Collection of Papers
From the International Academic Conference
22nd – 23rd of February 2018

CONSTITUTIONAL BASIS
OF FINANCIAL LAW

BRATISLAVA
LEGAL FORUM 2018
Zborník príspevkov
z medzinárodnej vedeckej konferