolo voči sťažovateľovi začaté trestné stíhanie na 
základe dostatočne odôvodneného záveru zo spáchania trestného činu výtržníctva podľa čl. 

                                                 
už bol oslobodený alebo odsúdený konečným rozsudkom podľa zákona a trestného poriadku 
tohto štátu. ... 2. Ustanovenia predchádzajúceho odseku nie sú na prekážku obnove konania 
podľa zákona a trestného poriadku príslušného štátu, ak nové alebo novoodhalené skutočnosti 
alebo podstatná chyba v predchádzajúcom konaní mohli ovplyvniť rozhodnutie vo veci. ... 3. 
Od tohto článku nemožno odstúpiť podľa článku 15 Dohovoru. “ 
316 Rozsudok ESĽP Gradinger proti Rakúsku zo dňa 23.10.1995, sťažnosť č. 15963/90 
317 Rozsudok ESĽP Oliveira proti Švajčiarsku zo dňa 30.07.1998, sťažnosť č. 25711/94 
318 Rozsudok ESĽP Franz Fischer proti Rakúsku zo dňa 29.05.2001, sťažnosť č. 37950/97 
319 Sťažnosť č. 14939/03, rozhodnutie zo dňa 10. februára 2009 
320 K tomu pozri viac v KMEC, J. – KOSAŘ, D. – KRATOCHVÍL, J. – BOBEK, M.: Evropská 
úmluva o lidských právech. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2012, s. 1414 - 1424. 
321 Sťažnosť č. 14939/03, rozhodnutie zo dňa 10. februára 2009 
322 Podstatu skutku, ktorý sa kládol sťažovateľovi za vinu spočívala v konaní, ktorým 
sťažovateľ prisahal na verejnom mieste a nereagoval na pokarhanie, resp. napomenutie. 
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213 ods. 2 písm. b) ruského Trestného zákona.323 1. februára 2002 bol sťažovateľ vzatý do 
väzby. Zároveň boli voči sťažovateľovi začaté ďalšie dve trestné konania na podklade iných 
obvinení. 5. Apríla 2002 bol sťažovateľ formálne obvinený. 

Dňa 2. Decembra 2002 Gribanovsky okresný súd vyhlásil rozsudok. Pokiaľ ide o trestný 
čin podľa čl. 213 ods. 2 Trestného zákona okresný súd zbavil sťažovateľa viny na tom základe, 
že obvinenie z trestného činu vychádzalo zo skutku, za ktorý bolo sťažovateľovi vznesené 
obvinenie z priestupku. Okresný súd ďalej uznal sťažovateľa vinným za útok na verejného 
činiteľa podľa čl. 319 Trestného zákona.324 Zároveň uznal sťažovateľa vinným zo spáchania 
trestného činu podľa čl. 318 ods. 1 Trestného zákona.325 Dňa 15. Apríla 2003 Krajský súd 
Voronež potvrdil rozsudok Okresného súdu. Európsky súd pre ľudské práva posudzoval 
charakter obvinenia z priestupku, ktoré ruská vnútroštátna úprava klasifikovala ako 
administratívne. Súd dospel k záveru, že obvinenie malo trestný charakter v zmysle Dohovoru 
a Protokolu. 

Súd zistil, že pokiaľ išlo o výroky o odsúdení podľa čl. 318 a 319 Trestného zákona, 
rozhodnutie vychádzalo zo skutkovo a časovo oddeleného konania obvinenia. Na druhej 
strane obvinenie za výtržníctvo podľa čl. 213 Trestného zákona bolo sťažovateľovi vznesené 
na podklade rovnakých skutočností ako tých, ktoré tvoria základ pre jeho odsúdenie podľa čl. 
158 zákona o správnych deliktoch.  

Súd uviedol, že priestupok výtržníctva vymedzený v zákone o správnych deliktoch 
a trestný čin výtržníctva podľa Trestného zákona mali rovnaké základné prvky, menovite 
narušenie verejného poriadku. Súd preto dospel k záveru, že sťažovateľ bol stíhaný pre trestný 
čin, za ktorý už bol odsúdený predtým. 

Svoje závery preveril súd spomenutými troma prístupmi k posudzovaniu aplikácie 
záruky „nie dvakrát v tej istej veci“. Prvý sa zameriava na totožnosť správania protiprávne 
konajúceho subjektu, bez ohľadu na formálnu zákonnú klasifikáciu (idem factum). Príkladom 
je rozhodnutie vo veci GRADINGER v. RAKÚSKO326. V tomto prípade bol sťažovateľ trestne 
stíhaný za trestný čin zabitia a zároveň postihnutý v správnom konaní za vedenie motorového 
vozidla pod vplyvom alkoholu. Súd zistil, že hoci označenia, charakter a účel dvoch činov boli 
odlišné, došlo k porušeniu čl. 4 Protokolu č. 7, pretože obe rozhodnutia vychádzali vychádzať 
z rovnakého správania sťažovateľa. 

Druhý prístup vychádza z premisy, že správanie žalovaného, ktoré dalo podnet k 
trestnému stíhaniu je rovnaké, avšak to isté konanie môže zakladať viacero trestných činov 
posudzovaných v samostatných konaniach. Uvedená doktrína bola vyvinutá Súdom v prípade 
OLIVEIRA v. ŠVAJČIARSKO327,v ktorom bola sťažovateľka postihnutá za nesplnenie si 

                                                 
323 Sťažovateľ mal dňa 4. januára 2002 na policajnej stanici klásť odpor verejnému činiteľovi 
a narušiť verejný poriadok. Na policajnej stanici mal podať vysvetleniu ku konaniu svojho 
známeho Ms P., ktorý vstúpil do uzavretej vojenskej oblasti Voronež-45. Sťažovateľ mal zjavne 
porušiť verejný poriadok, vyjadriť jasný nedostatok rešpektu a ostentatívne predvádzať 
nemravnosti pred prítomnými policajtmi. Nemal reagovať na zákonné výzvy na upustenie od 
porušovania verejného poriadku. Mal sa pokúsiť opustiť priestory útvaru, aktívne klásť odpor 
a mariť riadny chod úradu. Podľa ruských orgánov teda sťažovateľ konal úmyselne, vyjadril 
jasný dešpekt sprevádzaný hrozbou násilia a toto jeho konanie bolo možné posúdiť ako 
konanie podľa čl. 213 ods. 2 písm. b) Trestného zákona. Voči uskutočnené oznámenie pre 
podozrenie zo spáchania priestupku. Následne bol transportovaný do budovy Okresného súdu 
a počas cesty sa mal v aute vyhrážať za vznesenie obvinenia z priestupku.  
324 Súd zistil, že sťažovateľ sa mal vyhrážať policajtovi, zatiaľ čo tento vypracovával oznámenie 
o spáchaní priestupkov podľa v čl. 158 a 165 zákona o správnych deliktoch vo svojej kancelárii 
na policajnej stanici. Výpoveď policajta na tento účel bola výpoveďami ostatných policajtov, 
ktorí boli prítomní v kancelárii na policajnej stanici. 
325 Na základe výpovedí policajtov a výpovede priateľky sťažovateľa Okresný súd zistil, že po 
spísaní oznámenia o spáchaní priestupku, boli sťažovateľ a jeho priateľka vzatí do policajného 
vozidla V aute mal sťažovateľ pokračovať vo vyhrážaní a hroziť policajtovi smrťou po 
prepustení z detencie. Tieto hrozby mal polivajt považovať za reálne najmä s ohľadom na 
sťažovateľovu násilnú históriu. 
326 Sťažnosť č. 15963/90, rozhodnutie zo dňa 09.09.1994 
327 Sťažnosť č. 25711/94, rozhodnutie zo dňa 30.07.1998 
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povinnosti technickej kontroly na vozidle a následne zo spôsobenia ujmy na zdraví z 
nedbanlivosti. Jej auto sa otočilo na druhú stranu cesty zasahujúc jedno auto a kolidujúc 
s druhým autom, ktorého vodič utrpel vážne poranenia. Súd zistil, že skutočnosti daného 
prípadu boli typickým príkladom jediného konania zakladajúceho zodpovednosť za viaceré 
činy, keďže čl. 4 protokolu č. 7 zakazuje stíhanie dvakrát za ten istý trestný čin. Podľa názoru 
Súdu, hoci by bolo viac v súlade so zásadou riadneho výkonu spravodlivosti, ak by odsudzujúci 
rozsudok vo vzťahu k obidvom činom vyhlásil jeden súd v jednom konaní, skutočnosť, že boli 
uskutočnené dve konania, nebola rozhodujúca. Skutočnosť, že samostatné činy, dokonca aj 
tam, kde boli súčasťou jedného protiprávneho konania, boli prejednané rôznymi súdmi, 
nezakladala porušenie čl. 4 Protokolu č. 7, najmä, keď sankcie neboli navzájom kumulované. 
V nadväzujúcom prípade GOKTAN v. FRANCÚZSKO328 Súd tiež rozhodol, súlade s čl. 4 
protokolu č. 7, pretože jedno protiprávne správanie sťažovateľa, za ktoré bol odsúdený, 
predstavovalo dva osobitné činy, a to dovez drog a colný priestupok nezaplatenia colnej 
pokuty. Rovnako Súd postupoval v prípadoch GAUTHIER v. FRANCÚZSKO329 a ONGUN v. 
TURECKO330. 

Tretí prístup zdôrazňuje tzv. „podstatné prvky“ dvoch činov. V prípade FRANZ 
FISCHER v. RAKÚSKO331 Súd toleroval vedenie trestného stíhania pre dva trestné činy na 
základe jedného protiprávneho správania. Uvedený postup toleruje aj čl. 4 Protokolu č. 7. 
Avšak vzhľadom na to, že by bolo nezlučiteľné s týmto ustanovením stíhať alebo trestať 
sťažovateľa pre trestné činy, ktoré boli len "zanedbateľne rôzne", Súd rozhodol, že je potrebné 
skúmať, či tieto činy vykazujú rovnaké "podstatné prvky". Aj v uvedenom prípade sa sťažovateľ 
odvolával na vedenie správneho konania pre priestupok vedenia motorového vozidla pod 
vplyvom alkoholu a súčasne vedenie trestného stíhania pre usmrtenie z nedbanlivosti, pričom 
sťažovateľ si stav vylučujúci vedenie motorového vozidla navodil sám. Tieto činy mali podľa 
Súdu zhodné „podstatné prvky“, v čom Súd zároveň videl rozpor s čl. 4 Protokolu č. 7. 

Súd zdôraznil, že šlo o dva činy, ktoré sa neprekrývali v bezvýznamnom rozsahu, 
a preto tu neexistoval dôvod pre vedenie dvoch konaní voči sťažovateľovi. Podľa názoru 
autora nebolo možné stíhať sťažovateľa samostatne za každý čin, pokiaľ skutok vedenia 
motorového vozidla bol súčasťou skutku usmrtenia z nedbanlivosti. Ten istý prístup 
rozhodovacej činnosti Súdu nasledoval v prípadoch W. F. v. RAKÚSKO332 a SAILER v. 
RAKÚSKO333, pretože oba prípady boli založené na skutkovo zhodných podmienkach. 

Čo vlastne chcel Súd uvedenými prístupmi k riešeniu problému povedať? Kľúčovou je 
otázka výkladu pojmu „čin“ v čl. 4 Protokolu č. 7. Aplikácia tohto pojmu v kontexte uvedeného 
ustanovenia Protokolu nemôže ospravedlňovať príklon k reštriktívnemu prístupu. Pravidlo 
zdôrazňuje, že Dohovor sa musí interpretovať a uplatňovať takým spôsobom, ktorý realizuje 
zakotvené práva prakticky a efektívne, nie teoreticky a iluzórne. 

 

2.4 Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci „A. a B.“ proti Nórsku 

Jedným z posledných rozhodnutí ESĽP, ktoré reflektuje aplikáciu princípu „ne bis in 
idem“ je rozhodnutie A a B proti Nórsku, č. 24130/11 a č. 29758/11, zo dňa 15. 11. 2016. Toto 
rozhodnutie je označované za prelomové ohľadne výkladu zásady „ne bis in idem" pri daňo-
vých trestných činoch s tým, že ide aj o určitú zmenu v doterajšej rozhodovacej činnosti ESĽP. 
Rozhodnutie potvrdzuje, že sankcie za spáchanie daňového správneho deliktu majú povahu 
trestu a preto sa na ne vzťahuje zásada „ne bis in idem.“  

ESĽP posudzoval prípad, v ktorom boli sťažovatelia ako daňové subjekty dvakrát  
potrestaní za to isté protiprávne konanie. Sťažovateľom plynul z cudziny príjem vo výške 
12.600.000 EUR. Tento príjem nebol vykázaný v ich daňových priznaniach. Sťažovatelia si 
však neoprávnene znížili daňovú povinnosť vo výške 3.600.000 EUR. Následne bolo voči nim 
v roku 2007 začaté trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania daňového podvodu. V roku 

                                                 
328 Sťažnosť č. 33402/96, Rozhodnutie zo dňa 02. júla 2002 
329 Sťažnosť č. 61178/00, Rozhodnutie zo dňa 24. júna 2003 
330 Sťažnosť č. 15737/02, Rozhodnutie zo dňa 10. októbra 2006 
331 Sťažnosť č. 37950/97, Rozhodnutie zo dňa 29. mája 2001 
332 Sťažnosť č. 38275/97, Rozhodnutie zo dňa 30. mája 2002 
333 Sťažnosť č. 38237/97, Rozhodnutie zo dňa 06. júna 2002 
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2008 začali konanie voči sťažovateľom aj finančné orgány v režime administratívneho 
konania. Finančné orgány vychádzali z dôkazov získaných v trestnom konaní. Ešte v roku 
2008 bolo v správnom konaní uložené sťažovateľom daňové penále vo výške 30% daňového 
nedoplatku. V trestnom konaní boli sťažovatelia v roku 2009 právoplatne odsúdení za 
spáchanie daňového podvodu na trest odňatia slobody v trvaní 1 rok. Daňové penále ako aj 
vymeranú daň uhradili ešte pred konečným rozhodnutím súdu v trestnom konaní. Pred ESĽP 
sa domáhali rozhodnutia, ktorým by tento súd vyslovil, že druhé odsúdenie za to isté konanie 
porušilo pravidlo „ne bis in idem“. ESĽP však odmietol uvedenú argumentáciu a jeden zo 
sudcov Veľkého senátu pripojil k rozhodnutiu odlišné stanovisko.  

ESĽP v podstate uviedol, že vedenie dvoch konaní, t. j. daňového a trestného konania, 
spolu s možnosťou kombinovať rôzne sankcie, teda tresty ukladané tak v trestnom ako aj da-
ňovom konaní, bolo pre sťažovateľov predvídateľné. Tí si museli byť vedomí, že reálne 
prichádza do úvahy paralelne trestné stíhanie a uloženie daňovej sankcie. V kontexte 
primeranosti trestu argumentoval ESĽP zohľadnením daňovej sankcie pri ukladaní trestu 
odňatia slobody. ESLP uzatvoril, že napriek tomu, že boli uložené dva rôzne tresty v dvoch 
rôznych typoch konaní, existovala medzi nimi dostatočne silná väzba materiálna ako aj 
časová, aby mohli byť považované za formálnu časť všeobecného systému sankcií podľa 
nórskeho právneho systému. Účelom správnej sankcie bolo predovšetkým odradiť daňové 
subjekty od uvádzania nesprávnych a neúplných daňových priznaní, pričom účelom trestného 
odsúdenia bolo potrestanie dodatočného prvku konania sťažovateľov spočívajúcom 
v úmyselnom podvodnom konaní.334  

Na toto rozhodnutie reagoval aj Najvyšší súd Českej republiky v rozhodnutí sp. zn. 15 
Tdo 832/2016 zo dňa 4. 1. 2017. Tento súd rovnako potvrdil, že daňové penále uložené 
v daňovom konaní za nesplnenie povinností tvrdených právoplatným rozhodnutím správneho 
orgánu, má povahu trestnej sankcie sui generis. Preto je potrebné na uvedený inštitút aplikovať 
čl. 4 ods. 1 Protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Daňové 
konanie a trestné stíhanie pre skutok spočívajúci v tom, že nesplnenie daňovej povinnosti 
vykazovalo popri platobnom delikte, významnom v oblasti správneho trestania, znaky 
trestného činu skrátenia, poplatku a podobnej povinnej platby podľa § 240 Trestného 
zákonníka Českej republiky, sú konaniami o totožnom skutku. To platí za situácie, že subjekt 
tohto trestného činu a daňový subjekt je totožná fyzická osoba. Právoplatné rozhodnutie, 
ktorým sa končí jedno zo súbežne či postupne vedeného daňového a trestného konania, ktoré 
sú konaniami trestnoprávnej povahy v zmysle tzv. Engel kritérií, nevytvára prekážku veci 
rozhodnutej s účinkami „ne bis in idem“, pokiaľ medzi daňovým konaním a trestným konaním 
existuje nielen dostatočne úzka vecná súvislosť, ale súčasne aj súvislosť časová. 

K významným faktorom pre určenie, či existuje dostatočne úzka vecná súvislosť, patria 
nasledovné skutočnosti:  

- Či obe samostatné konania sledujú vzájomne sa doplňujúci cieľ,  
- Či  sa obe konania týkajú nielen in abstracto, ale zároveň aj in concreto, rôznych 

aspektov daného protiprávneho konania,  
- Či je kombinácia daných konaní predvídateľným dôsledkom toho istého konania, 

a to tak právne, ako aj fakticky,  
- Či sú obe konania vedené takým  spôsobom, ktorým sa v maximálnej možnej 

miere zabrání opakovanému zhromažďovaniu a hodnoteniu dôkazov  
- Či sa sankcia uložená v jednom konaní zohľadní aj v konaní druhom, a to tak, 

aby bol jednotlivec nebol vystavený nadmernej záťaži 
 

Znamená to, že v rámci individualizácie stanovenia trestnej sankcie je potrebné brať do 
úvahy sankciu ukladanú v daňovom konaní a jej úhradu. Súd preto musí pri stanovovaní druhu 
trestu a jeho výmery prihliadať na právoplatné rozhodnutie finančného orgánu o povinnosti 
uhradiť penále z dorubenej dane a v odôvodnení rozhodnutí vysvetliť, ako túto okolnosť 

                                                 
334 K tomu bližšie pozri: Šamko, P.: A. a B. proti Nórsku - prelom vo výklade zásady ne bis in 
idem pri daňových trestných činoch (dostupné na webe: 
http://www.pravnelisty.sk/clanky/a530-a-a-b-proti-norsku-prelom-vo-vyklade-zasady-ne-bis-
in-idem-pri-danovych-trestnych-cinoch; 14. 6. 2017, 10:10 hod.). 
 

http://www.pravnelisty.sk/clanky/a530-a-a-b-proti-norsku-prelom-vo-vyklade-zasady-ne-bis-in-idem-pri-danovych-trestnych-cinoch
http://www.pravnelisty.sk/clanky/a530-a-a-b-proti-norsku-prelom-vo-vyklade-zasady-ne-bis-in-idem-pri-danovych-trestnych-cinoch
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zohľadnil. Časová súvislosť musí byť dostatočne tesná, aby jednotlivcovi poskytla ochranu 
pred neistotou, prieťahmi a predlžovaním konania. Čím je spojitosť v čase slabšia, tím väčšie 
nároky je potrebné klásť na objasnenie a odôvodnenie prieťahov vo vedení konania, za ktoré 
môže štát niesť zodpovednosť. 

Objavujú sa názory toto rozhodnutie ESLP zrejme definitívne znamená možnosť uložiť 
napríklad za skrátenie dane, či daňový podvod dva tresty, tak v trestnom konaní uložiť trest 
ako aj v daňovom konaní uložiť daňovú sankciu (čo je v zmysle Dohovoru taktiež trest) a to za 
to isté konanie, ktorého sa dopustil ten istý subjekt. Ďalšia použiteľnosť záverov rozhodnutia 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 Tdo/3/2011 zo dňa 10.05.2011 je preto podľa 
niektorých zástupcov teórie a právnej praxe otázna. 335 
 
 
3 ZÁVER 

Argumentácia Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade A. B. proti Nórsku 
predstavuje prielom v doterajšej judikatúre. Uvedené rozhodnutie je založené na teórii vecnej 
a časovej súvislosti daňovej sankcie a trestu uloženého podľa trestného práva. Pritom 
podstatné znaky protiprávneho konania vymedzeného daňovými predpismi a predpismi 
trestného práva sa v uvedenom prípade zhodujú. Záruka „ne bis in idem“ a doktrína „res 
iudiciata“ mali už od svojich počiatkov v rímskom práve slúžiť ochrane jednotlivca 
a zabezpečovať presadenie princípu právnej istoty. Pojem „Predvídateľnosť trestania“ podľa 
nášho názoru nebol v rámci daného prípadu použitý správne, ale práve naopak na ťarchu 
jednotlivca. Právoplatnosť ako inštitút by mal slúžiť ochrane jednotlivca, a to aj v oblasti 
trestania verejnoprávnych deliktov, pretože predstavuje aj prvok záruky „ne bis in idem“.  
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Abstract: In the contribution, the author deals with the decision-making process of the 

Constitutional Court of the Slovak Republic in relation to the cassation decisions of the general 
courts in the administrative judiciary. It points to inconsistency in the decision-making process, 
in particular in the procedural rejection of complaints in the framework of their preliminary 
hearing. 
 
Abstrakt: V príspevku sa autor zaoberá rozhodovacou činnosťou Ústavného súdu Slovenskej 

republiky vo vzťahu ku kasačným rozhodnutiam všeobecných súdov v správnom súdnictve. 
Poukazuje na nejednotnosť v rozhodovacej činnosti, najmä pri procesnom odmietaní sťažností 
v rámci ich predbežného prerokovania.   
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o sťažnostiach fyzických a právnických osôb 
 

 
1 ÚVOD 

Ústavný súd svoju právomoc pri prieskume rozhodnutí súdov alebo iných štátnych 
orgánov na základe sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len 
„ústava“) stabilne definuje ako inštitucionálny mechanizmus „ultima ratio“, nastupujúci až „v 
prípade nefunkčnosti všetkých ostatných orgánov verejnej moci, ktoré sa na ochrane 
ústavnosti podieľajú“ (napr. III. ÚS 149/04, IV. ÚS 135/05). Poukazuje pritom na princíp 
subsidiarity právomoci ústavného súdu podľa § 53 ods. 1 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii 
Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“). Z uvedenej ultimatívnosti zásahov 
ústavného súdu v prípade tzv. individuálnych sťažností fyzických a právnických osôb 
smerujúcich proti rozhodnutiam súdov a iných štátnych orgánov prirodzene vyplýva výlučná 
orientácia ústavnosúdneho prieskumu na rozhodnutia, ktoré už nadobudli právoplatnosť. Táto 
je explicitne vyjadrená v čl. 127 ods. 1 ústavy, podľa ktorého sťažnosť môže podať fyzická 
osoba alebo právnická osoba, ktorá tvrdí, že právoplatným rozhodnutím, opatrením alebo iným 
zásahom sa porušili jej základné práva alebo slobody, ak o ochrane týchto základných práv a 
slobôd nerozhoduje iný súd. V zásade totožný text je možné nájsť v § 49 zákona o ústavnom 
súde. Z citovaných ustanovení vyplýva, že rozhodnutie, ktoré ešte nenadobudlo právoplatnosť 
ústavný súd nepreskúmava a sťažnosti v takýchto prípadoch odmieta pre nedostatok 
právomoci.  

V rámci takto vymedzenej právomoci ústavného súdu sú predmetom prieskumu zo 
strany ústavného súdu aj právoplatné kasačné, teda zrušujúce rozhodnutia.   

 
2 KASAČNÉ ROZHODNUTIA PRESKÚMAVANÉ ÚSTAVNÝM SÚDOM 

V súvislosti s rozhodovaním subjektov verejnej správy zjavne najčastejšie namietaným 
porušením základných práv a slobôd sťažovateľov je porušenie čl. 46 ods. 1 ústavy resp. čl. 6 
ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“). S 
ohľadom na znenie čl. 46 ods. 2 ústavy zaručujúceho súdny prieskum rozhodnutí verejnej 
správy všeobecnými súdmi, z ktorého nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí týkajúcich 
sa základných práv a slobôd, ústavný súd v súčasnosti v rámci individuálnych sťažností 
prakticky vôbec nepreskúmava priamo rozhodnutia orgánov verejnej správy resp. správnych 
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orgánov, ale až rozhodnutia správnych súdov vydané v rámci súdneho prieskumu v správnom 
súdnictve.  

 
Z tohto dôvodu, pokiaľ uvažujeme v súvislostiach rozhodovacej činnosti ústavného 

súdu o kasačných rozhodnutiach, jedná sa vo vzťahu k verejnej správe najmä o tieto druhy 
rozhodnutí:   

a/ rozhodnutie krajského súdu, ktorým bolo v rámci súdneho prieskumu zrušené 
rozhodnutie (rozhodnutia) vydané v správnom konaní; 

b/ rozhodnutie odvolacieho súdu resp. v súčasnosti kasačného súdu, ktorým bolo 
potvrdené zrušujúce rozhodnutie krajského súdu; 

c/ rozhodnutie odvolacieho resp. kasačného súdu, ktorým bolo zrušené rozhodnutie 
krajského súdu. 

 
V prípade rozhodnutia uvedeného ad a/ prichádza prieskum zo strany ústavného súdu 

do úvahy jedine za predpokladu, ak proti rozhodnutiu krajského súdu síce podľa súčasnej 
právnej úpravy § 459 Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) bola kasačná sťažnosť 
prípustná, avšak kasačným súdom bola procesne odmietnutá. V prípade, ak by bola 
zamietnutá podľa § 461 ako nedôvodná, ústavný súd by rozhodnutie súdu prvého stupňa 
neskúmal z dôvodu nedostatku právomoci (s poukazom na princíp subsidiarity), keďže 
napadnuté prvostupňové rozhodnutie bol príslušným preskúmať iný súd a tento aj meritórny 
prieskum realizoval.  

 
Prieskum rozhodnutia vydaného krajským súdom v správnom súdnictve by v prípade 

procesného odmietnutia kasačnej sťažnosti ako mimoriadneho opravného prostriedku 
prichádzal do úvahy na základe primeranej aplikácie rozsudku Európskeho súdu pre ľudské 
práva (ďalej len „ESĽP“) z 12. 11. 2002 vo veci Zvolský a Zvolská verzus Česká republika 
(sťažnosť č. 46129/99, body 51, 53 a 54) týkajúceho sa dovolania v civilnom procese. V zmysle 
tohto rozhodnutia, plne reflektovaného v rozhodovacej činnosti ústavného súdu, ústavný súd 
v prípade odmietnutia dovolania sťažovateľa najvyšším súdom z dôvodu jeho procesnej 
neprípustnosti považuje dvojmesačnú lehotu na podanie sťažnosti podľa § 53 ods. 3 zákona 
o ústavnom súde za zachovanú aj voči rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktoré bolo napadnuté 
neúspešným dovolaním. Ústavný súd teda preskúmava aj rozhodnutie, voči ktorému síce bol 
uplatnený mimoriadny opravný prostriedok v rámci všeobecného súdnictva, avšak tento 
prostriedok bol procesne neprípustný a  teda na základe jeho uplatnenia nedošlo k 
meritórnemu prieskumu napadnutého rozhodnutia. V prípade jednostupňového súdneho 
prieskumu v rámci správneho súdnictva je, s ohľadom na charakter kasačnej sťažnosti ako 
mimoriadneho opravného prostriedku smerujúceho voči právoplatnému rozhodnutiu krajského 
súdu, možné uvažovať o možnostiach primeranej aplikácie vyššie zmieneného postupu na 
vzťah „krajský súd – kasačný súd.“  

Aplikácia rozhodovacej praxe uplatňovanej v prípadoch procesného odmietnutia 
dovolania v civilnom procese však nebude prichádzať do úvahy automaticky a pri každom 
procesnom odmietnutí kasačnej sťažnosti kasačným súdom. V tejto súvislosti sa už ústavný 
súd v uznesení sp. zn. II. ÚS 271/2018 vyjadril, že síce spravidla považuje lehotu na podanie 
ústavnej sťažnosti proti rozhodnutiu krajského súdu v správnom súdnictve za zachovanú aj 
vtedy, ak kasačný súd odmietne kasačnú sťažnosť (§ 459 SSP), avšak nie v prípadoch 
odmietnutia kasačnej sťažnosti pre oneskorenosť jej podania či nedostatku náležitosti alebo z 
iných obdobných dôvodov, napríklad v prípade zastavenia kasačného konania pre späťvzatie 
kasačnej sťažnosti sťažovateľom (§ 460 SSP). Pokiaľ totiž má sťažovateľ k dispozícii v podobe 
kasačnej sťažnosti účinný prostriedok nápravy na ochranu jeho základných práv a slobôd, na 
ktorého použitie je oprávnený podľa osobitných predpisov, avšak nevyužije ho zákonom 
predpísaným spôsobom, nemôže ústavný súd považovať za splnenú podmienku využitia 
opravných prostriedkov pred podaním ústavnej sťažnosti podľa § 53 ods. 1 zákona o ústavnom 
súde. 

S ohľadom na uvedené je možné očakávať, že prípadov, kedy ústavný súd pristúpi k 
meritórnemu prieskumu kasačných rozhodnutí krajských súdov v správnom súdnictve bude v 
praxi minimum. 
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Pokiaľ ide o kasačné rozhodnutia sub b/ a c/, ich prieskum limituje ústavný súd 
definovaním základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy ako práva 
„výsledkového“. Z pohľadu ústavného súdu to znamená, že tomuto základnému právu musí 
zodpovedať proces ako celok. Ústavný súd tiež opakovane zdôraznil, že v rámci konania o 
sťažnosti preskúmava len právoplatné rozhodnutia, ktorými sa konanie právoplatne skončilo 
(napr. IV. ÚS 254/2011). Podľa názoru ústavného súdu je neakceptovateľné, aby „napĺňanie 
úsilia o spravodlivé súdne konanie príslušným všeobecným súdom nahradzoval ústavný súd 
svojím vstupovaním a ingerenciou do dosiaľ meritórne neskončeného konania. Ústavný súd 
môže urobiť zásah na ochranu ústavou alebo kvalifikovanou medzinárodnou zmluvou 
garantovaných práv sťažovateľa až vtedy, keď už ostatné orgány verejnej moci nemajú 
možnosť namietaný protiústavný stav napraviť“ ( napr. IV. ÚS 322/09, IV. ÚS 270/2013).  

Z uvedených názorov ústavného súdu teda vyplýva, že formálne právoplatné kasačné 
rozhodnutia, ktoré však majú za následok pokračovanie konania pred všeobecnými súdmi 
alebo pred správnymi orgánmi, ústavný súd v intenciách namietaného práva na spravodlivé 
konanie alebo základného práva na súdnu ochranu preskúmava v zásade iba výnimočne. 
Vlastnou judikatúrou ústavný súd definoval kritériá tejto výnimočnosti, keď vyslovil, že 
predpokladom pre záver o porušení základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy je také 
porušenie, ktoré „nie je napraviteľné alebo odstrániteľné činnosťou všeobecného súdu pred 
začatím konania alebo v konaní vo veci samej, resp. ktoré nemožno napraviť procesnými 
prostriedkami, ktoré sú obsiahnuté v procesných predpisoch“ ( napr. I. ÚS 148/03, III. ÚS 
355/05, II. ÚS 307/06).  

 
Ústavný súd preskúmava právoplatné kasačné rozhodnutia, ktorými nedošlo k 

meritórnemu skončeniu veci samej v prípade, ak napadnuté rozhodnutie je spôsobilé výrazne 
a už nezvratným (nereparovateľným) spôsobom zasiahnuť do ústavou alebo kvalifikovanou 
medzinárodnou zmluvou garantovaných základných práv alebo slobôd sťažovateľa. K 
preskúmaniu kasačného rozhodnutia potom môže dôjsť len v prípade extrémneho vybočenia 
z pravidiel upravujúcich súdne konanie, k čomu by mohlo dôjsť najmä „na základe takej 
interpretácie a aplikácie príslušných ustanovení zákona, ktorá by v sebe zahŕňala črty svojvôle“ 

(napr. I. ÚS 213/2017, III. ÚS 541/2015).  
Uvedené predstavuje základnú, východiskovú podmienku prieskumu právoplatného 

kasačného rozhodnutia. Pri naplnení tejto podmienky prichádza prieskum do úvahy aj z 
dôvodu, že by vznesená námietka už nemohla byť uplatnená neskôr (napr. IV. ÚS 195/2010), 
prípadne by sa negatívny dôsledok extrémneho vybočenia z pravidiel musel zároveň 
vzťahovať na výsledok konania a nebolo by ho možné korigovať v ďalšom procesnom postupe 
alebo v opravných konaniach (napr. IV. ÚS 322/09). Prieskum tiež ústavný súd pripúšťa, ak je 
sťažnosťou napadnuté právoplatné rozhodnutie, ktorým sa skončila určitá časť konania alebo 
ktorým sa riešila iba určitá parciálna procesná otázka, ktorá sa už v ďalšom konaní riešiť 
nebude (napr. IV. ÚS 331/2018).  

Ústavný súd prieskum pripustil aj v prípadoch, ak procesným rozhodnutím 
všeobecného súdu došlo k porušeniu ústavnoprocesných práv účastníkov konania (napr. III. 
ÚS 46/2013). Ústavný súd svoj postoj odôvodňuje tým, že odmietnutím preskúmania 
ústavnosti postupu odvolacieho (v našom prípade primerane aj kasačného) súdu a napravenia 
jeho pochybenia tohto druhu „by bol účastník vystavený v konaní nasledujúcom postupu súdu 
prvého stupňa viazaného právnym názorom odvolacieho súdu vysloveným v konaní, ktoré bolo 
poznačené porušením ústavnoprocesných práv jeho účastníka. Nebola by účinnou ochrana 
poskytovaná základným právam a slobodám fyzických a právnických osôb ústavným súdom, 
ak by ústavný súd nemohol zasiahnuť a následky porušenia základných práv a slobôd 
odstrániť prv, ako skončí konanie vo veci konečným rozhodnutím, navyše nevyhnutne 
akceptujúcim právny názor vyslovený odvolacím súdom v jeho rozhodnutí postihnutom vadou 
spočívajúcou v porušení ústavnoprocesných práv účastníkov takéhoto konania“ (napr. III. ÚS 
249/2016). 

 
V súhrne je teda možné konštatovať, že ústavný súd je pri meritórnom prieskume 

rozhodnutí kasačnej povahy skôr zdržanlivý a za štandardným postupom je v týchto prípadoch 
skôr procesné odmietnutie sťažností smerujúcich proti kasačným rozhodnutiam v rámci 
predbežného prerokovania. Judikatúru ústavného súdu je v tomto smere možné označiť za 
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stabilizovanú a jednotnú. V čom však jednota rozhodovacej činnosti ústavného súdu chýba je 
dôvod, pre ktorý sťažnosti v takýchto prípadoch odmieta.  

 
3 SPÔSOBY ROZHODOVANIA ÚSTAVNÉHO SÚDU V PRÍPADOCH ODMIETNUTIA 

SŤAŽNOSTÍ SMERUJÚCICH PROTI PRÁVOPLATNÝM KASAČNÝM 
ROZHODNUTIAM 

Podľa  § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde ústavný súd môže v rámci predbežného 
prerokovania uznesením bez ústneho pojednávania odmietnuť návrhy vo veciach, na ktorých 
prerokovanie nemá Ústavný súd právomoc (odmietnutie pre nedostatok právomoci), návrhy, 
ktoré nemajú náležitosti predpísané zákonom, neprípustné návrhy alebo návrhy podané 
niekým zjavne neoprávneným, ako aj návrhy podané oneskorene a návrhy, ktoré sú zjavne 
neopodstatnené. 

 
Pokiaľ z uvedenej skupiny dôvodov „odfiltrujeme“ bezdiskusné prípady odmietnutia pre 

oneskorenosť, nedostatok predpísaných náležitostí či aj návrhy podané zjavne neoprávnenou 
osobou prichádza do úvahy odmietnutie sťažnosti   

- pre nedostatok právomoci, 
- pre neprípustnosť, 
- pre zjavnú neopodstatnenosť. 
 
V rozhodovacej praxi ústavného súdu môžeme identifikovať uplatnenie všetkých 

zmienených dôvodov odmietnutia sťažnosti vo vzťahu ku kasačným rozhodnutiam. Čo je do 
istej miery paradoxné je to, že rozdielne dôvody odmietnutia (nezriedka aj vo vzájomnej 
kombinácii) ústavný súd argumentuje citáciou v zásade totožnej, vyššie zmienenej judikatúry.  

 
3.1 Nedostatok právomoci /princíp subsidiarity/ 

Princípu subsidiarity sme venovali pozornosť už v predošlej časti príspevku a jeho 
bezprostredné vyjadrenie môžeme nájsť v znení čl. 127 ods. 1 „ ...ak o ochrane týchto práv a 
slobôd nerozhoduje iný súd“ či § 49 zákona o ústavnom súde „ ...ak o ochrane týchto 
základných práv a slobôd nerozhoduje iný súd.“ Nedostatok právomoci ústavného súdu je tiež 
nepochybne v prioritnom postavení voči ostatným, do úvahy prichádzajúcim dôvodom 
odmietnutia sťažnosti.  

Ústavný súd v prípadoch, kedy prieskum kasačného rozhodnutia odmieta pre 
nedostatok právomoci poukazuje na skutočnosť, že po vydaní napadnutého kasačného 
rozhodnutia konanie na všeobecných súdoch pokračuje a teda sťažovateľ sa môže domáhať 
ochrany svojich práv v konaní pred súdom (alebo správnym orgánom), ktorému bola vec 
vrátená na ďalšie konanie. Ústavný súd v týchto súvislostiach poukazuje na predčasnosť 
podanej sťažnosti (napr. III. ÚS 691/2017, III. ÚS 626/2015). Sťažovateľ sa teda ochrany 
svojich základných práv alebo slobôd môže resp. bude môcť domôcť využitím jemu 
dostupných a účinných prostriedkov nápravy pred iným (všeobecným) súdom (napr. I. ÚS 
22/03, II. ÚS 349/08).  

Nedostatok právomoci ústavného súdu teda vyplýva zo skutočnosti, že v jeho veci stále 
prebieha konanie pred všeobecnými súdmi, ktoré prednostne majú právomoc konať 
a poskytnúť ochranu sťažovateľom namietaným základným právam a slobodám. 

 
3.2 Neprípustnosť 

Podľa § 53 ods. 1 zákona o ústavnom súde sťažnosť nie je prípustná, ak sťažovateľ 
nevyčerpal opravné prostriedky alebo iné právne prostriedky, ktoré mu zákon na ochranu jeho 
základných práv alebo slobôd účinne poskytuje a na ktorých použitie je sťažovateľ oprávnený 
podľa osobitných predpisov.  

Odmietnutie sťažnosti smerujúcej voči kasačnému rozhodnutiu z dôvodu 
neprípustnosti predstavuje asi najčastejšie formulovaný dôvod odmietnutia. Ústavný súd 
v zásade v týchto prípadoch argumentuje rovnako ako v prípadoch, kedy sťažnosť odmieta 
pre nedostatok právomoci, dôraz však kladie na skutočnosť, že sťažovateľ bude mať možnosť 
po skončení konania hájiť svoje práva využitím riadnych či mimoriadnych opravných 
prostriedkov v správnom konaní resp. v konaní pred správnym súdom, či po právoplatnom 
skončení konania v správnom súdnictve opätovne prostredníctvom kasačnej sťažnosti aj pred 
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najvyšším súdom. Nezriedka sa v týchto prípadoch poukazuje aj na skutočnosť, že 
sťažovateľovi v zásade nič nebude brániť podať opätovne aj sťažnosť ústavnému súdu (napr. 
II. ÚS 826/2016).  

 
3 Zjavná neopodstatnenosť 

Ústavný súd zjavnú neopodstatnenosti sťažnosti definoval judikatúrou pomerne 
precízne. O zjavnej neopodstatnenosti sťažnosti možno podľa názoru ústavného súdu hovoriť 
vtedy, ak „namietaným postupom orgánu verejnej moci nemohlo dôjsť k porušeniu toho 
základného práva, ktoré označil sťažovateľ, pre nedostatok vzájomnej príčinnej súvislosti 
medzi napadnutým postupom tohto orgánu a základným právom, porušenie ktorého sa 
namietalo, ale aj vtedy, ak v konaní pred orgánom verejnej moci vznikne procesná situácia 
alebo procesný stav, ktoré vylučujú, aby tento orgán porušoval uvedené základné právo, 
pretože uvedená situácia alebo stav takú možnosť reálne nepripúšťajú“ (napr. IV. ÚS 16/04, I. 

ÚS 264/2011).  
Medzi ďalšie dôvody zjavnej neopodstatnenosti patrí aj „ústavnoprávny rozmer, resp. 

ústavnoprávna intenzita namietaných pochybení, resp. nedostatkov v činnosti alebo 
rozhodovaní príslušného orgánu verejnej moci, posudzovaná v kontexte s konkrétnymi 
okolnosťami prípadu“ (napr. IV. ÚS 362/09, IV. ÚS 62/08). 

Odmietnutie sťažnosti pre jej zjavnú neopodstatnenosť sa teda s ohľadom na potrebu 
vecného prieskumu sťažnostných námietok za účelom preverenia danosti dôvodov 
meritórneho prieskumu blíži meritórnemu preskúmaniu námietok sťažovatelia. Ústavný súd 
v týchto prípadoch napriek tomu, že sa má jednať o neopodstatnenosť „zjavnú“ spravidla 
zaujíma aj pomerne podrobné vysvetľujúce stanovisko k podstatným námietkam sťažovateľa 
a argumentuje, prečo zo sťažnostných tvrdení nevyplýva opodstatnenosť meritórneho 
prieskumu sťažnosti po jej prijatí na ďalšie konanie.  

Pokiaľ ide o prieskum rozhodnutí kasačných, z obsahu relevantných rozhodnutí je 
možné zistiť, že ústavný súd týmto prístupom, a teda relatívne podrobným zaoberaním sa 
sťažnostnými námietkami, reaguje práve na možnosť, že v konkrétnom prípade by mohlo dôjsť 
k zisteniu vyššie uvedených výnimiek, ktoré by odôvodňovali ďalší prieskum napadnutého 
rozhodnutia. V prípade nezistenia týchto výnimiek ústavný súd konštatuje zjavnú 
neopodstatnenosť sťažnosti.  
 
4 ZÁVER 

Nejednotnosť rozhodnutí ústavného súdu pri vymedzení dôvodu odmietnutia sťažnosti 
smerujúcej proti kasačným rozhodnutiam sa na prvý pohľad nejaví ako dobrý signál smerom 
k požiadavke konzistentnosti rozhodovacej činnosti ústavného súdu. Na druhej strane však pri 
hlbšom štúdiu jednotlivých kauzálnych súvislostí vecí posudzovaných ústavným súdom nutne 
dospejeme k záveru, že rozdielny spôsob posudzovania vyplýva primárne zo snahy ústavného 
súdu o čo najprecíznejšie zohľadnenie špecifík jednotlivých prípadov. Inými slovami, zistenú 
nejednotnosť je možné pripísať skôr snahe ústavného súdu o pootvorenie dverí pre prieskum 
právoplatných kasačných rozhodnutí aj v prípadoch, kedy by strohým formálnym poukázaním 
na právny predpis bolo možné dospieť k relatívne jednoduchému procesnému odmietnutiu 
sťažnosti bez hlbšej analýzy jej obsahu a potenciálnej dôvodnosti. Táto skutočnosť sa azda 
najmarkantnejšie prejavuje v prípadoch, keď ústavný súd v odôvodnení svojho uznesenia 
venuje pozornosť skutočnostiam, ktoré by mohli zakladať ústavne relevantný dôvod na 
realizáciu meritórneho prieskumu na základe vyššie zmienených výnimiek. V prípade, ak 
s ohľadom na uvedené skutočnosti ústavný súd dospeje k záveru o zjavnej neopodstatnenosti 
sťažnosti, bolo by zrejme vhodné vyhnúť sa nadbytočným konštatovaniam tvrdiacim, že po 
skončení kasáciou „oživeného“ konania nebude sťažovateľovi v zásade nič brániť v tom, aby 
svoju (hoc aj totožnú) argumentáciu prezentoval v novej sťažnosti adresovanej ústavnému 
súdu. Pokiaľ totiž ústavný súd vo vzťahu k prednesenej argumentácii už zaujal stanovisko o jej 
„zjavnej“ neopodstatnenosti, takéto odporúčanie pôsobí zavádzajúco (napr. III. ÚS 306/2018, 
II. ÚS 149/2017). 
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Abstract: The article is devoted to the relationship between legal certainty established by the 

decisions issued by the public authorities and the possibility of annulation of these decisions 
by the courts. The author concludes that an unlawful decision issued by a public authority 
cannot create a legal certainty for its addressees and annulation of such a decisions cannot 
affect legal certainty in the proper sense.  
 
Abstrakt: Príspevok je venovaný vzťahu právnej istoty nastolenej rozhodnutiami vydanými pre 

ich adresátov orgánmi verejnej správy a možnosti jej narušovania, v rámci preskúmavania 
zákonnosti takýchto právoplatných rozhodnutí súdmi. Autor dospieva k záveru, že nezákonné 
rozhodnutie orgánu verejnej správy, ktoré po nadobudnutí právoplatnosti vytvára pre jeho 
adresátov právnu istotu v rozpore so zákonom, nie je právnou istotou vo vlastnom zmysle 
slova a preto neexistuje prekážka pre jeho zrušenie.  
 
Keywords: legal certainty, decision, court, annulation, public authority  
 
Kľúčové slová: právna istota, rozhodnutie, súd, zrušenie, orgán verejnej správy  
 
1  ÚVOD  

Pre moderné demokratické a právne štáty je typická deľba moci v štáte a to tak 
horizontálna, ako aj vertikálna. Rozdelenie štátnej moci v týchto líniách nijakým spôsobom 
nenarušuje jej jednotu, ktorá pramení zo zdroja moci štátu, ktorým je ľud. Cieľom takejto deľby 
moci je zabránenie jej kumulácii a zneužitiu. Deľba moci v štáte prakticky znamená rozdelenie 
úloh medzi rôzne orgány verejnej moci, pričom nejde o deľbu moci narušujúcu jednotu jej 
prameňa (zdroja), či jej suverenitu (nezávislosť).  

Za účelom zabránenia zneužitia moci v štáte bola v politickej a právnej filozofii 
vytvorená prepracovaná teória deľby moci, ktorá je postavená na viacerých zásadách, ako sú 
oddelenosť mocí; nezávislosť mocí; nezlučiteľnosť mocí; samostatnosť mocí; nezodpovednosť 
mocí a tiež (a najmä) rovnováha mocí. Práve zásada rovnováhy mocí je kľúčovou vo vzťahu 
k problematike skúmanej v tomto príspevku. Podstatou predmetnej zásady deľby moci je, že 
žiadna zo zložiek mocí nie je schopná prijať definitívne rozhodnutie bez kooperácie, či 
konkurencie s inou zložkou moci. I keď pôvodný záver amerických federalistov bol bezpochyby 
zameraný na vzťah medzi mocami v horizontálnej rovine, vertikálny rozmer nemožno 
opomenúť.  
V centre pozornosti nášho príspevku je verejná správa, ktorá je prejavom realizácie výkonnej 
moci v štáte. Jej zložkami sú štátna správa, samospráva a ostatná verejná správa, pričom 
prostredníctvom výkonu verejnej správy sú zabezpečované najrozmanitejšie funkcie štátu. 
Orgány štátnej správy a orgány územnej, ako aj záujmovej samosprávy v rámci výkonu 
verejnej moci vydávajú rôzne druhy právnych aktov individuálnej, ako aj normatívnej povahy, 
pri vydávaní ktorých sú viazané ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami 
spadajúcimi pod režim čl. 7 Ústavy SR a zákonmi (a pri výkone štátnej správy aj podzákonnými 
predpismi). Verejná správa je teda súčasťou výkonnej moci ako jednej zo zložiek moci v štáte, 
ktorá v rámci realizácie svojich úloh nevyhnutne podlieha konkurencii s inými zložkami moci. 
V prípade analyzovanom v tomto príspevku je to konkurencia moci súdnej, ktorá v rámci 

                                                 
336 Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantu VEGA č. 1/0686/18 „Prieskum 

právoplatných individuálnych správnych aktov v kontexte právnej istoty a spravodlivosti“ 
udeleného Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
a Slovenskej akadémie vied. 
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inštitútu správneho súdnictva preskúmava zákonnosť individuálnych právnych aktov orgánov 
verejnej správy.337 

Z názvu príspevku je zrejmé, že príspevok nie je zameraný na analýzu vzťahu medzi 
jednotlivými zložkami moci, ale jeho cieľom je analýza vzťahu medzi právnou istotou adresátov 
individuálnych právnych aktov vydávaných orgánmi verejnej správy pri jej výkone (pri správe 
vecí verejných) a možnosťou preskúmavaniach týchto aktov v rámci správneho súdnictva. 
V akej relácii je zákonnosť postupu a rozhodnutia orgánu verejnej správy a princíp právnej 
istoty nastolený právoplatným rozhodnutím orgánu verejnej moci? Deľba moci v štáte je iba 
jednou z premenných, ktorá skúmaný vzťah umožní lepšie pochopiť.  
 
2  PRINCÍP PRÁVNEJ ISTOTY A INDIVIDUÁLNE PRÁVNE AKTY VYDANÉ ORGÁNMI 

VEREJNEJ SPRÁVY  

Pojem istota vyjadruje určitosť, nespornosť, bezpečnosť, a teda stav, v ktorom sa 
môžeme na niečo či niekoho spoľahnúť a dôverovať.338 Vo vzťahu k právu ide o určitosť, 
nespornosť a dôveru v právo, pričom vo vzťahu k rozhodovacej činnosti  orgánov verejnej 
správy ide o stav, v rámci ktorého možno najmä predvídať postupnosť ich procesných krokov 
a tiež výsledok konania pred nimi, ktorý sa prejaví v ich rozhodnutí, predovšetkým výrokovej 
časti. V relácii k skúmanej problematike, možno zjednodušene povedať, že právna istota 
vyjadruje stav, v ktorom sa určitá osoba (fyzická či právnická) môže spoľahnúť, že ak bude 
postupovať podľa platnej právnej úpravy, bude jej poskytnutá ochrana zo strany orgánov 
verejnej správy a na druhej strane, v prípade, ak určitá osoba poruší príkaz alebo zákaz 
stanovený právnou normou, tak sankcia, ktorá jej bude uložená, bude primeraná a jej uloženie 
bude riadne a presvedčivo zdôvodnené.  

Princíp právnej istoty sa v rozhodovacej činnosti orgánov verejnej správy prejavuje 
najmä v jeho subprincípe, ktorým je predvídateľnosť rozhodnutí. Predvídateľnosť rozhodnutí 
znamená, že skutkovo a právne obdobné prípady majú byť posudzované a rozhodované 
rovnako, a ak niet predchádzajúcej rozhodovacej praxe, potom sa má postupovať tak, aby bola 
naplnená nielen litera zákona, ale aby sa naplnil predovšetkým jeho zmysel (účel) a myšlienka 
racionálneho zákonodarcu stojaca za jeho prijatím. Predvídateľné je také rozhodnutie, 
ktorému predchádza predvídateľný úradný postup pri konaní a rozhodovaní. Cieľom 
tohto subprincípu je predchádzanie arbitrárnosti a ľubovôli.339 Účastníci konania by 
nemali byť zaskočení právnym posúdením veci orgánom verejnej správy 
(nepredvídateľnou interpretáciou hmotného práva pri objasňovaní právnej skutkovej 
podstaty daného prípadu). Rovnako by nemali byť zaskočení takým postupom orgánu 
verejnej správy, ktorý nemá oporu v predvídateľnom právnom postupe, ktorý nie je v 
súlade s procesným právom a jeho pravidlami.340 Tomoszek uvádza, že 
v demokratickom a právnom štáte sa žiadny orgán verejnej moci nesmie pohybovať 
mimo medze stanovené zákonom v podobe jeho právomoci a pôsobnosti, pričom ďalej 
konštatuje, že k porušeniu princípu právnej istoty dôjde nielen vtedy, keď orgán 
verejnej moci bude konať spôsobom, ktorý zákon nepredvída, ale aj vtedy, ak síce bude 
konať spôsobom, ktorý zákon predvída, ale bude pritom sledovať účel, ktorý nie je 
zákonom aprobovaný.341 Nad rámec uvedeného je teda nutné, aby orgány verejnej moci 
vo svojej činnosti nielen doslovne a kŕčovito dodržiavali doslovné znenie právnych 

                                                 
 
337 Normatívne právne akty nie sú v centre pozornosti tohto príspevku, i keď za určitých 
okolností sa v rámci správneho súdnictva môže preskúmavať aj ich zákonnosť a v prípade 
preneseného výkonu štátnej správy aj súlad s podzákonnými predpismi (pokiaľ ide 
o normatívne právne akty orgánov územnej samosprávy podľa § 357 a nasl. zákona č. 
162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku). 
338 Porovnaj: http://www.slex.sk/index.asp  
339 Porovnaj: Tomoszek, M.: Podstatné náležitosti demokratického právního státu. Praha : 
Leges, 2015, str. 87.  
340 Napr.: nerešpektovanie rovnosti účastníkov konania; protokolácia vyjadrení účastníkov 
konania v rozpore s ich prejavom a pod.  
341 Tomoszek, M.: Podstatné náležitosti demokratického právního státu. Praha : Leges, 2015, 
str. 82.  

http://www.slex.sk/index.asp
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predpisov, ale za účelom zabezpečenia právnej istoty musia vo svojej rozhodovacej 
činnosti sledovať aj účel právnych noriem.  

Okrem toho nemožno, v súvislosti s princípom právnej istoty, opomenúť, že činnosť 
orgánov verejnej správy musí byť pri jej výkone primeraná z hľadiska času, v rámci ktorého 
orgán verejnej správy koná o žiadosti (žiadosti, či návrhu) určitej osoby či o uložení sankcie za 
porušenie práva. Princíp právnej istoty je teda nevyhnutne spojený aj s efektívnou činnosťou 
orgánov verejnej správy pri plnení úloh spoločnosti a štátu, ktoré im v rámci zodpovednosti za 
ich plnenie boli zverené. Takýto záver zdôraznil aj Najvyšší súd SR v rozsudku vo veci sp. zn. 
10Sžak/1/2018 zo dňa 28.02.2018, v ktorom uviedol, že: „K imanentným znakom právneho 
štátu v zmysle článku 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky patrí aj princíp právnej istoty, ktorý 
je spolu s princípom spravodlivosti znakom materiálneho právneho štátu. Princíp právnej istoty 
vyjadruje požiadavku na jasnosť, určitosť a stálosť rozhodnutí orgánov verejnej moci, ako aj 
požiadavku na ich presadzovanie zákonom ustanoveným spôsobom v primeranom čase.“  

 
Z charakteru právneho štátu možno vyvodiť legitímnu požiadavku, že každý sa môže 

spoľahnúť na to, že mu štátna moc dopomôže k realizácii jeho subjektívnych nárokov a nebude 
mu v ich uplatnení brániť. Stabilitu práva, právnu istotu jednotlivca a v konečnom dôsledku tiež 
mieru dôvery občanov v právo a v inštitúcie právneho štátu ako také, preto ovplyvňuje i to, 
akým spôsobom orgány aplikujúce právo pristupujú k výkladu právnych noriem. V tejto 
súvislosti možno dať do pozornosti rozhodnutie Ústavního soudu ČR vo veci sp. zn. IV. ÚS 
690/01, v ktorom tento súd uviedol, že: „Ke znakům právního státu a mezi jeho základní 
hodnoty patří neoddělitelně princip právní jistoty (čl. 1 odst. l Ústavy), jehož nepominutelným 
komponentem je nejen předvídatelnost práva, nýbrž i legitimní předvídatelnost postupu orgánů 
veřejné moci v souladu s právem a zákonem stanovenými požadavky. Tato předvídatelnost 
postupu orgánů veřejné moci je vyjádřením maximy, na základě níž se lze v demokratickém 
právním státě spolehnout na to, že ve své důvěře v platné právo nikdo, tj. fyzická či právnická 
osoba, nebude zklamán. Pouze takto předvídatelné chování naplňuje v praxi fungování 
materiálně chápaného demokratického právního státu a vylučuje prostor pro případnou 
svévoli. Obsah citovaných ustanovení, totiž že státní moc lze uplatnit jen v případech, mezích 
a způsoby, které stanoví zákon, nelze totiž chápat jako volnou úvahu státních orgánů, zda tak 
učiní či nikoliv, ale naopak jako povinnost uplatňovat tuto moc (zákonem stanoveným 
způsobem) tam, kde je to nezbytné (k tomuto srov. nález ve věci sp. zn. IV. ÚS 488/01 ze dne 
11. 7. 2002, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 27, nález č. 85), neboť 
podřízení státní moci v obou těchto směrech svrchovanosti zákona tvoří základ právního 
státu.“  
 

Pokiaľ ide o rozhodnutia orgánov verejnej správy a princíp právnej istoty, tento vzťah 
má (s ohľadom na vyššie uvedené) nevyhnutne viacero dimenzií. Prvý rozmer tohto vzťahu sa 
týka procesného postupu orgánu verejnej správy342; druhý rozmer sa týka spôsobu 
interpretácie a aplikácie práva orgánmi verejnej správy343, výsledkom ktorého je vydanie 
rozhodnutia vo veci; tretí rozmer sa týka dĺžky konania, ktorá nesmie byť neprimeraná a štvrtý 
rozmer sa týka právnej istoty založenej právoplatným rozhodnutím orgánu verejnej správy.  

                                                 
342 Procesnoprávne vady konania môžu spočívať najmä v tom, že:  

- rozhodnutie je vydané na základe neúčinného právneho predpisu alebo orgánom 
ktorý na to nebol oprávnený;  

- je nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť alebo pre nedostatok dôvodov;  
- orgán verejnej správy nedostatočne zistil skutkový stav;  
- je vydané v rozpore s administratívnym spisom alebo v ňom nemá oporu;  
- došlo k podstatnému porušeniu ustanovení o konaním (Porovnaj: Baricová, J., Fečík, 

M., Števček, M., Filová, A. a kol.: Správny súdny poriadok. Komentár. Bratislava : C. 
H. Beck, 2018, str. 359).   

343 Nesprávna aplikácia ustanovení hmotného práva môže spočívať najmä v tom, že orgán 
verejnej správy vec nesprávne právne posúdil (najmä, ak je v rozpore s účelom sledovaným 
zákonodarcom pri prijatí konkrétnej právnej úpravy aplikovateľnej v individuálne posudzovanej 
veci).  
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Kým prvé tri rozmery boli načrtnuté už vyššie a súvisia s činnosťou orgánu verejnej správy 
pred vydaním a v súvislosti s vydaním rozhodnutia, štvrtý rozmer je viazaný na právnu istotu 
adresátov rozhodnutí orgánov verejnej správy po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 
takéhoto orgánu. Tento rozmer však nevyhnutne súvisí s tromi predošlými. Vo vzťahu 
k postupu orgánu verejnej správy, tento musí byť v súlade so zákonom a zároveň musí byť 
efektívny a hospodárny, a to tak z hľadiska časového, ako aj ekonomického. V prípade, ak 
orgány verejnej správy ignorujú procesné práva účastníkov konaní alebo spôsobujú prieťahy 
v konaniach, či vykonávajú nadbytočné dôkazy, ktoré nemôžu žiadnym spôsobom prispieť 
k objasneniu veci, nemôže byť reč o naplnení princípu právnej istoty účastníkov týchto konaní.  
Rovnako tak arbitrárne rozhodnutia, nesprávna interpretácia a aplikácia právnych noriem, 
formalistický výklad práva bez ohľadom na hľadanie účelu a zmyslu právnej úpravy, vedú 
k narušovaniu princípu právnej istoty účastníkov.  

Ak na základe vyššie uvedených pochybení dôjde k vydaniu rozhodnutia a odvolací 
orgán procesné pochybenia, či nesprávne právne závery spojené s interpretáciou a aplikáciou 
právnych noriem na určitý skutkový stav nezvráti, výsledkom je nastolenie formálnej právnej 
istoty založenej na právnej neistote z materiálneho hľadiska. Tento paradox nie je v oblasti 
výkonu verejnej správy ničím výnimočným a súvisí s množstvom rozhodnutí orgánov verejnej 
správy, ktoré sú súdmi v rámci preskúmavania zákonnosti zrušované. Na jednej strane tak 
orgány verejnej správy nastoľujú stav právnej istoty svojimi právoplatnými rozhodnutiami, pre 
ktoré je charakteristická ich záväznosť a relatívna nezmeniteľnosť, na strane druhej súdy túto 
istotu nastolenú právoplatnými rozhodnutiami orgánov verejnej správy narušujú tým, že tieto 
rozhodnutia majú možnosť podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku, 
zrušiť a tým aj spochybniť právnu istotu nastolenú orgánmi verejnej správy.  

Záväznosť rozhodnutia spojená s jeho právoplatnosťou znamená, že rozhodnutie 
vytvára pre jeho adresátov hmotné právo, a teda majú možnosť využiť oprávnenie (subjektívne 
právo), ktoré im zo záväzného rozhodnutia vyplýva, alebo musia (pod hrozbou prípadnej 
exekúcie) splniť povinnosti, ktoré im rozhodnutie ukladá. Nezmeniteľnosť právoplatného 
rozhodnutia potom znamená, že rozhodnutie už nie je možné preskúmať riadnymi opravnými 
prostriedkami, a teda malo by vytvárať medzi stranami právny stav, ktorý nie je možné zvrátiť. 
Napriek právoplatnosti, možno v súvislosti s rozhodnutiami orgánov verejnej správy hovoriť o 
ich nezmeniteľnosti, ktorá je do značnej miery relativizovaná. Právoplatné rozhodnutie orgánu 
verejnej správy totiž môže byť zrušené spravidla hneď viacerými spôsobmi. Môže ísť o využitie 
postupov podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, a to 
napr. v súvislosti s obnovou konania či preskúmaním rozhodnutia mimo odvolacieho konania; 
o využitie dozoru prokurátora podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších 
predpisov, v rámci ktorého prokurátor môže podať protest proti rozhodnutiu orgánu verejnej 
správy, prípadne možno využiť aj iné nástroje. Jedným z najčastejšie uplatňovaných nástrojov 
preskúmavania právoplatných rozhodnutí orgánov verejnej správy je ich preskúmavanie súdmi 
na základe a podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku. Rozdiel oproti 
ostatným spôsobom preskúmavania právoplatných rozhodnutí spočíva v tom, že v tomto 
prípade ide o prieskum súdny, ktorý je vlastným naplnením zásady rovnováhy mocí, keď súdy 
majú možnosť zvrátiť (preskúmať) rozhodnutie orgánov verejnej správy.  
 
3  SPRÁVNE SÚDNICTVO A PRÁVNA ISTOTA  

Správne súdnictvo predstavuje špecifický typ činnosti štátu, v ktorej súdny orgán 
posudzuje zákonnosť činnosti orgánov verejnej správy. Zmyslom existencie správneho 
súdnictva je najmä preskúmavanie zákonnosti aktov orgánov verejnej správy a v prípade, ak 
je porušenie zákona zistené, súdy tieto akty obvykle zrušujú a zaväzujú orgány verejnej 
správy, aby ich zmenili (kasačný princíp).344 Napriek skutočnosti, že jednotlivé modely 
správneho súdnictva sa medzi štátmi líšia a neexistuje ani jednotná (univerzálna) koncepcia 
a ani definícia správneho súdnictva, dá sa skonštatovať, že správne súdnictvo predstavuje 
jednu zo základných inštitucionálnych bŕzd súdnej moci voči moci výkonnej. „Správne 
súdnictvom má svoj nesporný ústavnosprávny aspekt. Jeho konštituovanie a fungovanie je 
špecifickým indikátorom „dospelosti“ demokratického zriadenia a jeho ústavného zakotvenia. 

                                                 
344 Porovnaj Klíma, K.: Teorie veřejné moci (vládnutí). 2., přepracované a doplněné vydání, 
Praha : ASPI, a.s., 2006, str. 325.  
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Zavedením správneho súdnictva totiž štát vyjadruje zámer „ochraňovať občanov (i korporácie) 
pred sebou samým. Táto kontrola štátu štátom môže byť efektívna len pri dôslednej realizácii 
trojdelenia štátnej moci. Inak povedané, kontrola exekutívy nezávislým a nestranným súdom 
je súčasťou systému bŕzd a protiváh, ktorý zabezpečuje rovnováhu medzi zákonodarnou, 
výkonnou a súdnou mocou. To znamená, že správne súdnictvo je vyjadrením kontroly 
výkonnej moci je fungujúci model správneho súdnictva súčasne aj prvkom ochrany 
menšinového politického názoru, resp. protikorupčným nástrojom.“345  

Z uvedeného je teda zrejmé, že správne súdnictvo predstavuje dôležitý prvok 
v systéme deľby moci v rámci demokratického a právneho štátu, pričom jeho úloha spočíva 
najmä v ochrane jednotlivcov (fyzických a právnických osôb) pred nezákonným postupom 
a rozhodovaním orgánov verejnej moci. Podstatou deľby moci v demokratickom a právnom 
štáte je spolupráca, súčinnosť, ale aj kontrola medzi mocami, ktorá umožňuje napraviť chyby, 
ktorých sa niektorá zo zložiek moci dopustila, pričom súdna moc ako moc reprezentovaná 
odborníkmi má v tomto systéme nezastupiteľné miesto.346  

Existencia inštitútu správneho súdnictva je žiaduca a potrebná. Na druhej strane, 
správne súdy výkonom svojej právomoci, v rámci ktorej preskúmavajú zákonnosť rozhodnutí 
orgánov verejnej správy, zasahujú do právnej istoty adresátov týchto rozhodnutí. 
V podmienkach Slovenskej republiky súdy preskúmavajú právoplatné rozhodnutia orgánov 
verejnej správy, voči ktorým nie je možné podať riadny opravný prostriedok. Správne súdy 
teda preskúmavajú záväzné a nezmeniteľné rozhodnutia, ktorými orgány verejnej správy 
vytvorili pre účastníkov konania stav právnej istoty ohľadom ich práv a povinností. Napriek 
tomu, že správne súdnictvo predstavuje „brzdu“ v systéme deľby moci, ktorá je uplatňovaná 
voči orgánom verejnej správy, správne súdy by mali pristupovať k zrušovaniu právoplatných 
rozhodnutí orgánov verejnej správy opatrne.  

Nie každé porušenie zákona, nesprávny úradný postup, či iné pochybenie orgánu 
verejnej správy je totiž legitímnym dôvodom pre zrušenie rozhodnutia správnym súdom. 
V prípade, ak dôjde ku konfliktu medzi nezákonnosťou rozhodnutia (prípadne postupu, ktorý 
predchádzal jeho vydaniu) orgánu verejnej správy a právnej istoty jeho adresátov, ktorým 
z neho vyplývajú práva a povinnosti, vynára sa otázka, či dať prednosť zákonnosti alebo 
právnej istote. Je zrejmé, že právna istota v nezákonnosti (dosiahnutá cestou porušenia 
objektívneho práva) nemôže obstáť. Istota v nezákonnosti je totiž logickým nezmyslom. Vo 
svojej podstate ide o vzťah právnej istoty v zákonnosti a právnej istoty v nezákonnosti. 
Nezákonné rozhodnutie orgánu verejnej správy síce po nadobudnutí právoplatnosti vytvára 
pre jeho adresátov právnu istotu, avšak v rozpore so zákonom, v ktorom mali tieto subjekty 
istotu pred jeho vydaním. Právna istota v nezákonnosti logicky nemôže byť právnou istotou vo 
vlastnom zmysle slova. Nie každá nezákonnosť však zakladá na strane adresáta rozhodnutia 
orgánu verejnej správy právnu neistotu. Nezákonnosť rozhodnutia, ktorá nemá vplyv na 
výsledok rozhodnutia, neovplyvňuje ani právnu istotou jeho adresátov. Rozhodnutie orgánu 
verejnej správy by malo byť teda správnym súdom pre nezákonnosť zrušené len v takom 
prípade, ak porušenie práva malo za následok nesprávne alebo nepreskúmateľné 
rozhodnutie, prípadne, ak boli postupom orgánu verejnej správy porušené procesné predpisy 
v takom rozsahu, že nie je možné zistiť, či je rozhodnutie správne alebo preskúmateľné (napr. 
odopretie postavenie účastníka v konaní pred orgánom verejnej správy). V prípade, ak 
porušenie zákona orgánom verejnej správy je takého charakteru, že zrušenie právoplatného 
rozhodnutia nemôže mať vplyv na výsledok konania alebo ak by zmena rozhodnutia bola iba 
nepatrná, nie je narušovanie princípu právnej istoty správnym súdom potrebné. Obdobné 
závery možno nájsť aj v komentári k zákonu č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku, 
v ktorom jeho autori uvádzajú, že: „Správny súd zamietne žalobu i v prípade, ak síce zistí vadu 
konania pred orgánom verejnej správy, avšak táto nemala na zákonnosť napadnutého 
rozhodnutia alebo opatrenia vplyv.“347 V tomto prípade teda možno hovoriť o zákonnosti stricto 

                                                 
345 Baricová, J., Fečík, M., Števček, M., Filová, A. a kol.: Správny súdny poriadok. Komentár. 
Bratislava : C. H. Beck, 2018, str. 19.  
346 Porovnaj: Tomoszek, M.: Podstatné náležitosti demokratického právního státu. Praha : 
Leges, 2015, str. 90.  
347 Baricová, J., Fečík, M., Števček, M., Filová, A. a kol.: Správny súdny poriadok. Komentár. 
Bratislava : C. H. Beck, 2018, str. 938.  
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sensu a o zákonnosti largo sensu. Dôvodom pre zrušenie rozhodnutia je teda nezákonnosť 
stricto sensu, ktorá má alebo môže mať (napr. v prípade nepreskúmateľného rozhodnutia) 
vplyv na právnu istotu adresátov rozhodnutia orgánu verejnej správy, a teda zrušenie 
rozhodnutia môže spôsobiť jeho zmenu.  
 

Okrem toho je nutné dať do pozornosti aj skutočnosť, že zmyslom existencie správneho 
súdnictva je ochrana jednotlivcov (fyzických a právnických osôb) pred nezákonnými 
rozhodnutiami orgánov verejnej správy. Zrušenie právoplatných rozhodnutí orgánov verejnej 
správy súdmi teda prichádza do úvahy iba v prípade porušenia práva v neprospech 
jednotlivcov a nie v prípade, ak štát nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym procesným 
postupom poškodí sám seba. V takomto prípade by síce mohlo byť vydané nezákonné 
rozhodnutie, avšak súd by nemal možnosť zrušiť ho. Na tomto mieste možno dať do pozornosti 
rozhodnutie Ústavného súdu SR vo veci sp. zn. III. ÚS 502/2015 zo dňa 06.10.2015, v ktorom 
vyslovil názor, že: „Správne súdnictvo je primárne prostriedkom ochrany subjektívnych práv 
adresáta výkonu verejnej správy v jej najrôznejších podobách. Len sekundárne je kritériom 
poskytovania tejto ochrany zákonnosť verejno-mocenských aktivít verejnej správy. Inými 
slovami, správne súdnictvo v systéme právneho štátu nemá slúžiť naprávaniu nezákonnosti 
vo verejnej správe bez akéhokoľvek zreteľa na dopad eventuálne zistenej nezákonnosti na 
subjektívno-právnu pozíciu dotknutého. Účelom správneho súdnictva nie je náprava 
nezákonnosti vo verejnej správe, ale účinná ochrana subjektívnych práv fyzickej osoby alebo 
právnickej osoby, voči ktorej je verejná správa v jednotlivom prípade vykonávaná.“  

 
 
4  ZÁVER  

V príspevku bola pozornosť venovaná vzťahu právnej istoty nastolenej rozhodnutiami 
vydanými pre ich adresátov orgánmi verejnej správy a možnosti jej narušovania v rámci 
preskúmavania zákonnosti takýchto právoplatných rozhodnutí súdmi podľa zákona č. 
162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku. Napriek skutočnosti, že s právoplatnosťou 
rozhodnutí orgánov verejnej správy sa ich adresátom vytvára právo, ktoré je záväzné 
a nezmeniteľné, súdy majú možnosť tieto rozhodnutia (za splnenia zákonom stanovených 
podmienok) zrušiť a vrátiť orgánom verejnej správy na ďalšie konanie a rozhodnutie s cieľom 
odstrániť porušenia právnych predpisov, ktorého sa tieto orgány dopustili v súvislosti 
s vydaním zrušeného rozhodnutia.  

Možno konštatovať, že nie každé porušenie zákona, nesprávny úradný postup, či iné 
pochybenie orgánu verejnej správy je dôvodom pre zrušenie rozhodnutia správnym súdom. 
Opačný záver by popieral aj princíp proporcionality pri výkone verejnej moci – výkone 
právomoci konkrétnych orgánov. Dôvod na zrušenie rozhodnutia orgánu verejnej správy 
súdom je daný vtedy, ak nezákonnosť v postupe alebo v rozhodnutí orgánu verejnej správy 
má za následok právnu neistotu jeho adresáta či adresátov, nakoľko bolo vydané v dôsledku 
porušenia práva. Predmetný vzťah možno vidieť ako vzťah právnej istoty v zákonnosti 
a právnej istoty v nezákonnosti. Nezákonné rozhodnutie orgánu verejnej správy, ktoré po 
nadobudnutí právoplatnosti vytvára pre jeho adresátov právnu istotu v rozpore so zákonom, 
nie je právnou istotou vo vlastnom zmysle slova. Nezákonnosť rozhodnutia, ktorá nemá vplyv 
na výsledok rozhodnutia, neovplyvňuje ani právnu istotou jeho adresátov a v takomto prípade 
nie je nutné a ani vhodné rozhodnutie orgánu verejnej správy súdom zrušovať. Rozhodnutie 
(individuálny právny akt) orgánu verejnej správy by malo byť správnym súdom pre 
nezákonnosť zrušené len v takom prípade, ak porušenie práva malo za následok nesprávne 
alebo nepreskúmateľné rozhodnutie, prípadne, ak boli postupom orgánu verejnej správy 
porušené procesné predpisy v takom rozsahu, že nie je možné zistiť, či je rozhodnutie správne 
alebo preskúmateľné (napr. odopretie postavenie účastníka v konaní pred orgánom verejnej 
správy). V prípade, ak porušenie zákona orgánom verejnej správy je takého charakteru, že 
zrušenie právoplatného rozhodnutia nemôže mať vplyv na výsledok konania alebo ak by 
zmena rozhodnutia bola iba nepatrná, nie je narušovanie princípu právnej istoty správnym 
súdom potrebné.  
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Abstract: The Corps of the Prison and Guard is a special type of public administration body, 

whose nature, existence and the regime itself are primarily addressed by internal regulations. 
In the contribution, the author points out the particularities of the individual decision-making 
procedures, competencies, or personal powers in the case of decisions taken in the Corps of 
the Prison and Court Guard. 
 
Abstrakt: Zbor väzenskej a justičnej stáže predstavuje osobitný druh orgánu verejnej správy, 

ktorého charakter, existencia, ako aj samotný režim riešia prioritne interné predpisy. Autorka 
v príspevku poukáže na osobitosti jednotlivých rozhodovacích postupov, kompetencie, či na 
personálne právomoci vo veci rozhodnutí prijatých v Zbore väzenskej a justičnej stráži. 
 
Keywords: legal regulation, decision, decision-making process, Corps of the Prison and Court 

Guard 
 
Kľúčové slová: právna úprava, rozhodnutie, rozhodovací proces, Zbor väzenskej a justičnej 

stráže 
 
 
1 ÚVOD 

Zbor väzenskej a justičnej stráže predstavuje v zmysle zákona č.4/2001 Z. z. o Zbore 
väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „Zákon o Zbore 
väzenskej a justičnej stráže“) ozbrojený bezpečnostný zbor plniaci úlohy na úseku výkonu 
väzby, výkonu trestu odňatia slobody, ochrany objektov zboru, súdov prokuratúry, či 
detenčného ústavu, ako aj v ich okolí.348 

Nakoľko sa jedná o veľmi špecifický zbor, ktorého činnosť je zameraná na ochranu 
spoločnosti pred osobami, ktoré páchajú protiprávnu činnosť, ako aj zároveň na ich nápravu, 
bude tejto premise podliehať aj celková činnosť v Zbore väzenskej a justičnej stráže. 

Jednou z osobitostí je aj vydávanie rozhodnutí vo veciach Zboru väzenskej a justičnej 
stráže, ktoré taktiež podlieha osobitnému režimu. 

Oprávnenie vydávať určité rozhodnutia podlieha výlučne subjektom, ktorým táto 
činnosť vyplýva jednak z príslušných právnych predpisov, ako aj interných noriem. 

Medzi základné dokumenty, ktoré sa zaoberajú uvedenou problematikou patrí: 
- Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže, 
- Zákon č. 73/1998 Zb. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 

informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky 
a Železničnej polícií v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „Zákon 
o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, 
Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polícií“) 

- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 26. júna 2006, ktorou 
sa vydáva Poriadok výkonu väzby č. 437/2006 Z. z., 

                                                 
348 Zákon č.4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže  znení neskorších právnych 
predpisov, § 1 písm. a) – d). 
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- Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
právnych predpisov, 

- Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- Rozkaz Ministra spravodlivosti č. 1/2017, ktorým sa vydáva Organizačný poriadok 
Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, 

- Rozkaz Ministra spravodlivosti č. 19/2014, ktorým sa ustanovuje rozsah 
personálnej právomoci a príslušnosť nadriadených konať a rozhodovať vo veciach 
služobného pomeru príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže. 

 
2 ROZHODNUTIE 
 Rozhodnutia správnych orgánov predstavujú „rozhodnutia vydané nimi v správnom 
konaní, ako aj ďalšie rozhodnutia, ktoré zakladajú, menia alebo zrušujú oprávnenia a 
povinnosti fyzických alebo právnických osôb alebo ktorými môžu byť práva, právom chránené 
záujmy alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb priamo dotknuté.“349 

Samotné vydanie rozhodnutia podlieha rozhodovaciemu procesu. Ten, rovnako ako 
v prípade každého rozhodnutia, musí spĺňať určité obsahové a formálne náležitosti. „Každá 
forma rozhodnutia má svoje vlastnosti a používa sa v iných situáciách v rámci rozhodovacieho 
procesu, aj pre iné oblasti právnej úpravy. Pre jednotlivé rozhodnutia je ich forma typická, 
pričom jej určenie je možné nájsť v procesných predpisoch.“350 
 Takáto forma a obsah však musia byť  súlade platným právnym poriadkom Slovenskej 
republiky. V zmysle Zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej 
polícii je možné uviesť, že: „Rozhodnutie musí byť v súlade s právnymi predpismi, musí 
vychádzať zo skutočného stavu veci a obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. 
V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa tiež uvedie, kto rozhodnutie vydal, dátum vydania 
rozhodnutia a označenie policajta351. Rozhodnutie musí byť podpísané s uvedením hodnosti, 
mena, priezviska a funkcie toho, kto ho vydal, opatrené odtlačkom pečiatky so štátnym znakom 
a oznámené účastníkovi konania vyhlásením alebo doručením. Ak totožnosť príslušníka 
Slovenskej informačnej služby alebo toho, kto rozhodnutie vydal, má zostať utajená, v 
rozhodnutí sa jeho meno a priezvisko neuvádza; táto osoba sa v rozhodnutí označí iným 
vhodným spôsobom.“352 
  
2.1 Rozhodnutia podľa Zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže 

Rozhodnutia podľa Zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže predstavujú špecifickú 
problematiku. Aj napriek skutočnosti, že sa jedná o zákon, ktorým sa Zbor väzenskej 
a justičnej zakladá, a na základe ktorého vzniká, jedná sa zároveň o zákon, ktorý priamo 
nerieši skoro žiadnu problematiku. 

Rozhodnutia vydávané v Zbore väzenskej a justičnej stráže sú v tomto zákone riešené 
v nasledovných problematikách: 

                                                 
349 Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 1Sžr/13/2012 o dňa 
18.07.2012 
350 https://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Vysvetlivky.aspx (online: 
12.11.2018) 
351 V zmysle zákona č. 73/1998 Zb. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, 
Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky 
a Železničnej polícií v znení neskorších právnych predpisov sa každý príslušník Policajného 
zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Slovenskej informačnej služby, ako aj Železničnej 
polície bude nazývať jednotným pojmom policajt. 
352 Zákon č. 73/1998 Zb. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej 
polícií v znení neskorších právnych predpisov, § 241 ods. 1 
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- v osobitných prípadoch použitia ochrannej kukly353 (pri služobnom zákroku v čase 
vzbury, zabránení výtržností, pri úmyselnom poškodzovaní, pri eskorte 
a podobne), 

- pri používaní donucovacích prostriedkov354 (musí byť zachované v písomnej 
podobe, ako zvukový záznam, či ako zvukovo-obrazový záznam). 

 V uvedených problematikách však nie je riešený rozhodovací proces, ani postup 
oprávnených subjektov k rozhodnutiu. Je tam definovaná len možnosť daného subjektu 
k takémuto rozhodnutiu. 

 
2.2 Rozhodnutia podľa Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, 

Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej 
republiky a Železničnej polícií 

 Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, 
Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polícií je v problematike 
rozhodnutí v podstatnej miere rozsiahlejší ako Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže. 
 Tento zákon vo svojom obsahu rieši: 

- možnosť vydania rozhodnutia vo vec prijímacieho konania, 
- vznik služobného pomeru na základe kladného rozhodnutia o prijatí do služobného 

pomeru, 
- rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia, 
- rozhodnutie  o zahladení uloženého disciplinárneho opatrenia, 
- rozhodnutie o pridelení funkčného platu, 
- rozhodnutie o uložení povinnosti zaplatiť náklady na vzdelávanie (v plnej výške, 

ich zníženie, ako aj odpustenie), 
- rozhodnutie o uvoľnení zo služobného pomeru, 
- rozhodnutie o skončení služobného pomeru, 
- rozhodnutie o prepustení zo služobného pomeru, 
- rozhodnutie o neplatnom skončení služobného pomeru. 

 Samostatná časť je venovaná problematike konania vo veciach služobného pomeru, 
ktoré končí vydaním rozhodnutia týkajúceho sa skončenia služobného pomeru príslušníka 
Zboru väzenskej a justičnej stráže. 
 
2.2.1  Rozhodnutie vo veci služobného pomeru príslušníka Zboru väzenskej a justičnej 

stráže 

 Rozhodnutie vydané vo veci služobného pomeru príslušníka Zboru väzenskej 
a justičnej stráže priamo súvisí s celkovým konaním vo veciach služobného pomeru. Jedná sa 
teda o jeho časť, ktorá je výsledkom rozhodovacích procesov v konkrétnych prípadoch 
služobných pomerov. 
 Rozhodnutie oprávneného subjektu v Zbore väzenskej a justičnej stráže bude 
vykonané v súlade so všeobecnými zásadami správneho konania355 a musí obsahovať 
jednotlivé náležitosti rozhodnutia ako takého (formálne a obsahové). 
 V rámci obsahových náležitostí platí, že rozhodnutie obsahuje: 

- výrok: „Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovení právneho 
predpisu, podľa ktorého bolo rozhodnuté. Ak sa v rozhodnutí ukladá povinnosť na 
plnenie, ustanoví sa pre ňu rozsah plnenia a lehota.“356 

                                                 
353 Podľa Zákona č.4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže  znení neskorších 
právnych predpisov, § 21c ods. 1 písm. a) – b) je použitie ochrannej kukly prípustné 
v odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia riaditeľa ústavu. 
354 Použitie donucovacích prostriedkov môže nariadiť veliteľ zakročujúcej jednotky, na mieste 
zákroku však o ch použití môže rozhodnúť aj nadriadený tohto veliteľa. 
355 V prípade Zbore väzenskej a justičnej stráže sa jedná o špecifický orgán verejnej správy, 
ktorý je v rámci hierarchického usporiadania orgánov verejnej správy možno zaradiť do štátnej 
správy, konkrétne medzi verejné zbory. 
356 Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže  znení neskorších právnych 
predpisov, § 241 ods. 2 
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- odôvodnenie: „V odôvodnení rozhodnutia sa uvedie, ktoré skutočnosti boli 
podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený oprávnený orgán pri 
hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na ktorých základe 
rozhodoval.“357 

- poučenie: „Poučenie o odvolaní obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či 
sa možno proti nemu odvolať, v akej lehote a u ktorého oprávneného orgánu.“358 

 Na rozhodnutie sa vzťahujú rovnaké pravidlá, upravujúce účinky vydaného rozhodnutia 
(platnosť, účinnosť a vykonateľnosť), ako je tomu v prípade rozhodnutia iného správneho 
rozhodnuti (ako v prípade rozhodnutia iného správneho orgánu). 
 V nadväznosti na jednotlivé časové úseky, lehoty, či právne následky je možné podanie 
opravného prostriedku (ak to povaha veci povoľuje). 
 
2.2.1.1 Odvolacie konanie 

 Odvolanie, ako riadny opravný prostriedok, je možné podať voči platnému rozhodnutia, 
ktoré však ešte nie je právoplatné. Z uvedeného vyplýva, že na podanie odvolania proti 
rozhodnutiu, ako aj voči rozhodnutiu vo veci služobného hodnotenia, je oprávnný príslušník, 
voči ktorému rozhodnutie smeruje. Lehota na podanie riadneho opravného prostriedku je 15 
dní, od kedy bol s obsahom rozhodnutia príslušník oboznámený. Špecifický prípad tvorí 
odvolanie proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho opatrenia, kde je táto lehota 8 dňová. 
Uvedené lehoty možno predĺžiť, a to v prípade nesprávneho alebo žiadneho poučenia 
o možnosti podania riadneho opravného prostriedku – odvolania voči rozhodnutiu, a to 
maximálne na dobu 3 mesiacov od oboznámenia sa s obsahom rozhodnutia. 
 Odvolanie sa podáva na orgán, ktorý rozhodnutie vydal, a to v písomnej podobe. 
V prípade všeobecného správneho konania platí, že riadne podané odvolanie nadobúda tak 
suspenzívny, ako aj devolutívny účinok. Tu však existuje posun, a to konkrétne v prípade 
suspenzívneho účinku, kde ho podanie odvolania vyvolávať nebude, teda podanie odvolania 
nemá odkladný účinok voči výkonu rozhodnutia. 
 Odkladný účinok však aj napriek tejto skutočnosti bude vyvolávať podanie odvolania 
voči rozhodnutiu: 

- „o uložení disciplinárneho opatrenia, 
- o náhrade škody, 
- proti služobnému hodnoteniu, ktorým bol policajt hodnotený ako nespôsobilý 

vykonávať doterajšiu alebo akúkoľvek inú funkciu, 
- lekárskej komisie, ktorým bola policajtovi určená zdravotná klasifikácia.“359 

 O podanom odvolaní bude rozhodovať orgán, ktorý rozhodnutie vydal ako orgán 1. 
stupňa, a to prostredníctvom autoremedúry (ak odvolaniu vyhovie v plnom rozsahu) alebo 
jemu priamo nadriadený orgán. 
 Priamy nadriadený orgán rozhoduje o odvolaní v lehote 60 dní odo dňa podania 
odvolania. V rozsahu svojich kompetencií je nadriadený orgán oprávnený o podanom odvolaní 
rozhodnúť nasledovne: 

- „Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to 
nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené nedostatky odstráni.“360 

                                                 
357 Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže  znení neskorších právnych 
predpisov, § 241 ods. 3 
358 Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže  znení neskorších právnych 
predpisov, § 241 ods. 4 
359 Zákon č. 73/1998 Zb. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej 
polícií v znení neskorších právnych predpisov, § 242 ods. 6 písm. a) – d) 
360 Zákon č. 73/1998 Zb. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej 
polícií v znení neskorších právnych predpisov, § 243 ods. 3 
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- „Ak sú na to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie 
zamietne a rozhodnutie potvrdí.“361 

- „Odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti oprávnenému orgánu, ktorý ho vydal, 
na nové prerokovanie a rozhodnutie, ak je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti 
alebo hospodárnosti; oprávnený orgán je právnym názorom odvolacieho orgánu 
viazaný.“362 

 
2.2.1.2 Rozklad 

 Vo veciach Zboru väzenskej a justičnej stráže je na vydanie oprávnený rozhodnutia aj 
Minister spravodlivosti Slovenskej republiky ako vrcholný predstaviteľ Zboru väzenskej 
a justičnej stráže. Nakoľko sa jedná o predstaviteľa štátnej správy, ktorý v rámci  usporiadania 
orgánov verejnej správy patrí k popredným predstaviteľom, neexistuje jemu nadriadený orgán. 
Preto rozhodovanie vo veci riadneho opravného prostriedku nebude možné prostredníctvom 
odvolania, ale na uvedené rozhodnutie bude možné použitie iného riadneho opravného 
prostriedku – rozkladu. „Proti rozhodnutiu ministra, ak nejde o rozhodnutie o odvolaní, možno 
podať rozklad. O rozklade rozhoduje minister na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej 
komisie; proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Pre rozklad a konanie o ňom platia 
ustanovenia o odvolaní.“363 
 
2.2.1.3 Obnova konania 

 Obnova konania patrí svojim charakterom medzi mimoriadne opravné prostriedky. 
Jeho použitie prichádza do úvahy v prípade, keď vyjdú na javo nové skutočnosti alebo dôkazy, 
ktoré nebolo možné predložiť orgánu pri rozhodovaní vo veci, nakoľko buď vyšli na javo v čase 
po vydaní rozhodnutia alebo neboli zjavné pred jeho vydaním. 
 Lehota na podanie návrhu na obnovu konania je chápaná v dvoch rovinách: 

- v subjektívnej (lehota je 3 mesačná od momentu zistenia dôvodu na obnovu 
konania), 

- objektívnej (lehota je 3 ročná od momentu nadobudnutia právoplatnosti 
napádaného rozhodnutia). 

 V návrhu na obnov konania sa uvedú všetky dôvody na obnovu konania. Proti 
rozhodnutiu o obnove konania možno podať odvolanie alebo rozklad. „Ak sa dôvod obnovy 
konania týka aj rozhodnutia odvolacieho orgánu, o obnove konania rozhoduje tento orgán; v 
ostatných prípadoch uskutočňuje obnovu konania oprávnený orgán.“364 

 
2.2.1.4 Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania 

 Použitie tohto opravného prostriedku je prípustné v prípade, ak dodatočne vyjde na 
javo skutočnosť, že právoplatné rozhodnutie je v rozpore s právnymi predpismi. V takomto 
prípade ho minister spravodlivosti môže zmeniť alebo zrušiť. 
 „Minister rozhodnutie zruší a vec vráti oprávnenému orgánu alebo odvolaciemu orgánu, 
ktorý ho vydal na nové prerokovanie a rozhodnutie, ak je to vhodnejšie najmä z dôvodov 
rýchlosti alebo hospodárnosti; tieto orgány sú právnym názorom ministra viazané.“365 

                                                 
361 Zákon č. 73/1998 Zb. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej 
polícií v znení neskorších právnych predpisov, § 243 ods. 4 
362 Zákon č. 73/1998 Zb. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej 
polícií v znení neskorších právnych predpisov, § 243 ods. 5 
363 Zákon č. 73/1998 Zb. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej 
polícií v znení neskorších právnych predpisov, § 244 
364 Zákon č. 73/1998 Zb. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej 
polícií v znení neskorších právnych predpisov, § 245 ods. 5 
365 Zákon č. 73/1998 Zb. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej 
polícií v znení neskorších právnych predpisov, § 246 ods. 2 
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 K zmene alebo k zrušeniu rozhodnutia  môže dôjsť len na základe skutkových okolností 
alebo na základe právneho stavu platného v čase vydania rozhodnutia. 
 Lehota na podanie tohto opravného prostriedku je 5 rokov od nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia. 
 Voči takémuto rozhodnutiu možno podať rozklad. 
 
2.3 Rozhodnutia podľa Rozkazu Ministra spravodlivosti č. 19/2014, ktorým sa 

ustanovuje rozsah personálnej právomoci a príslušnosť nadriadených konať 
a rozhodovať vo veciach služobného pomeru príslušníkov Zboru väzenskej 
a justičnej stráže 

Uvedený Rozkaz Ministra spravodlivosti č. 19/2014, ktorým sa ustanovuje rozsah 
personálnej právomoci a príslušnosť nadriadených konať a rozhodovať vo veciach služobného 
pomeru príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže pojednáva o rozsahu personálnej 
právomoci, ako aj o príslušnosti nadriadených, ktorí sú oprávnení konať vo veciach 
služobného pomeru príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže. 

Základným prvkom na vydanie rozhodnutia vo veciach služobného pomeru 
príslušníkov je personálna právomoc nadriadených. Personálnou právomocou sa rozumie 
oprávnenie, ako aj povinnosť nadriadeného konať vo veciach služobného pomeru príslušníkov 
Zboru väzenskej a justičnej stráže v zmysle Zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného 
zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky 
a Železničnej polícií.366 

Personálna právomoc sa odvíja od stupňa riadenia. Takéto stupne riadenia poznáme 
4. Jednotlivé stupne sa odvíjajú od postavenia v hierarchickom usporiadaní príslušníkov Zboru 
väzenskej a justičnej stráže: 

- „v rozsahu prvého stupňa personálnej právomoci koná a rozhoduje minister 
spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“), 

- v rozsahu druhého stupňa personálnej právomoci koná a rozhoduje generálny 
riaditeľ zboru, 

- v rozsahu tretieho stupňa personálnej právomoci koná a rozhoduje riaditeľ ústavu 
na výkon väzby, riaditeľ ústavu na výkon trestu odňatia slobody, riaditeľ ústavu na 
výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a riaditeľ nemocnice pre obvinených 
a odsúdených (ďalej len „riaditeľ ústavu“), 

- v rozsahu štvrtého stupňa personálnej právomoci koná a rozhoduje námestník 
generálneho riaditeľa zboru, riaditeľ odboru Generálneho riaditeľstva zboru, riaditeľ 
kancelárie generálneho riaditeľa, vikár vikariátu zboru, vedúci (riaditeľ) účelového 
zariadenia zboru, zástupca riaditeľa ústavu, vedúci oddelenia alebo skupiny 
služobného úradu ústavu a vedúci lekár zdravotníckeho zariadenia ústavu.“367 

 
2.3.1 Prvý stupeň personálnej právomoci 

 Prvý stupeň personálnej právomoci predstavuje vrcholný predstaviteľ Zboru väzenskej 
a justičnej stráže, ktorým je Minister spravodlivosti Slovenskej republiky. 
 Je oprávnený konať v týchto náležitostiach: 

- vymenováva do funkcie a dovoláva z funkcie generálneho riaditeľa Zboru 
väzenskej a justičnej stráže, 

- vymenováva do funkcie a odvoláva z funkcie námestníkov generálneho riaditeľa 
Zboru väzenskej a justičnej stráže, 

- prepožičiava hodnosti do hodnosti plukovníkov, 
- rozhoduje o vymenovaní alebo o povýšení do hodnosti plukovníka, 
- udeľuje súhlas so získaním alebo zvýšením vzdelania vo forme denného štúdia na 

vysokej škole, 

                                                 
366 Bližšie pozri: Rozkaz Ministra spravodlivosti č. 19/2014, ktorým sa ustanovuje rozsah 
personálnej právomoci a príslušnosť nadriadených konať a rozhodovať vo veciach 
služobného pomeru príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, § 1 ods. 2 
367 Rozkaz Ministra spravodlivosti č. 19/2014, ktorým sa ustanovuje rozsah personálnej 
právomoci a príslušnosť nadriadených konať a rozhodovať vo veciach služobného pomeru 
príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, § 2 písm. a) – d) 
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- rozhoduje o zaradení príslušníka do záloha, ako aj o vyňatí príslušníka zo zálohy, 
- rozhoduje o riadnom opravnom prostriedku voči rozhodnutiu – o rozklade, 

o odvolaní, ako aj o iných opravných prostriedkoch v zmysle Zákona o štátnej 
službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru 
väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polícií.368 

 
2.3.2 Druhý stupeň personálnej právomoci 

 Druhý stupeň personálnej právomoci predstavuje generálny riaditeľ Zboru väzenskej 
a justičnej stráže. Ten je oprávnený rozhodovať o: 

- „povýšení (vymenovaní) do hodnosti podplukovník, 
- prepožičaní hodnosti, až do hodnosti podplukovník, 
- udelení súhlasu so získaním alebo zvýšením vzdelania vyslaním príslušníka 

zboru na štúdium pri výkone štátnej služby na vysokej škole, 
- odvolaniach podaných proti rozhodnutiam, ktoré vydal a o ostatných odvolaniach 

a iných opravných prostriedkoch, ak tak ustanovuje osobitný predpis.“369 
- vymenováva do funkcie a odvoláva z funkcie riaditeľa ústavu, zástupcov riaditeľa 

ústavu, vedúceho (riaditeľa) účelového zariadenia zboru, príslušníkov zboru 
z Generálneho riaditeľstva zboru,370 

- „Ak má byť príslušník zboru ustanovený do funkcie riaditeľa odboru Generálneho 
riaditeľstva zboru, zástupcu riaditeľa odboru Generálneho riaditeľstva zboru, 
riaditeľa kancelárie generálneho riaditeľa, vikára vikariátu zboru, riaditeľa ústavu, 
zástupcu riaditeľa ústavu alebo vedúceho (riaditeľa) účelového zariadenia zboru, 
jeho odvolanie z doterajšej funkcie a preloženie do iného služobného úradu vykoná 
generálny riaditeľ zboru.“371 

 
2.3.3 Tretí stupeň personálnej právomoci 

 V treťom stupni figuruje ako oprávnená osoba riaditeľ ústavu. Ten rozhoduje 
o príslušníkoch Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorí sú v služobnom úrade v nasledovných 
bodoch: 

- rozhoduje o prijatí uchádzača do služobného pomeru, 
- o zaradení do stálej štátnej služby (a to po skončení dočasnej štátnej služby alebo 

prípravnej štátnej služby), 
- o povýšení príslušníka do vyššej hodnosti (najvyššie však do hodnosti majora), 
- o prepožičaní hodnosti príslušníkovi (najvyššie však do hodnosti majora), 
- schvaľuje služobné hodnotenie, 
- ustanovuje do funkcie a odvoláva z funkcie, 
- rozhoduje o prevedení na inú funkciu – v tom istom služobnom úrade, ktorý riadi 

alebo o preložení na Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže (po 
predchádzajúcom súhlase generálneho riaditeľa), 

- rozhoduje o prevelení, 
- vysielaní na služobnú cestu, 
- poverení príslušníka vo veci jeho zástupu v čase jeho neprítomnosti alebo 

o poverení výkonu dočasne neobsadenej riadiacej funkcie, 

                                                 
368 Bližšie pozri: Rozkaz Ministra spravodlivosti č. 19/2014, ktorým sa ustanovuje rozsah 
personálnej právomoci a príslušnosť nadriadených konať a rozhodovať vo veciach 
služobného pomeru príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, § 3 ods. 1 písm. a) – e), 
ods. 2 a ods. 3 
369 Rozkaz Ministra spravodlivosti č. 19/2014, ktorým sa ustanovuje rozsah personálnej 
právomoci a príslušnosť nadriadených konať a rozhodovať vo veciach služobného pomeru 
príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, § 4 ods. 1 písm. a) – d) 
370 Rozkaz Ministra spravodlivosti č. 19/2014, ktorým sa ustanovuje rozsah personálnej 
právomoci a príslušnosť nadriadených konať a rozhodovať vo veciach služobného pomeru 
príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, § 4 ods. 3 
371 Rozkaz Ministra spravodlivosti č. 19/2014, ktorým sa ustanovuje rozsah personálnej 
právomoci a príslušnosť nadriadených konať a rozhodovať vo veciach služobného pomeru 
príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, § 4 ods. 5 
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- o zaradení príslušníka do naplatenej zálohy a o vyňatí príslušníka z činnej zálohy, 
- rozhoduje o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby, 
- o úprave služobného času v týždni, 
- o nerovnomernom rozvrhnutí základného služobného času v týždni, 
- rozhoduje o uložení povinnosti výkonu služobného času nad rámec základného 

služobného času, 
- o uložení služobnej pohotovosti, 
- rozhoduje o určení dovolenky, 
- o poskytovaní dodatkovej dovolenky, 
- o poskytnutí služobného voľna, 
- o poskytnutí služobného voľna bez nároku na náhradu služobného platu, 
- poskytnutie platových náhrad, 
- rozhoduje o priznaní príspevku na bývanie, 
- o vysielaní na štúdium, 
- o vylúčení zo štúdia, 
- o náhrade nákladov spojených so zvyšovaním vzdelania, 
- o vysielaní na rehabilitačný odpočinok, 
- rozhoduje o udelení materskej a rodičovskej dovolenky, 
- rozhoduje o výške a spôsobe náhrady škody spôsobenej príslušníkom pri výkone 

služobného pomeru, 
- rozhoduje o výške a spôsobe náhrady škody spôsobenej príslušníkovi pri výkone 

služobného pomeru, 
- rozhoduje o výške a spôsobe náhrady škody spôsobenej príslušníkovi na 

odložených veciach, 
- rozhoduje o skončení služobného pomeru príslušníka, 
- o obsahu posudku služobnej činnosti príslušníka, 
- o kolektívnej zmluve odborových orgánov, 
- rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu, ktoré vydal, 
- o vydaní bezdôvodného obohatenia, 
- o určení kratšieho služobného času v týždni, 
- o zaradení do zálohy pre študujúcich príslušníkov,372 
- taktiež rozhoduje o prijatí uchádzača do služobného pomeru, 
- o prijatí uchádzača do služobného pomeru a o jeho prijatí do dočasnej štátnej 

služby, 
- o prijatí uchádzača, ktorý bol v služobnom pomere k ozbrojeným zborom, 

ozbrojeným silám a bezpečnostným zborom.373 
 
2.3.4 Štvrtý stupeň personálnej právomoci 

 Nadriadení, ktorému sa určí štvrtý stupeň personálnej právomoci rozhoduje: 
- o určení začiatku dovolenky, 
- o poskytnutí doplnkovej dovolenky, 
- o vysielaní príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na služobné cesty, 
- o udelení služobného voľna s nárokom na náhradu služobného platu, 
- o udelení služobného voľna bez nároku na náhradu služobného platu, 
- o schválení náhrad výdavkov pri služobných cestách, 
- o vysielaní na rehabilitačné odpočinkové aktivity.374 

                                                 
372 Rozkaz Ministra spravodlivosti č. 19/2014, ktorým sa ustanovuje rozsah personálnej 
právomoci a príslušnosť nadriadených konať a rozhodovať vo veciach služobného pomeru 
príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, § 5 ods. 1 písm. a) – ak) 
373 Rozkaz Ministra spravodlivosti č. 19/2014, ktorým sa ustanovuje rozsah personálnej 
právomoci a príslušnosť nadriadených konať a rozhodovať vo veciach služobného pomeru 
príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, § 5 ods. 2 písm. a) – c) 
374 Rozkaz Ministra spravodlivosti č. 19/2014, ktorým sa ustanovuje rozsah personálnej 
právomoci a príslušnosť nadriadených konať a rozhodovať vo veciach služobného pomeru 
príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, § 6 ods. 1 písm. a) – g) 
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3 ZÁVER 

Rozhodnutia, ako aj rozhodovacie procesy ako také, podliehajú v Zbore väzenskej 
a justičnej stráži osobitnému režimu. Na jednej strane ich jednotlivé typy a formy načrtávajú 
osobitné právne predpisy, na druhej strane je predmetná problematika riešená internými 
dokumentmi. 

Vo všeobecnosti možno zhodnotiť, že Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže, aj 
napriek tomu, že sa jedná o nosný právny predpis, nie je v tejto problematike veľmi použiteľný. 
Vo svojom obsahu poukazuje len na niekoľko možností, resp. druhov rozhodnutí prijatých 
v Zbore väzenskej a justičnej stráži. 

Dá sa povedať, že predmetnej problematike sa najviac venuje Zákon o štátnej službe 
príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej 
stráže Slovenskej republiky a Železničnej polícií. V tomto zákone je zakotvená forma, podoba 
a jednotlivé náležitosti rozhodnutia, ktoré je vydané v Zbore väzenskej a justičnej stráži. 
Okrem uvedeného popisuje aj možnosti podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam. 
Tento zákon však neobsahuje oprávnenia subjektov k samotnému rozhodovaniu. Ten je 
upravený až v interných predpisoch. 

Základným interným predpisom, ktorý rieši uvedenú problematiku je Rozkaz Ministra 
spravodlivosti č. 19/2014, ktorým sa ustanovuje rozsah personálnej právomoci a príslušnosť 
nadriadených konať a rozhodovať vo veciach služobného pomeru príslušníkov Zboru 
väzenskej a justičnej stráže. V uvedenom rozkaze sú upravené jednotlivé stupne personálnej 
právomoci tak, aby bolo zrejmé, ktorý predstaviteľ Zboru väzenskej a justičnej stráže je priamo 
podriadený danému subjektu. 

Načrtnutá problematika uvádza len základné dokumenty, ktoré riešia rozhodnutia 
prijaté v Zbore väzenskej a justičnej stráži, ako aj rozhodovacie procesy, v čo najväčšej miere. 
Je nutné dodať, že samotné zmienky, informácie, podmienky, či náležitosti rozhodnutí sú 
upravené vo veľkom množstve ako právnych predpisov, tak aj interných dokumentov Zboru 
väzenskej a justičnej stráže. 
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Abstract: The paper discusses the question of the separate assessment of the preliminary 

question by the administrative authorities in the administrative procedure which has been 
transposed into its final decision and of its different final decision by the competent authorities 
(court, other administrative body). Although the Administrative Procedure in this case confers 
an extraordinary remedy on the party to the proceedings in the form of a retrial, the breach of 
the principle of legal certainty in this case can cause serious economic damage and prejudice 
to the rights of other parties. In the context outlined, the contribution discusses the application 
of the fundamental principles of administrative procedure and the principles of the rule of law 
in breaking the legal force of a decision issued on the basis of a different assessment of the 
preliminary question by the administrative authority in the administrative procedure. 
 
Abstrakt: Autor príspevku sa venuje otázke samostatného posúdenia predbežnej otázky 

správnym orgánom v rámci správneho konania, ktoré sa pretavilo do jeho právoplatného 
rozhodnutia, a jej odlišného konečného rozhodnutia príslušným orgánom (súd, iný správny 
orgán). Hoci správny poriadok v tomto prípade priznáva účastníkovi správneho konania 
mimoriadny opravný prostriedok v podobe obnovy konania, prelomenie princípu právnej istoty 
v tomto prípade môže spôsobiť vážne hospodárske škody i ujmu na právach ostatných 
účastníkov konania. V naznačenom kontexte príspevok diskutuje aplikáciu základných zásad 
správneho konania a princípov právneho štátu pri prelomovaní právoplatnosti rozhodnutia 
vydaného na základe odlišného posúdenia predbežnej otázky správnym orgánom v správnom 
konaní. 
 
Keywords: legal force, preliminary question, administrative authority, recovery of proceedings. 
 
Kľúčové slová: právoplatnosť, predbežná otázka, správny orgán, obnova konania. 

 
 
1 ÚVOD 

Správne orgány sa neraz vo svojej rozhodovacej činnosti musia vyrovnať s otázkami 
súvisiacimi so samotným predmetom prebiehajúceho správneho konania, ktorých 
zodpovedanie ale nespadá do kompetencie konajúceho správneho orgánu. Právna úprava pre 
tento prípad používa termín „predbežná (prejudiciálna) otázka“. Procesné predpisy pre 
vyrovnanie sa s takýmito otázkami poznajú niekoľko možných postupov. V závislosti od toho, 
ktorú z disponibilných ciest si správny orgán pri riešení prejudiciálnych otázok v správnom 
konaní zvolí, dochádza v rôznej miere k zásahu do princípu právnej istoty v zmysle zásahu 
do právoplatnosti rozhodnutia, pričom voľba postupu správneho konania má tiež 
bezprostredný vplyv na rýchlosť a hospodárnosť samotného správneho konania. Akými 
princípmi by sa teda mal v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy riadiť správny orgán vo 
svojej rozhodovacej činnosti vo vzťahu k predbežným otázkam?  

 
2 KONANIE O PREDBEŽNEJ OTÁZKE 

Pojem „predbežná otázka“ nie je v procesných predpisoch vzťahujúcich sa na správne 
konanie vymedzený, no právna úprava s týmto pojmom aktívne narába. Rámcovo je 
problematika predbežných otázok vznesených v rámci zisťovania podkladov pre rozhodnutie 
v správnom konaní riešená v § 40 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a vo vybraných 
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súvisiacich ustanoveniach (predovšetkým v ustanoveniach o prerušení konania a o obnove 
konania). 

Pri vymedzení pojmu „predbežná otázka“ bola úspešná predovšetkým právna teória. 
Z doktrinálneho hľadiska sa predbežnou (prejudiciálnou) otázkou rozumie konkrétna čiastková 
otázka týkajúca sa predmetu konania, ktorá vyhovuje týmto predpokladom: 

 jej posúdenie či zodpovedanie podmieňuje rozhodnutie vo veci, ktorá je 
predmetom správneho konania, 

 jej vecné rozhodnutie nepatrí do kompetencie orgánu, ktorý vo veci rozhoduje 
(t. j. správny orgán, pred ktorým prebieha správne konanie, nie je prima facie 
vecne príslušný na jej rozhodnutie), 

 jej zodpovedanie môže byť predmetom samostatného konania pred iným 
správnym orgánom alebo pred súdom.375 

Ak sa v správnom konaní vyskytne prejudiciálna otázka, správny orgán je povinný sa 
takýmito predbežnými otázkami zaoberať.376 Správny orgán má pritom povinnosť presvedčiť 
sa, či už príslušný orgán o predbežnej otázke právoplatne nerozhodol.377 Ak takéto 
právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu už existuje, je správny orgán podľa § 40 ods. 1 
správneho poriadku viazaný týmto právoplatným rozhodnutím vecne príslušného orgánu 
(iného správneho orgánu alebo súdu). Predpokladom pre takýto postup správneho orgánu je 
teda predchádzajúca činnosť iného príslušného orgánu ukončená právoplatným rozhodnutím 
(výrokom) o predmetnej otázke.378  

V prípade, že o predbežnej otázke ešte príslušný orgán nerozhodol, má správny orgán 
podľa § 40 ods. 1 správneho poriadku právo zvoliť si (pokiaľ táto možnosť nie je obmedzená 
osobitným zákonom379) jeden z dvoch možných postupov: 

 dať príslušnému orgánu podnet na začatie konania, alebo 

 urobiť si samostatne úsudok o predbežnej otázke. 
Pri voľbe ďalšieho postupu nesmie zostať správny orgán vo vzťahu k predbežnej 

otázke pasívny.380 Správne konanie sa teda nesmie dostať do roviny, kedy správny orgán 
odmietne rozhodnúť vo veci samej s argumentom, že predbežná otázka nebola doposiaľ 
rozhodnutá príslušným orgánom.381 Z toho možno vyvodiť, že správny orgán je oprávnený 
i povinný v rámci svojej rozhodovacej právomoci riešiť i otázky, ktoré patria do pôsobnosti 
iných orgánov, a to najmä v záujme zásad zákonnosti, hospodárnosti a flexibility konania.382 

                                                 
375 KOŠIČIAROVÁ, S. Správny poriadok: Komentár s novelou účinnou od 1. 1. 2004, s. 164 – 
165; rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 23. septembra 2009, sp. zn. 6 
Sžo 85/2009; rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 23. septembra 2009, 
sp. zn. 6 Sžo 32/2009; rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 30. apríla 
2013, sp. zn. 6 Sžp 23/2013; uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 6. 
novembra 2014, sp. zn. II. ÚS 755/2014. 
376 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 23. septembra 2009, sp. zn. 6 
Sžo 85/2009; rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 23. septembra 2009, 
sp. zn. 6 Sžo 32/2009; uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 6. novembra 
2014, sp. zn. II. ÚS 755/2014. 
377 KOŠIČIAROVÁ, S. Správny poriadok: Komentár s novelou účinnou od 1. 1. 2004,  s. 165. 
378 KOŠIČIAROVÁ, S. Správny poriadok: Komentár s novelou účinnou od 1. 1. 2004,  s. 165. 
379 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 6. novembra 2014, sp. zn. II. ÚS 
755/2014. 
380 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 6. novembra 2014, sp. zn. II. ÚS 
755/2014. 
381 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 6. novembra 2014, sp. zn. II. ÚS 
755/2014. 
382 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 30. apríla 2013, sp. zn. 6 Sžp 
23/2013; uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 6. novembra 2014, sp. zn. 
II. ÚS 755/2014. 
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Ak sa správny orgán rozhodne iniciovať konanie pred príslušným orgánom383, správny 
orgán má povinnosť konanie podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku prerušiť, a to na čas, kým 
nepominú prekážky, pre ktoré sa správne konanie prerušilo (§ 29 ods. 4 správneho poriadku). 
Táto možnosť prichádza do úvahy iba v prípade, ak konanie pred príslušným orgánom možno 
začať bez návrhu účastníka konania; ak konanie možno začať len na návrh účastníka konania, 
správny orgán ho vyzve, aby taký návrh v určenej lehote podal.384 V prípade, že správne 
konanie bolo prerušené z dôvodu začatia konania, ktorého predmetom je rozhodnutie 
o predbežnej otázke, prerušené správne konanie bude pokračovať až po nadobudnutí 
právoplatnosti rozhodnutia o predbežnej otázke.385 

Správny orgán si o predbežnej otázke v správnom konaní môže urobiť úsudok (t. j. 
zodpovedať predbežnú otázku) aj sám (predovšetkým ak je to v záujme plynulosti a rýchlosti 
konania386) – absolútne neprípustná je v zásade iba pasivita správneho orgánu vo vzťahu 
k predbežnej otázke. Ustanovenie § 40 ods. 2 správneho poriadku však obmedzuje možnosť 
utvorenia si úsudku o predbežnej otázke správnym orgánom tak, že expressis verbis zakazuje 
správnemu orgánu urobiť si úsudok o tom, či a kto spáchal trestný čin, priestupok alebo iný 
správny delikt, o osobnom stave fyzickej osoby, alebo o existencii právnickej osoby, a to za 
predpokladu, že rozhodovanie o tom prináleží súdu. 

Utvorenie si úsudku správneho orgánu o predbežnej otázke možno z teoretického 
hľadiska vnímať ako vykonštruovanie fiktívnej vecnej príslušnosti správneho orgánu na 
rozhodnutie otázky, ktorá nepatrí do jeho kompetencie. Právne fikcie sú potenciálne ubikvitné, 
v práve sú všadeprítomné. Podstatou právnej fikcie je simulácia právnej skutočnosti, ktorá 
však nemá svoj odraz v realite. Fikciou je „vymyslená predstava, ktorá z ustanovenia právneho 
poriadku platí ako právna skutočnosť, teda viažu sa na ňu právne následky“387. Tak je tomu 
i pri simulácii kompetencie správneho orgánu rozhodnúť predbežnú otázku v prebiehajúcom 
správnom konaní. Správny poriadok vytvára fikciu (realite nezodpovedajúcu právnu 
skutočnosť), ktorá z nepríslušného správneho orgánu činí orgán príslušný na zodpovedanie 
otázky nevyhnutnej pre rozhodnutie vo veci samej v rámci prebiehajúceho správneho konania. 
Úsudok o predbežnej otázke fiktívne príslušného správneho orgánu vyvoláva právne následky 
vo forme vplyvu na výrok konečného (právoplatného) rozhodnutia vo veci samej. Vytvorením 
úsudku však v žiadnom prípade nezanikla kompetencia príslušného orgánu o tejto otázke 
riadne rozhodnúť – a to aj v rozpore s pôvodným úsudkom správneho orgánu v rámci 
správneho konania. 

Úsudok správneho orgánu o predbežnej otázke sa vzťahuje iba na daný prípad, pričom 
sa nevylučuje ani možnosť, že iný príslušný orgán vec neskôr posúdi vo vlastnej kompetencii 
s eventuálne odlišným právnym záverom.388 Z tohto dôvodu nesmie byť podľa názoru 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky posúdenie predbežnej otázky správnym orgánom 
súčasťou výroku rozhodnutia vo veci samej – jej posúdenie má byť uvedené v odôvodnení 
rozhodnutia a do výrokovej časti sa premietne iba v spôsobe rozhodnutia vo veci samej.389 

                                                 
383 Ide o vhodný príklad uplatnenia zásady materiálnej pravdy podľa § 3 ods. 5 správneho 
poriadku, kedy správny orgán uprednostňuje v princípe spoľahlivé zistenie stavu veci pred 
záujmom na rýchlosti správneho konania. 
384 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 23. septembra 2009, sp. zn. 6 
Sžo 85/2009; rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 23. septembra 2009, 
sp. zn. 6 Sžo 32/2009. 
385 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 23. septembra 2009, sp. zn. 6 
Sžo 85/2009; rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 23. septembra 2009, 
sp. zn. 6 Sžo 32/2009; rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 30. apríla 
2013, sp. zn. 6 Sžp 23/2013. 
386 KOŠIČIAROVÁ, S. Správny poriadok: Komentár s novelou účinnou od 1. 1. 2004, s. 166. 
387 REBRO, K., BLAHO, P. Rímske právo, s. 186. 
388 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 23. septembra 2009, sp. zn. 6 
Sžo 85/2009; rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 23. septembra 2009, 
sp. zn. 6 Sžo 32/2009. 
389 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 23. septembra 2009, sp. zn. 6 
Sžo 85/2009; rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 23. septembra 2009, 
sp. zn. 6 Sžo 32/2009. 
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Správny orgán taktiež nesmie konať svojvoľne ani pri formulovaní svojho úsudku – aj tento 
postup totiž má byť spôsobilý na prieskum zákonnosti takéhoto rozhodnutia.390 Prípadné 
odlišné rozhodnutie príslušného orgánu o predbežnej otázke sa stáva dôvodom na obnovu 
konania podľa § 62 ods. 1 písm. b) správneho poriadku alebo na preskúmanie rozhodnutia 
mimo odvolacieho konania.391 
 
3 PREDBEŽNÁ OTÁZKA A OBNOVA KONANIA 

Rizikom voľby úsudku správneho orgánu o predbežnej otázke je už skôr naznačený 
nesúlad medzi právnym posúdením predbežnej otázky správnym orgánom a jej posúdením 
iným príslušným orgánom. V prípade, že medzi týmito dvoma právnymi posúdeniami existuje 
rozdiel, otvára správny poriadok priestor pre uplatnenie mimoriadneho opravného prostriedku 
v podobe obnovy konania. Z titulu mimoriadnosti tohto opravného prostriedku je zároveň 
postihnutá právoplatnosť rozhodnutia, ktorú je možné vnímať ako ústupok princípu právnej 
istoty ako integrálnej súčasti princípu právneho štátu v prospech zásady zákonnosti 
(vyhlásenej v § 3 ods. 1 správneho poriadku). Zásada legality v tomto prípade pôsobí ako 
prvok, ktorý neutralizuje fiktívne skonštruovanú  kompetenciu správneho orgánu (predbežne) 
rozhodnúť o otázke, ktorá nespadá do jeho kompetencie. K tejto neutralizácii dochádza pod 
vplyvom uplatnenia právom priznanej kompetencie príslušného orgánu autonómne rozhodnúť 
jemu prislúchajúcu otázku autoritatívnym spôsobom (t. j. spôsobom záväzným aj pre 
nepríslušný správny orgán). Správny poriadok pri konflikte legality a právnej istoty v osobitnom 
prípade, kedy si správny orgán o predbežnej otázke urobil úsudok, prioritizuje zásadu legality 
pred princípom právnej istoty. 

Z hľadiska možností postojov správneho orgánu k predbežnej otázke vyplývajú aj 
jednotlivé modality/konštelácie princípov zákonnosti a právnej istoty. Ak existuje právoplatné 
rozhodnutie príslušného orgánu o predbežnej otázke, je správny orgán týmto rozhodnutím 
viazaný – zásada zákonnosti a princíp právnej istoty sú v súzvuku. Ak správny orgán iniciuje 
konanie o predbežnej otázke pred príslušným orgánom, sleduje praktické uplatnenie zásady 
zákonnosti v záujme uplatnenia a zachovania princípu právnej istoty. Ak si ale správny orgán 
o predbežnej otázke vytvorí vlastný úsudok, v záujme modifikovanej zásady legality (založenej 
na právnej fikcii priznanej správnym poriadkom) a rýchlosti konania určitým spôsobom 
ohrozuje princíp právnej istoty (stabilitu právoplatného rozhodnutia). Sankciou za podstúpenie 
takéhoto rizika je možnosť straty právoplatnosti rozhodnutia vo veci. 
 
4 ZÁVER 

Realita právneho života si vyžiadala vytvorenie procesného postupu pre prípad, že 
konajúci správny orgán musí v záujme rýchlosti a hospodárnosti konania rozhodnúť aj 
o otázke, ktorá originálne nespadá do jeho kompetencie. Z hľadiska možností postupu správny 
poriadok predpisuje v prvom rade povinnosť konajúceho správneho orgánu nasledovať 
právoplatné rozhodnutia príslušných orgánov. Ak však takéto rozhodnutie neexistuje, je na 
úvahe správneho orgánu, či počká na rozhodnutie príslušného orgánu o predbežnej otázke (s 
povinnosťou správneho orgánu takéto konanie iniciovať) alebo si na prejudiciálnu otázku 
v správnom konaní odpovie sám. V druhom prípade však ide o vykonštruovanie fiktívnej 
vecnej príslušnosti správneho orgánu zabezpečenej sankciou straty právoplatnosti 
rozhodnutia za predpokladu, že dôjde k obnove konania z dôvodu nesúladu právneho 
posúdenia predbežnej otázky správnym orgánom a príslušným orgánom. V tomto prípade 
správny poriadok uprednostňuje zásadu zákonnosti pred princípom právnej istoty. Ide však 
o daň za uprednostnenie zásady rýchlosti a hospodárnosti správneho konania 
predchádzajúceho vydaniu právoplatného rozhodnutia vo veci samej. 
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Abstract: The contribution focuses on the admissibility of OLAF's final reports in administrative 

proceedings pursuant to Act No. 71/1967 Coll. on Administrative Procedure (Administrative 
Procedure) as amended. Because of continuity, contribution defines the basic terms related to 
the office's status, investigative procedures and OLAF's Final Reports. 
 
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na prípustnosť Záverečných správ úradu OLAF v správnom 

konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších právnych predpisov. Z hľadiska kontinuity sú v príspevku definované základné 
pojmy súvisiace s postavením úradu, s postupmi pri vyšetrovaní a so Záverečnými správami 
úradu OLAF.  
 
Keywords: OLAF, managing authority, AFCOS, irregularity, external investigation, control, 

OLAF's final report. 
 
Kľúčové slová: OLAF, riadiaci orgán, AFCOS, nezrovnalosť, externé vyšetrovanie, kontrola, 

Záverečná správa úradu OLAF. 
 
 
1 ÚVOD 

Európsky úrad pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“) je jedným z orgánov 
Európskej únie (ďalej len „EÚ“), v ktorého právomoci je vyšetrovanie konaní, ktoré môžu 
akýmkoľvek spôsobom poškodiť, resp. ohroziť finančné záujmy EÚ. Právomoci a kompetencie 
úradu OLAF sú upravené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 
883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF). 

Toto nariadenie upravuje okrem iného práva a povinnosti vyšetrovateľov úradu OLAF, tak pri 
interných, ako aj externých vyšetrovaniach.  

Príspevok sa zameria na vyšetrovanie úradu OLAF, na to, čo je konkrétnym výsledkom 
externého vyšetrovania a na povinnosti, ktoré plynú zo Záverečnej správy úradu OLAF pri 
rozhodovaní o ďalšom postupe v prípade porušenia ustanovení európskej a národnej 
legislatívy pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku, resp. príspevku z fondov 
Európskej únie (ďalej len „EÚ“), t. j. zameriame sa na Záverečné správy úradu OLAF týkajúce 
sa výdavkovej časti rozpočtu EÚ. Primárnym cieľom je zamerať sa na to, či je správny orgán, 
a teda riadiaci orgán, povinný zaoberať sa Záverečnou správou úradu OLAF pri rozhodovaní 
o vysporiadaní nezrovnalostí, a do AKEJ MIERY.  

 
2 PRÁVOMOCI ÚRADU OLAF A POSTUP VYŠETROVATEĽOV PRI EXTERNÝCH 

VYŠETROVANIACH 

Ako sa uvádza v úvode príspevku, postavenie, práva a povinnosti úradu OLAF sú 
stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o 
vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (ďalej len 
„nariadenie č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných úradom OLAF“). Úrad OLAF je 
súčasťou Európskej komisie (ďalej len „EK“) a vznikol už v roku 1999 rozhodnutím Komisie 
1999/352/ES, ESUO, Euratom z 28. apríla 1999 o založení Európskeho úradu pre boj proti 
podvodom (OLAF). Napriek tomu, že OLAF je súčasťou EK, vedie nezávislé vyšetrovania 
s cieľom napĺňať ciele stanovené v článku 325 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
a síce Únia a členské štáty zamedzia podvody a iné protiprávne konanie poškodzujúce 
finančné záujmy Únie prostredníctvom opatrení, ktoré sa prijmú v súlade s týmto článkom, čo 
má pôsobiť odradzujúco a tak, aby to poskytlo, v členských štátoch, inštitúciách, orgánoch, 
úradoch a agentúrach Únie účinnú ochranu. 
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Okrem nariadenia č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných úradom OLAF, postupy 
pri vyšetrovaniach upravuje aj nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 
o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných 
záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi.  

Vzhľadom k tomu, že príspevok sa zaoberá dopadmi Záverečných správ úradu OLAF 
na rozhodovanie správnych orgánov, nie je potrebné sa venovať všetkým cieľom, postaveniu 
úradu OLAF, či interným vyšetrovaniam. Považujeme však za potrebné vysvetliť pojem 
administratívne vyšetrovanie, ktorý nie je identicky používaný v európskej a slovenskej 
legislatíve. V zmysle našej národnej legislatívy sa tento pojem používa v súvislosti s trestným 

konaním.392 V administratívnoprávnej rovine hovoríme o kontrole v  zmysle zákona č. 10/1996 
Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších právnych predpisov, alebo o finančnej 
kontrole v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. V našej administratívnoprávnej terminológii sa teda pojem vyšetrovanie 
nepoužíva. V zmysle článku 2, ods. 1, 4. bod nariadenia č. 883/2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných úradom OLAF sa administratívnymi vyšetrovaniami rozumejú všetky inšpekcie, 
kontroly alebo iné opatrenia, ktoré vykonáva úrad v súlade s článkami 3 a 4 a ktoré sú 
zamerané na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 1 a v prípade potreby na zistenie 
protiprávneho charakteru vyšetrovaných činností; týmito vyšetrovaniami nie sú dotknuté 
právomoci príslušných orgánov členských štátov začať trestné konanie.  

V zmysle článku 3 ods. 1, druhá veta nariadenia č. 883/2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných úradom OLAF, vykonáva OLAF v rámci svojej vyšetrovacej funkcie kontroly a 
inšpekcie podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95 a podľa predpisov pre 
jednotlivé odvetvia uvedených v článku 9 ods. 2 uvedeného nariadenia v členských štátoch a 
v súlade s platnými dohodami o spolupráci a vzájomnej pomoci, ako aj v súlade so všetkými 
inými platnými právnymi nástrojmi, v tretích krajinách a na pôde medzinárodných organizácií. 
Odsek 2 rovnakého článku ďalej ustanovuje, že úrad OLAF je oprávnený vykonať kontroly a 
inšpekcie hospodárskych subjektov na mieste na zistenie, či došlo k podvodu, korupcii alebo 
akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie v súvislosti s 
dohodou alebo rozhodnutím o pridelení finančných prostriedkov alebo so zmluvou týkajúcou 
sa financovania zo strany Únie. Zjednodušenie to znamená, že úrad OLAF môže vykonať 
administratívnoprávne vyšetrovanie u subjektov, ktoré sú prijímateľmi finančných prostriedkov 
z rozpočtu EÚ. V tomto smere sa vyskytujú dva názory, a síce, že vyšetrovatelia úradu OLAF 
môžu vykonávať externé vyšetrovania len u hospodárskych subjektov, ktoré prijímajú finančné 
prostriedky z rozpočtu EÚ393 a že inšpekcie na riadiacich orgánoch nie sú vyšetrovatelia 
oprávnení vykonávať. Sme toho názoru, že takéto tvrdenie nie je správne, nakoľko sa to prieči 
zásadám ochrany finančných záujmov EÚ ako celku. Ak by nemohli vyšetrovatelia úradu OLAF 
vykonať externé vyšetrovanie na riadiacich orgánoch, nemohli by postupovať v súlade 
s platnými nariadeniami o rozpočtových pravidlách. Vyšetrovatelia úradu OLAF majú vždy 
k dispozícii celú riadiacu dokumentáciu. Rovnako ak by úrad OLAF, ako súčasť EK, ktorá 
schvaľuje partnerskú dohodu a celkové financovanie z fondov, nemal mať vyšetrovacie 
právomoci voči riadiacim orgánom, v praxi by len dával k dispozícii finančné prostriedky 
členským štátom, ktoré by s nimi nakladali podľa vlastného uváženia bez ďalšej kontroly 
a vymožiteľnosti neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ. 

V zmysle článku 3 ods. 3 nariadenia č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných 
úradom OLAF sú vyšetrovatelia povinní konať podľa uplatniteľného práva Únie v súlade s 
pravidlami a postupmi dotknutého členského štátu a s procesnými zárukami ustanovenými v 
tomto nariadení. Zároveň v zmysle článku 3 ods. 5 majú v priebehu externého vyšetrovania 
vyšetrovatelia úradu OLAF právo na prístup ku všetkým relevantným informáciám, a to aj k 
informáciám v databázach, súvisiacim s vyšetrovanými skutočnosťami, ktoré majú k dispozícii 
inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, a to v prípade, že je to nevyhnutné na potvrdenie, či došlo 
k podvodu, korupcii alebo akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné 
záujmy Únie. Za týmto účelom sú členské štáty povinné zriadiť koordinačné útvary pre boj proti 

                                                 
392 Bližšie pozri § 200 a nasl. zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších 
právnych predpisov. 
393 V prípade postupov v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov sa hospodárskymi subjektmi rozumejú aj subdodávatelia a pod. 



159 - 

podvodom, v zmysle článku 3 ods. 4 nariadenia č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných 
úradom OLAF. Koordinačný útvar pre boj proti podvodom, tzv. AFCOS,394 je povinný 
poskytovať úradu OLAF súčinnosť pred začatím, počas a aj po skončení vyšetrovania. V praxi 
to znamená, že je napríklad povinný poskytnúť vyšetrovateľom dokumentáciu, ktorú si vyžiada, 
alebo musí poskytovať súčinnosť pri výkone externého vyšetrovania na mieste. Členské štáty 
majú koordinačné útvary pre boj proti podvodom ustanovené na rozdielnych orgánoch. 
V Slovenskej republike úlohy koordinačného útvaru pre boj proti podvodom plní v zmysle § 24 
ods. 4 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 
správy v znení neskorších právnych predpisov Úrad vlády Slovenskej republiky. 

Začatie externého (aj interného vyšetrovania) upravuje článok 5 nariadenia č. 883/2013 
o vyšetrovaniach vykonávaných úradom OLAF, v zmysle ktorého o tom, či sa začne externé 
vyšetrovanie rozhoduje generálny riaditeľ úradu OLAF. Ten koná buď z vlastnej iniciatívy, 
alebo na základe žiadosti dotknutého členského štátu, prípadne iného orgánu, či inštitúcie 
Únie.395 Je potrebné zdôrazniť, že v prípade, ak sa generálny riaditeľ rozhodne nezačať 
externé vyšetrovanie, môže bezodkladne zaslať všetky relevantné informácie príslušným 
orgánom dotknutého členského štátu, aby sa v súlade s jeho vnútroštátnymi predpismi mohli 
v relevantných prípadoch prijať primerané opatrenia.396 

Vyšetrovací postup úradu OLAF v rámci interných aj externých vyšetrovaní je upravený 
v článku 7 nariadenia č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných úradom OLAF. V stručnosti 
je možné konštatovať, že vyšetrovatelia sú povinní vykonávať jednotlivé úkony na základe 
písomného oprávnenia (článok 7 ods. 2), nepretržite počas daného časového obdobia (článok 
7 ods. 5) za dodržiavania procesných záruk (článok 9) a dôvernosti a ochrany údajov (článok 
10). 
 
3 ZÁVEREČNÁ SPRÁVA ÚRADU OLAF AKO PODKLAD PRE ROZHODNUTIE 

SPRÁVNEHO ORGÁNU 

Náležitosti Správy o vyšetrovaní (ďalej len „Záverečná správa úradu OLAF“) a následné 
opatrenia prijaté po vyšetrovaní upravuje článok 11 nariadenia č. 883/2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných úradom OLAF: V zmysle článku 11 odsek 1 po uzavretí vyšetrovania úrad 
OLAF vypracuje správu, ktorá obsahuje informácie o právnom základe vyšetrovania, 
uskutočnených procesných krokoch, zistených skutočnostiach a ich predbežnej právnej 
kvalifikácii, odhadovanom finančnom vplyve týchto skutočností, dodržiavaní procesných záruk 
a o záveroch vyšetrovania. K Záverečnej správe úradu OLAF sa pripájajú odporúčania o tom, 
či je potrebné prijať niektoré z disciplinárnych, správnych, finančných alebo justičných opatrení 
zo strany inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr, ako aj príslušných orgánov dotknutých 
členských štátov, pričom sa špecifikujú predovšetkým odhadované sumy, ktoré sa majú vrátiť 
a vymedzí predbežná právna kvalifikácia zistených skutočností.  

Je nutné zdôrazniť, že pri vypracovaní Záverečných správ úradu OLAF musí byť 
zohľadnený právny poriadok daného členského štátu. V prípade Slovenskej republiky sa to 
týka predovšetkým zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z EŠIF“),397 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci 
a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších právnych 
predpisov,398 zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní 
podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších právnych predpisov, atď. 

V prípade, ak vyšetrovatelia úradu OLAF nezistia pochybenia, napríklad na strane 
prijímateľa, vyšetrovanie generálny riaditeľ úradu OLAF ukončí bez odporúčaní a vyšetrovaný 
subjekt o tom upovedomí.399 V prípade, ak sa zistí, že v danom prípade existujú porušenia 

                                                 
394 Z angl. Anti-fraud coordination service. 
395 Článok 5 ods. 2 nariadenia č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných úradom OLAF. 
396 Článok 5 ods. 6 nariadenia č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných úradom OLAF. 
397 V prípade vyšetrovaní prípadov, ktoré sa týkajú výziev a projektov realizovaných 
v programovom období 2014 – 2020. 
398 V prípade vyšetrovaní prípadov, ktoré sa týkajú výziev a projektov realizovaných 
v programovom období 2007 – 2013. 
399 Článok 11 ods. 7 nariadenia č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných úradom OLAF. 
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práva EÚ, úrad OLAF vydá odporúčania. V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu 
upovedomí orgány činné v trestnom konaní a v prípade podozrenia z administratívnych 
pochybení upovedomí kompetentné riadiace orgány, ktoré sú povinné následne úrad OLAF 
informovať o prijatých opatreniach.  

Pre účely nášho príspevku je najdôležitejšie ustanovenie článku 11 ods. 2, v zmysle 
ktorého Záverečné správy úradu OLAF predstavujú prípustný dôkaz v správnych alebo 
súdnych konaniach členského štátu, v ktorých sa ich použitie ukáže ako nevyhnutné, 
rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok ako administratívne správy 
vypracované národnými administratívnymi inšpektormi. Tieto správy podliehajú takým 
istým pravidlám hodnotenia, aké sa uplatňujú na administratívne správy, ktoré 
vypracovali vnútroštátni administratívni inšpektori, a majú rovnakú dôkaznú silu ako 
tieto administratívne správy.  

Ale čo v takom prípade, keď vznikne podozrenie zo spáchania trestného činu, ktorý 
poškodil finančné záujmy EÚ a zároveň úrad OLAF vydá odporúčanie, v zmysle ktorého je 
prijímateľ, ktorý spôsobil porušenie vnútroštátneho a aj európskeho práva povinný vrátiť 
poskytnutý finančný príspevok v zmysle príslušných nariadení? Existuje viacero možností, 
podľa konkrétneho prípadu, ako by mali kompetentné štátne orgány postupovať.  

V prvom rade je potrebné si uvedomiť to, ktorému orgánu v danom členskom štáte je 
Záverečná správa úradu OLAF zasielaná. V prípade, ak vyšetrovatelia úradu OLAF zistia, že 
existuje akákoľvek pravdepodobnosť, že bol spáchaný trestný čin, je Záverečná správa úradu 
OLAF zasielaná príslušným orgánom činným v trestnom konaní. Závisí od zložitosti schémy 
prípadu. V prípade ak existuje podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov súvisiacich 
s poškodzovaním finančných záujmov EÚ, OLAF sám zváži, či zašle Záverečnú správu aj 
riadiacemu orgánu, prípadne AFCOSu daného členského štátu. Mohlo by sa totiž stať že by 
následné vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní pre dané skutky bolo zmarené. 
Poškodzovanie finančných záujmov EÚ je trestným činom v zmysle § 261 až § 263 zákona č. 
300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších právnych predpisov. Je však potrebné mať 
na pamäti, že páchateľ svojim konaním môže naplniť aj iné skutkové podstaty trestných činov, 
napríklad trestné činy korupcie,400 trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej 
dražbe401 a pod. Následne je na vyšetrovateľovi, či oboznámi konkrétny riadiaci orgán o tom, 
že prebieha vyšetrovanie v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu.  

Záverečná správa úradu OLAF však má často aj iný aspekt, a síce odporúčanie vrátiť 
neoprávnene poskytnutý finančný prostriedok. V praxi môže nastať taký prípad, že riadiacemu 
orgánu je doručená Záverečná správa úradu OLAF s uvedením finančných alebo justičných 
opatrení. V prípade, ak mal riadiaci orgán vedomosť o tom, že existuje podozrenie 
z nezrovnalosti, je povinný postupovať v zmysle príslušnej európskej legislatívy,402 a teda je 
povinný danú nezrovnalosť zaevidovať v národnom monitorovacom systéme ITMS2014+. 
Postupuje pri tom v zmysle Usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 2/2015 - 
U k nezrovnalostiam a finančným opravám v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, 
Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 
– 2020.403 

V zmysle tohto usmernenia, ale aj v zmysle už vyššie uvedeného tvrdenia, že 
Záverečné správy úradu OLAF predstavujú prípustný dôkaz v správnych alebo súdnych 
konaniach členského štátu, v ktorých sa ich použitie ukáže ako nevyhnutné, rovnakým 

                                                 
400 V zmysle tretieho dielu, ôsmej hlavy zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení 
neskorších právnych predpisov. 
401  V zmysle § 266 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších právnych 
predpisov. 
402 Napríklad Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 
2013 , ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre 
rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 
Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde. 
403 Evidencia nezrovnalostí závisí od usmernení, ktoré boli účinné v rámci programového 
programového obdobia, pod ktoré vznik nezrovnalosti spadá.  
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spôsobom a za rovnakých podmienok ako administratívne správy vypracované národnými 
administratívnymi inšpektormi, je riadiaci orgán povinný postupovať v zmysle zákona č. 
292/2014 o príspevku poskytovanom z EŠIF a vysporiadať nezrovnalosť so subjektom, ktorý 
danú nezrovnalosť spôsobil.  

Za predpokladu, že nezrovnalosť spôsobil prijímateľ a pochybenia boli identifikované 
v rámci verejného obstarávania, riadiace orgány sú povinné postupovať v zmysle § 41 a § 41 
a zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z EŠIF, ktoré odkazujú na aplikáciu zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších právnych predpisov 
(ďalej len „správny poriadok“), v prípade postupov pri porušení pravidiel a postupov verejného 
obstarávania. V praxi to znamená, že daný riadiaci orgán je povinný vydať správne 
rozhodnutie v danej veci a začať výkon svojho rozhodnutia v prípade, ak účastník konania 
nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú mu rozhodnutím, ktoré je vykonateľné, 
alebo zmierom schváleným správnym orgánom alebo ním zostaveným výkazom 
nedoplatkov.404 

Samozrejme môže nastať aj taká situácia, kedy sa v rámci správneho konania riadiaci 
orgán nestotožní so Záverečnou správou úradu OLAF. Stále je však potrebné mať na pamäti 
to, čo sme už spomenuli v našom príspevku, a síce že Záverečná správa úradu OLAF 
predstavuje prípustný dôkaz v správnom (aj súdnom) konaní. Bez ohľadu na túto skutočnosť, 
riadiace orgány sú povinné v týchto prípadoch dodržiavať zásadu materiálnej pravdy, ktorá je 
upravená najmä v ustanovení § 3 ods. 4 správneho poriadku a ďalej konkretizovaná v ďalších 
ustanoveniach správneho poriadku (§ 32 a § 46 správneho poriadku). Zásadu materiálnej 
pravdy treba aplikovať spolu so zásadou zákonnosti a zásadou voľného hodnotenia dôkazov 
(§ 34 ods. 5 správneho poriadku), ktoré sú vlastne jej základom. Táto zásada vyslovuje 
požiadavku, podľa ktorej správny orgán je povinný zistiť skutočný stav veci, teda subsumuje 
aj požiadavku zistiť úplný a presný stav veci.405 Znamená to, že v každom prípade je riadiaci 

orgán povinný vysporiadať sa so Záverečnou správou úradu OLAF ako s dôkazom a vykonať 
všetky potrebné postupy na zistenie materiálnej pravdy. V prípade ak si riadiaci orgán len 
osvojí odporúčania úradu OLAF a vydá rozhodnutie bez vlastného skúmania, nesplní 
požiadavky ustanovené v správnom poriadku. 
 
4 ZÁVER 

Príspevok sa zameriava na priebeh externých vyšetrovaní a Záverečné správy úradu 
OLAF a na povinnosti, ktoré z nej plynú pri rozhodovaní o ďalšom postupe v prípade porušenia 
ustanovení európskej a národnej legislatívy pri poskytovaní nenávratného finančného 
príspevku, resp. príspevku z fondov EÚ.  

Primárnym cieľom príspevku bolo zamyslieť sa nad tým, či je riadiaci orgán povinný 
zaoberať sa pri rozhodovaní o vysporiadaní nezrovnalostí záverečnou správou OLAF a do 
akej miery. V zmysle článku 11 ods. 2 nariadenia č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných 
úradom OLAF, Záverečná správa úradu OLAF predstavuje prípustný dôkaz v správnom (aj 
súdnom) konaní, pričom má rovnakú dôkaznú silu, ako administratívne správy orgánov 
členských štátov. 

V príspevku sa uvádza prípad, ktorý poukazuje na potrebu preskúmania Záverečnej 
správy úradu OLAF ako dôkazu riadiacim orgánom. Záverom je, že v procese vysporiadania 
nezrovnalostí súvisiacich s porušením pravidiel verejného obstarávania, ktoré boli zapríčinené 
prijímateľom, je riadiaci orgán povinný postupovať v zmysle národnej a európskej legislatívy, 
pričom ak jedným z prvkov, ktoré sa v tomto procese vyskytnú je aj Záverečná správa úradu 
OLAF, je povinný vykonať tento dôkaz a v odôvodnení sa s ním vysporiadať. Túto povinnosť 
deklaruje aj rozsudok Krajského súdu Bratislava, spis. zn.: 6S/161/2015, v zmysle ktorého 
automatické prevzatie záverov vyjadrených v správe OLAF bez ďalšieho súd považuje za takú 
vadu, ktorá má za následok nezákonnosť rozhodnutia prvostupňového orgánu a z neho 
vychádzajúceho napadnutého rozhodnutia. Súd v tejto súvislosti poukazuje na postavenie 
OLAF v právnom poriadku Slovenskej republiky, v rámci ktorého závery z jeho šetrení nemôžu 
sami o sebe vyvolávať účinky rozhodnutia slovenského správneho orgánu. V zmysle 

                                                 
404 V zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších právnych predpisov. 
405 Viď rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, spis. zn.: 8 Sžo 27/2007. 



162 - 

komunitárneho práva tvorí správa OLAF „prijateľný dôkaz“ v správnom konaní. Komisie pritom 
majú povinnosť zabezpečiť, aby sa pri vypracovaní správy zohľadnili procesné požiadavky 
stanovené štátnou legislatívou daného členského štátu. Všetky použité podklady musia byť k 
správe priložené. Z uvedeného je nepochybné, že postup oboch správnych orgánov v tomto 
konaní musí byť v súlade so správnym poriadkom platným v Slovenskej republike...To 
znamená, že pokiaľ správny orgán uznal správu OLAF a závery v nej vyjadrené ako jediný 
dôkaz v správnom konaní bez vykonania akéhokoľvek dokazovania, nie je tento jeho postup 
správny. A to aj s ohľadom na tvrdenia OLAF v predmetnej správe, kedy OLAF na viacerých 
miestach vyjadril presvedčenia, predpoklady a domnienky, ktoré správne orgány bez toho, aby 
preverili uvedené závery vykonaním nevyhnutného dokazovania, prijali za relevantné ako 
podklad na vydanie napadnutých rozhodnutí.  

Záverom si dovolíme vysloviť názor, že napriek tomu, že národná legislatíva 
neustanovuje presné kroky, ako je potrebné vysporiadať sa so Záverečnou správou úradu 
OLAF, v zmysle nariadenia č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných úradom OLAF je 
potrebné hľadieť na ňu ako na jeden z dôkazov v správnom konaní. Postup pri ktorom by si 
riadiaci orgán osvojil závery Záverečnej správy úradu OLAF bez toho, aby ďalej postupoval 
v zmysle zásady materiálnej pravdy, považujeme za nesprávny. Rovnako však z nášho 
hľadiska je neprípustné, aby sa v rámci odôvodnenia rozhodnutia správny orgán so 
Záverečnou správou úradu OLAF nevysporiadal vôbec. 
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NABYTÝCH V DOBRÉ VÍŘE 
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Abstract: The review procedure is the typical supervisory mean in the public administration, 

whose purpose is to review usually final administrative decisions in those cases where there 
is a reasonable doubt as to whether the decision is in compliance with legal regulations. There 
are several manifestations of the principle of legality and the principle of legal certainty of the 
people in the public administration in the valid legal regulation of the review procedure in Czech 
Code of Administrative Procedure. The aim of the paper is to draw attention to these 
manifestations, to deal with related question of impermissibility of the review procedure, as well 
as the termination of the review procedure. On the interpretation of the legal regulation of the 
review procedure significantly helps the judgments of the administrative courts, therefore, the 
author focuses even on the clarification of the legal regulation in the light of this selected 
judgments.  
 
Abstrakt: Přezkumné řízení je typickým dozorčím prostředkem ve veřejné správě, jehož 

účelem je přezkoumání zpravidla pravomocných správních rozhodnutí v případě, kdy lze 
důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. V platné právní 
úpravě přezkumného řízení v českém správním řádu lze nalézt několik projevů zásady 
zákonnosti a zásady právní jistoty osob ve veřejné správě. Cílem příspěvku je upozornit na 
tyto projevy, věnovat se též související otázce nepřípustnosti přezkumného řízení, jakož i 
institutu zastavení přezkumného řízení. K výkladu ustanovení upravujících přezkumné řízení 
významně napomáhá judikatura správních soudů, proto se autorka zaměřuje i na objasnění 
právní úpravy ve světle této vybrané judikatury.   
 
Keywords: the review procedure, legality, legal certainty, good faith, judgments  
 
Kľúčové slová: přezkumné řízení, zákonnost, právní jistota, dobrá víra, judikatura 

 
1 ÚVOD 

Přezkumné řízení je jedním z dozorčích prostředků ve veřejné správě, jehož obecnou 
úpravu obsahuje § 94 - § 99 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších 
změn a doplnění (dále jen „správní řád“).406 Jak podotýká P. Průcha: „Z obsahu a zaměření 
úpravy přezkumného řízení lze dovodit, že se ve své podstatě jedná o náhradu za dřívější 
„přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení“, avšak detailněji upravenou a s vícerými 
modifikacemi.”407 Pro přezkumné řízení jako dozorčí prostředek je charakteristické, že je 

zahajováno výlučně z moci úřední. Účastník řízení může zahájení přezkumného řízení 
iniciovat podáním podnětu, který však není návrhem na zahájení řízení a účastník řízení na 
něj nemá právní nárok. 

Přezkumné řízení se, kromě správních rozhodnutí vydaných ve správním řízení, 
vztahuje i na další formy činnosti správních orgánů,408 a to zejména na přezkoumávání 

                                                 
406 Dozorčí prostředek nemá k dispozici účastník správního řízení, pouze správní úřad může, 
jsou-li naplněné zákonem stanovené podmínky, z úřední moci přezkoumat určité rozhodnutí. 
K dozorčím prostředkům zpravidla řadíme kromě přezkumného řízení obnovu řízení na 
základě rozhodnutí správního orgánu, řízení o prohlášení nicotnosti a opatření proti nečinnosti. 
Srov. SLÁDEČEK, V.: Obecné správní právo. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, 146 
a n. 
407 PRŮCHA, P.: Správní řád s poznámkami a judikaturou. 3. vyd. Praha: Leges, 2017, s. 310. 
408 Ustanovení části druhé správního řádu (obecná ustanovení o správním řízení), v níž jsou 
ustanovení upravující přezkumné řízení zařazena, se uplatní podpůrně a přiměřeně při 
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závazných stanovisek (§ 149 odst. 6 správního řádu), jiných úkonů správních orgánů podle 
části čtvrté správního řádu (§ 156 odst. 2 správního řádu), veřejnoprávních smluv (§ 165 
správního řádu) a opatření obecné povahy (§ 174 správního řádu). 

  
2 CHARAKTERISTIKA PŘEZKUMNÉHO ŘÍZENÍ 

Zahájení přezkumného řízení mohou kromě účastníků původního správního řízení 
iniciovat také dotčené správní orgány a kterákoli osoba nebo orgán veřejné moci podáním 
podnětu ve smyslu § 42 správního řádu.409 Přezkumné řízení není vázáno na to, že musely 
být nejprve vyčerpány řádné opravné prostředky, přezkoumáno tedy může být jak rozhodnutí 
pravomocné správního orgánu prvního stupně, které nebylo napadeno řádným opravným 
prostředkem, tak pravomocné rozhodnutí odvolacího orgánu. Přitom platí, že v přezkumném 
řízení, v němž je přezkoumáváno rozhodnutí odvolacího orgánu, lze přezkoumat i předchozí 
rozhodnutí správního orgánu prvního stupně.410  

„Předmětem přezkumného řízení je z povahy věci vždy rozhodnutí konečné, tedy tzv. 

poslední v řadě.”411 Přezkoumána v přezkumném řízení mohou být správní rozhodnutí, která 

již nabyla právní moci, výjimečně i rozhodnutí, která nenabyla právní moci, jsou-li předběžně 
vykonatelná, a to v případě, že vznikne důvodná pochybnost, že rozhodnutí je v souladu 
s právními předpisy. Přezkum správního rozhodnutí v přezkumném řízení tedy připadá 
v úvahu pouze z hlediska jeho zákonnosti, nikoli též věcné správnosti nebo jiných hledisek, 
jako je tomu v případě opravných prostředků proti nepravomocným rozhodnutím.412 Nejvyšší 
správní soud k tomu zdůrazňuje, že i v případě rozporu přezkoumávaného rozhodnutí 
s právními předpisy však musí přezkoumávající orgán dbát na zachování proporcionality mezi 
právy účastníka nabytými v dobré víře a právní jistotou na straně jedné a požadavkem na 
zákonnost na straně druhé.413 

Ve stanovení zákonných lhůt pro zahájení přezkumného řízení a pro jeho ukončení lze 
spatřovat nejen projev zásady zákonnosti, ale i zásady právní jistoty dotčených osob. 
Přezkumné řízení zahajuje příslušný správní orgán usnesením vydaným do 2 měsíců od dne, 
kdy se o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl, nejpozději však do 1 roku od právní 
moci rozhodnutí.414 Jako objektivní je stanovena lhůta, kdy lze vydat rozhodnutí v přezkumném 
řízení, jedná se o lhůtu 15 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí ve věci.415     

Příslušným k provedení přezkumného řízení je správní orgán nadřízený správnímu 
orgánu, který přezkoumávané rozhodnutí vydal. Ten může přezkum provést jak z vlastní 
iniciativy, tak na základě podnětu. Pokud podnět správní orgán shledá za opodstatněný, 
usnesením zahájí přezkumné řízení, a to ve výše zmíněné subjektivní lhůtě 2 měsíců ode dne, 
kdy se o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl. Neshledá-li správní orgán důvody 
k zahájení přezkumného řízení, je povinen to sdělit s uvedením důvodu do 30 dnů podateli.416 
K povaze tohoto sdělení správního orgánu se opakovaně vyjadřovaly správní soudy, a to vždy 
tak, že se tímto úkonem nijak nemění pozice účastníka předchozího správního řízení, nejedná 

                                                 
postupu podle ostatních částí správního řádu. Vedle toho právní úprava dalších forem činnosti 
správních orgánů ve správním řádu zpravidla ustanovení o přezkumném řízení výslovně 
obsahuje.   
409 Srov. DIENSTBIER, F., HORÁKOVÁ, M.: Instanční kontrola ve veřejné správě. In 
KOLEKTIV AUT..: Kontrolní mechanismy fungování veřejné správy. Olomouc: Právnická 
fakulta UP a Periplum, 2009, s. 52.   
410 § 95 odst. 3 správního řádu. 
411 PRŮCHA, P.: Správní řád s poznámkami a judikaturou. 3. vyd. Praha: Leges, 2017, s. 322. 
412 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. ledna 2010, čj. 6 As 36/2009-16, 
dostupný na www.nssoud.cz. 
413 Tamtéž. 
414 § 96 odst. 1 správního řádu. 
415 § 97 odst. 2 správního řádu. 
416 Závěr č. 70 ze dne 6. 10. 2008: „Třicetidenní lhůta pro vyrozumění účastníka o nezahájení 
přezkumného řízení podle § 94 odst. 1 správního řádu třetí věty za středníkem začíná běžet 
ode dne, kdy správní orgán obdržel podnět k provedení přezkumného řízení.” Viz Závěry 
poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu, dostupné na 
www.mvcr.cz/ministerstvo/poradnisbor/zavery/ 

http://www.mvcr.cz/ministerstvo/poradnisbor/zavery/
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se o rozhodnutí správního orgánu ani o zásah do právních poměrů osob, proto je takový úkon 
vyloučen z přezkoumávání soudem ve správním soudnictví.417   

Přezkum může provést také správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, a to 
z podnětu účastníka původního řízení, kdy za podmínek stanovených v § 95 odst. 2 správního 
řádu lze přistoupit k obdobě autoremedury.418 Podmínkou provedení přezkumného řízení 
správním orgánem, který napadené rozhodnutí vydal, je plné vyhovění účastníkovi, který 
podnět uplatnil a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému jinému účastníkovi, ledaže 
s tím všichni, jichž se to týká, vyslovili souhlas. Dospěje-li tedy ve své úvaze správní orgán 
k závěru, že by mohl rozhodnutím způsobit újmu účastníkům, vyžádá si jejich souhlas. Nejsou-
li podmínky pro vyřízení podnětu k zahájení přezkumného řízení uplatněním institutu 
autoremedury, správní orgán předá věc nadřízenému správnímu orgánu. Má-li být 
přezkoumáno rozhodnutí ústředního správního úřadu, je k přezkumnému řízení příslušný 
ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, který rozhoduje na návrh rozkladové 
komise.419 

Účastníky přezkumného řízení jsou ti, kdo byli účastníky původního řízení, v němž bylo 

vydáno přezkoumávané rozhodnutí. „Pokud práva těchto osob, o něž v původním řízení šlo, 

přešla na jiné osoby, jsou účastníky přezkumného řízení namísto původních účastníků jejich 
právní nástupci, tedy ti, na něž předmětná práva přešla (§ 95 odst. 4 správního řádu).”420 

Přezkoumávané rozhodnutí je posuzováno podle právního stavu a skutkových 

okolností v době vydání rozhodnutí. „Správní orgán tedy nemůže zrušit nebo změnit 

rozhodnutí proto, že se po jeho vydání dodatečně změnily rozhodující skutkové okolnosti, 
z nichž původní rozhodnutí vycházelo.”421 Zákonnost přezkoumávaného rozhodnutí se 
posuzuje jak v rovině práva hmotného, tak procesního, přičemž platí, že k takovým vadám 
řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí 
s právními předpisy, popř. na jeho správnost, se nepřihlíží.422 K otázce zásady přezkumu podle 
skutkového a právního stavu v době vydání přezkoumávaného rozhodnutí poskytuje 
upřesňující výklad judikatura.423 Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 30. srpna 
2016, čj. 5 As 203/2015-141 uvádí: „Pokud rozpor rozhodnutí s právními předpisy má mít 
původ výlučně v postupu správního orgánu, aniž by k tomu stěžovatelka svým jednáním jakkoli 
přispěla, a stěžovatelka je v dobré víře, že rozhodnutí bylo vydáno správným postupem, je 
třeba její dobrou víru v intencích § 94 odst. 5 a § 99 odst. 2 správního řádu reflektovat.“  

Pokud se v přezkumném řízení prokáže, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu 
s právními předpisy, příslušný správní orgán je změní, zruší nebo zruší a věc vrátí správnímu 
orgánu, který rozhodnutí vydal.424 V přezkumném řízení se tedy, stejně jako v řízení 
odvolacím, uplatní jak kasační, tak i apelační princip.425 Správní orgán v rozhodnutí, jímž mění 

                                                 
417 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. února 2008, čj. 7 As 55/2007-71, 
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. května 2008, čj. 9 Ans 1/2008-135, rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 5. června 2008, čj. 9 As 25/2008-81 a rozsudek Městského 
soudu v Praze ze dne ze dne 4. března 2011, čj. 7 Ca 81/2009-70, všechny dostupné na 
www.nssoud.cz.    
418 Viz § 87 správního řádu. 
419 § 95 odst. 6 správního řádu. 
420 DIENSTBIER, F., HORÁKOVÁ, M.: Instanční kontrola ve veřejné správě. In KOLEKTIV 
AUT.: Kontrolní mechanismy fungování veřejné správy. Olomouc: Právnická fakulta UP 
a Periplum, 2009, s. 54.   
421 PRŮCHA, P.: Správní řád s poznámkami a judikaturou. 3. vyd. Praha: Leges, 2017, s. 323. 
422 § 96 odst. 2 správního řádu. Srov. obdobně v odvolacím řízení § 89 odst. 2 správního řádu.  
423 Např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9. února 2010, čj. 10 Ca 234/2008-24, 
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. dubna 2011, čj. 1 As 24/2011-79 a rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 9. června 2016, čj. 2 Azs 307/2015-41. 
424 V případě zrušení rozhodnutí a vrácení věci je správní orgán, který provede řízení ve věci, 
vázán právním názorem správního orgánu, který takto rozhodl.   
425 Na tuto skutečnost upozorňují např. F. Dienstbier a M. Horáková in DIENSTBIER, F., 
HORÁKOVÁ, M.: Instanční kontrola ve veřejné správě. In KOLEKTIV AUT.: Kontrolní 
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nebo ruší přezkoumávané rozhodnutí, zároveň s ohledem na obsah rozhodnutí určí, odkdy 
nastávají jeho účinky. Obecným pravidlem je, že ruší-li se rozhodnutí, ukládající právo, měly 
by účinky nastat ex nunc, tedy od právní moci či předběžné vykonatelnosti rozhodnutí 
vydaného v přezkumném řízení. Pokud se ruší nebo mění rozhodnutí, ukládající povinnost, 
účinky zrušení by měly nastat ex tunc, tedy od počátku, resp. zpětně od nabytí právní moci či 
předběžné vykonatelnosti přezkoumávaného rozhodnutí.426  

V přezkumném řízení se vychází z předchozího spisového materiálu, přičemž „správní 

orgán, který řízení vede, může v případě potřeby doplnit dokazování, výslovně je totiž 
oprávněn v případě potřeby zajistit vyjádření účastníků řízení a správních orgánů, které řízení 
prováděly.”427 Je-li rozpor rozhodnutí s právními předpisy zjevný ze spisového materiálu a není 

třeba opatřovat vyjádření účastníků řízení, může příslušný správní orgán, za splnění ostatních 
podmínek pro provedení přezkumného řízení, provést tzv. zkrácené přezkumné řízení podle § 
98 správního řádu. Zde je třeba zdůraznit, že „prvním a jediným úkonem v tomto řízení je 
vydání rozhodnutí, jímž se mění nebo ruší přezkoumávané rozhodnutí.”428 

Správní orgán rozhodující v přezkumném řízení je povinen šetřit práva nabytá v dobré 
víře.429 Zjistí-li správní orgán po zahájení přezkumného řízení, že přezkoumávané rozhodnutí 
nebylo v rozporu s právními předpisy, přezkumné řízení usnesením zastaví. Zřejmě 
nevýraznější projev zásady právní jistoty a ochrany práv nabytých v dobré víře v přezkumném 
řízení obsahuje ustanovení § 94 odst. 4 správního řádu. Jde o zastavení přezkumného řízení 
v případě, že správní orgán, ačkoli shledá nezákonnost přezkoumávaného rozhodnutí, dojde 
k závěru, že újma, která by jeho zrušením nebo změnou vznikla některému účastníkovi, který 
nabyl práva z rozhodnutí v dobré víře, byla ve zjevném nepoměru k újmě, která vznikla jinému 
účastníkovi nebo veřejnému zájmu. 
 
3 NEPŘÍPUSTNOST PŘEZKUMNÉHO ŘÍZENÍ 

Ne každé rozhodnutí, které je v rozporu s právními předpisy, lze v přezkumném řízení 
přezkoumat. „Právní úprava vymezuje případy či situace, kdy přezkumné řízení není tzv. 
přípustné, a to i tehdy, kdy by rozpor předmětného rozhodnutí s právními předpisy byl 
zřejmý.”430 Jedná se o několik rozdílných skupin případů rozhodnutí.  

První skupinou případů jsou taxativně vyjmenované případy rozhodnutí vázaných na 
podmínku, že žadatel o jejich vydání nabyl práv v dobré víře. Jmenovitě tak není přezkumné 
řízení přípustné, jestliže rozhodnutím byl účastníkovi udělen souhlas k občanskoprávnímu, 
obchodněprávnímu nebo pracovněprávnímu úkonu nebo byl povolen vklad práva k 
nemovitosti evidované v katastru nemovitostí, nebo jestliže bylo rozhodnuto ve věci osobního 
stavu. „Nabytí práv v dobré víře musí přitom namítnout jejich nabyvatelé, a pokud tak neučiní, 
správní orgán k nim nemůže přihlédnout.”431 Jak upřesňuje J. Vedral: ”Dobrá víra se vztahuje 
k nezákonnosti rozhodnutí, a to v tom smyslu, že tuto nezákonnost účastník řízení nezpůsobil, 
ani se na ní nepodílel, ani o ní nevěděl a rozhodnutí správního orgánu proto pokládal 

                                                 
mechanismy fungování veřejné správy. Olomouc: Právnická fakulta UP a Periplum, 2009, s. 
54.   
426 § 99 správního řádu. 
427 SKULOVÁ, S. a kol.: Správní právo procesní. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 286. 
428 DIENSTBIER, F., HORÁKOVÁ, M.: Instanční kontrola ve veřejné správě. In KOLEKTIV 
AUT.: Kontrolní mechanismy fungování veřejné správy. Olomouc: Právnická fakulta UP 
a Periplum, 2009, s. 56. 
429 Zásadu ochrany práv nabytých v dobré víře obecně zakotvuje jako jednu ze zásad činnosti 
správních orgánů § 2 odst. 3 správního řádu. Pro přezkumné řízení je povinnost šetřit práva 
nabytá v dobré víře explicitně stanovena § 94 odst. 5 správního řádu a lze ji spatřovat rovněž 
v oprávnění správního orgánu při zahájení přezkumného řízení nebo v jeho průběhu 
pozastavit vykonatelnost nebo jiné účinky přezkoumávaného rozhodnutí, hrozí-li vážná újma 
některému z účastníků nebo veřejnému zájmu (§ 95 odst. 5 správního řádu). 
430 SKULOVÁ, S. a kol.: Správní právo procesní. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 280 - 281. 
431 HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V.: Správní právo procesní. 4. vyd. Praha: Leges, 2012, s. 
247. 
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s ohledem na obecnou zásadu presumpce správnosti správních aktů za zákonné.“432 Dobré 

víře je tedy přiznávána silnější ochrana než zájmu na souladu rozhodnutí s právem.433 
Druhou skupinou případů, kdy není přezkumné řízení přípustné, je že předmětné 

rozhodnutí je již výsledkem jmenovitých dozorčích či klasických opravných režimů. Konkrétně 
nelze v přezkumném řízení přezkoumávat:  
- rozhodnutí vydaná v přezkumném řízení434,  
- rozhodnutí odvolacího správního orgánu, kterým bylo odvoláním napadené rozhodnutí 
zrušeno a věc byla vrácena k novému projednání, jestliže již bylo při novém projednání věci 
vydáno nové rozhodnutí (§ 94 odst. 2 správního řádu), 
- předběžné opatření poté, co se rozhodnutí ve věci stalo vykonatelným nebo nabylo jiných 
právních účinků anebo co bylo toto rozhodnutí zrušeno, ledaže by posouzení mělo význam 
pro náhradu škody (§ 96 odst. 3 správního řádu), 
- rozhodnutí, které bylo vydáno v rámci tzv. uspokojení účastníka po podání žaloby ve 
správním soudnictví (§ 153 odst. 2 správního řádu).435 

Dále nelze v přezkumném řízení samostatně přezkoumávat usnesení, s výjimkou 
usnesení o odložení věci (§ 43 správního řádu) a usnesení o zastavení řízení (§ 66 správního 
řádu).436 „Ostatní usnesení přezkumnému řízení zpravidla podléhají jen ve spojení 
s rozhodnutím, k němuž se váží.“437   

Nepřípustnost přezkumného řízení v uvedených případech či situacích je třeba 
vykládat tak, že přezkumné řízení ve vyjmenovaných případech nelze vůbec zahájit. 
„Zákonodárce možnost přezkumného řízení ve všech uvedených případech zcela vyloučil, 
neboť zájem na právní jistotě převyšuje zájem na legalitě.”438  

 
4 ZASTAVENÍ PŘEZKUMNÉHO ŘÍZENÍ PODLE § 94 ODST. 4 SPRÁVNÍHO ŘÁDU 

Odlišná procesní situace může nastat v již uvedeném případě využití volné úvahy 
správního orgánu ohledně zastavení probíhajícího přezkumného řízení podle ustanovení § 94 
odst. 4 správního řádu. Skutečnost, že přezkoumávané rozhodnutí je v rozporu s právními 
předpisy, automaticky nemusí vést k jeho zrušení či změně. Shledá-li správní orgán, že 
zrušením či změnou nezákonného rozhodnutí by vznikla některému účastníkovi řízení nebo 
veřejnému zájmu újma, která by byla zjevně větší než újma, která již vznikla, řízení zastaví.439 
Aby tedy mohl správní orgán přezkumné řízení zastavit, musí existovat zcela zřejmý nepoměr 
mezi ochranou práv účastníků řízení nabytých v dobré víře a újmou hrozící jinému účastníkovi 
nebo veřejnému zájmu.  

Institut zastavení řízení podle § 94 odst. 4 správního řádu je spojen s povinností 
příslušného správního orgánu dbát na zachování proporcionality mezi právy účastníka 

                                                 
432 VEDRAL, J.: Správní řád: komentář. 2. vyd. Praha: Bova Polygon, 2012, s. 811. 
433 Srov. SKULOVÁ, S. a kol.: Správní právo procesní. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 281. 
434 Zákon tak brání „zacyklení“ přezkumných řízení. Cit. DIENSTBIER, F., HORÁKOVÁ, M.: 
Instanční kontrola ve veřejné správě. In KOLEKTIV AUT.: Kontrolní mechanismy fungování 
veřejné správy. Olomouc: Právnická fakulta UP a Periplum, 2009, s. 51.   
435 Srov. PRŮCHA, P.: Správní řád s poznámkami a judikaturou. 3. vyd. Praha: Leges, 2017, 
s. 312 - 313. 
436 Stanovením přípustnosti přezkumného řízení v případě usnesení o odložení věci a 
usnesení o zastavení řízení je zřejmý úmysl zákonodárce posílit právní jistotu účastníků řízení. 
J. Vedral k tomu uvádí: „Tato usnesení mají pro účastníka řízení do určité míry povahu 
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orgánem končí (zastavení řízení), popř. se jimi konstatuje, že se řízení vůbec nezahajuje 
(odložení věci).” Cit. VEDRAL, J.: Správní řád: komentář. 2. vyd. Praha: Bova Polygon, 2012, 
s. 814. 
437 PRŮCHA, P.: Správní řád s poznámkami a judikaturou. 3. vyd. Praha: Leges, 2017, s. 313. 
438 HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V.: Správní právo procesní. 4. vyd. Praha: Leges, 2012, s. 
247. 
439 Závěr č. 96 ze dne 19. 11. 2010: „Zastavení přezkumného řízení podle ustanovení § 94 
odst. 4 správního řádu bude mít v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 správního řádu formu 
rozhodnutí.” Viz Závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu, dostupné na 
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nabytými v dobré víře a právní jistotou na straně jedné a zásadou zákonnosti na straně druhé. 
Judikatura v tomto smyslu klade na využití správního uvážení správním orgánem v uvedeném 
případě vysoké požadavky. Z relevantní judikatury vybírám dvě rozhodnutí.  

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 19. května 2011, čj. 1 As 36/2011-79 
hovoří o omezeném prostoru pro využití správního uvážení správním orgánem, neboť zákon 
pro možnost zastavit zahájené přezkumné řízení podle § 94 odst. 4 správního řádu 
vyjmenovává přesná kritéria, jež musí správní orgán bezpodmínečně posoudit. Pokud by tak 
neučinil, podle názoru Nevyššího správního soudu by se takové jednání správního orgánu 
vymykalo zákonným mezím a svědčilo by o jeho libovůli při pojednávání věci. Nejvyšší správní 
soud k tomu rovněž uvádí: „Po správních orgánech je v přezkumném řízení požadováno, aby 
citlivě vážily veškeré okolnosti a vydaly takové rozhodnutí, které by nevyvolalo větší poruchy 
správy, ani větší újmu účastníkům, než způsobilo původní protiprávní rozhodnutí.“  Dále 
Nejvyšší správní soud doplňuje, že pokud již bylo přezkumné řízení zahájeno a správní orgán 
shledal, že byl porušen právní předpis, může se dále postupovat pouze dvěma způsoby – buď 
řízení zastavit při naplnění podmínek obsažených v § 94 odst. 4 správního řádu nebo 
přezkoumávané rozhodnutí zrušit nebo změnit, popř. zrušit a věc vrátit odvolacímu správnímu 
orgánu nebo správnímu orgánu prvního stupně.440  

Krajský soud v Ostravě ve svém rozsudku k zastavení přezkumného řízení podle § 94 
odst. 4 správního řádu ze dne 31. ledna 2013, čj. 22 A 160/2010-32 zdůrazňuje povinnost 
náležitého odůvodnění rozhodnutí o zastavení řízení. Z uvedeného rozsudku pro úplnost cituji: 
„Rozhodnutí o zastavení řízení podle § 94 odst. 4 správního řádu musí obsahovat správní 
úvahu, jejímž základem bude vymezení obsahu obecného pojmu „újma“ v každé z 
posuzovaných stran. Má-li být nepoměr mezi oběma újmami důvodem pro zastavení řízení, 
musí být vymezeno, jaké újmy v jejich konkrétní podobě správní orgán posuzoval, jakými 
kritérii je posuzoval a z jakých důvodů dospěl k upřednostnění práva, které bylo získáno v 
dobré víře, ale na základě postupu správního orgánu, který byl v rozporu s právním 
předpisem.“   
 
5 ZÁVER 

Samotná podstata přezkumného řízení jako dozorčího prostředku klade důraz na 
zásadu legality veřejné správy. Aktuální česká právní úprava přezkumného řízení kompenzuje 
potencionální intenzitu zásahu, kterou přezkum pravomocného rozhodnutí představuje pro 
dotčené osoby, možností jeho neprovedení v zákonem předvídaných situacích, které lze 
v konkrétních podobách vnímat jako požadavek na převážení zásady právní jistoty dotčených 
osob a zásady ochrany práv nabytých v dobré víře. 
 
 
Použitá literatúra: 

HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V.: Správní právo procesní. 4. vyd. Praha: Leges, 2012, 368 
s. ISBN 978-80-87576-15-1.    
KOLEKTIV AUT. Kontrolní mechanismy fungování veřejné správy. Olomouc: Periplum, 2009. 
383 s. ISBN 978-80-86624-50-1. 
PRŮCHA, P.: Správní řád s poznámkami a judikaturou. 3. vyd. Praha: Leges, 2017, 520 s. 
ISBN 978-80-7502-202-8. 
SKULOVÁ, S. a kol.: Správní právo procesní. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 428 s. ISBN 978-80-
7380-110-6. 
SLÁDEČEK, V.: Obecné správní právo. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, 500 s. ISBN 
978-80-7478-002-8. 
VEDRAL, J.: Správní řád: komentář. 2. vyd. Praha: Bova Polygon, 2012. 1448 s. ISBN 978-
80-7273-166-4. 
www.nssoud.cz 
Závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu. Dostupné na 
www.mvcr.cz/ministerstvo/poradnisbor/zavery/. 

                                                 
440 Blíže viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. května 2011, čj. 1 As 36/2011-
79, dostupný na www.nssoud.cz. 

http://www.nssoud.cz/
http://www.mvcr.cz/ministerstvo/poradnisbor/zavery/


169 - 

 
 
Kontaktné údaje: 

JUDr. Soňa Pospíšilová, Ph.D. 
sona.pospisilova@upol.cz 
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
Tř. 17. listopadu 8 
771 11 Olomouc 
Česká republika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



170 - 

IS THE TWO-TIER ADMINISTRATIVE PROCEDURE STILL 
VALID IN THE 21ST CENTURY? VALIDITY OF THE TWO-TIER 
ADMINISTRATIVE PROCEDURE IN CONTEMPORARY LAW 

 
Agnieszka Skóra 

Administrative and Court Administrative Proceeding Institute, Universytet 
Warminsko Mazurski w Olsztynie 

 
Mária Srebalová 

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law 
 

Ingrida Papáčová 
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law 

 
 

Abstract: The contribution deals with the principle of the administrative proceeding in two 

instances from a historical point of view and also with regard to the requirements for its 
implementation under international law. It points to legal significance of the analysed principle 
also in relation to particular individual decision-making activity, especially in relation to the 
principle of legal certainty. It deals with the development of legislation and application of the 
principle in the conditions of the Slovak Republic and Poland. Based on the analysis, we are 
trying to find the answer to the question of whether it is necessary to carry out the administrative 
procedure in two stages. 
 
Keywords: principle of the administrative proceeding in two instances, final decision, legal 

certainty. 
 
 
1 INTRODUCTION 

The subject of the contribution is issue of the principle of the duality of the administrative 
proceedings in several contexts. Particularly, it deals with the analysis of the merits or 
inappropriateness of its use in the current conditions for conducting administrative procedures. 
The Interpretation focuses on legislation, expression and application of the principle of duality. 
In441 the context of the principle in question, the interpretation is based primarily on trends in 
public administration in the Slovak Republic and Poland in the historical context and also in 
the context of the fulfilment of the claims contained in the concept of the right to good 
administration. Especially in relation to the membership of the Slovak Republic and Poland, as 
well as other states in the Council of Europe and the European Union. The comparison of the 
Slovak and Polish legal regulations of the principle of duality in the administrative procedure is 
chosen mainly because of the current changes in the Polish legislation. In the first part of the 
contribution, we will address the Slovak and Polish doctrinal framework of the subject matter, 
the second part presents similarly the interpretation of the principle of duality in Poland, and in 
the third part provides an example from practice aimed at perceiving the meaning of the 
principle of duality in one of the judicial decisions. Finally, we will attempt to formulate the 
conclusions and recommendations in the current first phase of research under a grant aimed 
at the effectiveness of the review of individual administrative acts. 

The aim of the first part of the contribution is to point out, in addition to the historical 
and current development of the application, the principle of the duality of the administrative 

                                                 
441 The principle of duality will be dealt with at this stage of the research solely in relation to the 
appeal procedure (or in relation to the disposition procedure), even though the manifestations 
of the principle in question also concern procedures in the context of the examination of 
individual administrative acts (extraordinary remedies). 
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procedure to the real legal effect and the importance of the generally formulated basic rules of 
the administrative procedure. 

Principles of administrative procedure are the interpretative rules used in applying law 
in the area of the public administration. The basic principles of the administrative procedure, 
in the conditions of the Slovak Republic regulated by Act no.71/1967 Coll. on Administrative 
Procedure (Administrative Order) as amended (hereinafter “the Slovakian Code of 
Administrative Procedure”) and the conditions of Poland are the legal provisions of the Code 
of Administrative Procedure from 1960 (hereinafter “the Polish Code of Administrative 
Procedure'442) affect the interpretation of specific provisions legislation. Their significance lies 
in the fact that both codes govern the most common type of decision-making by administrative 
authorities on the rights, legitimate interests and obligations of particular subjects. 

Basic principles according to the Slovak Administrative Procedure Code can be divided 
into two groups, namely the principles explicitly regulated in a separate section (§ 3 and § 4) 
for example the principles of lawfulness, the principle of active cooperation, the principle of 
procedure within a reasonable time, the principle of economy, the principle of material truth, 
the principle of substantive equality, the principle of procedural equality, the principle of public 
information and the principles which are not explicitly stated in the administrative order but 
define their doctrine, also supported by court case law (for example disposition, principle of 
officialism, principle of duality, principle of non-publicity, principle of free evaluation of 
evidence.) General principles of administrative procedure in Poland can be also divided, 
usually into three groups. The first group of principles - according to the Polish Code of 
Administrative Procedure - is regulated in a separate section: Part 1, Chapter 2 in the articles 
6-16 and scholars described them as “codified rules” or “code rules”. It gives them the status 
of legal norms, which actually results in the violation being treated the same way as any other 
violation of legal provisions. The second group is described as “principles of administrative 
procedure mentioned in Constitution” (e.g. the principle of equality of the parties, the rule of 
fair trial) because their roots are in the Constitution of Republic of Poland. The third group (very 
wide and diverse) includes principles defined by the doctrine and court case law. The most 
known example of such rule is - just like in Slovakia – the principle of officialism. From rich 
doctrinal sources, let us mention another way of classifying the principles of administrative 
proceedings. Interesting is Borkowski's breakdown, which is not based only on the place of 
that principle under the law. These are three sets of principles and their division follows from 
the functions which the principles in question represent in the administrative procedure. 

a) Principles relating to the application of the law may be fundamental, such as the 
principle of legality, objective truth, taking into account the public interest and 
legitimate interests of individuals, such as the principle of enhancing the trust of 
individuals to the administrative authorities, the duality of proceedings, the 
permanence of administrative decisions and the principle of judicial control. 

b) Principles relating to the culture of public administration are the principle of 
convincing, providing the necessary information and providing guidance to the 
parties, the amelioration of the matter. 

c) Principles relating to the conduct of the proceedings (principle of speed and simplicity 
of procedure and principle of procedural documents)443. 

We can also suggest one more typology which was proposed by A. Skóra:  
a) principles relating to the participants of procedure such as the principle of equality of 

the parties, non-adversarial procedure, principle of officialism, principle of the active 
participation in the procedure, principle of active cooperation of administrative 
authorities 

b) principles relating to the subject of procedure (administrative matter) such as the 
principle of fair trial, principle of procedural autonomy of EU Member states (which 

                                                 
442 Dz. U. t.j. 2018 poz. 2096 (the latest consolidated text in “Journal of Law” from 2018 item 
2096). 
443 ADAMIAK, B., BORKOWSKI, J.: Postepowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. 
7. vyd. Warszawa: Lexis Nexis, 2009, s. 32 – 33 
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has roots in EU law), principle of material truth, principle of lawfulness, principle of 
resolving interpretation doubts 

c) principles relating to the form of procedure such as principle of written form of 
proceedings (in Poland this term refers either to the traditional paper or an electronic 
document), principle of procedure within a reasonable time, principle of minimal 
formalism of proceedings, principle of uniformity of judicial solutions 

d) principles relating to the rulings of procedure such as the principle of two-instances 
proceedings, principle of the stability of final decisions, principle of judicial review of 
administrative decisions444. 

 
2 REMEDIES AND THE PRINCIPLE OF THE DUALITY OF THE ADMINISTRATIVE 

PROCEDURE IN THE DOCUMENTS OF THE COUNCIL OF EUROPE AND THE 
EUROPEAN UNION AND FROM THE HISTORICAL PERSPECTIVE 

In the first phase of the research, we analysed the fulfilment of the claims contained in 
the concept of the right to good administration, especially in relation to the membership of the 
Slovak Republic and Poland, as well as other states in the Council of Europe and the European 
Union. From the documents relevant to the principle in question, we focused on the Decision 
on the Code of Good Administrative Behavior (2011/C 285/03) which, in relation to individual 
decision-making and in relation to the principle under review, requires the administrative 
authorities to indicate the possibility of appeals available to the person contesting the decision. 
These are decisions that may adversely affect the rights or interests of a private individual. The 
institution shall specify in particular the nature of the remedies, the institutions before which 
they may be invoked and the time limits for their application. 

Of particular relevance to the conduct of the two-step administrative procedure are the 
Recommendation of the Committee of Ministers CM/Rec (2007) 7 on good governance, Article 
22 (2) states that an appeal may be lodged in the course of an administrative procedure even 
before the judicial inquiry. Under the same article, the administrative body should take care to 
change or cancel a decision in the appeal proceedings on the rights and interests of individuals. 

The Resolution of the Committee of Ministers (77) 31 on the protection of the individual 
in respect of all administrative acts establishes the right to learn in a decision of the 
administrative authority, in particular where such a decision has a negative impact on the 
rights, freedoms and interests of individuals. Guidance may not apply to all types of remedies, 
it is necessary to instruct the person concerned about the remedies available at the stage of 
the proceedings to initiate the review of the decision445. 

It follows from the contents of those documents that they do not impose an obligation 
on Member States to examine decisions in the course of the administrative procedure and thus 
in two administrative instances. They require in particular judicial review of administrative 
decisions. However, they call for appeals, with the emphasis on protecting the rights and 
interests of individuals. 

The reason for comparing the legal regulation of the principle of duality with the Polish 
Administrative Procedure Code is also the historical-political connection with Slovak law. The 
development of law in the European area links neighbouring countries. For those who were at 
some point part of the Austrian monarchy, the law of the administrative procedure was 
developed jointly until the second half of the 19th century. After the Austro-Hungarian 
settlement, the unified development stalled and in divided parts dominated the Austrian and 
Hungarian influence. Austria, in 1925, adopted the legal regulation of the administrative 
procedure, which is the world's first comprehensive legal regulation. Common Czechoslovak 
legal regulation of the administrative procedure was implemented by Government Regulation 
no.8/1928 Coll. Moreover, today's system of administrative proceedings in Poland stems from 
the Austrian system as of the first half of the 20th century. The first Polish codification of 
administrative proceedings - the Decree on Administrative Proceedings of the President of the 
Republic adopted on March 22, 1928 was influenced and based (just as Czechoslovak one) 

                                                 
444 SKÓRA, A.: Ogolne postepowanie administracyjne. Zarys wykladu. Elblag: Wydawnictwo 
PWSZ, 2015, s. 18-29. 
445 VRABKO, M. a kol.: Správne právo. Procesná časť. Bratislava: C. H. Beck, 2013. ISBN 

978-80-89603-13-8, s. 5 – 10. 
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on the Austrian General Administrative Procedure Act from 1925. In Hungary, Poland and 
Czechoslovakia, the full legal regulations of the administrative procedure were adopted only in 
the 1950s and 1960s, reflecting the social and political changes taking place after the Second 
World War and later the changes resulting from European integration446. 
 
3 THE PRINCIPLE OF DUALITY OF THE ADMINISTRATIVE PROCEDURE IN 

EXAMINED LEGAL REGULATIONS 

In Poland, the administrative proceedings have a two-tier structure that means there 
are two administrative instances. The first instance of the administrative authority is 
responsible for its own administrative district (there are 3 kinds of districts in Poland: gmina – 
local community, powiat- county, województwo - region) and as a rule decides as the authority 
of the first instance. The appeal of a decision is decided on by the body of the second instance 
which an administrative authority superior to the authority that has issued the decision. The 
superior administrative authority makes up the last level of the administrative proceedings. 
Superior administrative authorities are defined by the article 17 of the Code of Administrative 
Proceedings from 1960 or others provisions. The appeal procedure is regulated by 10 and 11 
Chapters of the the Code of Administrative Proceedings. The superior administrative 
authorities adjudicate in appeals on points of facts and law against decisions of the first 
instance administrative authorities. 

Since the first half of the 20th century the ordinary legal remedies against decisions in 
administrative proceedings were given great attention in the Polish public law. The Decree on 
Administrative Proceedings of the President of the Republic from 1928 stipulated that the party 
had the right to appeal to the authority of superior instance. But the principle of two instances 
was not expresis verbis included in that Act. However, scholars highlighted that the principle 
did not ensue clearly from the regulations of the law, but from the administrative jurisprudence 
and administrative law doctrine447. 

Nowadays the principle of two-instances proceedings in the administrative matters is 
the constitutional value. The Art. 78 of current Constitution of the Republic of Poland from 1997 
stipulates that each party shall have the right to appeal against judgments and decisions in the 
administrative matters made at first instance authority. Exceptions to this principle and the 
procedure for such appeals shall be specified by law. It is the basic human right contained in 
the Chapter of political freedoms and rights. One can say that the Constitution of the Republic 
of Poland adopts a two-instance procedure as the rule, and the exceptions are introduced by 
the law as a unique situation, which in turn necessitates a detailed justification for the 
introduction of such a solution in ordinary legislation. 

This principle of two-instances is also expresis verbis included in the Code of 
Administrative Proceedings from 1960. Article 15 of the Code says that administrative 
proceedings shall be two-tier, with provision for appeal for every party of proceedings, unless 
special provision provides otherwise. This principle was modified with the appearance of the 
Act of 7 April 2017 amending the Act - Code of Administrative Proceedings and some other 
acts (it entered in force on the 1st of June 2017)448. It is disputed in doctrine of administrative 
law if this new meaning of this provision violates or does not violate the constitutional principle 
of two instances. Majority of scholars believe that it does not violate it because the article 78 
of the Constitution introduced such exceptions. That’s why the one-instance procedure in the 
administrative proceedings governed by the law, as well as the provisions of other laws, should 
be treated as a justified (special), not a standard circumstance. Accordingly, it is necessary to 
carry out an analysis of the provisions which introduce one-instance administrative procedure, 
i.e. the special provisions referred to in article 15 the Code. Taking into account the principle 
of lex specialis derogat legi generali, in principle the addition of the words ‘unless provided 

                                                 
446 HORÁKOVÁ, M., TOMOSZKOVÁ, V. a kol.: Správní řízení v zemích EU. Rakousko, 
Polsko, Slovensko a Maďarsko, Praha: Linde Praha, a. s., 2011, s. 13 – 14. 
447 SKÓRA, A., Reformatio in peius w postepowaniu administracyjnym, Gdansk: Wydawnictwo 
UG, 2002, s. 11. 
448 In the original version (before the 1st June 2017) the meaning of art. 15 of Code was: 
administrative proceedings shall be two-tier, with provision for appeal for every party of 
proceedings. 
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otherwise’ is unnecessary. Even if the Code did not contain this reservation and the special 
rule (lex specialis) introduced a one-instance rule, the practice of applying the law in this 
respect would not be different449. Such a solution was in effect until the amendment of 2017. 
Summarizing, it should be noted that the modification of the content of article15 of the Code is 
complementary, but does not affect the practice of applying the law.  

Articles 127 - 140 of the Polish Code of Administrative Proceedings relate to appeal 
from administrative decisions (in Polish: odwołanie). This form of normal remedies is general. 
It is vested in a party (parties) eventually a public prosecutor, a social organization or a few 
kinds of ombudsmans (like Ombudsman of Citizens’ Rights, Ombudsman of Child’s Rights, 
Ombudsman of Businessmen and others) in any decision giving substantive settlement of a 
case. As we noticed, according to Polish Code of Administrative Proceedings, a party (and 
above mentioned participants) has the right to appeal, unless a law provides otherwise (Art. 
15 and Art. 127 of Code). The party has to submit an appeal to the administrative authority 
which has issued the contested decision within 14 days of the delivery of decision. 

In Polish law, the exceptions of the principle of two-instance, one can find, for example, 
in the Act of 29 December 1992 on Radio and Television Broadcasting. Article 33 Section 3, 
stipulates that the decision of the Chairman of the National Broadcasting Council to issue 
concessions for the broadcasting of radio and television programs is final. Similar regulations 
can be found in the Social Insurance System Act of 13 October 1998, Public Procurement Act 
of 29 January 2004, or in Competition and Consumers Protection Act of 15 December 2000. 
The party can appeal only to the civil court and further proceedings shall be conducted 
according to regulations of the Code of Civil Procedure from 1964. 

The other exception stipulates the art. of 127 § 3 of the Code of Administrative 
Proceeding. The appeal is not possible if a decision has issued by minister and Local Appeal 
Authority (in Polish: Samorządowe Kolegium Odwoławcze) at first instance. These are bodies 

which have not superior authority over him and a party (parties) can apply to the authority 
which has taken the decision for further consideration of the case (so called: the request of 
reconsideration of the case, wniosek ponowne rozpatrzenie sprawy). The provisions 
concerning an appeal shall apply accordingly. Since 1st June 2017 the dissatisfied party may 
ask the same body to review the case again or the decision can be contested in an 
administrative court without waiting for decision of Local Appeal Authority. Such conclusion is 
the result of interpretation of the art. 52 § 1 - § 3 of the Act on Administrative Courts 
Proceedings from 2002 (further as “AACP”). The basic condition for permitting the submission 
of a complaint to the administrative court was – until 1st June 2017 - that the administrative 
remedies must be exhausted, if the complainant had recourse to such remedies during 
proceedings before the relevant body. According to art. 52 § 2 AACP, the exhaustion of 
remedies of appeal is understood as a situation where a party has no further remedies of 
appeal envisaged in the law, such as appeal of decision (odwołanie), the interlocutory objection 
of procedural rulings given in proceedings (zażalenie) or the interlocutory objection connected 
to failure to deal with a case by the authority (ponaglenie na niezałatwienie sprawy), at their 
disposal. It means that this kind of administrative remedy against decision - like the request of 
reconsideration of the case - is optional. Then the party of proceedings has the right to choose 
the most satisfactory remedy: administrative remedy or a complaint to administrative court.  

The authority of the first instance may also reconsider its own decision, if it fully accepts 
the claims of appeal, if reconsideration does not affect another party to the proceedings, or if 
the parties agree to it. If this body does not reconsider its decision, it is obliged to submit the 
whole material with the appeal (art. 132 of Code).  

Scholars notice that the authority of second instance has duty of two-fold substantive 
settlement of the same case, understood as a full re-examination of the case. Such view of the 
competences of the authority of second instance entail the question of possibility of reformatio 
in peius. Reformatio in peius is a Latin term and in administrative proceedings is understood 
as the possibility of executing by the second instance authority such a change, in the decision 
issued by an authority of the first instance, in consequence of which, the legal situation of a 
given party becomes less favorable than it was in the case of the original decision issued by 

                                                 
449 MAJEWSKI, K., General Principles of Code of Administrative Procedure after Amendment 
of 2017, Annuals of the Administration and Law no. 17 (1), p. 174. 
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the authority of first instance. In Polish (since the early eighties 20th century) changing the 
legal situation of party into worse is generally forbidden. It is allowed only under exceptional 
circumstances. For example art. 139 of the Code of Administrative Proceedings states that 
„the body of the second instance cannot issue a decision which is disadvantageous to an 
appealing party, unless the appealed decision is in »flagrant conflict with the law« or is »a 
flagrant violation of public interest«. The above premises are exceptional in character, and may 
not be interpreted freely. One can say that art. 139 protects the rights of the party in a 
procedure, because under exceptional circumstances, it permits the worsening of party’s 
situation. It protects the interests of all parties concerned, and not just the ones which moved 
for the appeal. In the case when the decision of the authority of the second instance worsens 
the situation of a given party, the party has the right to issue a complaint to the Regional 
Administrative Court, then to the High Administrative Court in Warszawa. 

In the conditions of the Slovak Republic, the right to fair and lawful exploration, which 
is enshrined in Art. 46 section. 1 and section. 4 of the Constitutions of the Slovak Republic, in 
relation to the subject under examination, a partial procedural right: 
a) the right to learn about ordinary remedies; and 
b) the right to take the decision. 

The legal regulation of the principle of duality is contained in Articles 53 - § 61 of the 
Slovakian Administrative Procedure Code, with special provisions containing specific 
legislation. The principle of duality is explicitly included in § 53 of the Slovak Administrative 
Procedure Code. This provision also includes the possibility, on the one hand, that this code 
and, secondly, special laws exclude the possibility of appealing against a decision. The time 
limit for filing the appeal is 15 days from the notification of the decision and the party to the 
proceedings lodges it with the administrative authority of the first instance. The administrative 
body of first instance shall be entitled to decide on the appeal itself if it has complied with the 
appeal in its entirety and the decision does not concern another party or if the other parties to 
the proceedings agree. If there is not written in special act, the administrative authority of the 
second instance is the nearest superior administrative authority on the higher level. Unless 
otherwise provided for in a special law, the appeal body shall be the administrative authority of 
the next higher instance superior to the administrative authority that issued the decision. The 
appellate body will review the contested decision in its entirety and, in cases where the 
administrative body has ruled on administrative penalties, the principle of prohibiting change 
to the worse applies, despite the fact that the Slovakian Administrative Procedure Code (which 
is used to prosecute other offenses other than offenses450) does not regulate this principle. 
Unlike the Polish Administrative Procedure Code, the principle of the prohibition of reformatio 
in peius is regularly met only when it comes to decisions in administrative proceedings which 
have as their object the correct punishment.451 

The basic features of the Polish and Slovak legislation are therefore the same in relation 
to the principle of duality, which also follows from the following interpretation, which, apart from 
the procedural provisions in question, also mentions the legal importance of the principle of 
administrative procedure under examination in relation to individual decision-making. We will 
deal with it primarily in relation to the principle of legal certainty. 
 
4 THE PRINCIPLE OF DUALITY OF THE ADMINISTRATIVE PROCEDURE IN 

APPILICATION ACTIVITY 

In this part of the contribution, we will focus on the principle of duality in relation to the 
principle of legal certainty based on the judgment of the Supreme Court 4Si / 3/2011 of 28 
June 2011. The subject of the proceedings was the review of the decision of the regional 
court452 revoking the decision of the administrative body issued in the proceedings the offense 
pursuant to § 21a section 1 b) of Act no.211/2000 Coll. on Free Access to Information 
(hereinafter referred to as "Infozákon"). By decision of the Regional Court, the decision of the 

                                                 
450 Procedures for offending infringements shall be governed by Act No. 372/1990 Z.z. o 
priestupkoch. 
451 SREBALOVÁ, M. a kol.: Zákon o priestupkoch. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2015, s. 
411. 
452 Judgment of the Regional Court in Bratislava no. 4S 152/2008 - 38 of 28 January 2011. 
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District Office, Department of General Internal Administration on the imposition of a sanction 
for committing the offense, which violated the right of access to information was abrogated. An 
employee of the central state administration (hereinafter referred to as the "first-level 
administrative authority") should have been charged with the offense by not, without legal 
justification, making contracts for the grant of a non-repayable financial contribution. The non-
communicated information issued a decision in which it expressed its legal opinion, which duly 
substantiated it. In the first-instance decision, the party to the proceedings filed a deferment 
within the statutory time limit of 15 days, and the second-instance administrative body 
expressed another legal opinion in the course of its proper reasoning, which was the first-
instance administrative body in the next proceedings. In the end, the requested information 
was made available to the applicant, after having provided a regular appeal. The employee of 
the first instance administrative body was thus to commit an offense under § 21a section 1 b) 
of Infozákon, according to which the offense is perpetrated by the person who, by issuing a 
decision or by issuing an order, or by other measures, will breach the right of access to the 
information. The non-disclosure of the information in question thus led the employee of the 
first-instance administrative body to be ordered by the fine imposed on him in the administrative 
proceedings and subsequently in the judicial review of the decision given in the administrative 
procedure. The Regional Court has already held the legal opinion that the above facts did not 
meet all the elements of the offense, especially given the fact that the procedure is governed 
by the principle of duality, and therefore it is only in this context that it is possible to assess the 
protection of access rights to information (which is the object of the offense). An appeal was 
lodged against the first-instance decision, and the second-instance administrative authority, in 
the context of its legal considerations, gave another legal view on which the first-instance 
administrative body was bound and the information made available to the applicant. Therefore, 
there was no violation of the law protected by law. The Regional Court concluded that due to 
the fact that the decision to refuse to provide the information had not come to an end (the 
applicant filed a decomposition against the first-instance decision on the non-disclosure of 
information), the facts of the offense in the area of the right to information were not fulfilled. It 
can be appreciated that in this situation the court did not regard the decision as "issued" or " 
matter decided final. He argued that there had been no effects from this first-instance decision 
and therefore the rights of the applicant (applicants) could not be affected. In the view of the 
court, the completion of the offense requires a violation of the interest protected by the law, it 
is not only a threat to that interest, but also a causal link between the perpetrator's conduct 
and the consequence. The outcome of the proceedings could not have occurred because the 
decision was challenged by an appeal in the administrative procedure. The opinion of the 
Regional Court confirmed the decision of the Supreme Court of the Slovak Republic, in which 
the Board of Appeal expressed the view that the procedure for disclosure of the information 
covered by the Slovakian Administrative Procedure Code is a whole and that it is not possible 
to assess separately the fact of issuing the decision at first instance and the appeal procedure. 
The substantive correctness of the decision given in the first instance is permissible only for 
the appellate body (the deciding authority), or the court to which the decision relates, to the 
lawfulness of the final decision of the administrative body as a whole. Where a request for 
information is decided by law in a duality procedure, the negative decision of the first-instance 
administrative body is not without further action in breach of the right to disclosure. This would 
not only cast doubt on the principle of the duality of the administrative procedure, but the 
persons entrusted with the decision-making at first instance according to the Infozákon may 
be in a position to be prosecuted only because they decide on the agenda in the name of the 
liable person. 
 
 
 
5 CONCLUSSION 

The present phase of the research was focused on the principle of the duality of the 
administrative procedure in relation to the appeal procedure, to review the decisions of the 
administrative authorities on the basis of ordinary remedies. It is clear that in the final evaluation 
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of the grant role as a whole it will be necessary to address the principle of legal certainty and 
legality in relation to all remedies in a comprehensive way. 

At this phase of research, it can be appreciated that the principle of duality holds a 
significant place among the basic principles of administrative procedure in the legislation of the 
two countries under consideration. In Poland, it is even included in the constitutional values, 
since the right to appeal in administrative proceedings is included in the 1997 Constitution of 
the Republic of Poland as a fundamental human right between political rights and freedoms 
and the shift in its incorporation in the Polish Administrative Procedure Code indicates the 
tendency to maintain it in the framework of the research system of the decision of the 
administrative authorities. 

Research has shown that neither the Council of Europe nor the European Union 
documents impose on their Member States the obligation to review decisions even in 
administrative proceedings and thus in two administrative instances. They require, in particular, 
to carry out a survey of administrative decisions by the courts. However, the appeal procedures 
are foreseeable, with the emphasis on protection of the rights and interests of individuals. In 
that regard, it must be noted that the legislation in the Polish Administrative Procedure Code 
emphasizes more significantly the protection of the rights and interests of individuals by 
expressly stating that the administrative authority of the second instance cannot issue a 
decision which is disadvantageous to the appellant unless the contested decision is manifestly 
contrary to law or obvious public interest violations. In slovakian legal regulation of the 
administrative procedure, the principle of the prohibition of the reformatio in peius is expressly 
enshrined only in the infringement procedure, which is the subject of a special legal regulation. 
Its application is also required for proceedings concerning other administrative offenses for 
which the Slovakian Administrative Procedure Code is used. For administrative procedures 
that do not have the character of a proper punishment, its use is not established by the proper 
order. 

It follows from the case-law that the principle of dual jurisdiction is accepted in 
administrative proceedings. Apart from the analyzed decision of the Supreme Court of the 
Slovak Republic, we will still allow the judgment of the Supreme Administrative Court of the 
Czech Republic, No. 5 A 69/2001 of 1 June 2004, which states that the administrative 
procedure is, in principle, two-way. It must be based on a well-established state of affairs, the 
parties to proceedings must have the same procedural rights and obligations and must have a 
real opportunity to effectively defend their rights and interests. To that extent, the administrative 
order provides several procedural instruments, including the splitting of the proceedings into 
two steps, which allows the decision to be scrutinized and is, guaranteeing the elimination of 
unlawful or erroneous decisions and thus confident confidence in the correctness of decision 
making and legal certainty. 

In view of the research phase under the grant role, we can state that the principle of 
duality has its place among the basic principles of administrative proceedings in the Slovak 
Republic and in Poland and contributes to legal certainty. In the next phases of research, we 
will address issues related to the effectiveness of reviewing two-tiered administrative decisions. 
In particular, it will examine the real use of the possibilities provided by the first-instance review 
by the second-level authorities in order to correct the inaccuracies and illegality of such 
decisions. 

In relation to the principles of legal certainty and legality, we have attempted to 
formulate a thesis that we will continue to verify: legislation should include an effective system 
of coordinated legal institutes and reflect common European values and, on the other hand, 
the specificities of national law and case law and their impact on practice administrative 
authorities. 
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Abstract: The contribution deals with the principle of the administrative proceeding in two 

instances from a historical point of view and also with regard to the requirements for its 
implementation under international law. It points to legal significance of the analysed principle 
also in relation to particular individual decision-making activity, especially in relation to the 
principle of legal certainty. It deals with the development of legislation and application of the 
principle in the conditions of the Slovak Republic and Poland. Based on the analysis, we are 
trying to find the answer to the question of whether it is necessary to carry out the administrative 
procedure in two stages 
 
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá zásadou dvojinštančnosti správneho konania z historického 

hľadiska a tiež z hľadiska požiadaviek kladených na jej uskutočňovanie medzinárodným 
právom. Poukazuje na právny význam predmetnej zásady správneho konania aj v súvislosti 
s konkrétnou individuálnou rozhodovacou činnosťou a to predovšetkým vo vzťahu k princípu 
právnej istoty. Venuje sa vývoju právnej úpravy a aplikácie predmetnej zásady v podmienkach 
Poľskej republiky a Slovenskej republiky. Na základe uskutočnenej analýzy sa pokúša nájsť 
odpoveď na otázku, či je nevyhnutné uskutočňovať správne konanie v dvoch stupňoch. 
 
Keywords: principle of the administrative proceeding in two instances, final decision, legal 

certainty 
 
Kľúčové slová: zásada dvojinštančnosti správneho konania, konečné rozhodnutie, právna 

istota 
 
 
1 ÚVOD 

Predmetom príspevku je problematika zásady dvojinštančnosti správneho konania vo 
viacerých súvislostiach. Osobitne sa venuje analýze opodstatnenosti či neopodstatnenosti jej 
využitia v súčasných podmienkach uskutočňovania správnych konaní. Výklad je zameraný sa 
na právnu úpravu, prejavy a aplikáciu zásady dvojinštančnosti453. Výklad sa v súvislosti 
s predmetnou zásadou upriamuje predovšetkým na tendencie vývoja verejnej správy 

                                                 
453 Zásadou dvojinštančnosti sa budeme zaoberať v tejto fáze výskumu výlučne vo vzťahu 
k odvolaciemu konania (resp. vo vzťahu ku konaniu o rozklade) aj keď prejavy predmetnej 
zásady sa týkajú tiež postupov v rámci preskúmavania individuálnych správnych aktov tzv. 
mimoriadnymi opravnými prostriedkami. 
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v podmienkach Slovenskej republiky a Poľska v historickom kontexte a tiež v kontexte 
spĺňania nárokov obsiahnutých v koncepcii práva na dobrú správu. osobitne vo vzťahu 
k členstvu Slovenskej republiky a Poľska ale aj ďalších štátov v Rade Európy a v Európskej 
únii. Uskutočnená komparácia slovenskej a poľskej právnej úpravy zásady dvojinštančnosti v 
správnom konaní je zvolená najmä kvôli aktuálnym zmenám v poľských právnych predpisoch. 
V prvej časti príspevku sa tak budeme venovať slovenskému a poľskému doktrinálnemu rámcu 
predmetnej problematiky, druhá časť predstavuje obdobne výklad o zásade dvojinštančnosti 
v Poľsku a v záverečnej tretej časti ponúka príklad z praxe zameraný na vnímanie zmyslu 
zásady dvojinštančnosti v jednom zo súdnych rozhodnutí. Na záver sa pokúsime o 
formulvoanie so záverov a odporúčaní v aktuálnej prvej fáze výskumu v rámci grantu 
zameraného na efektívnosť preskúmavania individuálnych správnych aktov. 

Cieľom prvej časti príspevku je  poukázať okrem historického a súčasného vývoja 
aplikácie zásady dvojinštančnosti správneho konania na reálny právny dosah a význam 
všeobecne formulovaných základných pravidiel správneho konania.  

Zásady správneho konania sú interpretačné pravidlá využívané pri aplikácii práva 
v oblasti verejnej správy. Základné zásady správneho konania, v podmienkach Slovenskej 
republiky upravené v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „slovenský správny poriadok“) a v podmienkach Poľska ide o 
právny predpis charakteru kódexu správneho konania Kodeks postępowania 
administracyjnego z roku 1960 (ďalej len „poľský správny poriadok“454) ovplyvňujú výklad 
konkrétnych ustanovení mnohých právnych predpisov. Ich význam spočíva v skutočnosti, že 
obidva kódexy a upravujú najčastejší typ rozhodovania správnych orgánov o právach, právom 
chránených záujmoch a povinnostiach konkrétnych subjektov. 

Základné zásady podľa slovenského správneho poriadku je možné rozčleniť do dvoch 
skupín, a to na zásady výslovne upravené v samostatnom oddiele (§ 3 a § 4) napr. zásada 
zákonnosti, zásada aktívnej súčinnosti, zásada konania v primeranej lehote, 
zásada hospodárnosti, zásada materiálnej pravdy, zásada materiálnej rovnosti, zásada 
procesnej rovnosti, zásada informovanosti verejnosti, a na zásady, ktoré v správnom poriadku 
nie sú výslovne uvedené, ale vymedzuje ich doktrína, podporovaná aj súdnou judikatúrou 
(napr. dispozičná zásada, zásada oficiality, zásada dvojinštančnosti, zásada neverejnosti, 
zásada voľného hodnotenia dôkazov. Všeobecné zásady správneho konania v Poľsku možno 
rozdeliť, zvyčajne do troch skupín. Prvá skupina zásad - podľa Poľského správneho poriadku 
- je upravená v samostatnej časti: časť 1, kapitola 2, v článkoch 6-16 a odborníci ich označujú 
ako "kodifikované pravidlá" alebo "pravidlá kódov". Poskytuje sa im štatút právnych noriem, čo 
v skutočnosti vedie k tomu, že sa pri ich porušení postupuje rovnako ako v prípade 
akéhokoľvek iného porušenia právnych ustanovení. Druhá skupina je definovaná ako "zásady 
správneho konania uvedené v Ústave" (napr. Zásada rovnosti strán, pravidlo spravodlivého 
procesu), pretože ich korene sú zakotvené v Ústave Poľskej republiky. Tretia skupina (veľmi 
široká a rôznorodá) obsahuje zásady definované náukou a súdnou judikatúrou. Najznámejším 
príkladom takejto zásady je - podobne ako na Slovensku - princíp officiality. Z bohatých 
doktrinálnych poľských prameňov, spomeňme aj iný spôsob klasifikácie zásad správneho 
konania. Zaujímavé je členenie podľa Borkowského, ktoré nie je založené iba na mieste tej-
ktorej zásady v rámci právneho predpisu. Ide o tri skupiny zásad a ich rozdelenie vyplýva 
z funkcií, ktoré predmetné zásady v správnom konaní predstavujú.  

 a) Zásady týkajúce sa aplikácie práva môžu byť základné, ako napríklad zásada 
zákonnosti, objektívnej pravdy, zohľadňovania verejného záujmu a oprávnených záujmov 
jednotlivcov alebo  nadväzujúce, ako napríklad zásada prehlbovania dôvery jednotlivcov 
k správnym orgánom, dvojinštančnosti konania, trvalosti správnych rozhodnutí a zásada ich 
súdnej kontroly.  

b) Zásadami týkajúcimi sa kultúry výkonu verejnej správy sú zásada presvedčivosti, 

poskytovania potrebných informácií a poučenia účastníkom konania, zmierneho vybavenia 
veci. 

                                                 
454 Dz. U. t.j. 2018 poz. 2096 (posledné konsolidované vydanie  “Journal of Law” z roku  2018 
položka 2096). 
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c) Zásady týkajúce sa techniky vedenia konania (zásada rýchlosti a jednoduchosti 

konania a zásada písomnosti konania)455.  
Ako vhodné sa javí tiež spomenúť ďalšie delenie zásad, ktoré navrhla A. Skóra: 
a) zásady týkajúce sa účastníkov konania, akou je zásada rovnosti účastníkov 

konania, nesporové konanie, zásada oficiálnosti, zásada aktívnej účasti na konaní, zásada 
aktívnej spolupráce správnych orgánov, 

b) zásady týkajúce sa predmetu konania (administratívna záležitosť), ako je zásada 
spravodlivého súdneho konania, zásada procesnej autonómie členských štátov EÚ (ktorá má 
korene v práve Európskej únie), zásada materiálnej pravdy, zásada zákonnosti, zásada 
riešenia interpretačných pochybnosti, 

c) zásady týkajúce sa formy konania, akou je zásada písomnej formy konania (v 
Poľsku sa tento pojem vzťahuje buď na písomný dokument v papierovej podobe alebo na 
elektronický dokument), zásada primeranej lehoty, princíp minimálneho formalizmu konania, 
princíp jednotnosti súdnych riešení, 

d) zásady týkajúce sa procesných rozhodnutí, ako je zásada dvojinštančnosti 
konania, zásada stabilnosti konečných rozhodnutí, zásada súdneho preskúmania správnych 
rozhodnutí.456 
 

2 OPRAVNÉ PROSTRIEDKY A ZÁSADA DVOJINŠTANČNOSTI SPRÁVNEHO 
KONANIA V DOKUMENTOCH RADY EURÓPY A EURÓPSKEJ ÚNIE 
A Z HISTORICKÉHO HĽADISKA 

V prvej fáze výskumu sme sa venovali analýze spĺňania nárokov obsiahnutých 
v koncepcii práva na dobrú správu. osobitne vo vzťahu k členstvu Slovenskej republiky a 
Poľska ale aj ďalších štátov v Rade Európy a v Európskej únii. Z dokumentov významných pre 
predmetnú zásadu sme sa zamerali na Rozhodnutie o kódexe dobrej správnej praxe (2011/C 
285/03), ktorý vo vzťahu k individuálnej rozhodovacej činnosti a skúmanej zásade uvádza pre 
správne orgány povinnosť uviesť možnosti odvolania, ktoré má osoba k dispozícii na 
napadnutie rozhodnutia. Má pritom ísť o rozhodnutia, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť práva 
alebo záujmy súkromnej osoby. Orgán je povinný uviesť najmä podstatu opravných 
prostriedkov, inštitúcie, pred ktorými ich možno uplatniť a tiež lehoty na ich uplatnenie.  

Osobitne významnými vo vzťahu k uskutočňovaniu správneho konania v dvoch 
stupňoch sú Odporúčanie Výboru ministrov CM/Rec (2007) 7 o dobrej verejnej správe , ktoré 
v čl. 22 bod 2 uvádza, že ešte pred súdnym prieskumom je možné podať odvolanie v rámci 
správneho konania. Správny orgán má podľa toho istého článku dbať pri zmene alebo zrušení 
rozhodnutia v odvolacom konaní na práva a záujmy osôb.  

Rezolúcia Výboru ministrov (77) 31 o ochrane jednotlivca vo vzťahu ku všetkým 
správnym aktom zakotvuje právo na poučenie v rozhodnutí správneho orgánu, a to 
predovšetkým ak má takéto rozhodnutie negatívny vplyv na práva, slobody a záujmy osôb. 
Poučenie sa pritom nemusí vzťahovať na všetky druhy opravných prostriedkov, potrebné je 
poučiť dotknutú osobu o tých opravných prostriedkoch, ktoré môže v danej fáze konania 
iniciovať na preskúmanie rozhodnutia.457  

 Z obsahu uvedených dokumentov vyplýva, že neukladajú členským štátom povinnosť 
preskúmavať rozhodnutia v rámci správneho konania a teda v dvoch správnych inštanciách. 
Odvolacie konanie však predpokladajú pričom dôraz prikladajú ochrane práv a záujmov osôb. 

Dôvodom pre porovnanie právnej úpravy zásady dvojinštančnosti s poľským správnom 
poriadkom sú aj historicko-politické súvislosti so slovenskou právnou úpravou.  Vývoj práva 
v európskom priestore, spája susediace štáty. Pre tie, ktoré boli v určitom čase súčasťou 
rakúskej monarchie, sa až do druhej polovice 19. storočia spoločne vyvíjala právna úprava 
správneho konania. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní sa jednotný vývoj zastavil 
a v rozdelených častiach prevládal rakúsky a maďarský vplyv. Rakúsko v roku 1925 prijalo 

                                                 
455 ADAMIAK, B., BORKOWSKI, J.: Postepowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. 
7. vyd. Warszawa: Lexis Nexis, 2009, s. 32 – 33.  
456 SKÓRA, A.: Ogolne postepowanie administracyjne. Zarys wykladu. Elblag: Wydawnictwo 
PWSZ, 2015, s. 18-29 
457 VRABKO, M. a kol.: Správne právo. Procesná časť. Bratislava : C. H. Beck, 2013. ISBN 

978-80-89603-13-8, s. 5 – 10. 
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právnu úpravu správneho konania, ktorá celosvetovo patrí ku prvým komplexným právnym 
úpravám. Spoločná československá právna úprava správneho konania sa uskutočnila 
Vládnym nariadením č. 8/1928 Sb. Okrem toho dnešný systém administratívnych konaní v 
Poľsku vychádza z rakúskeho systému z prvej polovici 20. storočia. Prvá poľská kodifikácia 
správneho konania - Dekrét o správnom konaní prezidenta republiky prijatý 22. marca 1928 
bol ovplyvnený a vyhotovený (rovnako ako československý) na základe rakúskom Zákona o 
všeobecnom správnom konaní z roku 1925. V Maďarsku, v Poľsku a v Československu boli 
úplné právne úpravy správneho konania prijímané až v 50. a 60. rokoch a reflektovali 
spoločenské a politické zmeny prebiehajúce jednak po druhej svetovej vojne a neskôr zmeny 
vyplývajúce z európskej integrácie.458 
 
3 ZÁSADA DVOJINŠTANČNOSTI SPRÁVNEHO KONANIA V SKÚMANÝCH 

PRÁVNYCH ÚPRAVÁCH 

V Poľskej republike má správne konanie dvojvrstvovú štruktúru, čo znamená, že sa 
uskutočňuje v dvoch stupňoch. Rozhodovanie v prvom stupni uskutočňujú správne orgány na 
úrovni správnych celkov v správnych obvodoch:  gmina – miestna komunita, powiat – kraj, 
województwo – región.  O odvolaní potom rozhoduje správny orgán druhého stupňa, ktorý je 
nadriadeným orgánom vo vzťahu k prvostupňovému správnemu orgánu. Tento druhostupňový 
správny orgán tvorí poslednú úroveň správneho konania. Nadriadené správne orgány sú 
vymedzené v článku 17 poľského správneho poriadku a v ďalších ustanoveniach. Odvolanie 
je upravené v jeho článkoch 10 a 11. Nadriadené správne orgány rozhodujú o odvolaniach vo 
vzťahu ku skutkovým a právnym otázkam vyjadreným v rozhodnutiach prvostupňových 
správnych orgánov. 

Od prvej polovice 20. storočia sa v poľskom verejnom práve venovala veľká pozornosť 
riadnym opravným prostriedkom proti rozhodnutiam v správnom konaní. Dekrét o správnom 
konaní prezidenta republiky z roku 1928 stanovuje, že strana mala právo podať opravný 
prostriedok na orgán vyššej inštancie. Zásada dvojinštančnosti však nebola v tomto zákone 
výslovne uvedená. Odborníci sa však zhodli na tom, že táto zásada jasne nevyplýva z 
právnych predpisov, ale z doktríny o správnej judikatúry, ani z doktríny správneho práva.459 

V súčasnosti je zásada dvojinštančnosti v správnych veciach zaradená medzi ústavné 
hodnoty. Právo podať odvolanie aj v správnom konaní je zaradené v Ústave Poľskej republiky  
z roku 1997 ako základné ľudské právo medzi politické práva a slobody. Jej článok 78 tak  
upravuje právo podať odvolanie proti rozsudkom a rozhodnutiam v správnych záležitostiach 
vydaných v prvom stupni. Je možné zhodnotiť, že Ústava Poľskej republiky uvádza 
dvojinštančnosť ako pravidlo a výnimočné situácie pre vylúčenie tohto ústavného práva musí  
upraviť bežná legislatíva, t.j. osobitný zákon, od ktorého sa vyžaduje, aby podrobne odôvodnil 
opodstatnenosť zavedenia takejto výnimky.  

Zásada dvojinštančnosti je tiež výslovne zahrnutá do článku 15 poľského správneho 
poriadku (tiež „kódex“). Uvádza sa v ňom, že správne konanie je dvojinštančné, s možnosťou 
odvolania pre každého účastníka konania, ak osobitné ustanovenie neupravuje inak. Táto 
zásada je v predmetnom článku upravená s účinnosťou od 1. júna. 2017, ktorým sa mení 
a dopĺňa Poľský správny poriadok a niektoré iné zákony. Uvedené vyjadrenie skúmanej 
zásady spôsobilo spor v doktríne správneho práva, či uvedené ustanovenie neporušuje 
ústavný princíp dvoch inštancií. Väčšina vedcov sa však domnieva, že o porušenie článku 78 
Ústavy porušené nie je, pretože v ňom už samotná Ústava zavádza predmetné výnimky. 
Z uvedeného dôvodu by sa konanie uskutočňované iba v jednej inštancii podľa osobitných 
zákonov malo považovať za odôvodnený špeciálny a nie štandardný postup. Preto je potrebné 
uskutočniť analýzu ustanovení, ktorými sa zakotvuje tento jednoinštančný postup, t.j. osobitné 
ustanovenie uvedené v článku 15 kódexu. Pri zohľadnení zásady lex specialis derogat legi 
generali je v zásade potrebné doplniť slová „ak nie je upravené inak“. Aj keby v kódexe nebola 
uvedená výhrada a osobitný zákon (lex specialis) by zaviedol jednostupňové správne konanie, 

                                                 
458 HORÁKOVÁ, M., TOMOSZKOVÁ, V. a kol.: Správní řízení v zemích EU. Rakousko, 
Polsko, Slovensko a Maďarsko, Praha: Linde Praha, a. s., 2011, s. 13 – 14.  
459 SKÓRA, A., Reformatio in peius w postepowaniu administracyjnym, Gdansk: Wydawnictwo 
UG, 2002, s. 11. 
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v uplatňovaní zákonných ustanovení by v tomto ohľade bolo rovnaké. V súhrne je potrebné 
uviesť, že úprava obsahu článku 15 kódexu nemá vplyv na prax aplikácie práva. 

Články 127 – 140 poľského správneho poriadku sa vzťahujú na odvolanie (odwołanie) 
proti správnym rozhodnutiam. Táto forma riadneho opravného prostriedku je všeobecná. 
Účastníci konania: strany konania, prípadne prokurátor, spoločenské organizácie alebo 
niektorý z ombudsmanov (napr. ombudsman pre práva občanov, ombudsman na ochranu práv 
dieťaťa, ombudsman na ochranu práv podnikateľov a i.) sa môžu zúčastňovať na každom 
postupe preskúmavania a rozhodnutia v danej veci. Ako už bolo uvedené, účastníci majú 
právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak (článok 15 a článok 127 kódexu). 
Účastníci konania musia podať odvolanie správnemu orgánu, ktorý vydal napadnuté 
rozhodnutie do 14 dní od doručenia rozhodnutia.  

V poľskom právnom poriadku sa výnimky z princípu dvojinštančnosti nachádzajú 
napríklad v zákone z 29. decembra 1992 o rozhlasovom a televíznom vysielaní. V jeho § 33 
ods. 3 sa ustanovuje, že rozhodnutie predsedu Národnej rady pre vysielanie a udeľovanie 
koncesií na vysielanie rozhlasových a televíznych  programov je konečné. Podobnú právnu 
úpravu možno nájsť v Zákone o systéme sociálneho poistenia z 13. októbra 1998, v Zákone o 
verejnom obstarávaní z 29. januára 2004 alebo v Zákone o ochrane spotrebiteľov z 15. 
decembra 2000. Strana sa môže odvolať iba na občianskoprávny súd a ďalšie konania 
vykonávané podľa predpisov Občianskeho súdneho poriadku z roku 1964. 

Ostatné výnimky ustanovuje článok 127 § 3 poľského správneho poriadku. Odvolanie 
nie je možné, ak rozhodnutie vydal minister a miestny odvolací orgán (Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze) v prvom stupni. Ide o správne orgány, ktoré nemajú nad sebou nadriadený orgán 
a účastník konania sa môže obrátiť pre následné, resp. ďalšie posúdenie veci  na orgán, ktorý 
rozhodnutie vydal (Wniosek ponowne rozpatrzenie sprawy). Ustanovenia týkajúce sa postupu 
pri odvolaní sa použijú na tento postup primerane. Od 1. júna 2017 môže nespokojná strana 
požiadať ten istý orgán o opätovné preskúmanie prípadu alebo o napadnutie rozhodnutia na 
správnom súde bez toho, aby čakal na rozhodnutie miestneho odvolacieho orgánu. Takýto 
záver je výsledkom interpretácie článku 52 § 1 - § 3 zákona o správnych súdnych konaniach 
z roku 2002 (ďalej len "AACP"). Základnou podmienkou na umožnenie podania sťažnosti 
správnemu súdu bolo - do 1. júna 2017 - že riadne opravné prostriedky v správnom konaní 
musia byť vyčerpané, ak sťažovateľ uplatnil takéto nápravné opatrenia v konaní pred 
príslušným orgánom. Podľa čl. 52 § 2 AACP sa za vyčerpanie riadnych opravných prostriedkov 
považuje stav, keď účastník nemá ďalšie opravné prostriedky uvedené v zákone, ako je 
odvolanie voči rozhodnutiu (odwołanie), predbežná námietka procesných rozhodnutí vydaných 
v konaní (zażalenie) alebo predbežná námietka spojená s neschopnosťou vysporiadať sa s 
prípadom zo strany orgánu (ponaglenie na niezałatwienie sprawy), ktoré majú k dispozícii. 
Znamená to, že tento druh riadneho opravného prostriedku v správnom konaní proti 
rozhodnutiu - ako je požiadavka prehodnotenia prípadu - je nepovinný. Potom má účastník 
konania právo vybrať si najvhodnejší opravný prostriedok: správny opravný prostriedok alebo 
sťažnosť na správny súd. 

V prípade, že správny orgán prvého stupňa akceptuje odvolanie v plnom rozsahu, môže 
prehodnotiť svoje vlastné rozhodnutie, ak takéto opätovné posúdenie neovplyvňuje iného 
účastníka konania, alebo ak sa na tom účastníci konania dohodnú. V prípade, že k takémuto 
postupu v rámci autoremedúry nedôjde, je správny orgán povinný predložiť celý materiál 
druhej inštancii podľa článku 132 kódexu. 

Doktrína uvádza, že správny orgán druhého stupňa má povinnosť úplného opätovného 
preskúmania prípadu s prípadnou možnosťou reformatio in peius, tj. uskutočnenia takej zmeny 
v rozhodnutí prvostupňového správneho orgánu, v dôsledku ktorej je právna situácia 
účastníka konania menej priaznivá ako v pôvodnom rozhodnutí. V Poľsku je od začiatku 
osemdesiatych rokov 20. storočia zakázané meniť právne postavenie strany k horšiemu, 
okrem výnimočných okolností. Napríklad v článku 139 kódexu sa uvádza, že správny orgán 
druhej inštancie nemôže vydať rozhodnutie, ktoré je nevýhodné pre odvolávajúci sa subjekt, 
pokiaľ napadnuté rozhodnutie nie je zjavne v rozpore so zákonom alebo zjavným porušením 
verejného záujmu. Vyššie uvedené premisy majú výnimočný charakter a nesmú sa 
interpretovať voľne. Je možné uviesť, že článok 139 chráni práva účastníka konania, ktorý 
podal odvolanie ale aj všetkých ďalších dotknutých strán. V prípade, že rozhodnutie správneho 
orgánu druhého stupňa poruší zásadu zákazu reformatio in peius, má účastník konania právo 
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podľa sťažnosť na Regionálny správny súd a následne potom na Najvyšší správny súd vo 
Varšave.  

V podmienkach Slovenskej republiky, z práva na spravodlivý a zákonný prieskum, 
ktoré je zakotvené v čl. 46 ods. 1 a ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, vyplývajú vo vzťahu 
ku skúmanej téme čiastkové procesné práva: 
a) právo na poučenie o riadnom opravnom prostriedku a 
b) právo na nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia. 

Zákonná úprava zásady dvojinštančnosti je obsiahnutá v § 53 - § 61 slovenského 
správneho poriadku, pričom špeciálne ustanovenia obsahujú osobitné právne predpisy. 
Zásada dvojinštančnosti je výslovne zahrnutá do § 53 slovenského správneho poriadku. Toto 
ustanovenie tiež obsahuje možnosť, aby jednak tento kódex a jednak osobitné zákony vylúčili 
možnosť podať odvolanie proti rozhodnutiu. Lehota na podanie odvolania je 15 dní od 
oznámenia rozhodnutia a účastník konania ho podáva na správny orgán prvého stupňa. 
Správny orgán prvého stupňa je oprávnený o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom 
rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania alebo ak s tým ostatní 
účastníci konania súhlasia. Inak o odvolaní rozhodne správny orgán druhého stupňa. Ak 
osobitný zákon neustanovuje inak, odvolacím orgánom je správny orgán najbližšieho vyššieho 
stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Odvolací orgán preskúma 
napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu a v prípadoch, v ktorých správny orgán rozhodoval 
vo veciach správneho trestania, sa uplatňuje zásada zákazu zmeny k horšiemu, a to napriek 
tomu, že slovenský správny poriadok (ktorý sa používa na postihovanie iných správnych 
deliktov než sú priestupky460) túto zásadu neupravuje. Na rozdiel od poľského správneho 
poriadku sa so zásadou zákazu reformatio in peius pravidelne stretávame iba pri rozhodovaní 
v správnych konaniach, ktorých predmetom je správne trestanie.461 

V základných črtách sú teda poľská aj slovenská právna úprava vo vzťahu k zásade 
dvojinštančnosti zhodné, čo vyplynie aj z nasledujúceho výkladu. Uvádzané výnimky zo 
skúmanej zásady v obidvoch porovnávaných právnych úpravách hodnotíme ako legitímne 
a prijateľné. V nasledujúcej časti príspevku poukážeme okrem predmetných procesných 
ustanovení aj na právny význam skúmanej zásady správneho konania, a to v súvislosti 
s konkrétnou individuálnou rozhodovacou činnosťou. Budeme sa ňou zaoberať predovšetkým 
vo vzťahu k princípu právnej istoty. 
 
4 ZÁSADA DVOJINŠTANČNOSTI SPRÁVNEHO KONANIA V APLIKAČNEJ 

ČINNOSTI 

V tejto časti príspevku sa budeme venovať vnímaniu zásady dvojinštančnosti vo vzťahu 
k princípu právnej istoty na základe rozsudku Najvyššieho súdu 4Sži/3/2011 z 28. 6. 2011. 
Predmetom konania bolo preskúmanie rozhodnutia krajského súdu462, ktorým bolo zrušené 
rozhodnutie správneho orgánu vydané v konaní o priestupku podľa § 21a ods.1 písm. b) 
zákona č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „infozákon“). 
Rozsudkom krajského súdu bolo zrušené rozhodnutie Obvodného úradu, odboru všeobecnej 
vnútornej správy o uložení sankcie za spáchanie priestupku, ktorým bolo porušené právo na 
prístup k informáciám. Priestupku sa mala dopustiť zamestnankyňa ústredného orgánu štátnej 
správy (ďalej len „prvostupňového správneho orgánu“) tým, že bez právneho dôvodu 
nesprístupnila zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. O nesprístupnení 
informácie vydala rozhodnutie, v ktorom vyjadrila svoj právny názor, ktorý riadne odôvodnila. 
Proti tomuto prvostupňovému rozhodnutiu podal účastník konania v zákonom stanovenej 15 
dňovej lehote rozklad a druhostupňový správny orgán vyslovil v rámci svojej správnej úvahy 
iný právny názor, ktorým bol v ďalšom konaní prvostupňový správny orgán viazaný. 
V konečnom dôsledku tak bola žiadateľovi o informáciu, po vybavení riadneho opravného 
prostriedku, žiadaná informácia sprístupnená. Zamestnankyňa prvostupňového správneho 
orgánu sa tak mala dopustiť priestupku podľa § 21a ods. 1 písm. b)  infozákona, podľa ktorého 
sa priestupku dopustí ten, kto vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným 

                                                 
460 Na postup pri postihovaní priestupkov sa použije zákon č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch. 
461 SREBALOVÁ, M. a kol.: Zákon o priestupkoch. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2015, s. 
411. 
462 Rozsudok Krajského súdu v Bratislave č.k. 4S 152/2008 - 38 zo dňa 28 januára 2011. 
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opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií. Za predmetné 
nesprístupnenie informácie tak bola zamestnankyni prvostupňového správneho orgánu 
uložená  rozhodnutím pokuta, proti ktorej sa bránila opravnými prostriedkami v správnom 
konaní a následne v rámci súdneho prieskumu rozhodnutia vydaného v správnom konaní. Už 
krajský súd vyslovil právny názor, že uvedeným skutkom neboli naplnené všetky znaky 
skutkovej podstaty priestupku najmä vzhľadom na skutočnosť, že dané konanie sa riadi 
zásadou dvojinštančnosti a preto iba v tejto súvislosti je možné posudzovať ochranu 
práv na prístup k informáciám (čo je objekt priestupku). Proti prvostupňovému rozhodnutiu 
bol podaný rozklad a druhostupňový správny orgán vyslovil v rámci svojej právnej úvahy iný 
právny názor, ktorým bol prvostupňový správny orgán viazaný a informácia bola žiadateľovi 
sprístupnená. Nenastalo teda porušenie záujmu chráneného zákonom. Krajský súd vyslovil 
záver, že vzhľadom na skutočnosť, že rozhodnutie o zamietnutí poskytnutia  informácií 
nenadobudlo právoplatnosť (žiadateľ o informáciu podal proti prvostupňovému rozhodnutiu 
o nesprístupnení informácie rozklad) nedošlo k naplneniu znakov skutkovej podstaty 
priestupku na úseku práva k informáciám. Je možné zhodnotiť, že v tejto situácii nepovažoval 
súd rozhodutie za „vydané“ resp. vec rozhodnutú finálne. Uviedol, že z tohto prvostupňového 
rozhodnutia nenastali žiadne účinky a preto ani práva účastníkov (žiadateľa) ním nemohli byť 
dotknuté. Pre dokonanie priestupku sa podľa názoru súdu vyžaduje, aby nastalo porušenie 
záujmu chráneného zákonom, nestačí iba ohrozenie tohto záujmu a tiež existencia príčinnej 
súvislosti medzi konaním páchateľa a následkom. Následok konania nemohol nastať, lebo 
rozhodnutie bolo napadnuté opravným prostriedkom v správnom konaní. Názor krajského 
súdu potvrdilo predmetné rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, v ktorom 
navyše senát vyslovil názor, podľa ktorého konanie o sprístupnenie informácie, na ktoré sa 
vzťahuje slovenský správny poriadok je jeden celok a nemožno samostatne posudzovať 
skutočnosť vydania rozhodnutia v prvom stupni a konanie o opravnom prostriedku. Samotnú 
vecnú správnosť vydaného rozhodnutia v prvom stupni je oprávnený posudzovať len odvolací 
orgán (orgán rozhodujúci o rozklade), prípadne súd, ktorému patrí rozhodovanie až 
o zákonnosti právoplatného rozhodnutia správneho orgánu ako celku. Pokiaľ sa o žiadosti 
o informáciu rozhoduje podľa zákona v dvojinštančnom konaní, negatívne rozhodnutie 
prvostupňového správneho orgánu nie je bez ďalšieho konaním porušujúcim právo na 
sprístupnenie informácie. Tým by sa poprel nielen právny význam zásady dvojinštančnosti 
správneho konania, ale osoby, ktorým je zverené rozhodovanie v prvom stupni podľa 
infozákona sa môžu dostať do situácie, že budú stíhané za právny názor len preto, že 
rozhodujú v danej agende v mene povinnej osoby. 
 
5 ZÁVER 

Predmetná fáza výskumu bola zameraná na zásadu dvojinštančnosti správneho 
konania vo vzťahu k odvolaciemu konaniu resp. k preskúmavaniu rozhodnutí správnych 
orgánov na základe riadnych opravných prostriedkov. Je zrejmé, že pri záverečnom 
vyhodnotení grantovej úlohy ako celku bude nevyhnutné venovať sa princípom právnej istoty 
a zákonnosti vo vzťahu ku všetkým opravným prostriedkom komplexne. 

V tejto fáze výskumu je možné zhodnotiť, že zásada dvojinštančnosti zastáva 
významné miesto medzi základnými zásadami správneho konania v právnych úpravách 
obidvoch porovnávaných štátov. V Poľskej republike je dokonca zaradená do rámca ústavných 
hodnôt, keďže právo podať odvolanie aj v správnom konaní je zaradené v Ústave Poľskej 
republiky  z roku 1997 ako základné ľudské právo medzi politické práva a slobody a posun 
v jej zakotvení v poľskom správnom poriadku naznačuje tendenciu jej zachovania v 
rámci systému prostriedkov prieskumu rozhodnutí správnych orgánov.  

Z výskumu vyplynulo, že dokumenty Rady Európy ani Európskej únie neukladajú svojím 
členským štátom povinnosť preskúmavať rozhodnutia ešte v rámci postupov správneho 
konania a teda v dvoch správnych inštanciách. Vyžadujú predovšetkým uskutočňovanie 
prieskumu správnych rozhodnutí súdmi. Odvolacie konanie však predpokladajú, pričom dôraz 
prikladajú na ochranu práv a záujmov osôb. V tomto smere je potrebné skonštatovať, že 
právna úprava v poľskom správnom poriadku významnejšie akcentuje ochranu práv a záujmov 
osôb, keď výslovne zakotvuje, že správny orgán druhej inštancie nemôže vydať rozhodnutie, 
ktoré je nevýhodné pre pre odvolávajúci sa subjekt, pokiaľ napadnuté rozhodnutie nie je zjavne 
v rozpore so zákonom alebo zjavným porušením verejného záujmu. V rámci slovenskej 
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právnej úpravy správneho konania je zásada zákazu reformatio in peius výslovne zakotvená 
iba pre konanie o priestupkoch, ktoré je predmetom špeciálnej právnej úpravy . Jej aplikácia 
sa vyžaduje aj pre konania o iných správnych deliktoch, pre ktoré sa používa slovenský 
správny poriadok. Pre správne konania, ktoré nemajú charakter správneho trestania,  jej 
využitie nie je správnym poriadkom stanovené.  

Z judikatúry vyplýva akceptácia zásady dvojinštančnosti v správnych konaniach. Okrem 
analyzovaného rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky si ešte dovolíme, pre 
blízkosť právnych úprav správneho konania v Slovenskej republike, Poľskej republike 
a v Českej republike, uviesť rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky sp. Zn. 5 
A 69/2001 z 1. júna 2004, v ktorom sa uvádza, že správne konanie je v zásade dvojinštančné. 
Musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci, účastníci konania v ňom musia mať 
rovnaké procesné práva a povinnosti a musia mať reálnu príležitosť na účinné obhajovanie 
svojich práv a záujmov. Na to im správny poriadok poskytuje niekoľko procesných 
inštrumentov, okrem iného aj rozloženie konania do dvoch stupňov, čo umožňuje 
preskúmavanie rozhodnutí a je poistkou resp. zárukou na elimináciu nezákonných či 
nesprávnych rozhodnutí a posilňuje tak dôveru v správnosť rozhodovania a právnu istotu.  

Vzhľadom na uskutočnenú fázu výskumu v rámci grantovej úlohy tak môžeme 
konštatovať, že zásada dvojinštančnosti má svoje miesto medzi základnými zásadami 
správneho konania v Slovenskej republike aj v Poľskej republike a prispieva k právnej istote. 
V ďalších fázach výskumu sa budeme venovať otázkam súvisiacim s efektívnosťou 
preskúmavania rozhodnutí správnych orgánov v dvoch stupňoch. Predovšetkým pôjde o 
zisťovanie reálneho využívania možností, ktoré poskytuje preskúmanie prvostupňových 
rozhodnutí správnym orgánom druhého stupňa pri odstraňovaní nesprávnosti a nezákonnosti 
takýchto rozhodnutí. 

Vo vzťahu k princípom právnej istoty a zákonnosti sme sa pokúsili formulovať tézu, 
ktorú budeme ďalej overovať: právne predpisy by mali obsahovať účinný systém 
koordinovaných právnych inštitútov a reflektovať spoločné európske hodnoty a na druhej 
strane aj osobitosti práva a judikatúry jednotlivých štátov a ich dopad na prax správnych 
orgánov. 
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 PERIPETIE PRÁVNÍ MOCI A VYKONATELNOSTI 
 

Josef Staša 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta 

 
 

Abstract: This paper briefly deals with some special links of finality/effectiveness and 

exerciseability/enforceability of the administrative acts (decisions). These are issues of 
apparent effectiveness, ephemeral preliminary enforceability, suspension of enforceability and 
the loss of effectivenes by expiration of validity. Examples of positive law are drawn from the 
Czech legal order. 
 
Abstrakt: Příspěvek se stručně zabývá  některými speciálními souvislostmi právní moci 

a vykonatelnosti správních aktů (rozhodnutí). Jde o otázky zdánlivé právní moci, efemérní 
předběžné vykonatelnosti, sistace vykonatelnosti a zániku právní moci pozbytím platnosti. 
Příklady z pozitivního práva jsou čerpány z českého právního řádu.  
 
 
Keywords: Administrative act/decision,  Finality/Effectiveness, Exerciseability/Enforceability.  

 
Klíčová slova: Správní akt/rozhodnutí, Právní moc, Vykonatelnost.  

 
 
 
1 ÚVODEM 

Právní moc a vykonatelnost jsou vlastnostmi správních aktů (= 
konkrétních/individuálních správních aktů, správních rozhodnutí). Není přitom rozhodné, zda 
je daný správní akt výsledkem formálního řízení před správním orgánem, či nikoli. Není-li 
správní úkon výsledkem takového řízení, musí být „schopen alespoň“ materiální právní 
moci.463  

Problematika právní moci a vykonatelnosti byla a je nazírána v různých souvislostech, 
a/nebo z různých hledisek a vykládána v různém kontextu.464 Lišila a liší se i terminologie.465     

Právní moc má formální (procesněprávní) aspekty a materiální (hmotněprávní) 
důsledky.  Závaznost správního aktu navenek (vůči jeho adresátům, vůči vykonavatelům 
veřejné správy/moci, popřípadě vůči každému)  jako materiální důsledek jeho právní moci 
dlužno odlišovat od vázanosti původce správního aktu jím vydaným správním aktem.  

Vykonatelnost lze chápat úzce jako vlastnost správního aktu ukládajícího povinnost 
plnění (jako exekuční proveditelnost), nebo široce jako vlastnost jakéhokoli správního aktu 
(jako právní uskutečnitelnost spočívající v možnosti vykonávat přiznané oprávnění a/nebo 
v nutnosti podrobit se uložené povinnosti), popřípadě jako „něco mezi tím“ (což může 
vyžadovat reflexi oprávnění přiznaného někomu jako povinnosti uložené implicitně 
jinému/jiným).466 

                                                 
463 Pro ilustraci srov. rozdíl mezi „rozhodnutím“ a („ryzím“) „osvědčením“. Při určování povahy 
úkonu samozřejmě nezáleží na jeho označení. 
464 Srov. Hoetzel, J. (↓), s. 339-344, 358-362; Levit P. In Levit , P. a kol. (↓), s. 255-257; 
Tóthová, K. a Gašpar, M. In Gašpar, M. a kol. (↓), s.  259, 308-309; Červený, Z.  In Lukeš, Z. 
a kol.  (↓), s. 169-172; Vedral, J. (↓), s. 642-648; Staša, J. In Hendrych, D. a kol. (↓), s. 152-
160. 
465 Tak pojem „právní moc“ byl svého času vytěsněn ve prospěch pojmu „účinnost“ (Levit), 
nebo vykonatelnost lze chápat jednak jako „účinnost“, jednak jako „vynutitelnost“ (Staša). 
466 V českém právu tyto úvahy vyvolala úprava správního soudnictví z r. 1991 (platná do konce 
r. 2002), kdy zákon počítal s „odložením vykonatelnosti napadeného rozhodnutí“ (namísto 
s odkladným účinkem žaloby). S odložením právní moci/vykonatelnosti dodnes operuje  
ustanovení § 248 odst. 2 platného znění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (v rámci 
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Právní moc i vykonatelnost jsou podmíněny platností správního aktu, která je jeho 
výchozí „vnější“ vlastností. Platnosti (coby „vnější existenci“) zpravidla předchází vydání 
správního aktu.467 

S jistou dávkou volnosti lze za peripetie právní moci/vykonatelnosti označit zvraty které 
spočívají v tom, že 
- stav, který se jeví (může jevit) jako existence dané vlastnosti správního aktu, ve skutečnosti 
neexistuje (= problém zdánilvé právní moci),  
- stav, který měl urychlit a dočasně urychlil možnost realizace obsahu správního aktu, pomine 
dříve, než se tento správní akt mohl stát „definitivním“ (= problém efemérní předběžné 
vykonatelnosti),  
- stav, za jehož trvání lze realizovat obsah správního aktu, je s výhledem na budoucí možný, 
či dokonce jistý zánik správního aktu dočasně suspendován (= problém sistace 
vykonatelnosti),  
- zaniká sám správní akt a s ním všechny jeho vlastnosti (= problém zániku právní moci jako 
důsledku pozbytí platnosti). 
 
2         ZDÁNLIVÁ PRÁVNÍ MOC 

Zdání právní moci může nastat v souvislosti s nesplněním požadavku oznámit správní 
akt jeho adresátům.468 

Obecně platí, že vydaný, ale neoznámený správní akt nenabývá platnosti, tedy ani 
jiných právních účinků). Může však být považován za pravomocný a/nebo (i) opatřen doložkou 
právní moci (vykonatelnosti).  

Obecně půjde o stav trvalý (nezhojitelný plynutím času).  
Výjimkou je ustanovení českého správního řádu o důsledcích neoznámení správního 

aktu tzv. parciálním účastníkům správního řízení.469 Ten, kdo byl (je) tzv. parciálním 
účastníkem, ale správní akt mu nebyl správním orgánem oznámen, může podat odvolání 
v delší lhůtě.470 Přes zdánlivě jednoznačnou dikci zákona zůstává otázkou, zda po jejím 
marném uplynutí takový správní akt právní moci nabývá, nebo zda spíše nastupuje fikce právní 
moci (význam rozdílu by ovšem bylo zapotřebí zvlášť posoudit). Může být rovněž sporné, zda 
k nástupu právní moci může dojít v případě úmyslného opomenutí tzv. parciálního účastníka 
(v případě, že by takové opomenutí vedlo k dosažení správního aktu trestným činem a právní 
moc nastoupila, se nabízí důvod obnovy řízení).471 

Co když bude odvolání podáno „dodatečně“ v době, kdy správní akt bude považován 
za pravomocný  a jeho písemné vyhotovení případně opatřeno doložkou právní moci)? 
V „dodatečném“ odvolacím řízení (takto označeném bez ohledu na skutečnost, zda již 
proběhlo, probíhá, či neproběhlo/neprobíhá „regulérní“ odvolací řízení) je třeba dbát 
oprávněných zájmů účastníků, kteří byli v dobré víře.472 Je třeba zdůraznit, že nejde o ochranu 

                                                 
civilního soudního řízení ve věci pravomocně rozhodnuté správním orgánem; blíže viz část 
pátou českého občanského soudního řádu). Z formulace o odložení vykonatelnosti  je zřejmá 
jistá afinita k výkonu rozhodnutí (k exekuci). Odtud se vzalo již zmíněné doktrinální rozlišování 
„účinnosti“ správního aktu (=  nejširší pojetí vykonatelnosti) a „vynutitelnosti“ správního aktu (= 
nejužší pojetí vykonatelnosti).   
467 Viz § 71 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „český správní řád“). 
468 K oznámení rozhodnutí viz § 72 českého správního řádu a § 101 odst. 6 zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „český daňový řád“).  
469 Tzv. parciálními účastníky správního řízení jsou osoby uvedené v § 27 odst. 2 českého 
správního řádu. 
470 Ta činí 30 dnů a počítá se ode dne, kdy se opomenutý účastník o vydání správního aktu 
a řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování, dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku 
ode dne, kdy byl správní akt oznámen poslednímu z účastníků řízení, jimž ho správní orgán 
byl oznámil (zmeškání podání odvolání nelze prominout). Viz § 84 odst. 1 českého správního 
řádu. Neoznámení  se však nemůže dovolávat ten, kdo se se správním aktem prokazatelně 
seznámil. Viz § 84 odst. 2 téhož. 
471 Viz § 100 odst. 4 českého správního řádu. 
472 Výslovně to stanoví § 84 odst. 3 českého správního řádu. 
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práv nabytých v dobré víře, neboť žádná práva nabyta nebyla, nýbrž o ochranu dobré víry v to, 
že byla nabyta práva.473 

Zvlášť je řešena náprava chybného vyznačení doložky právní moci/ vykonatelnosti.474 
Zdánlivá právní moc může rovněž souviset s nicotností správního aktu, s jeho pouhou 

zdánlivou existencí (zdánlivou platností).475 Nejistotu může odstranit prohlášení nicotnosti.476 
Zdánlivá právní moc se zde může týkat i jen části správního aktu (jeho některého výroku nebo 
některého vedlejšího ustanovení některého výroku).477 Může se ale týkat i navazujících 
správních aktů.478 
 
3         EFEMÉRNÍ PŘEDBĚŽNÁ VYKONATELNOST 

Předběžná vykonatelnost souvisí s nedostatkem odkladného účinku odvolání 
(rozkladu).479  Předběžně vykonatelný správní akt může být v odvolacím řízení (v řízení 
o rozkladu) zrušen. Vykonatelnost správního aktu, která nastoupila jako předběžná, jeho 
zrušením zanikne (pomine). (Netřeba připomínat, že právní moc vůbec nenastala.)  

Ke zrušení správního aktu přitom může dojít  
- pro nezákonnost  [kvůli některým vadám příslušnosti (těm, které nezpůsobují nicotnost), pro 
rozpor s hmotným právem nebo kvůli relevantním vadám řízení],  

- pro věcnou nesprávnost (= pokud správní orgán při rozhodování o řádném opravném 
prostředku shledá řešení, které bylo výsledkem uplatnění správního uvážení, sice právně 
přípustným, nicméně  suboptimálním).480  

Pro případ zrušení (i změny) předběžně vykonatelného správního aktu je formulován 
požadavek určit nástup účinků zrušujícího (nebo „změnového“) správního aktu.481  

Problémem je otázka náhrady škody způsobené věcně nesprávným (nikoli však 
nezákonným) předběžně vykonatelným správním aktem. Při nedostatku výslovné právní 
úpravy se nabízí buď pro tyto účely považovat věcně nesprávné rozhodnutí za rozhodnutí 
nezákonné, nebo je považovat za nesprávný úřední postup.482 Ve hře je přitom i přímá 
uplatnitelnost ustanovení Listiny základních práv a svobod.483 Pokud by byl věcně nesprávný 
předběžně vykonatelný správní akt výronem územní samosprávy, odpovídal by za škodu 
územní samosprávný celek, který je jeho původcem.484  
 
4         SISTACE VYKONATELNOSTI 

                                                 
473 O ochranu oprávněných zájmů jde i z hlediska § 2 odst. 3 českého správního řádu.  
474 Viz § 75 odst. 3 českého správního řádu. 
475 K důvodům nicotnosti viz § 77 odst. 1 českého správního řádu a § 105 odst. 2 českého 
daňového řádu. 
476 Viz § 77 odst. 2 českého správního řádu, § 105 odst. 1 českého daňového řádu, § 76 odst. 
2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „český soudní řád správní“) a § 5 odst. 
2 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. Prohlášení 
nicotnosti však neznamená, že se předmětný „projev vůle“ teprve díky němu stává právně 
nezávazným! O otázce nicotnosti si lze učinit úsudek jako o předběžné otázce. 
477 Arg. § 77 odst. 4 českého správního řádu. 
478 Arg. § 105 odst. 2 písm. c) a odst. 3 a 4 českého daňového řádu.  
479 Viz § 85 českého správního řádu. Odkladný účinek může být vyloučen ex lege, nebo ex 
actu. 
480 K rozsahu přezkoumávání věcné správnosti viz § 89 odst. 1 českého správního řádu. 
481 Ustanovení § 91 odst. 2 českého správního řádu odkazuje na § 99 téhož. 
482 Jde o „mezeru“ v zákoně č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České 
národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). 
483 Viz čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (vyhlášena usnesením předsednictva 
České národní rady pod č. 2/1993 Sb.). 
484 Jiná situace by nastala v případě správního aktu, který není předběžně vykonatelný. 
(povinností odvolacího správního orgánu je výronem státní správy odstranit vady v odvolacím 
řízení přezkoumávaného výronu samosprávy.) Z hlediska aktuálního právního stavu je ovšem 
vydávání předběžně vykonatelných správních aktů coby výronu územní samosprávy 
záležitostí čistě hypotetickou. 
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Zvrat zde spočívá v pozbytí vykonatelnosti při zachování právní moci. V závislosti na 
modelové právní situaci může jít o pozbytí  
- s „nejistým“ výsledkem (např. v závislosti na tom, jak „dopadne“ tzv. přezkumné řízení; 
o dočasné pozbytí půjde v případě, že toto řízení bude zastaveno, protože se nepotvrdí 
protiprávnost přezkoumávaného správního aktu),485   
- s jednoznačným „výhledem“ jejího zániku, spolu se zánikem právní moci, resp. platnosti (je 
tomu tak v obnoveném správním řízení).486 

V rámci řízení před správním orgánem může docházet, popřípadě dochází k sistaci 
vykonatelnosti správního aktu v řízení před správním orgánem  
- při zahájení, nebo v průběhu tzv. přezkumného řízení (v usnesení o zahájení přezkumného 
řízení, nebo samostatným usnesením, popřípadě ze zákona),487   
- přiznáním odkladného účinku žádosti o povolení obnovy řízení a (pokud správní orgán neměl 
možnost rozhodnout jinak a nerozhodl jinak) povolením, nebo nařízením obnovy řízení,488     
- přiznáním odkladného účinku požádání o prominutí zmeškání odvolání za předpokladu, že 
rozhodnutí již nabylo vykonatelnosti (či právní moci),489  
- v novém řízení (= řízení o vydání nového rozhodnutí, nikoli řízení obnovené!), a to při jeho 
zahájení, nebo v jeho průběhu.490   

V situacích, v nichž je sistace vykonatelnosti věcí procesního uvážení správního 
orgánu, je při jeho uplatňování samozřejmě zapotřebí vycházet ze základních zásad činnosti 
správních orgánů.491 Taktiku má s ohledem na okolnosti konkrétního případu a s vědomím 
(s „předhodnocením“) rizik volit oprávněná úřední osoba, která řízení vede. Svou roli sehraje 
(může sehrát) obsah předmětného správního aktu, míra „spolehnutí se na spolehlivost“ zjištění 
důvodů zahájení řízení, v němž může být sistace uplatněna, předběžná představa 
o předpokládaných/možných výsledcích řízení, v němž má být sistace uplatněna, jakoži újma, 
která uplatněním, či naopak neuplatněním sistace hrozí.    

V rámci soudních kontrol správních aktů může docházet, popřípadě dochází k sistaci 
jejich vykonatelnosti   
- přiznáním odkladného účinku správní žalobě, popřípadě odkladným účinkem správní žaloby 
ze zákona,492  
- odložením vykonatelnosti rozhodnutí v civilním soudním řízení ve věci pravomocně 
rozhodnuté správním orgánem (zákon zde upravuje, zřejmě v souvislosti s výše zmíněnými 
úvahami o možném rozsahu pojmu vykonatelnost, i odložení právní moci),493 
- odložením vykonatelnosti rozhodnutí Ústavním soudem.494 

Fakticky může být vykonatelnost správního aktu sistována v „následném“ průběhu 
správního/soudního  řízení v důsledku vykonatelnosti předběžného opatření.495 

Sistace vykonatelnosti správního aktu brání jeho využití jako podkladu v navazujících 
řízeních. 

                                                 
485 Srov. § 97 odst. 1 českého správního řádu. 
486 Viz § 102 odst. 9 českého správního řádu. 
487 Viz § 95 odst. 5 českého správního řádu a § 123 odst. 4 českého daňového řádu. 
488 Viz § 100 odst. 6 českého správního řádu a § 120 odst. 3 českého daňového řádu. 
489 Viz § 41 odst. 3 českého správního řádu. Pozor na odlišení odkladného účinku požádání 
o prominutí zmeškání odvolání od odkladného účinku samotného odvolání, jehož zmeškání je 
promíjeno/prominuto (v § 85 českého správního řádu pak pozor na jeho odstavec 3). 
490 Viz § 102 odst. 5 českého správního řádu. Na důvodu vedení nového řízení závisí, zda se 
tak může stát na základě obecné úpravy, nebo zda je k tomu zapotřebí speciální zmocnění (k 
důvodům nového řízení/rozhodnutí viz § 101 českého správního řádu). 
491 Viz § 2 a násl. českého správního řádu.  
492 Obecně jde o přiznání odkladného účinku (viz § 73 českého soudního řádu správního). 
Odkladný účinek ze zákona má žaloba proti výroku o vyvlastnění  podle obecné úpravy 
vyvlastňování nemovitostí [viz § 28 odst. 4 platného znění zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí 
nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)]. 
493 Viz již zmíněný § 248 odst. 2 českého občanského soudního řádu. 
494 Viz § 79 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. 
495 Předběžné opatření je upraveno v § 61 českého správního řádu, v § 38 českého soudního 
řádu správního a v § 74 a násl. českého občanského soudního řádu.  



192 - 

 
5         ZÁNIK PRÁVNÍ MOCI POZBYTÍM PLATNOSTI  

Zánik právní moci správního aktu pozbytím jeho platnosti souvisí (může souviset)  
- s prostým časovým omezením platnosti rozhodnutí,496 
- s podmíněným časovým omezením platnosti rozhodnutí,497  
- s naplněním „věcné“ rozvazovací podmínky, 
- se vzdáním se oprávnění, které je obsahem rozhodnutí,498  
- se zrušením podmiňujícího rozhodnutí,499 
- se zrušením rozhodnutí v řízení před správním orgánem nebo na základě správní žaloby, 
popřípadě (hypoteticky) na základě ústavní stížnosti,  
- nabytím právních účinků nového rozhodnutí ve věci (včetně nového rozhodnutí soudu ve věci 
pravomocně rozhodnuté správním orgánem).500  

Bližší pozornost si zasluhuje případný zánik platnosti správního aktu 
vyčerpáním/konzumací jeho obsahu. Některé správní akty  z tohoto důvodu platnosti 
pozbydou, jiné nikoli. Tato problematika dosud uniká podrobnější pozornosti. Je zřejmá 
souvislost s otázkou identity věci. Záleží přitom na charakteru/obsahu  správního aktu.501  
Někdy může být třeba odlišit, co je zkonzumovaným obsahem a co se naopak 
nezkonzumovalo.502 Vedle nezkonzumovaného obsahu mohou ze zákona nebo na základě 
zákona vznikat (následné, v tomto ohledu „sekundární“) povinnosti, a to zejména pro případ 
zániku určitého oprávnění.   

Ze specifických vazeb zániku právní moci stojí za zmínku 
- pozbytí účinků (zánik právní moci) předběžného opatření nabytím právních účinků 
meritorního rozhodnutí,503  
- nutnost případného opakování procesních úkonů učiněných před zrušením (zánikem právní 
moci) vykonatelného usnesení vydaného v průběhu správního řízení.504  
 
6         K NĚKTERÝM SOUVISEJÍCÍM OTÁZKÁM 

Může být vhodné zmínit alespoň  
a) střet požadavku právní jistoty vyplývající z materiálních důsledků právní moci 
s požadavkem zákonnosti, potažmo právnosti, 
b) existenci problematických a falešných konstrukcí a/nebo absenci právní konstrukce 
znesnadňující orientaci v problematice právní moci a/nebo vykonatelnosti. 

                                                 
496 Případy udělení oprávnění na dobu určitou. 
497 Může jít o netriviální případy vyžadující interpretaci neurčitých právních pojmů (např. 
pozbytí platnosti stavebního povolení za předpokladu, že stavba nebyla do určité doby 
zahájena; snahy o přespříliš široký výklad pojmu „zahájení stavby“ nejsou v praxi ojedinělé).  
Zánik oprávnění marným uplynutím času je třeba odlišit od možnosti zahájit řízení o vydání 
nového (dosavadní řešení „negujícího“) rozhodnutí (např. zrušení vyvlastnění). 
498 Např. sdělení o upuštění od záměru, na který se vztahuje územní rozhodnutí. 
499 Tak zrušením výroku o vyvlastnění pozbývá platnosti výrok o náhradě za vyvlastnění. 
500 Viz též § 101 českého správního řádu. Pozitivní právo označuje nové rozhodnutí též jako 
„změnu“ (např. v případě územního rozhodnutí), nebo jako „zrušení“ (již zmíněno 
u vyvlastnění). K novému rozhodnutí soudu viz § 250j českého občanského soudního řádu. 
Pozbytí  platnosti v důsledku nového rozhodnutí je třeba odlišit od pozbytí platnosti z jiných 
důvodů, kde se na to otevírá možnost vést jiné (nikoli však nové) řízení. 
501 Např. stavební povolení bude realizací stavby zkonzumováno, ale jeho platnost by ani bez 
výslovné úpravy nezanikla, neboť existuje trvalý výsledek „konzumace“ v podobě  „fyzické 
překážky“ nového řešení na zastavěném pozemku (nové řešení je možné s využitím nějaké 
„opisné“ právní konstrukce, v tomto případě lze povolit odstranění stavby a vytvořit tak prostor 
pro umístění jiné stavby na stejném místě). 
502 Příkladem nezkonzumovaného obsahu jsou některé „podmínky“ (= terminologie pozitivního 
práva) územního rozhodnutí (ve skutečnosti jde o jeho subalterní výroky). 
503 Viz § 61 odst. 3 českého správního řádu. „Stopu“ po zaniklém předběžném opatření sleduje 
ustanovení § 90 odst. 2 téhož.  
504 Viz § 76 odst. 5 českého správního řádu. Redundantně v § 28 odst. 1 téhož. Nutnost 
opakování vyplývá např. z § 28 odst. 2 českého správního řádu.  
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ad a) 
Vztahu právní jistoty (= neměnnosti/stability právních poměrů) a právnosti (= 

zrušení/změně protiprávního správního aktu) bývá věnována značná pozornost. Je tomu tak 
i v řadě jiných příspěvků přednesených na této konferenci. Při posuzování právnosti obsahu 
správního aktu je zapotřebí hodnotit význam případných procesních vad, resp. vad řízení (ne 
všechny budou relevantní).505 Závěr v tom smyslu, že vada řízení v konkrétním případě 
neměla na zákonnost obsahu vliv, by měl být upřednostňován před závěrem, podle něhož 
k posouzení správního aktu jako nezákonného postačí, že určitá typová vada může (by mohla) 
obsah správního aktu ovlivnit.506 Kompromis mezi požadavkem právnosti a požadavkem 
právní jistoty je typově vyjádřen ve stanovení lhůt pro odstranění protiprávnosti.507 I 
z protiprávního správního aktu lze nabýt práva v dobré víře. Požadavek jejich ochrany vyplývá 
jak z obecných ustanovení českého správního řádu (jedna ze základních zásad činnosti 
správních orgánů) a je zopakován (zvlášť připomenut) v ustanoveních o tzv. přezkumném 
řízení [má, resp. může mít význam pro volbu způsobu odstranění nezákonnosti 
(zrušení/změna správního aktu), jakož i pro určení účinků zrušení/změny].508 Ústí až 

v možnost tzv. přezkumné řízení zastavit z důvodu prevalence tohoto požadavku nad 
požadavkem odstranění protiprávnosti.509 V rámci soudních kontrol se výslovné úpravy 
nedostává, mantinely vyplývají zejména z ústavního kontextu.510  

Zajímavá je v této souvislosti otázka, kam až lze dospět ve vztahu k ochraně dobré víry 
v existenci nicotného rozhodnutí (v to, že byla nabyta práva). Poněkud extravagantně může 
působit otázka, zda lze pro tento případ analogicky využít obecného ustanovení o pravomoci 
vydat deklaratorní správní akt (= určení prevalence dobré víry v existenci práva nad 
neexistencí práva).511    
ad b)  

Příkladem problematické právní konstrukce je v obecné úpravě vyvlastňování 
nemovitostí zakotvený odkladný účinek správní žaloby proti rozhodnutí o vyvlastnění, resp. 
výroku o vyvlastnění.512 Za situace, kdy vyvlastněné právo již přešlo na exproprianta, je 

                                                 
505 Viz § 89 odst. 2 českého správního řádu („[k] vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za 
to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, …, se nepřihlíží“) 
nebo § 121 odst. 1 českého daňového řádu (dtto) a § 76 odst. 1 písm. c) soudního řádu 
správního (naposled uvedené ustanovení se zmiňuje o podstatném porušení ustanovení o 
řízení před správním orgánem, mohlo-li mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé). 
Český daňový řád kromě toho výslovně zmiňuje možnost odstraňovat vady prvostupňového 
řízení v řízení odvolacím (§ 115 odst. 1).  
506 Což vyžaduje „odvážnější“ výklad ustanovení zmíněných v předchozí poznámce, resp. 
„citlivější“ či „vnímavější“ přístup k jejich aplikaci. Prakticky to ovšem také znamená potřebu 
podrobnějšího zkoumání. 
507 Viz § 96 odst. 1 a § 97 odst. 2 českého správního řádu (přičemž dvouměsíční subjektivní 
lhůtu pro zahájení tzv. přezkumného řízení lze označit za absurdně krátkou). „Rozumnější“ se 
zdá být § 122 odst. 3 českého daňového řádu. Ve vztahu k soudním kontrolám viz § 72 
českého soudního řádu správního a § 247 odst. 1 českého občanského soudního řádu. 
Výjimkou v řízení před správním orgánem je prohlašování nicotnosti (ta je z určitého úhlu 
pohledu vlastně jakýmsi krajním případem nezákonnosti), kde není stanoveno v podstatě, 
kromě přechodného ustanovení v českém správním řádu, žádné časové omezení [ohledně 
správního soudnictví však viz usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze 
dne 12. 3. 2013, č. j. 7 As 100/2010-65 (již v době svého přijetí v jistém ohledu problematické, 
zčásti překonáno novelou českého správního řádu účinnou od 1. 7. 2017)]. 
508 Viz § 94 odst. 5 (s odkazem na § 97 odst. 3 a § 99) českého správního řádu. 
509 Viz § 94 odst. 4 českého správního řádu. Tzv. přezkumné řízení se v tomto případě 
zastavuje meritorním rozhodnutím (srov. závěr č. 96 Poradního sboru ministra vnitra pro 
správní řád). 
510 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 7. 2006, č. j. 6 A 25/2002-59. 
511 Viz § 142 českého správního řádu. Jde o vydání správního aktu na žádost. Přímému 
uplatnění tohoto ustanovení brání předpoklad nezbytné potřeby určení právního vztahu „pro 
uplatnění práv“.   
512 Viz (↑) v poznámce č. 30.  
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otazné, zda odkladný účinek této žaloby je odkladným účinkem v pravém slova smyslu.513 
Přechod vyvlastněného práva totiž nepochybně dotčen není („řešení“ spočívá v zápisu 
poznámky k předmětné nemovitosti v katastrální evidenci).514 

Příkladem falešné právní konstrukce byla faktická změna pravomocného stavebního 
povolení schválením změny stavby před jejím dokončením v podobě „prostého“ zápisu do 
stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě (nahrazeno schválením změny 
„rozhodnutím vydaným na místě“).515 

Příkladem absence právní úpravy je řešení nástupu účinků rozsudku správního soudu, 
jímž byl zrušen napadený správní akt.516 Pro mnohé dráždivá je představa o analogii 
s ustanovením o tzv. přezkumném řízení před správním orgánem.517 Na druhé straně je ale 
rozdílný přístup k časovým aspektům odstranění nezákonnosti správního aktu v řízení před 
správním orgánem a v soudním řízení správním sotva obhajitelný (též s ohledem na ústavní 
kontext).   

Netřeba zdůrazňovat, že existuje více podobných „neduhů“. 
 
7         NA ZÁVĚR 

Z podaného výkladu je snad patrné, že jde, resp. mělo jít spíše o expozici vybraných 
problémů, než o pokus o jejich řešení.  

Co tedy skromně poznamenat závěrem? 
Některé zmíněné právní konstrukce, které jsou obsaženy v obecných úpravách by bylo 

vhodné specifikovat ve vztahu k věcnému obsahu typických správních aktů, který vyplývá ze 
speciálních úprav. A některé případy zániku právní moci v důsledku pozbytí platnosti 
správního aktu je žádoucí rozpracovat jak v obecných, tak v některých specifických 
úpravách.518 
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513 Jen pro ilustraci srov. s odkladným účinkem odvolání do rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu.  
514 Viz § 22 a § 23 odst. 1 písm. o) platného znění zákona č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon). 
515 Viz § 118 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění účinném do 31.3.2013. Poté viz § 118 odst. 6 téhož s ohledem na § 143 
českého správního řádu. 
516 Viz § 76 odst. 1 a 3 českého soudního řádu správního. 
517 Podle § 99 českého správního řádu nastávají účinky zrušení/změny rozhodnutí, jimž byla 
uložena povinnost, v zásadě  ode dne právní moci (či předběžné vykonatelnosti) 
přezkoumávaného rozhodnutí a účinky zrušení/změny rozhodnutí, jímž bylo přiznáno právo 
a za předpokladu jeho dobrověrného nabytí, v zásadě ode dne právní moci (předběžné 
vykonatelnosti) přezkumného rozhodnutí (jinak jako v případě rozhodnutí, jímž byla uložena 
povinnost); okolnosti případu mohou odůvodňovat jiné řešení (přes dikci odstavce 1 cit. 
ustanovení je otázkou, zda pouze právě opačné, či „jakékoli rozumné“).   
518 Srov. obecnou úpravu českého správního řádu např. s úpravami v oblasti stavebního práva 
(územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí a jim věcně „odpovídající“ 
souhlasy). 
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 PRÁVNA ISTOTA V KONANÍ VO VECIACH SLUŽOBNÉHO 
POMERU519 

 
Jana Šimonová520 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave 
 
 

Abstract: The article´s intention is to focus on some problems of selected police service´s 

procedure and also disciplinary proceedings, which could be polemical in practice. Particular 
attention is paid to making remorse and its controversial questions. I refer to the legislative 
discrepancies as well as the questions that the de lege lata state needs to be clarified and 
updated. The current legal status provides the superiors with a wide range of discretionary 
powers in which subjectivity is possible and in the context of correct application of elementary 
legal principles, the argument in question can point to things that are unnecessary to change. 
 
Abstrakt: Primárnym zámerom je poukázať na polemické aplikačné problémy vybraných 

ustanovení konania vo veciach služobného pomeru a osobitne disciplinárneho konania. 
Pozornosť bola upriamená aj na ukladanie výčitky a jej sporné otázky. Poukazujeme na 
legislatívne nezrovnalosti, ako aj otázky, ktoré si vyžaduje stav de lege lata precizovať a 
aktualizovať. Aktuálny právny stav poskytuje nadriadenému široký rozsah dispozitívnej 
právomoci, v ktorom je možný subjektivizmus a v kontexte správnej aplikácie elementárnych 
právnych princípov práve predmetná polemika môže poukázať na skutočnosti, ktoré je 
nevyhnuté zmeniť.    
 
Keywords: Police Officer, legal security, state police service, disciplinary proceedings, 

remorse 
 
Kľúčové slová: príslušník Policajného zboru, právna istota, služobný pomer, disciplinárne 

konanie, výčitka 
 
 

1 ÚVOD 

Právna úprava štátnej služby príslušníkov Policajného zboru (ďalej aj PZ) je upravená 
zákonom č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon č. 73/1998 Z. z.). V zmysle predmetnej právnej úpravy sú na 
príslušníka PZ ex lege kladené zvýšené nároky, a to nielen vo vzťahu k fyzickej a psychickej 
spôsobilosti, ale aj k ustanoveniam viažucim sa k aplikácií disciplinárnej právomoci, spôsobu 
disciplinárneho trestania, špecifík samotného konania vo veciach služobného pomeru, atď. 
Práva ustanovené zákonom č. 73/1998 Z. z. sa zaručujú rovnako všetkým občanom v etape 
vstupu do štátnej služby príslušníkov PZ a policajtom už pri realizácií výkonu štátnej služby v 
súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v zamestnaneckých vzťahoch ustanovenou 
osobitným zákonom.  Práve uvedené vyplynulo zo smernice Rady 76/207/EHS o vykonávaní 
zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, 
odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky. Vzhľadom na osobitosť 
statusu príslušníka PZ, jeho zvýšený stupeň zodpovednosti a náročnosti výkonu štátnej služby, 
narastajúci monitoring a v súčasnosti aj nepomerný tlak na výkon štátnej služby (vplyv 
masmédií, prístupu spoločnosti, neodborných vyjadrení na realizovanú služobnú činnosť a 
pod.), je predvídateľné a žiaduce, aby právna úprava štátnej služby príslušníkov PZ bola jasná, 

                                                 
519 Tento príspevok vznikol s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja č. APVV-17-
0217 – “Služobné zákroky príslušníkov Policajného zboru a aplikácia zásady primeranosti z 
trestnoprávneho a administratívnoprávneho hľadiska“. 
520 Autorka je spoluriešiteľom grantu APVV č. APVV-17-0217. 



197 - 

zrozumiteľná, jednotne chápaná. Pri aplikácií jednotlivých inštitútov štátnej služby príslušníkov 
PZ je teda nepochybná akceptácia princípu právnej istoty a zásady legality.  

Práve uvedená štúdia poukáže na len vybrané problémové oblasti a prípady, ktoré 
súvisia v aplikačnej praxi s kreovaním nejasností, nezrovnalostí, ktoré nám de facto  poskytuje 
samotný zákon č. 73/1998 Z. z.. Môžeme ich označiť ako existujúce legislatívne medzery, 
ktoré si právna prax žiada precizovať.  Dissensus aplikácie jednotlivých ustanovení býva 
niekedy na hrane, resp. contra rationem legis. V praxi je možné stretnúť sa s dvoma 
diametrálne odlišnými, nie však legálne vždy jednoznačnými postojmi, a to značným 
subjektivizmom nadriadeného pri aplikácií rozsahu jeho disciplinárnej právomoci pri trestaní 
príslušníka PZ, alebo záverom sudcovskej činnosti, ktorý pro futuro spôsobuje 
komplikovanejšiu aplikáciu štandardne realizovaných ustanovení. Cieľom štúdie je poukázať 
na základe parciálnej analýzy stavu de lege lata v kontexte vybraných prípadov na možné 
narúšanie princípu právne istoty, a to polemicky a nejednotne vykladaním právnej úpravy v 
rozsudkoch Najvyššieho súdu SR (ďalej len NS SR), prípadne zvolenia nesprávneho terminus 
technicus, ktorý následne neguje hybriditu tohto právneho vzťahu a zvádza subjekty k jeho 
zaradeniu do subsystému správneho práva. Na základe komparačného hľadiska je potrebné 
zdôrazniť, že kým v Českej republike priamo v zákone je uvedený vzťah subsidiarity k 
Správnímu řádu, u nás je jeho aplikácia vylúčená.   

 
2 PRINCÍP PRÁVNEJ ISTOTY V KATEGORIZÁCII SLUŽOBNÉHO POMERU 

A POSTAVENÍ NADRIADENÉHO 

Štátna služba vo všeobecnosti predstavuje súhrn právnych noriem upravujúcich 
vzájomne úzko súvisiace interakcie vznikajúce v rámci organizácie štátnej služby, ako aj 
vzťahy, ktoré upravujú postavenie štátnych zamestnancov. Z právneho hľadiska ju upravujú 
normy regulujúce organizáciu štátnej služby a taktiež upravujúce právny režim štátnych 
zamestnancov, v našom prípade príslušníkov PZ.521 Tzn. ak hovoríme o špecifickom vzťahu 
štátnej služby, jej subjektívnym prvkom je štátny zamestnanec, z nášho uhla chápania 
príslušník PZ, ktorý koná vo verejnom/štátnom záujme, v rozsahu svojej kompetencie 
vymedzenej právnymi predpismi, pričom disponuje osobitnými právami a povinnosťami od 
vzniku štátnej služby príslušníka PZ až po jej skončenie.  

Kategorizácia povahy právneho vzťahu služobného pomeru bolo v minulosti, a na 
základe odborných vyjadrení a rozhodnutí, je aj v súčasnosti, sprevádzaná v právnej teórii 
značnou názorovou nejednotnosťou. Napriek tomu, že sa nám javí otázne, ktorý právny režim 
je bližší pre reguláciu služobného pomeru ako štátnozamestnaneckého vzťahu, právna teória 
nás jednoznačne navádza na nesprávne zaradenie. Ak by sme sa opreli o zatriedenie 
služobného pomeru v Českej republike, napriek hybridite vzťahu, avšak s možnosťou 
subsidiárneho použitia Správního řádu, je jeho jedna časť orientovaná pracovnoprávne 
(začatie služobného pomeru, služobné voľno a pod.), avšak časť (konanie vo veciach 
služobného pomeru, disciplinárne konanie) je jasne identifikovaná ako osobitné správne 
konanie. Ako tomu je v Slovenskej republike? V našich podmienkach nemožno jasne 
vyšpecifikovať hranicu, ako tomu je u našich susedov. Napriek tomu, že určité tendencie 
evokovali vykryštalizovanie právnej kvalifikácie týchto vzťahov, v súčasnom chápaní nemožno 
súhlasiť s teóriami uprednostňujúcimi administratívnoprávne prvky uvedeného vzťahu. 
Posudzovanie právnej povahy služobného pomeru vôbec nie je teoretickým problémom, ale 
má bezprostredný dopad na praktickú realizáciu jednotlivých ustanovení zákona č. 73/1998 Z. 
z.  

V zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. štátnou službou príslušníka PZ sa rozumie 
plnenie úloh PZ policajtom v služobnom úrade alebo v zahraničí a právne vzťahy s tým 
súvisiace. Štátna služba sa vykonáva v služobnom pomere, ktorý sa zakladá k štátu. Štátna 
služba príslušníkov PZ upravuje vzťahy súvisiace  so vznikom, zmenami a skončením štátnej 
služby príslušníkov PZ. Služobným úradom sa rozumie ministerstvo (v danom prípade MV 
SR), Akadémia Policajného zboru. V služobnom úrade v mene štátu koná a vo veciach 
služobného pomeru rozhoduje minister a v rozsahu ním ustanovenom ďalšie orgány 
(„nadriadený“). Nadriadeným môže byť len policajt, ktorý je zaradený do stálej štátnej služby 
alebo do dočasnej štátnej služby. Právne postavenie nadriadeného mimo výkonu upravuje 

                                                 
521 Hendrych, D. a kol.: Správní právo, obecná část C. H. Beck Praha 1998, s. 257 a nasl. 
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osobitný predpis.522 Nadriadený v ustanovenom rozsahu riadi, organizuje, kontroluje a hodnotí 
výkon štátnej služby podriadených policajtov. 

Z hľadiska bližšieho pochopenia, prečo je služobný pomer primárne orientovaný do 
pracovnoprávnej, resp. štátnozamestnaneckej sféry, si dovolíme vymedziť základné pojmy. 
V prvom rade jeho predmet tvorí výkon pracovnej sily za odmenu, avšak pri uplatňovaní štátnej 
moci voči subjektom z tzv. vonkajšieho prostredia. Obsahom sú práva a povinnosti policajta 
s orientáciou na vykonávanie služobnej činnosti, ktorú má vymedzenú v pláne služobnej 
činnosti. Príslušník PZ v služobnom pomere vystupuje ako zamestnanec, ktorý užíva pracovnú 
silu, a ako orgán štátu (určitej zložky štátneho aparátu) a v mene štátu aj koná. Vzťah 
príslušníka PZ k nadriadenému je vzťah patriaci do pracovného práva, tzn. konanie vo veciach 
služobného pomeru má nepochybne pracovnoprávny, resp. štátnozamestnanecký status. 
Vzťahy príslušníka PZ ku vonkajšiemu prostrediu (inštitúcie, obyvateľstvo) sú upravené podľa 
osobitných predpisov a v danom chápaní sú predmetné vzťahy diferencované a menia sa na 
typicky administratívnoprávne. Možno práve uvedené osobitosti v takom hybridnom vzťahu, 
akým nepochybne služobný pomer je, nám poskytujú široký priestor pre kladenie si otázok a 
vedení polemík s ohľadom na legálnosť a správnosť aplikácie jednotlivých ustanovení, aj v 
rámci disciplinárnej právomoci nadriadeným.  

Priestor pre vedeckú diskusiu nám dáva na jednej strane teória a teoretická 
kategorizácia uvedeného hybridného vzťahu , ale aj samotná prax, a to konkrétne nielen 
aplikačná prax, ale aj judikatúra a tým subsidiárne vznikajúca sudcovská tvorba, resp. výklad 
práva.  A práve v takomto komplikovanom vzťahu by sme uvítali precizáciu zo strany súdov, 
ktoré však sekundárne spôsobujú ešte väčšie problémy z jeho kategorizovaním. Ako príklad 
uvádzame len dva názorné príklady, konkrétne rozsudky Najvyššieho súdu SR (ďalej len NS 
SR). Podľa rozsudku NS SR z 24.8.2016 „konanie o prepustenie žalobcu zo služobného 
pomeru a následne vydanie oboch rozhodnutí bolo vykonané na základe zákona a v jeho 
medziach. Stotožnil sa s právnym názorom žalovaného, že po vyhodnotení zadovážených 
dôkazov na základe vlastného šetrenia, ktoré vo veci vykonal správny orgán, tento správne 

konštatoval protiprávne konanie žalobcu, ktoré je nezlučiteľné s postavením príslušníka 
Policajného zboru a správne vyhodnotil zvlášť hrubé porušenie služobnej prísahy zo strany 
žalobcu.“523 Alebo „Prvostupňový správny orgán bol povinný uviesť, ktoré skutočnosti boli 

podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a pri použití 

právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval.... žalovaný správny orgán pochybil, keď 

žalobkyni neumožnil, aby sa k predmetnému stanovisku vyjadrila, avšak toto pochybenie samé 
osebe nespôsobuje nezákonnosť napadnutého rozhodnutia.“524  
Veľká časť rozhodnutí subsumuje v sebe stotožňovanie statusu nadriadeného, resp. 
služobného úradu so správnym orgánom. Musíme si však uvedomiť, že nadriadený uvedený 
status nemá, ba dokonca subsidiarita Správneho poriadku je vylúčená, okrem výkonu 
rozhodnutia. Akú máme právnu istotu pri aplikácií jednotlivých ustanovení zákona č. 73/1998 
Z.z.? Môžeme sa vôbec odvolávať, že v rámci konania neboli dodržané základné zásady 
správneho konania? Princíp právnej istoty popri princípe spravodlivosti vo svojej judikatúre už 
niekoľko rokov zdôrazňuje Ústavný súd SR ako jednu z dvoch základných a imanentných 
zložiek materiálneho právneho štátu. Obsahom právneho štátu je vytvorenie istoty, že na určitú 
právne relevantnú otázku sa pri opakovaní v rovnakých podmienkach dáva rovnaká 
odpoveď.525 Ústavný súd SR konštatoval: „po oboznámení sa s niektorými rozhodnutiami 
všeobecných súdov v kauzách s podobným skutkovým základom Ústavný súd SR k veci ešte 
dodáva, že napriek skutočnosti, že v právnom poriadku Slovenskej republiky rozhodnutia 
všeobecných súdov vo veci samej nezaväzujú ostatných sudcov rozhodnúť analogicky v 
podobných prípadoch, taká situácia, keď súdy v druhovo rovnakej veci rozhodujú 
protichodným spôsobom, podkopáva efektivitu fungovania systému spravodlivosti a neguje 

                                                 
522 Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
523 Rozsudok NS SR 7Sžo/8/2015 zo dňa 24.8.2016 
524 Rozsudok NS SR 3Sžo/190/2015 zo dňa 22.2.2017 
525 PL. ÚS 16/95 
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jeho elementárny princíp a základný predpoklad, ktorým je požiadavka, aby sa o rovnakých 
veciach rozhodovalo rovnakým spôsobom.“526  

A práve v rámci konaní vo veciach služobného pomeru narážame na porušovanie 
uvedeného. Nielenže súdy rozhodujú nejednotne, ale zároveň navádzajú aplikačnú prax do 
nesprávneho zaradenia služobného pomeru a konania vo veciach služobného pomeru. 
Problém nám vyvstáva primárne v slovenskej právnej úprave, kde absentuje precíznejšie 
vymedzenie konania, čo má za následok vedenie viacerých odborných polemík o postavení 
nadriadeného v disciplinárnom konaní. Pro futuro práve z hľadiska teoretických východísk 
považujem za alfu a omegu profylaktickej činnosti pred narastajúcou tendenciou rôznorodých 
právnych výkladov a názorov na vcelku štandardné ustanovenia, upraviť podrobnejšie konanie 
vo veciach služobného pomeru. Neponúkam alternatívu vyšpecifikovaním subsidiarity 
správneho poriadku, a to z dôvodu, že práve česká právna úprava má takýmto spôsobom 
koncipovaný zákon, avšak odborné problémy aj s ohľadom na vyššie uvedené to nerieši, a to 
najmä na nezanedbateľný „pracovnoprávnych“ charakter v služobnom pomere.   
 
3 DISCIPLINÁRNE OPATRENIA – POLEMIKA O TRESTANÍ PRÍSLUŠNÍKA 

POLICAJNÉHO ZBORU 

Podľa § 53 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru 

zaraďujeme medzi disciplinárne opatrenia: 

 písomné pokarhanie, 

 zníženie služobného platu až o 15 % na dobu najviac troch mesiacov, 

 zníženie hodnosti o jeden stupeň na dobu jedného roka, 

 zákaz činnosti, 

 prepadnutie veci.527 

V podstate písomné pokarhanie predstavuje jedno z najmenej striktne postihujúcich opatrení, 

ktoré spôsobuje morálnu ujmu, kým ostatné disciplinárne opatrenia majú bezpochyby dopad 

aj na materiálnu stránku subjektu. Za disciplinárne previnenie je možné uložiť policajtovi len 

jedno z prvých troch disciplinárnych opatrení. Zákaz činnosti a prepadnutie veci možno uložiť 

výlučne v prípade splnenia zákonných podmienok v zmysle § 14 a § 15 zákona č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

osobitný zákon môže ustanoviť osoby, ktorých konanie majúce znaky priestupku sa prejedná 

podľa osobitného zákona. Podľa § 52 ods. 2 zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe 

príslušníkov Policajného zboru sa prejedná aj konanie policajta, ktoré má znaky priestupku. 

Opodstatnenosť predmetného ustanovenia môže vzniknúť v prípade tzv. „stretu záujmu“, resp. 

ak by podriadený policajt zistil priestupok u svojho nadriadeného. Polemicky si možno položiť 

otázku, či zákonodarca s odstupom času opomenul dôvod predmetnej úpravy a či je naozaj 

správne prejednávať všetky druhy priestupkov, a nie pro futuro zúžiť danú oblasť len na tie, 

ktoré sú prejednávané Policajným zborom. Dokáže nadriadený posúdiť a prejednať každý 

z priestupkov?  

Za priestupok možno policajtovi uložiť písomné pokarhanie, zníženie služobného platu 

až o 15 % na dobu najviac troch mesiacov, zákaz činnosti, alebo prepadnutie veci, a to 

samostatne alebo spolu, pričom je vylúčená možnosť súčasného uloženia písomného 

pokarhania a zníženia služobného platu až o 15% na dobu najviac troch mesiacov. Za 

prejednávaný priestupok možno v prípade splnenia zákonných podmienok uložiť trest zákazu 

činnosti a prepadnutia veci528, s výnimkou zákazu výkonu funkcie policajta. Disciplinárne 

                                                 
526 IV. ÚS 49/06 
527 § 53 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej 
polície v znení neskorších predpisov 
528 § 14 a § 15 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 



200 - 

opatrenie zákazu činnosti a disciplinárne opatrenie prepadnutia veci sa vykoná aj vtedy, ak 

policajt už skončil služobný pomer. O upustení od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia 

zákazu činnosti rozhoduje nadriadený, ktorý disciplinárne opatrenie uložil. V zmysle § 58 

zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru priestupok možno 

prejednať a uložiť zaň disciplinárne opatrenie najneskôr do dvoch rokov odo dňa spáchania 

priestupku. O spôsobe vybavenia priestupku upovedomí nadriadený poškodeného 

a navrhovateľa529, ak o to požiadali. 

Nadriadený pri rozhodovaní o uložení disciplinárneho opatrenia prihliada na povahu 

protiprávneho konania, na okolnosti, za ktorých bolo spáchané, jeho následky, mieru zavinenia 

a na doterajší postoj policajta k plneniu služobných povinností. Tzn. je potrebné prihliadať na 

okolnosti skutku (priestupku aj škodovej udalosti), poškodenie motorového vozidla, 

opakovanosť škodovej udalosti zo strany policajta, jeho doterajšiu služobnú činnosť (dobré 

výsledky na úseku jeho zaradenia, plnenie si povinností riadne a včas, doterajší stav bez 

disciplinárneho konania voči nemu, resp. bez uloženia disciplinárneho opatrenia). Nadriadený 

vyvodzuje disciplinárnu zodpovednosť a ukladá sankciu komplexne za jeden skutok, tzn. 

subsumuje v ňom spáchaný priestupok a aj s tým súvisiace porušenie služobnej disciplíny 

(napr. dobré meno, služobnú prísahu), pričom dodržiava zásadu primeranosti trestu vo vzťahu 

k spáchanému skutku.530  

Zásada primeranosti sa posudzuje nielen vo vzťahu k samotnému skutku, ale aj 

k následkom, ktoré vzniknú uložením disciplinárneho opatrenia (napr. vylúčenie z možnosti 

udelenia disciplinárnej odmeny). Opäť sa nám načrtáva priestor na polemizovanie. Vplýva 

jednoznačne uvedený pohľad na zásadu primeranosti ex lege? Jednoznačne to nemožno 

potvrdiť ani vyvrátiť. Je aktuálny stav de lege lata vhodný s ohľadom na nejednotnosť 

postupov, ktoré v prípadoch subjektívneho negativizmu nadriadeného voči konkrétnej osobe 

umelo navádzajú policajta na neoznámenie svojho statusu v služobnom pomere? Z finálneho 

hľadiska možno v načrtnutom prípade zhodnotiť, že sankcia podľa zákona o priestupkoch 

môže byť z finančnej a represívnej stránky efektívnejšia a prijateľnejšia ako disciplinárne 

opatrenie uložené nadriadeným. Avšak svojim konaním v danom prípade opakovane možno 

vyvodiť voči nemu zodpovednosť, keďže porušil právnu úpravu a jednou z jeho povinností je 

oznámiť osobe, ktorá zistila spáchanie priestupku a prejednáva ho, že je príslušníkom 

Policajného zboru.    

Na základe analytického prístupu je logické, že príslušník Policajného zboru sa 

konaním napĺňajúcim znaky priestupku logicky dopustí aj porušenia základných povinností 

policajta podľa § 48 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného 

zboru, podľa ktorých je povinný si plniť svedomite úlohy, ktoré sú mu uložené ústavou, 

ústavnými  zákonmi, zákonmi a ďalšími  všeobecne záväznými právnymi predpismi, a v štátnej 

službe i mimo štátnej služby zdržať sa konania, ktoré by mohlo narušiť vážnosť Policajného 

zboru alebo ohroziť dôveru v Policajný zbor. Práve aj posudzovanie primeranosti uloženia 

disciplinárneho opatrenia je subjektívne a komplikované. Napr. ak za konkrétny priestupok531 

je možné uložiť pokutu do 99 Eur, s ohľadom na jeho predchádzajúce uložené disciplinárne 

                                                 
529 Viď § 58 ods. 4 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, 
Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a 
Železničnej polície v znení neskorších predpisov 
530 Disciplinárne opatrenia sú odlišné od štandardných sankcií v zmysle zákona č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Nadriadený by mal primerane zvoliť 
charakter ukladanej sankcie vo vzťahu k spáchanému skutku. Ak postačí na nápravu policajta 
a na obnovenie služobnej disciplíny za menej závažné konanie, ktoré má znaky priestupku, 
výčitka, disciplinárne opatrenie nadriadený neuloží. 
531 Napr. § 49 ods. 1 písm. b) až d) a ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov 
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opatrenia a výsledky vo výkone služby, ako aj s ohľadom na možný dopad trestu na prípadné 

finančné ohodnotenie, na jeho hodnotenie, ako aj vplyv na jeho kariérny rast (umiestnenie v 

personálnom zväzku) bude policajtovi uložené disciplinárne opatrenie - písomné pokarhanie. 

Ak by policajt nepreukazoval dobré výsledky, skôr podpriemerný výkon služobnej činnosti, bolo 

by opodstatnenejšie uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie, napr. v znížení služobného platu 

v adekvátnej zákonne prípustnej výške. Nadriadený, ako viackrát uvádzam, berie do úvahy 

komplexne stav trestu aj s následnými súvisiacimi dopadmi v pomere k maximálnej hornej 

prípustnej hranice 99 Eur.   

Pred uložením disciplinárneho opatrenia musí byť vždy objektívne zistený skutočný 

stav. Objektívne odôvodnenie vyhodnotenia kvality plnenia úloh a povinností podriadených 

policajtov má dokázať zrealizovať nadriadený, pričom uvedené môže byť ovplyvnené aj 

subjektívnymi pocitmi a postojmi. Nadriadený je povinný viesť policajtov k služobnej disciplíne, 

ale aj navrhovať  či  vyvodzovať  dôsledky  z  porušovania  služobných povinností voči 

podriadeným policajtom. Nadriadený je povinný odôvodniť uloženie sankcie, a to konkrétnymi 

skutočnosťami a dôkazmi. Všeobecné konštatovanie protiprávnosti konania a rozsahu jeho 

následkov bez bližšej špecifikácie nie je dostatočným pre uloženie pokuty532. Odôvodnenie 

musí byť precizované s ohľadom na konkrétne skutočnosti, ktoré sú podkladom pre uloženie 

vyššej sankcie a zároveň sankcia musí mať z hľadiska proporcionality represívny, ako aj 

preventívny charakter. Samotná voľba sankcie, resp. výber disciplinárneho opatrenia je vecou 

uváženia nadriadeného. Správna úvaha by však nemala vybočiť z medzí a hľadísk 

stanovených zákonom, má byť v súlade s pravidlami logického uvažovania, a obsahovať 

predpoklady úsudku nadriadeného, ktoré boli zistené riadnym procesným postupom.533 

Policajtovi musí byť pred uložením disciplinárneho opatrenia daná možnosť vyjadriť sa k veci, 

navrhovať dôkazy a obhajovať sa. Otáznym ostáva, či právna úprava konania vo veciach 

služobného pomeru je z pohľadu legálneho zabezpečovania procesných dôkazov adekvátna 

a jasná.  

Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia musí dbať nadriadený aj na akceptovanie zásady 

ne bis in idem, konkrétne zákonodarca precizuje uvedené s ohľadom na nemožnosť uloženia 

disciplinárneho opatrenia v prípade, že za totožný skutok bol už právoplatne odsúdený. 

Výnimkou je prípad, ak bolo uložené disciplinárne opatrenie skôr, kedy sa zruší s účinnosťou 

odo dňa uloženia. Paradoxne uloženie disciplinárneho opatrenia nevylučuje skončenie 

služobného pomeru policajta za takéto konania, za splnenia podmienky, že po jeho uložení 

vyšli najavo nové skutočnosti preukazujúce a odôvodňujúce skončenie služobného pomeru. 

Minister disponuje oprávnením nariadiť, aby sa upustilo od výkonu disciplinárnych opatrení, 

prípadne od ich zvyšku, od prejednania disciplinárneho previnenia alebo fakultatívne môže 

nariadiť hromadné zahladenie disciplinárneho opatrenia uloženého za disciplinárne 

previnenia. Vyhlásenie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia má v kompetencii 

príslušný nadriadený a zároveň týmto úkonom je uložené.  

Po uplynutí jedného roka od právoplatne uloženého disciplinárneho opatrenia 

dochádza k zahladeniu a policajt sa posudzuje, akoby mu disciplinárne opatrenie nebolo 

uložené, čo však neplatí v prípade služobného hodnotenia. Nadriadený však v zmysle § 61 

ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru disponuje 

oprávnením rozhodnúť o zahladení vykonaného disciplinárneho opatrenia pred uplynutím 

danej lehoty, a to v prípade ak policajt výkonom služby a svojim správaním preukáže, že si to 

zaslúži. Dispozitívna právomoc nadriadeného dokáže byť zjavne ovplyvnená určitou mierou 

subjektivizmu, obligatórne to nie je povinný zrealizovať a tým pádom príslušník Policajného 

zboru reálne prichádza o väčší počet peňažných prostriedkov akoby tomu bolo za optimálneho 

                                                 
532 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 3.mája 2011, sp. zn. 3 Sžo 253/2010 
533 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 11.12.201, sp.zn. 1Sžd/33/2012 
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stavu bez vedeného disciplinárneho konania. Ak bol uložený trest zákazu činnosť alebo 

zníženia hodnosti o jeden stupeň na dobu jedného roka, nadriadený tak môže urobiť po 

uplynutí polovice času výkonu daného opatrenia. Práve špecifikácia zásluh, pre ktoré došlo 

k zahladeniu, nie je zo zákona jednoznačná, čo de facto môže byť pozitívne i negatívne 

zneužité. Presnejšia a jasnejšia precizácia, napr. s ohľadom povinného preukázania zásluh 

(napr. evaluačný či hodnotiaci systém, záchrana života, ochrana života a majetku v čase mimo 

výkonu služby a pod.), ktoré predstavujú podklad pre zahladenie, by aktívne podporila zásadu 

legality, rovnakého procesného postavenia i garantovala základné práva.   

Záverom možno konštatovať, že objektivita uloženia disciplinárneho opatrenia 

častokrát subsumuje v sebe parciálne subjektívne prvky, ktoré sa prejavujú i v odôvodnení, 

s ohľadom na doterajšie plnenie služobných povinností a stav bez uloženého disciplinárneho 

opatrenia. Nadriadený v konečnom dôsledku nesankcionuje výlučne spáchaný skutok, ale 

vyberá si formu trestu vo vzťahu ku konkrétnej osobe príslušníka Policajného zboru a hodnotí 

v ňom aj jeho doterajšie výsledky. Ak má príslušník Policajného zboru uložené disciplinárne 

opatrenia podľa § 53 ods. 1 písm. b) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov 

Policajného zboru v maximálne možnej prípustnej miere (15% na dobu troch mesiacov) a 

následne nezahladenie trestu po dobu jedného roka, hypoteticky je počas celej doby vo 

finančnej strate (s výnimkou udeľovania celoplošných disciplinárnych odmien vo vzťahu 

k platovej triede, alebo inému špecifickému výkonu služobnej činnosti), tzn. nezískava 

peňažné prostriedky, na ktoré by za iných okolností mal nárok. Aj v prípade zvýšenej snahy 

plnenia si služobných úloh a povinností, nadriadený nie je povinný aplikovať ustanovenie § 61 

zákona č. 73/1998 Z. z. (nepriaznivé vzťahy medzi podriadeným a nadriadeným) a teda 

príslušník Policajného zboru môže byť v legálnej ujme disciplinárnym konaním. Uložené 

disciplinárne opatrenie má priamo vplyv aj na hodnotenie policajta, ako aj vplyv na jeho 

kariérny rast (založenie uloženého disciplinárneho opatrenia do personálneho zväzku 

príslušníka Policajného zboru).   

 
4 UKLADANIE VÝČITKY A JEJ PRESKÚMATEĽNOSŤ 

 Ukladanie výčitky upravuje § 54 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov 

Policajného zboru a predmetné ustanovenie možno označiť ako vágne. Keďže nie je 

kvalifikované ako disciplinárne opatrenie, nemá precizovanú formu, logicky si nevyžaduje 

jasné a striktné odôvodnenie a de facto komplexne evokuje nepreskúmateľnosť daného 

inštitútu. Výčitka sa uloží v prípade, ak postačí na nápravu policajta a na obnovenie služobnej 

disciplíny za menej závažné konanie, majúce znaky disciplinárneho previnenia alebo 

priestupku. Ak je uložená výčitka, následne sa už neukladá disciplinárne opatrenie.  

Ako uvádzam spôsob ukladania výčitky v zmysle zákonného ustanovenia nie je 

precizovaný a na jej uplatnenie sa nevzťahujú ustanovenia o ukladaní disciplinárnych opatrení. 

Napriek tomu logicky pre jej uloženie by mali byť splnené určité legálne podmienky.  Prvým 

predpokladom na uloženie výčitky je najmä existencia dôvodu na jej uplatnenie, ktorým je 

menej závažné konanie policajta, ktoré má znaky disciplinárneho previnenia alebo priestupku 

a postačí na nápravu policajta a na obnovenie služobnej disciplíny.  

Z hľadiska kategorizácie uloženia výčitky, možno ju ukladať ústne, ako aj písomne. 

Výčitka musí byť uložená preukázateľným a nespochybniteľným spôsobom, jednoznačne 

a adresne priamo policajtovi, voči ktorému sa uplatňuje. Ak sa výčitka ukladá ústne, ukladá sa 

v osobnej prítomnosti dotknutého príslušníka Policajného zboru. Pre verifikáciu 

preukázateľnosti je žiadúce a vítané jej ukladanie pred svedkami, napr. v rámci pracovnej 

porady alebo v prítomnosti iného policajta. Nadriadený by mal napriek ústnemu vyhláseniu 

spracovať o tom úradný záznam, ktorý môže byť súčasťou zápisu z pracovnej porady prípadne 

z iného stretnutia. Pri písomnom spôsobe uloženia výčitky by mal nadriadený analogicky 

akceptovať ustanovenie § 266 zákona č. 73/1998 Z. z., oznámenie a doručovanie aj napriek 
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tomu, že je typická aplikácia daného ustanovenia v kontexte s § 241 ods. 1 zákona č. 73/1998 

Z. z., rozhodnutím.  

Z procesného hľadiska nie je jednoznačný a jasný postup ukladania výčitky. Napriek 
tomu, že negujeme priamu aplikáciu jednotlivých zákonných ustanovení, sme nutení 
vyselektovať vybrané ustanovenia pre sprocesnenie jej uloženia. Nadriadený začne konanie 
vo veci uloženia výčitky a v súlade s § 56 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov 
Policajného zboru umožní policajtovi vyjadriť sa k skutku. Z vyjadrenia a podkladových 
materiálov ustáli skutkový stav a keď usúdi, že sa policajt dopustil menej závažného konania, 
ktoré má znaky disciplinárneho previnenia alebo priestupku a na jeho nápravu a na obnovenie 
služobnej disciplíny postačí výčitka, disciplinárne konanie zastaví. V danom prípade zastaví 
konanie podľa § 239a zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného 
zboru534 a oznámi túto skutočnosť policajtovi. Následne mu uloží výčitku podľa § 54 zákona. 
Oprávnený nadriadený by mal vyhlásiť výčitku osobne dotknutému policajtovi a ak to nie je 
možné, mal by ju doručiť primeraným spôsobom. Ak zvolí písomný spôsob uloženia výčitky, 
postupuje sa pri jej oznamovaní dotknutému policajtovi obdobne, ako pri oznamovaní 
rozhodnutia, t. j. výčitka sa oznámi vyhlásením, resp. doručením, pričom sa primerane použije 
ustanovenie § 266 zákona.   

Ako vidieť vyššie, keďže nadriadený disponuje právomocou vyvodzovať dôsledky 
z porušovania služobných povinností policajta, môže si sám zvoliť formu aj spôsob vyvodenia 
zodpovednosti. Pri vyvodzovaní zodpovednosti je nadriadený povinný prihliadať na charakter 
zavineného porušenia povinností policajta, povahu protiprávneho konania, okolnosti, za 
ktorých k nemu došlo, mieru zavinenia, následky a doterajší prístup policajta k plneniu si 
služobných povinností. Keďže výčitka jednoznačne nie je disciplinárnym opatrením expressis 
verbis, nevzťahujú sa na ňu ustanovenia o ukladaní disciplinárnych opatrení. V kompetencii 
nadriadeného je teda de facto aj spôsob jej ukladania, obsahové náležitosti, forma a pod. 
Výčitka nie je ani rozhodnutím podľa § 241 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe 
príslušníkov Policajného zboru a teda nie je možné proti nemu uplatniť riadne ani mimoriadne 
opravné prostriedky a v rámci nich preskúmať uloženie výčitky a následne ho potvrdiť, zmeniť 
alebo zrušiť. Možno nemožnosť preskúmania súvisí aj so samotným charakterom výčitky, 
ktorá nemá evokovať trest, ale len upozornenie na nelegálnosť konania policajta v tom 
konkrétnom prípade. Logicky je teda negovaná aj možnosť preskúmania postupu príslušného 
nadriadeného, ktorý svojim rozhodnutím uložil výčitku. 

Na základe analytického výkladu je naozaj sporný, kontroverzný, avšak de facto 
v súlade so zásadou právneho štátu, rozsudok Krajského súdu Košice sp. zn. 6S/121/2016 zo 
dňa 11.05.2017, ktorý nám poukazuje pro futuro potrebu precizovať ustanovenie ukladania 
výčitky. Súd sa opiera nielen o dôvodovú správu, ale aj princípy správneho trestania a kontext 
ostatných ustanovení vo vzťahu k ukladaniu výčitky. I keď zo zákona i dôvodovej správy je 
jasné, že výčitka nie je disciplinárne opatrenie, z pohľadu súdu, aj pri výčitke, ktorú správny 
orgán ukladá, predpokladá protiprávnosť konania a zavinenie, ktoré je subjektívnou 
zodpovednosťou. Tzn. súd jednoznačne tvrdí, že je aj v danom prípade nutné primerane 
aplikovať zákonné ustanovenia platné pre ukladanie disciplinárneho opatrenia. Súd taktiež 
posudzoval náležitosti výčitky, ktoré boli v rozpore s § 241 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej 
službe príslušníkov Policajného zboru. Nutnosť primeranej aplikácie tohto ustanovenia 
odôvodnil, že aj výčitka obsahuje výrok rozhodnutia uvedený ako dôvod rozhodnutia, pričom 
žalovaný sa nevysporiadal s obranou žalobcu uvedenou v písomnom vyjadrení. Taktiež súd 
zdôraznil, že pri písomnej výčitke sú nevyhnutné nielen materiálne náležitosti, ale aj všetky 
formálne. De facto súd ani nepripúšťa inú ako písomnú formu uloženia výčitky a poukazuje aj 
na práva, ktoré sú na strane samotného podriadeného policajta. Súd zdôraznil, že aj pri 
ukladaní výčitky majú byť dodržiavané odôvodnenosť rozhodnutia, princíp povinnosti 
správneho orgánu dokazovať vinu, poučenie o opravnom prostriedku a o preskúmateľnosti 
rozhodnutia súdom. Z konštantnej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vyplýva, 
že úlohou súdu nie je nahrádzať činnosť správnych orgánov, ani dokazovať vinu žalobcovi, ale 

                                                 
534 Konanie sa zastaví, ak vzal účastník konania návrh na začatie konania späť alebo ak 
odpadol dôvod konania začatého z podnetu oprávneného orgánu alebo smrťou účastníka 
konania 
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úlohou súdu je § 241 zákona č. 73/1998 Z. z. vykladať v súlade s čl. 46 ods. 1 Ústavy 
Slovenskej republiky a toto uplatňovať tak, že každé rozhodnutie správneho orgánu musí 
obsahovať dostatočné dôvody, na ktorých je založené, čo podľa súdu platí aj pri ukladaní 
výčitky, o ktorom ukladaní teória práva sa bližšie nezmieňuje, avšak je potrebné postupovať 
primerane, ako pri ukladaní disciplinárneho opatrenia. Nestačí, ak žalovaný až vo vyjadrení k 
žalobe žalobcu zdôvodňuje uloženie výčitky, alebo ak vo vyjadreniach k vyjadreniam žalobcu 
v priebehu súdneho preskúmacieho konania uvádza, akými úvahami bol vedený pri hodnotení 
výsledkov operatívnej kontroly vykonanej sekciou kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky pri uloženej výčitke žalobcovi, a ak žalovaný sa nevysporiadal s 
obranou žalobcu k začatiu disciplinárneho konania, ktorú obranu žalovaný žalobcovi síce 
umožnil, čo žalobca aj využil vyjadrením a v ktorom vyjadrení žalobca k jednotlivým bodom 
uvedeným v začatí disciplinárneho konania zo svoje zavinenie podľa jednotlivých bodov 
začatého disciplinárneho konania odmietal, a tak urobil aj pri prevzatí uloženej mu výčitky, 
avšak v dôvode výčitky uvedený výrok o vine žalobcu ničím neodôvodnil ani sa nevysporiadal 
s výhradami žalobcu uvedenými v jeho vyjadrení. Súd žalobou napadnutú výčitku podľa § 191 
ods. 1 písm. d) Správneho súdneho poriadku vyhodnotil ako nepreskúmateľnú pre 
nezrozumiteľnosť a nedostatok dôvodov (ktorý dôvod žalobca v žalobe namietal) zrušil a vrátil 
vec žalovanému na ďalšie konanie.535 

Z pohľadu predmetného rozsudku možno atypicky možno naozaj súhlasiť s tvrdením, 
že aj výčitka je nástroj, resp. prostriedok, ktorý určitým spôsobom upozorňuje na menej 
závažné konanie a má charakter jednej z najslabších sankcií a preto z hľadiska zákonnosti jej 
ukladania by bolo naozaj správne novelizovať § 54 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe 
príslušníkov Policajného zboru. V prvom rade je potrebné garantovať zákonnosť, princípy 
právneho štátu a v kontexte s uvedeným negovať jasný prvok subjektivizmu a zneužívania, 
ktoré vieme v niektorých prípadoch jasne identifikovať. Pro futuro by bolo naozaj vhodné nielen 
precizovať postup ukladania výčitky, jej doručovania, formy výčitky či spôsobu oznámenia, ale 
najmä vzájomnú pozitívnu i negatívnu prepojenosť s ostatnými zákonnými ustanoveniami. 
Z negatívneho hľadiska musím zdôrazniť, ako na začiatku uvádzam, že nadriadený nie je 
v pozícií správneho orgánu, pričom uvedené označenie je čiastočne chybné a evokuje nám 
jasné správne konanie či osobitný druh správneho konania. Napriek jasnému 
verejnoprávnemu prvku, nadriadený má svoj status jasne vymedzený a preto by bolo vhodné 
apelovať na precizáciu postavenia nadriadeného, správneho orgánu a detekovať rozdiely 
medzi nimi aj s ohľadom na rozsiahlu judikatúru v oblasti služobného pomeru. Uvedený 
rozsudok obsahuje však nepochybne aj nesprávne použitie analogických ustanovení 
ukladania disciplinárneho opatrenia, keďže pri výčitky ex lege dedukujeme, že nie je 
disciplinárnym opatrením. Logickou otázkou, ktorú si nepochybne položil aj súd je, čo 
v podstate výčitka je? Môže ju nadriadený svojvoľne ukladať? Musí spĺňať náležitosti 
rozhodnutia? Na viaceré tieto polemické otázky je náročne v kontexte právneho stavu de lege 
lata odpovedať. Zaužívaná prax je určitým spôsobom nastavená, avšak v kontexte návrhov de 
lege ferenda považujeme práve špecifikovanie aj týchto otázok za relevantné, aj vo vzťahu 
k preskúmateľnosti, garancii princípu právneho štátu a dodržiavania zásady zákonnosti. 
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 PRESKÚMANIE PROTOKOLU O VÝSLEDKOCH KONTROLY  
AKO PODKLADU PRE ROZHODNUTIE VO VECIACH 

SPRÁVNEHO TRESTANIA536 
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Abstract: The paper deals with the issue of judicial review of the protocol on the results of a 

inspection, which found a violation of the law, which apparently fulfilled the merits of an 
administrative offense. It seeks answers to the question whether at all – and if – under what 
type of proceedings in the administrative justice, such protocols should be reviewed, and what 
impact does their judicial review have on proceedings in respect of the administrative offense. 
 
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá otázkou súdneho prieskumu protokolu o výsledkoch kontroly, 

v rámci ktorej sa zistilo porušenie zákona, ktorým sa zrejme naplnila skutková podstata 
správneho deliktu. Hľadá odpovede na otázky, či vôbec a v rámci akého typu konania v 
správnom súdnictve by sa mali takéto protokoly preskúmavať a aký vplyv má ich prieskum na 
konanie vo veci uloženia sankcie za správny delikt. 
 
Keywords: Protocol on the result of a inspection, judicial review of decisions, judicial review 

of official measures, suspension of proceedings, proper punishment. 
 
Kľúčové slová: Protokol o výsledku kontroly, súdny prieskum rozhodnutí, súdny prieskum 

opatrení, prerušenie konania, správne trestanie. 
 
 

5 ÚVOD 

V úvode by som rád najprv vysvetlil význam témy, ktorú som v tomto príspevku 
spracoval, v kontexte riešenia našej grantovej úlohy.537 Grantová úloha projektu VEGA 
1/0686/18 – „Prieskum právoplatných individuálnych správnych právnych aktov v kontexte 
právnej istoty a spravodlivosti“ sa zameriava okrem iného na posúdenie počtu rôznych 
prostriedkov nápravy, ktorými sa procesný subjekt môže domáhať preskúmania jedného 
rozhodnutia. V tejto súvislosti však treba myslieť aj na to, že počet a efektívnosť vybavovania 
prostriedkov nápravy, ktoré možno uplatniť po vydaní rozhodnutia vo veci samej, nie sú 
jediným faktorom, ktoré vplývajú na to, aký dlhý čas uplynie od impulzu na začatie správneho 
konania do okamihu, kým bude vo veci, ktorá je jeho predmetom, skutočne konečným 
a nezmeniteľným spôsobom rozhodnuté. Iným významným faktorom je aj to, aké procesné 
inštitúty ochrany svojich práv majú účastníci k dispozícii prv, než vôbec dôjde k vydaniu 
prvostupňového rozhodnutia. Tieto procesné inštitúty môžu byť aj zneužité na účelové 
odďaľovanie začatia samotného konania, ako aj na odďaľovanie rozhodnutia vo veci, ktorá je 
predmetom správneho konania (či už prvostupňového, alebo druhostupňového). 

Možno povedať, že oddialenie začatia konania a oddialenie rozhodnutia vo veci je 
v záujme účastníka vtedy, ak sa dá očakávať, že výsledok konania bude v jeho neprospech. 
Typický príklad takýchto konaní sú konania vo veciach správneho trestania, kde pochopiteľne 
spravidla nie je v záujme obvineného, aby mu bola uložená sankcia. Osobitosťou správnych 

                                                 
536 Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantu VEGA č. 1/0686/18 „Prieskum 

právoplatných individuálnych správnych aktov v kontexte právnej istoty a spravodlivosti“ 

udeleného Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
a Slovenskej akadémie vied. 
537 Tento príspevok je spracovaný ako súčasť riešenia projektu VEGA 1/0686/18 – „Prieskum 
právoplatných individuálnych správnych právnych aktov v kontexte právnej istoty a 
spravodlivosti. 
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konaní vo veciach správneho trestania je, že im často predchádza iný, samostatný 
rozhodovací proces, v ktorom sú zistené okolnosti odôvodňujúce podozrenie zo spáchania 
správneho deliktu a teda aj začatie konania vo veci jeho prejednania. Mám na mysli kontrolu, 
správny dozor. 

Ak sa pri výkone kontroly zistia nedostatky, kontrolujúci subjekt spíše protokol 
o výsledkoch kontroly. Môj príspevok sa zaoberá možnosťami jeho súdneho prieskumu 
v rámci správneho súdnictva so zameraním na otázku, nakoľko tieto možnosti vytvárajú 
priestor pre účelové odďaľovanie rozhodnutia vo veci správneho deliktu. Snažím sa teda nájsť 
odpovede na otázky, či vôbec a v rámci akého typu konania v správnom súdnictve by sa mali 
takéto protokoly preskúmavať a aký vplyv má ich prieskum na konanie vo veci uloženia sankcie 
za správny delikt.  

 
6 SÚDNY PRIESKUM PROTOKOLU O VÝSLEDKOCH KONTROLY 

Správny súdny poriadok účinný od 1. júla 2016 vytvára v pozitívnoprávnej rovine pre 
spravované subjekty pomerne široký priestor pre domáhanie sa súdnej ochrany. Napríklad 
precizácia vymedzenia pojmu iný zásah, resp., rozšírenie tohto vymedzenia (výslovná úprava, 
že aj postup orgánu verejnej správy pri výkone kontroly  je možné považovať za iný zásah) by 
mohla viesť v praxi k zvýšeniu počtu žalôb týkajúcich sa súdnej ochrany proti inému zásahu 
(vo veciach kontroly vykonávanej orgánmi verejnej správy538), keďže pre kontrolované 
subjekty to môže byť spôsob, ako oddialiť prípadné právoplatné uloženie sankcie, prípadne sa 
jej azda fakticky aj úplne vyhnúť (napríklad tým, že v čase, ktorý by subjekt takto získal, sa 
zbaví majetku a zostane z neho len „prázdna škrupina“). 

Priestor pre možné zneužitie práva zamerané na odďaľovanie rozhodnutia o správnom 
delikte v prípade kontroly a nadväzujúceho rozhodovania vo veci správneho deliktu vidím aj 
v prípade úpravy inštitútu opatrenia539 a jeho prieskumu na základe všeobecnej správnej 
žaloby, pokiaľ ide o protokoly o výsledku kontroly, ako aj o zápisnice o ich prerokovaní. 
V tomto prípade pravda nie je ani príliš podstatné, či ich kontrolované subjekty budú napádať 
ako rozhodnutia, alebo ako opatrenia. 

Domnievam sa, že tu môže v praxi nastať problém „reťazenia predmetov prieskumu“, 
keď v rovine súdneho prieskumu najprv pôjde o súdne preskúmanie úkonov pri výkone 
kontroly na základe zásahovej žaloby, následne o súdne preskúmanie protokolu o výsledkoch 
kontroly ako rozhodnutia alebo opatrenia, a napokon o súdne preskúmanie samotného 
rozhodnutia v rámci správneho trestania. Popri tom, či presnejšie, pred tým, kontrolovaný / 
účastník správneho konania bude mať k dispozícii aj prostriedky nápravy, ktoré mu priznáva 
ten či onen zákon upravujúci výkon kontroly a Správny poriadok. 

Súdna prax už v minulosti pripustila i súdne preskúmanie protokolu o výsledkoch 
kontroly. Konkrétne išlo o protokol Úradu pre verejné obstarávanie o kontrole dodržiavania 
zákona o verejnom obstarávaní, resp. zápisnice o prerokovaní tohto protokolu (pozri napr. 
uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Sžf/31/2011 zo dňa 25. 8. 2011, rozsudok 
Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Sžf/26/2012 zo dňa 29. 11. 2012). Prípustnosť tohto prieskumu 
však bola pripustená len za podmienky a v rozsahu uloženia povinností kontrolovanému 
subjektu. 

Zmienené súdne rozhodnutia boli vydané ešte za účinnosti Občianskeho súdneho 
poriadku. Novšie súdne rozhodnutia – napr. uznesenie NS SR sp. zn. 3Sžfk/50/2017 z 13. 
decembra 2017, uznesenie NS SR sp. zn. 1Sžfk/9/2017 z 22. augusta 2017, uznesenie NS 
SR sp. zn. 6Sžfk/15/2018 z  25. apríla 2018 – označujú takýto protokol ako „podkladový 
materiál, ktorý nemôže mať za následok ujmu na subjektívnych právach žalobcu“, s tým, že 

                                                 
538 Správny súdny poriadok v § 3 ods. 1 písm e) výslovne ako iný zásah vymedzuje aj postup 
orgánu verejnej správy pri výkone kontroly alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu, ak ním 
sú alebo môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzickej osoby a 
právnickej osoby priamo dotknuté. 
539 Podľa § 3 ods. 1 písm. c) Správneho súdneho poriadku opatrením orgánu verejnej správy 
sa rozumie správny akt vydaný orgánom verejnej správy v administratívnom konaní, ktorým 
sú alebo môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzickej osoby a 
právnickej osoby priamo dotknuté, dovolím si však tvrdiť, že v jurisprudencii i v praxi stále 
panuje značná výkladová neistota ohľadom tohto pojmu. 
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„správna žaloba voči takýmto aktom je neprípustná podľa § 7 ods. 1 písm. e) SSP“. Tieto 

novšie rozhodnutia upozorňujú na rozdiel v právnej úprave z hľadiska toho, že kontrola vo 
veciach verejného obstarávania už neprebieha podľa zákona č. 10/1996 Z. z., ktorý na rozdiel 
od § 146a až § 146d zákona č. 26/2005 Z. z., ktoré nadobudli účinnosť od 1. januára 2010, 
umožňovali kontrolovanému uložiť opatrenia na odstránenie nedostatkov („právne 
povinnosti“). Možno teda povedať, že judikatúra stále rešpektuje podmienenosť možnosti 
súdneho prieskumu protokolu o výsledkoch kontroly tým, či sa ním ukladajú kontrolovanému 
subjektu povinnosti. 

Za súčasnej právnej úpravy v prípade neprípustnosti súdneho prieskumu podľa § 7 ods. 
1 písm. e) Správneho súdneho poriadku by mal správny súd postupovať tak, že správnu žalobu 
pre neprípustnosť súdneho prieskumu podľa § 98 ods. 1 písm. g) Správneho súdneho poriadku 
odmietne. 

Podľa môjho názoru v prípade, ak protokol o výsledkoch kontroly materiálne zasahuje 
do sféry verejných subjektívnych práv a právnych povinností spravovaného subjektu, treba 
naň nazerať ako na opatrenie, keďže nie je formálne označený ako rozhodnutie ani nie je za 
rozhodnutie považovaný podľa osobitného predpisu (§ 3 ods. 1 písm. b) Správneho súdneho 
poriadku). Opatrením orgánu verejnej správy je v uvedenom prípade preto, že ho možno na 
účely § 3 ods. 1 písm. c) Správneho súdneho poriadku považovať540 za správny akt vydaný 
orgánom verejnej správy v administratívnom konaní, ktorým sú alebo môžu byť práva, právom 
chránené záujmy alebo povinnosti fyzickej osoby a právnickej osoby priamo dotknuté.541 

 
7 PROBLÉM VYRIEŠENÝ? 

Hoci teda súdy to, aby mohol aj protokol o výsledkoch kontroly či zápisnica o jeho 
prerokovaní byť predmetom súdneho prieskumu, podmieňujú tým, aby v nich z materiálneho 
hľadiska kontrolovanému boli uložené povinnosti, tento judikatórny prístup sám osebe nemôže 
zabrániť tomu, aby kontrolovaný subjekt aj bez splnenia podmienky podal proti protokolu či 
zápisnici správnu žalobu a tak sa snažil oddialiť rozhodnutie vo veci nadväzujúceho konania, 
v ktorom sa prejednáva správny delikt zistený v rámci kontroly. 

Obvyklá argumentácia kontrolovaných subjektov, ktoré sa následne dostávajú do 
pozície účastníka konania vo veci správneho trestania a žalobcu v správnom súdnictve, je, že 
v prípade protokolov o výsledkoch kontroly ide o správne akty ovplyvňujúce ich právne 
postavenie, ktoré môžu mať za následok vznik závažnej ujmy na ich subjektívnych právach, a 
to typicky v súvislosti s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní v spojení so zákonom 
č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, keďže 
subjektu má bezprostredne hroziť, že voči nemu budú uplatňované postihy v zmysle zákona 
č. 528/2008 Z. z. 

Problém je, že ak aj je správna žaloba zjavne účelová a bez výhľadov na procesný 
úspech v spore, žalobca, ktorý je zároveň účastníkom v konaní vo veci správneho deliktu, ju 
môže podávať práve preto, aby oddialil rozhodnutie vo veci samej, a to aj tak, že tvrdí, že táto 
správna žaloba, resp., predmet ňou iniciovaného súdneho prieskumu, je prejudiciálnou 
otázkou podľa § 40 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom a účinnom znení; 
a bude žiadať, aby správny orgán prerušil konanie vo veci správneho deliktu do času, kým súd 
nerozhodne právoplatne vo veci správnej žaloby vo veci súdneho prieskumu protokolu 
o výsledkoch kontroly. 

Súhlasím s názorom, že ak sa vyskytnú pochybnosti o zákonnosti vykonanej kontroly, 
v rámci ktorej boli zistené skutočnosti, ktoré vedú k podozreniu zo spáchania správneho 
deliktu, je to otázka, ktorá sa môže chápať ako prejudiciálna otázka542 vo vzťahu k predmetu 
konania vo veci správneho deliktu. Ide o otázku odlišnú od otázky, ktorá je predmetom konania 

                                                 
540 Akokoľvek mám voči vymedzeniu pojmu administratívne konanie v Správnom súdnom 
poriadku stále zásadné výhrady – porovnaj ŠKROBÁK, J.: Hádže zákonodarca 
administratívnoprávnej teórii pod nohy polienka? In: Verejná správa na rázcestí. 1. vyd. 
Bratislava : Právnická fakulta, 2018, s. 69-381. 
541 K tomuto pojmu bližšie pozri BARICOVÁ, J. – FEČÍK, M. – ŠTEVČEK, M. – FILOVÁ, A. 
a kol: Správny súdny poriadok. Komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2018, s. 35 - 37.  
542 K problematike predbežných otázok pozri napríklad POTASCH, P. – HAŠANOVÁ, J.: 
Správny poriadok. Komentár. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck 2012, s. 188 a nasl. 
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vo veci samej (zákonnosť kontroly, jej zistení a protokolu nerovná sa otázka zodpovednosti za 
zistený správny delikt, aj keď je tam zásadný materiálny prienik) a zároveň možno povedať, 
že orgán rozhodujúci o správnom delikte nie je oprávnený autoritatívne preskúmavať 
zákonnosť protokolu (či je to jeho vlastný protokol, alebo nie).  

Zároveň si však nemyslím, že by išlo o predbežnú otázku, o ktorej by si správny orgán 
nemohol urobiť úsudok. Môže to byť kontroverzný názor, keďže v odbornej literatúre 
i v judikatúre sa stretávame s tým, že ak prebieha na príslušnom orgáne konanie o predbežnej 
otázke, správny orgán by mal svoje konanie prerušiť.543 

Mne sa však práve opačný postup – teda neprerušenie konania a urobenie si vlastného 
úsudku – javí najrozumnejší v situácii, keď ide o správnu žalobu o preskúmanie protokolu 
o výsledkoch kontroly, ktorá sa v zmysle zjavne už ustálenej judikatúry javí byť zjavne bez 
vyhliadok na úspech z dôvodu, že podľa judikatúry nejde o spôsobilý predmet súdneho 
prieskumu. V takom prípade ide totiž o zrejme účelovú správnu žalobu a teda o zneužitie 
práva, ktoré by nemalo požívať právnu ochranu ani zo strany správneho súdu, ale ani zo strany 
správneho orgánu. 

Samozrejme platí, že ak je správna žaloba o preskúmanie protokolu o výsledkoch 
kontroly zjavne účelová, je vecou správneho súdu, aby o nej rozhodol čo najrýchlejšie, aby 
správny orgán konajúci vo veci správneho trestania nebol v právnej neistote.  

Ak ide o celkom zjavne účelovú správnu žalobu a o celkom zjavne bezúčelné využitie 
procesného práva, myslím si, že zo strany súdu by mohlo byť namieste pomýšľať na aplikáciu 
§ 28 Správneho súdneho poriadku.544 

  
 

8 ZÁVER 

Príspevok sa zaoberá situáciou, keď v rámci výkonu správneho dozoru kontrolný orgán 
zistí skutočnosti, ktoré odôvodňujú začatie konania vo veci správneho trestania. Kontrolovaný 
subjekt ako účastník správneho konania vo veciach správneho trestania podá správnu žalobu 
o preskúmanie protokolu o výsledkoch kontroly (prípadne zápisnice o jej prerokovaní), či ho 
(ich) už kvalifikuje ako rozhodnutie (-a), alebo ako opatrenie (-a). 

Hlavným cieľom orgánov verejnej moci (správny orgán rozhodujúci vo veci správneho 
trestania, správny súd uskutočňujúci prieskum protokolu) by v tomto prípade malo byť rýchle 
a hospodárne rozhodnutie v merite veci. Nemala by sa poskytovať právna ochrana abuzívnym 
procesným úkonom. Správne orgány musia postupovať „s odvahou“, to jest ak ide o správnu 
žalobu o preskúmanie protokolu o výsledkoch kontroly, ktorá sa v zmysle zjavne už ustálenej 
judikatúry javí byť zjavne bez vyhliadok na úspech z dôvodu, že podľa judikatúry nejde 
o spôsobilý predmet súdneho prieskumu, mal by si to správny orgán aj sám v rámci vlastného 
posúdenia ustáliť a pokračovať v konaní vo veci správneho deliktu. 
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januára 2014. Šamorín : Heuréka, 2004, s. 165 – 166; a tu uvádzané súdne rozhodnutia. 
544 Správny súd môže výnimočne odmietnuť žalobu fyzickej osoby a právnickej osoby, ktorá 
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KONTROLA SPRÁVNYCH ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÝM 
SÚDOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY545 

 
Juraj Vačok 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 
 

Abstract: This paper is focused on the supervision activities of the Constitutional Court of the 

Slovak Republic in relation to the decisions of public administrative authorities. It pays 
particular attention to the number of submissions, the number of decisions and the length of 
the proceedings. Author uses statistics research. With regards to the subject-matter of this 
research author takes into account mainly proceedings pursuant to Article 127 Law no. 
460/1992 Coll. Constitution of the Slovak Republic as amended. Especially he evaluates the 
information about cases connected with the right to the judicial and another legal protection. 
On the basis of statistics indicators author formulates partial conclusions.    
 
Abstrakt: Autor sa vo svojom príspevku venuje kontrolnej činnosti Ústavného súdu Slovenskej 

republiky vo vzťahu k rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Osobitne sa venuje počtu 
podaní, počtu rozhodnutí a dĺžke konaní. Používa pritom metódu štatistického zisťovania. 
S ohľadom na predmet výskumu sa venuje najmä konaniam vedeným podľa článku 127 
právneho predpisu číslo 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších zmien. 
Osobitne sa zameriava na konania, ktoré sa týkajú práva na súdnu a inú právnu ochranu. Na 
základe štatistických ukazovateľov autor prijíma čiastkové závery. 
 
Keywords: supervision of decisions of public administration by Constitutional Court of the 

Human Rights, statistical survey, right to the judicial and another legal control, number of 
infringements, average length of the proceedings 
 
Kľúčové slová: kontrola rozhodnutí verejnej správy Ústavným súdom Slovenskej republiky, 

štatistické zisťovanie, právo na súdnu a inú právnu ochranu, množstvo porušení, priemerná 
dĺžka konania  
 
 
1 ÚVOD 

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len Ústavný súd) má podľa môjho názoru 
významné kompetencie na úseku kontroly aj v oblasti verejnej správy. Domnievam sa, že je 
tomu tak najmä z dôvodu existencie inštitútu ústavnej sťažnosti podľa článku 127 právneho 
predpisu číslo 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších zmien (ďalej len 
Ústava).  

Vo svojom príspevku som sa zameral na rozsah kontrolnej činnosti Ústavného súdu 
podľa tohto ustanovenia vo vzťahu k verejnej správe. Vychádzam pritom zo zverejnených 
informácií na internetovej stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky. Konkrétne 
z publikácií Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti 
Ústavného súdu za roky 2010 až 2018.546 Základnou metódou, ktorú som použil, je metóda 
štatistického zisťovania.  
 
 
2 SPÔSOB ŠTATISTICKÉHO ZISŤOVANIA 

                                                 
545 Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantu VEGA č. 1/0686/18 „Prieskum 

právoplatných individuálnych správnych aktov v kontexte právnej istoty a spravodlivosti“ 
udeleného Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
a Slovenskej akadémie vied. 
546 Predmetné publikácie sú uverejnené na https://www.ustavnysud.sk/ochrana-ustavnosti, 3. 
10. 2018. 

https://www.ustavnysud.sk/ochrana-ustavnosti
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Za jednotlivé roky som sledoval viacero údajov. V prvej fáze som sledoval celkový 
nápad vecí podľa článku 127 Ústavy.  

Následne som sa zaoberal počtom rozhodnutých vecí podľa tohto článku. Osobitne 
som sledoval počet vecí rozhodnutých v konaniach týkajúcich sa napádaného porušenia práva 
na súdnu a inú právnu ochranu garantovaného v súčasnosti najmä článkom 46 odsekmi (1) i 
(2) Ústavy, článkom 36 odsekom (1) Listiny základných práv a slobôd, článkom 6 odsekom 1. 
Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a článku 47 Charty základných práv 
Európskej únie.547 Po vyhodnotení týchto údajov som skúmal, v koľkých veciach 
rozhodovaných pre porušenie práva na súdnu a inú právnu ochranu bolo rozhodnuté meritórne 
a v koľkých z týchto meritórnych rozhodnutí bolo skonštatované porušenie.548  

Vo vzťahu k skonštatovaným porušeniam som sa osobitne zameral na porušenia 
Najvyšším súdom Slovenskej republiky. Dôvodom je, že Najvyšší súd Slovenskej republiky vo 
veciach kontroly správnych rozhodnutí má postavenie kasačného súdu.  S ohľadom na 
subsidiárne postavenie Ústavného súdu Slovenskej republiky je teda predpoklad, že najviac 
napádané budú práve rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Uvedomujem si 
však, že predmetný údaj je nepresný a len orientačný. Predmetné porušenia totiž nemusia byť 
vo veciach kontroly rozhodnutí a opatrení Najvyšším súdom Slovenskej republiky. Tento údaj 
som sledoval až od roku 2011, nakoľko v materiáloch, z ktorých som vychádzal, za rok 2010 
nebol uvedený.  

Vo vzťahu k porušeniam Najvyšším súdom Slovenskej republiky som skúmal aj 
primerané finančné zadosťučinenie, ktoré bolo priznané Ústavným súdom Slovenskej 
republiky podľa článku 127 odseku (3) Ústavy v dôsledku týchto porušení. Sumy primeraných 
finančných zadosťučinení som v jednotlivých rokoch porovnával s celkovými priznanými 
sumami primeraného finančného zadosťučinenia za porušenie práva na súdnu a inú právnu 
ochranu.  
Od roku 2014 som sledoval aj údaj o porušení v správnych veciach vo vzťahu k právu na 
súdnu a inú právnu ochranu. Tento údaj je však tiež len orientačný. Z posudzovaných 
dokumentov totiž nie je zrejmé, kto bol v jednotlivých veciach porušovateľom a či sa predmetné 
veci týkali rozhodnutí verejnej správy.  

Posledným sledovaným údajom je dĺžka konania v jednotlivých rokoch. Tento údaj však 
sledujem k celej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky, nakoľko v posudzovaných 
dokumentoch sa nenachádza údaj o priemernej dĺžke konania vo vzťahu k jednotlivým druhom 
konaní.  
  
3 ŠTATISTICKÉ ZISTENIA 

Jednotlivé štatistické zistenia uvádzam za každý sledovaný rok samostatne. Následne 
tieto údaje sumarizujem pre lepšie porovnanie v osobitnej tabuľke. Údaje o dĺžke konania pred 
Ústavným súdom Slovenskej republiky vyhodnocujem osobitne v poslednej časti tejto kapitoly.  
 
3.1 Situácia v roku 2010 

Z dostupných údajov za rok 2011 možno konštatovať, že v tomto roku bolo doručených 
na Ústavný súd Slovenskej republiky 7604 podaní podľa článku 127 Ústavy. Rozhodnutých 
bolo 1896 vecí, z ktorých sa práva na súdnu a inú právnu ochranu týkalo 1309 sťažností. 
Z týchto 1309 vecí bolo procesne rozhodnutých 1166 a meritórne rozhodnutých (nálezom) 
143. 

Zaujímavosťou tohto roka je, že z celkového počtu prijatých vecí sa 4965 týkalo jednej 
právnickej osoby, teda jedného sťažovateľa. Tieto veci boli spojené do jedného konania. 

 
 
3.2 Situácia v roku 2011 

Z dostupných údajov za rok 2011 možno konštatovať, že v tomto roku bolo doručených 
na Ústavný súd Slovenskej republiky 4197 podaní podľa článku 127 Ústavy. Rozhodnutých 

                                                 
547 Pre zjednodušenie v ďalšom texte používam v texte len právo na spravodlivý súdny proces 
podľa článku 46 Ústavy.  
548 Tento údaj sledujem od roku 2011, nakoľko v publikácii za rok 2010 sa tento údaj 
nenachádza.  
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bolo 2200 vecí, z ktorých sa práva na súdnu a inú právnu ochranu týkalo 1651 sťažností. 
Z týchto 1651 vecí bolo procesne rozhodnutých 1503 (1488 odmietnutých, 11 zastavených a 4 
spojené na spoločné konanie) a meritórne rozhodnutých (nálezom) 148 (porušenie bolo 
skonštatované v 109 veciach).  

Z konštatovaných porušení bolo v 47 veciach Najvyšším súdom Slovenskej republiky. 
Z predmetných štatistík však nie je možné zistiť, ktoré z nich sa týkali správnych vecí. Za 
porušenia Najvyšším súdom Slovenskej republiky bolo priznané primerané finančné 
zadosťučinenie 5500,- € (celkové primerané finančné zadosťučinenie za porušenia práva na 
súdnu a inú právnu ochranu bolo 49000,- €).  
 
3.3 Situácia v roku 2012 

Z dostupných údajov za rok 2012 možno konštatovať, že v tomto roku bolo doručených 
na Ústavný súd Slovenskej republiky 16242 podaní podľa článku 127 Ústavy. Rozhodnutých 
bolo 13891 vecí, z ktorých sa práva na súdnu a inú právnu ochranu týkalo 8201 sťažností. 
Z týchto 8201 vecí bolo procesne rozhodnutých 8103 (1525 odmietnutých, 17 zastavených, 
6561 odložených) a meritórne rozhodnutých (nálezom) 98 (porušenie bolo skonštatované v 71 
veciach).  

Z konštatovaných porušení bolo v 21 veciach Najvyšším súdom Slovenskej republiky. 
Z predmetných štatistík však nie je možné zistiť, ktoré z nich sa týkali správnych vecí. Za 
porušenia Najvyšším súdom Slovenskej republiky bolo priznané primerané finančné 
zadosťučinenie 500,- € (celkové primerané finančné zadosťučinenie za porušenia práva na 
súdnu a inú právnu ochranu bolo 11800,- €).  
 
3.4 Situácia v roku 2013 

Z dostupných údajov za rok 2013 možno konštatovať, že v tomto roku bolo doručených 
na Ústavný súd Slovenskej republiky 23811 podaní podľa článku 127 Ústavy. Rozhodnutých 
bolo 17933 vecí, z ktorých sa práva na súdnu a inú právnu ochranu týkalo 17232 sťažností. 
Z týchto 17232 vecí bolo procesne rozhodnutých 17112 (2088 odmietnutých, 15 zastavených, 
533 odložených) a meritórne rozhodnutých (nálezom) 120 (porušenie bolo skonštatované v 76 
veciach). 14474 podaní bolo vybavených spojením v jednu vec. 

Z konštatovaných porušení bolo v 36 veciach Najvyšším súdom Slovenskej republiky. 
Z predmetných štatistík však nie je možné zistiť, ktoré z nich sa týkali správnych vecí. Za 
porušenia Najvyšším súdom Slovenskej republiky nebolo v tomto roku priznané žiadne 
primerané finančné zadosťučinenie (celkové primerané finančné zadosťučinenie bolo 6000,- 
€).  
 
3.5 Situácia v roku 2014 

Z dostupných údajov za rok 2014 možno konštatovať, že v tomto roku bolo doručených 
na Ústavný súd Slovenskej republiky 27700 podaní podľa článku 127 Ústavy. Rozhodnutých 
bolo 15993 vecí, z ktorých sa práva na súdnu a inú právnu ochranu týkalo 15032 sťažností. 
Z týchto 15032 vecí bolo procesne rozhodnutých 14929 (konkrétne spôsoby rozhodnutia 
neboli uvedené) a meritórne rozhodnutých (nálezom) 103 (porušenie bolo skonštatované v 73 
veciach).  

Z konštatovaných porušení bolo v 22 veciach Najvyšším súdom Slovenskej republiky. 
Za porušenia Najvyšším súdom Slovenskej republiky nebolo v tomto roku priznané žiadne 
primerané finančné zadosťučinenie (celkové primerané finančné zadosťučinenie bolo 73000,- 
€). Z predmetných štatistík však nie je možné zistiť, ktoré z nich sa týkali správnych vecí.  

Zo všetkých porušení bolo 7 porušení v správnych veciach. Zo štatistických informácií 
sa mi však nepodarilo zistiť, akých konaní sa tieto porušenia týkali. 
 
 
 
3.6 Situácia v roku 2015 

Z dostupných údajov za rok 2015 možno konštatovať, že v tomto roku bolo doručených 
na Ústavný súd Slovenskej republiky 16776 podaní podľa článku 127 Ústavy. Rozhodnutých 
bolo 15126 vecí, z ktorých sa práva na súdnu a inú právnu ochranu týkalo 14473 sťažností. 
Z týchto 14473 vecí bolo procesne rozhodnutých 14371 (konkrétne spôsoby rozhodnutia 
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neboli uvedené) a meritórne rozhodnutých (nálezom) 122 (porušenie bolo skonštatované 
v 102 veciach).  

Z konštatovaných porušení bolo v 48 veciach Najvyšším súdom Slovenskej republiky. 
Za porušenia týmto súdom bolo priznané primerané finančné zadosťučinenie 3000,-  € 
(celkové primerané finančné zadosťučinenie bolo 36500,- €). Z predmetných štatistík však nie 
je možné zistiť, ktoré z nich sa týkali správnych vecí.  

Zo všetkých porušení bolo 27 porušení v správnych veciach. Zo štatistických informácií 
sa mi však nepodarilo zistiť, akých konaní sa tieto porušenia týkali. 
 
3.7 Situácia v roku 2016 

Z dostupných údajov za rok 2016 možno konštatovať, že v tomto roku bolo doručených 
na Ústavný súd Slovenskej republiky 15155 podaní podľa článku 127 Ústavy. Rozhodnutých 
bolo 18202 vecí, z ktorých sa práva na súdnu a inú právnu ochranu týkalo 17547 sťažností. 
Z týchto 17547 vecí bolo procesne rozhodnutých 17475 (48 zastavených, 15783 spojených, 
1579 odmietnutých, 65 odložených) a meritórne rozhodnutých (nálezom) 99 (porušenie bolo 
skonštatované v 75 veciach).  

Z konštatovaných porušení bolo v 26 veciach Najvyšším súdom Slovenskej republiky. 
Za porušenia Najvyšším súdom Slovenskej republiky nebolo v tomto roku priznané žiadne 
primerané finančné zadosťučinenie (celkové primerané finančné zadosťučinenie bolo 5000,- 
€). Z predmetných štatistík však nie je možné zistiť, ktoré z nich sa týkali správnych vecí.  

Zo všetkých porušení bolo 15 porušení v správnych veciach (od roku 2016 sa uvádza 
tento štatistický údaj ako veci správneho súdnictva). Zo štatistických informácií sa mi však 
nepodarilo zistiť, akých konaní sa tieto porušenia týkali. 
 
3.8 Situácia v roku 2017 

Z dostupných údajov za rok 2017 možno konštatovať, že v tomto roku bolo doručených 
na Ústavný súd Slovenskej republiky 2342 podaní podľa článku 127 Ústavy. Rozhodnutých 
bolo 11862 vecí, z ktorých sa práva na súdnu a inú právnu ochranu týkalo 11153 sťažností. 
Z týchto 11153 vecí bolo procesne rozhodnutých 1038 (151 zastavených, 9606 spojených, 
1215 odmietnutých, 66 odložených) a meritórne rozhodnutých (nálezom) 115 (porušenie bolo 
skonštatované v 90 veciach).  

Z konštatovaných porušení bolo v 41 veciach Najvyšším súdom Slovenskej republiky. 
Za porušenia Najvyšším súdom Slovenskej republiky nebolo v tomto roku priznané žiadne 
primerané finančné zadosťučinenie (celkové primerané finančné zadosťučinenie bolo 4000,- 
€). Z predmetných štatistík však nie je možné zistiť, ktoré z nich sa týkali správnych vecí.  

Zo všetkých porušení bolo 18 porušení v správnych veciach (od roku 2016 sa uvádza 
tento štatistický údaj ako veci správneho súdnictva). Zo štatistických informácií sa mi však 
nepodarilo zistiť, akých konaní sa tieto porušenia týkali. 

Údaje za jednotlivé roky pre potreby porovnania uvádzam v nasledovnej tabuľke. 
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Rok Nápad 
vecí (čl. 
127)549 

Rozhodnuté 
(čl. 127)550  

Rozhodnuté 
(čl. 46)551 

Porušenia 
(čl. 46)552 

Porušenia 
NS SR (čl. 
46)553 

Primerané 
finančné 
zadosťučinenie 
NS SR/celkové 
(€)554 

Porušenia 
v správnych 
veciach (čl. 
46)555 

2010 7604 1896 1309 
   

 
 

2011 4197 2200 1651 109 47 5500 49000 
 

2012 16242 13891 8201 71 21 500 11800 
 

2013 23811 17933 17232 76 36 0 6000 
 

2014 27700 15993 15032 73 22 0 73000 7 

2015 16776 15126 14473 102 48 3000 36500 27 

2016 15155 18202 17547 75 26 0 5000 15 

2017 2342 11862 11153 90 41 0 4000 18 

Spolu 113827 97103 86598 Neuvádzam z dôvodu, že nemám údaje za niektoré roky. 

  

3.9 Priemerná dĺžka konania 

Priemerná dĺžka konaní je uvádzaná za jednotlivé roky. Zaujímavosťou je, že 
v sledovanom období sa táto dĺžka uvádzala najprv podľa dní a následne podľa mesiacov. 
S ohľadom na tieto skutočnosti dĺžku ustanovenú podľa dní uvádzam aj v mesiacoch, aby sme 
mali rovnaký časový ukazovateľ.556 

Na základe uvedeného možno uviesť, že priemerná dĺžka konania v roku 2010 bola 
5,16 mesiacov (157 dní), v roku 2011bola 2,83 mesiacov (86 dní), roku 2012 bola 3,38 
mesiacov (103 dní), v roku 2013 bola 6,14 mesiacov (187 dní), v roku 2014 bola 8,15 
mesiacov, v roku 2015 bola 9,02 mesiacov, v roku 2016 bola 11,87 mesiacov a v roku2017 
bola 11,71 mesiacov. Pre zjednodušenie prekladám prehľad v nasledovnej tabuľke.  
 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Priemerná dĺžka 
konania 
(mesiace) 

5,16 2,83 3,38 6,14 8,15 9,02 11,87 11,71 

 
4 ZÁVER 

                                                 
549 Údaj o počte na padnutých vecí v jednotlivých rokoch na Ústavný súd Slovenskej republiky 
podľa článku 127 Ústavy. 
550 Počet rozhodnutých vecí v jednotlivých rokoch Ústavným súdom Slovenskej republiky na 
základe sťažností podľa článku 127 Ústavy.  
551 Počet rozhodnutých vecí v jednotlivých rokoch Ústavným súdom Slovenskej republiky na 
základe sťažností podľa článku 127 Ústavy vo veciach porušenia práva na spravodlivý súdny 
proces.  
552 Počet rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v jednotlivých rokoch na základe 
sťažností podľa článku 127 Ústavy, v ktorých bolo skonštatované porušenie práva na 
spravodlivý súdny proces.   
553 Počet rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v jednotlivých rokoch na základe 
sťažností podľa článku 127 Ústavy, v ktorých bolo skonštatované porušenie práva na 
spravodlivý súdny proces Najvyšším súdom Slovenskej republiky.   
554 Primerané finančné zadosťučinenie priznané Ústavným súdom Slovenskej republiky 
z dôvodu porušenia práva na spravodlivý súdny proces v konaniach podľa článku 127 Ústavy. 
555 Porušenie práva na spravodlivý súdny proces v správnych veciach konštatované Ústavným 
súdom Slovenskej republiky v konaniach podľa článku 127 Ústavy. 
556 Za jeden mesiac považujem pre účely tohto výpočtu 30,44 dňa (365,25 dní v roku/12 
mesiacov). Všetky výsledné sumy zaokrúhľujem na dve desatinné miesta.   
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Zo štatistických zistení v posudzovanom období je zrejmé, že prišlo k pomerne 
veľkému množstvu podaní na Ústavný súd Slovenskej republiky podľa článku 127 Ústavy. Tiež 
je možné uviesť, že väčšina z týchto podaní sa týkala ochrany práva na spravodlivý súdny 
proces.  
Z uvedeného dôvodu je možné konštatovať, že tento spôsob kontroly je stále využívaný. 
Neprehliadnuteľným faktom je, že viaceré podania spolu súviseli a prišlo k spojeniu do jedného 
konania (osobitne dávam do pozornosti rok 2015, v ktorom prišlo k spojeniu 15783 vecí do 
jedného konania). 

Napriek vysokému počtu podaní je však konštatovanie porušenia práva na spravodlivý 
súdny proces Ústavným súdom Slovenskej republiky v pomerne malej časti. Pokiaľ berieme 
do úvahy len v tomto príspevku prezentované kvantitatívne ukazovatele, z posudzovaného 
obdobia len v dvoch rokoch prišlo ku konštatovanému porušeniu práva na spravodlivý súdny 
proces vo viac ako sto prípadoch. Bolo to v rokoch 2011 a 2015. Z celkového počtu podaní 
teda v roku 2011 bolo skonštatované porušenie práva na spravodlivý proces v 6,6 % vecí 
a v roku 2015 v 0,70 % vecí. Spolu za roky 2011 – 2017 bolo konštatované porušenie práva 
na spravodlivý súdny proces v približne v 0,70 % vecí.  

Predmetné číslo považujem za veľmi malé. To znamená, že Ústavný súd Slovenskej 
republiky v posudzovanom období zasiahol svojimi rozhodnutiami do právoplatného právneho 
stavu v napádaných veciach len v minimálnom počte prípadov.  

Počet konštatovaných porušení práva na spravodlivý proces Ústavným súdom 
Slovenskej republiky  sa v jednotlivých rokoch mení len minimálne. Počet prípadov sa 
pohybuje v rozpätí 71 – 109 vecí. Rovnako konštantný je počet porušení Ústavným súdom 
Slovenskej republiky pohybujúci sa v jednotlivých rokoch od 21 do 48 z rozhodovaných vecí.  

Celkový počet porušení konštatovaných Ústavným súdom Slovenskej republiky 
v správnych veciach je tiež minimálny a v jednotlivých rokoch približne rovnaký. 
V posudzujúcich rokoch sa pohybuje na úrovni 7 – 27 vecí.  Tu dokonca vidno mierne klesajúcu 
tendenciu. Uvedomujem si však, že posudzované štvorročné obdobie pri tomto ukazovateli je 
veľmi krátke na uskutočnenie relevantnejších záverov.   

Pri posudzovaní priemernej dĺžky konaní v posudzovanom období je zrejmý nárast. 
Dokladuje to aj skutočnosť, že tento štatistický údaj bol uvádzaný pre jednotlivé roky najprv 
podľa dní a v súčasnosti je to už podľa mesiacov. Príčinám tohto nárastu som sa osobitne 
nevenoval. S ohľadom na uskutočnený výskum však jednou z nich môže byť aj nápad vecí 
v rokoch 2012 – 2016, ktorý je neúmerný v porovnaní s ostatnými rokmi v posudzovanom 
období. Bude preto zaujímavé do budúcna sledovať naďalej nápad v jednotlivých veciach 
rovnako a jeho vplyv na priemernú dĺžku konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.  

Pokiaľ by som mal urobiť celkové hodnotenia, je možné uviesť, že počet 
konštatovaných porušení práva na spravodlivý proces je obdobný bez ohľadu na nápad 
a počet rozhodnutých vecí v konkrétnom roku. Napriek tomu, že Ústavný súd Slovenskej 
republiky nachádza porušenia v malom množstve prípadov vo vzťahu k podaným sťažnostiam 
podľa článku 127 Ústavy, je zrejmé, že k porušeniam stále prichádza.  

Pokiaľ by sme tak napríklad v správnych veciach vylúčili kontrolu Ústavným súdom 
Slovenskej republiky na základe článku 127 Ústavy, nebolo by možné odstrániť na 
vnútroštátnej úrovni niektoré porušenia Ústavy, ku ktorým prišlo. Túto skutočnosť konštatujem 
na základe prezumpcie, že Ústavný súd Slovenskej republiky s ohľadom na zásadu 
subsidiarity vyjadrenú v článku 127 Ústavy je poslednou inštanciou ochrany Ústavnosti 
v Slovenskej republike.  
Tu je však potrebné sa zamerať aj na závažnosť predmetných porušení. Tieto informácie však 
žiaľ zo skúmaných materiáloch nie je možné zistiť. V budúcnosti bude preto potrebné uvedené 
skúmať za použitia iných vedeckých metód.   
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KOMPETENCIE ORGÁNOV MIESTNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY 
PRI PRESKÚMAVANÍ ROZHODNUTÍ OBCÍ 

 
Jana Vallová 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej 
vnútornej správy 

 
 

Abstract: The author focuses on the competency  of the local state administration offices 

according to the legislative change which is in force since 1st of July 2016, when Regional 
offices became appeal offices for procedures in which on 1st degree was decided by village or 
Higher regional office.  Author in the article demonstratively presents many substantive 
regulations and generally binding regulations for cases when Regional offices review decision 
of village.  The author notes that Regional offices has no competency for cases when self-
administrative body – village will not respect legal opinion of Regional office. 
 
Abstrakt: Autorka článku poukazuje na kompetencie orgánov miestnej štátnej správy po 

legislatívnej zmene účinnej od 1. júla 2016, kedy sa okresné úrady v sídle kraja stali odvolacím 
orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhodovala obec alebo 
vyšší územný celok. V článku demonštratívne uvádza množstvo hmotnoprávnych právnych 
predpisov a všeobecne záväzných nariadení, kde okresný úrad v sídle kraja preskúmava 
rozhodnutia obcí. Záverom konštatuje,  že okresné úrady nedisponujú žiadnymi 
kompetenciami, ak samosprávny orgán – obec nebude rešpektovať právny názor vyslovený 
v zrušujúcom rozhodnutí a vrátení veci na ďalšie konanie. 
 
Keywords: Local state administration offices, village, competency, appeal proceeding. 
 
Kľúčové slová: Orgán miestnej štátnej správy, Obec, Kompetencia, Odvolacie konanie. 

 
 

Za orgány všeobecnej miestnej štátnej správy možno v podmienkach SR v súčasnosti 
označiť iba okresné úrady. Okresné úrady v dnešnej podobe vznikli 1. októbra 2013. Pred 
týmto dátumom bola štruktúra miestnej štátnej správy budovaná odlišne. Prvého októbra 2013 
nadobudol účinnosť zákon č. 180/2013 Z. z.557. 

Miestne orgány štátnej správy sú v každom prípade priamymi vykonávateľmi štátnej 
správy. Štátnu správu vykonávajú v mene štátu, na jeho zodpovednosť a finančné náklady. 

Zákon o organizácii miestnej štátnej správy zriaďuje okresný úrad ako miestny orgán 
štátnej správy. Nepriznáva mu postavenie právnickej osoby, ale zriaďuje ho 
s administratívnoprávnou pôsobnosťou v oblasti výkonu štátnej správy, ako aj spôsobilosťou 
byť účastníkom súdneho konania a exekučného konania a samostatne konať pred súdom 
v rozsahu svojej pôsobnosti. Štátnu správu vykonáva odbor okresného úradu alebo 
organizačný útvar odboru okresného úradu, ak zákon neustanovuje inak. 

Okresný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta okresného úradu, ktorého 
vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra vnútra. Okresný úrad so súhlasom ministerstva 
vnútra môže zriadiť na výkon niektorých činností štátnej správy pracovisko okresného úradu 
a určiť jeho územný obvod. 

Všetky okresné úrady vykonávajú štátnu správu na týchto úsekoch (tzv. vecná 
pôsobnosť): 

a) civilná ochrana obyvateľstva a riadenie štátu v krízových situáciách mimo času 
vojny a vojnového stavu, 

b) hospodárska mobilizácia, 
c) kataster nehnuteľností, 

                                                 
557 Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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d) obrana štátu, 
e) starostlivosť o životné prostredie, 
f) regionálny rozvoj. 
Zo všetkých 72 okresných úradov vykonáva len 49 z nich vecnú pôsobnosť aj v týchto 

oblastiach: 
a) cestná doprava a pozemné komunikácie, 
b) poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, poľovníctvo a pozemkové úpravy, 
c) všeobecná vnútorná správa, 
d) živnostenské podnikanie. 
Zákonom č. 125/2016 Z. z.558 prišlo k výrazným zmenám pri preskúmavaní rozhodnutí 

subjektov územnej samosprávy vydávaných v rámci originálnej pôsobnosti týchto subjektov. 
Tieto zmeny reagovali na upustenie od koncepcie preskúmavania neprávoplatných rozhodnutí 
správnymi súdmi v podobe, v ktorej sme ju poznali na základe v tretej hlave piatej časti zákona 
č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších zmien. 

Týmto zákonom boli do zákona č. 180/2013 Z. z. do § 4 ods. 2 doplnené písm. c) a d). 
Zmeny účinné od 1. júla 2016 stanovili okresným úradom v sídle kraja právomoc rozhodovať 
v postavení odvolacieho orgánu o odvolaniach voči rozhodnutiam obcí, miest a vyšších 
územných celkov vydávaných aj vo veciach ich originálnej pôsobnosti. 

Okresné úrady, ktoré sú v sídle kraja, majú rozšírenú územnú pôsobnosť na územie 
celého kraja. Ide o osem okresných úradov. Týchto osem okresných úradov vykonáva ďalej 
uvedené pôsobnosti v oblasti štátnej správy pre všetky okresy nachádzajúce sa na území 
daného kraja. Okresné úrady v sídle kraja: 

a) riadia, kontrolujú a koordinujú výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými 
úradmi, ktoré majú sídlo v ich územnom obvode, 

b) vykonávajú v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní 
v prvom stupni rozhoduje okresný úrad, ktorý má sídlo v ich územnom obvode, ak 
osobitný zákon neustanovuje inak; ak v prvom stupni rozhoduje len okresný úrad 
v sídle kraja, vykonáva v druhom stupni štátnu správu okresný úrad v sídle kraja, 
ak tak ustanovuje osobitný zákon, 

c) sú odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni 
rozhoduje vyšší územný celok alebo obec, ktoré majú sídlo v ich územnom obvode, 
resp. ktoré sa v jeho územnom obvode nachádzajú, ak osobitný predpis 
neustanovuje inak; okresný úrad v sídle kraja v týchto prípadoch nemôže zmeniť 
v odvolacom konaní rozhodnutie vyššieho územného celku alebo rozhodnutie obce, 
ak bolo vydané vo veciach územnej samosprávy, a tiež nemôže preskúmať 
rozhodnutie vyššieho územného celku alebo rozhodnutie obce mimo odvolacieho 
konania, 

d) spravujú majetok štátu v rozsahu ustanovenom všeobecným predpisom o správe 
majetku štátu. 

V dôsledku rozšírenej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktorou sa ustanovila 
ich pôsobnosť druhostupňových miestnych orgánov štátnej správy, možno hovoriť, že 
všeobecná miestna štátna správa na území Slovenskej republiky je dvojstupňová. Na výkon 
tejto pôsobnosti sa na okresnom úrade v sídle kraja zriaďuje osobitný organizačný útvar. Tento 
organizačný útvar môže plniť aj úlohy, ktoré sú vymedzené v písm. a) a c)559. 

Novelizáciou zákona č. 180/2013 Z. z. bol do § 4 doplnený odsek 3, podľa ktorého 
okresný úrad v sídle kraja nemôže zmeniť v odvolacom konaní rozhodnutie subjektu územnej 
samosprávy, pokiaľ bolo vydané v rámci originálnej pôsobnosti tohto subjektu. Okresný úrad 
v sídle kraja tiež nemôže preskúmať rozhodnutie subjektu územnej samosprávy vydané 
v rámci originálnej pôsobnosti v konaní o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho 
konania. 

Z tejto právnej úpravy vyplýva, že rozhodnutia vo veciach územnej samosprávy aj vo 
veciach originálnej pôsobnosti boli podriadené pod kontrolu štátnej správy. Dôležité však je, 

                                                 
558 Zákon č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového 
poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
559 CEPEK, B. a kol.: Správne právo hmotné - Všeobecná časť, s. 167. 
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že orgány štátnej správy nemôžu nahradiť v odvolacom konaní rozhodnutia orgánov územnej 
samosprávy. Do popredia sa tak dostáva kasačný princíp, nakoľko v prípade nesúhlasu 
odvolacieho orgánu s prvostupňovým rozhodnutím môže tento orgán prvostupňové 
rozhodnutie len zrušiť a vec vrátiť správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie podľa 
§ 59 ods. 3 Správneho poriadku560. 

Okresný úrad v sídle kraja nemôže zmeniť v odvolacom konaní rozhodnutie vyššieho 
územného celku alebo rozhodnutie obce, ak bolo vydané vo veciach územnej samosprávy; 
môže ho len zrušiť alebo zrušiť a vrátiť na nové konanie, alebo odvolanie zamietnuť561. 

Rovnako sa vylučuje možnosť okresného úradu v sídle kraja preskúmať akékoľvek 
rozhodnutie samosprávneho kraja alebo obce v mimoodvolacom konaní podľa § 65 a nasl. 
Správneho poriadku. 

Vo vzťahu k obciam a mestám sa zmeny novej právnej úpravy premietli do zákona č. 
369/1990 Zb.562 S účinnosťou od 1. júla 2016 prišlo k vypusteniu § 27 ods. 2 tohto právneho 
predpisu, ktorý za orgán rozhodujúci o opravnom prostriedku voči rozhodnutiam obcí a miest 
vo veciach patriacich do ich originálnej pôsobnosti ustanovoval súd. Zároveň prišlo k zmene § 
27 ods. 1 tohto zákona tak, že nové znenie daného ustanovenia pri určovaní odvolacieho 
orgánu odkazuje na zákon č. 180/2013 Z. z. 

Obec vykonáva svoje originálne (samosprávne) pôsobnosti, ktoré sú upravené 
v zákone č. 369/1990 Zb. demonštratívnym spôsobom, čo znamená, že aj osobitný zákon 
môže priznať obci samosprávnu pôsobnosť. Zákon č. 369/1990 Zb. priznáva obciam pomerne 
rozsiahle oprávnenia v jednotlivých oblastiach samosprávnej (originálne) pôsobnosti. V týchto 
veciach koná obec samostatne a je povinná rešpektovať len ústavu a zákony – výkonná moc 
(vláda a ministerstvá) nemá priamo možnosť do týchto vecí zasahovať ani brániť v ich 
využívaní. Zákon na úseku samostatnej pôsobnosti vymedzuje predovšetkým tie oblasti, ktoré 
majú podstatný vplyv na zabezpečenie rozvoja obce a uspokojovanie oprávnených potrieb 
a záujmov obyvateľov obce. 

Obec pri výkone samosprávy najmä: 
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným 

majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania, 
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce, 
c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu, 
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, 

vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej 
činnosti alebo inej činnosti právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky 
na území obce, vydáva záväzné stanovisko k investičnej činnosti v obci, 

e) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správnu miestnych komunikácií, 
verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších 
obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností 
obce, 

f) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom 
a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu 
verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie 
odpadových vôd, 

g) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; 
určuje formou nariadenia pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb 
a spravuje trhoviská, 

h) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, 
koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy 
rozvoja bývania, 

i) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové 
a príspevkové organizácie (tzv. komunálne podniky – napr. technické služby), atď. 

                                                 
560 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 
561 POTASCH, P. – HAŠANOVÁ, J. – MILUČKÝ, J. – VALLOVÁ, J.: Všeobecné správne 
konanie – teória a prax, s. 157-158. 
562 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
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V tejto súvislosti je potrebné spomenúť, že okresné úrady v sídle kraja sa stali 
„všeobecným odvolacím orgánom“, ktorý rozhoduje v rámci odvolacieho konania 
o rozhodnutiach vydaných podľa: 

 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov, 

 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 
 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 zákona č. 417/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej 
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 

 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, 
 zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v 

znení neskorších predpisov, 
 zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných 

vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, 

 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov, 

 zákona č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, 
športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  v znení neskorších predpisov, 

 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení 
s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o 
číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov, 

 všeobecne záväzných nariadení: 
I. o nakladaní s komunálnym odpadom, 

II. o nočnom kľude, 
III. o zriaďovaní terás na území mesta. 

 
 

ZÁVER 

Vzhľadom na vyššie uvedené a demonštratívny výpočet právnych predpisov, vyvstáva 
otázka, či uvedená legislatívna zmena – rozšírenie kompetencií okresných úradov v sídle kraja 
s poukázaním na zmysel správneho konania a dôležitosť dodržiavania procedurálnych 
pravidiel, ktoré vedú k tomu, aby bola zaistená správna aplikácia hmotného práva, bola vhodná 
a účelná. 

Zároveň je otázne, že pokiaľ v odvolacom konaní vo veciach originálnej pôsobnosti 
subjektov územnej samosprávy rozhodujú orgány štátnej správy, rozhodnutia subjektov 
územnej samosprávy môžu stratiť svoj samosprávny charakter. Dôvodom je, že územná 
samospráva je viazaná názorom odvolacieho orgánu podľa § 59 ods. 3 Správneho poriadku. 

Záverom treba podotknúť, že okresné úrady v sídle kraja nemajú právne prostriedky 
na donútenie orgánov územnej samosprávy rozhodovať v súlade s odvolacími rozhodnutiami. 
Ak sa subjekt územnej samosprávy nestotožní s názorom odvolacieho orgánu, odvolací orgán 
bude mať možnosť len rušiť napádané rozhodnutie a vec vracať na ďalšie konanie. Celý 
proces sa tak zásadným spôsobom môže predlžiť. 
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Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového 
poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 
Kontaktné údaje: 

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD. 
Jana.Vallova2@minv.sk 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Sekcia verejnej správy 
Odbor všeobecnej vnútornej správy 
Drieňová 22 
826 86 Bratislava 29 
Slovenská republika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Jana.Vallova2@minv.sk


223 - 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S y m p ó z i á ,  k o l o k v i á ,  k o n f e r e n c i e  
 
PRÁVOPLATNOSŤ SPRÁVNYCH ROZHODNUTÍ – PRÁVNA ISTOTA VS. LEGALITA 
 
Zborník z vedeckej konferencie konanej dňa 26. októbra 2018 v Bratislave.  
 
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2018 
 
 

ISBN 978-80-7160-486-0. 


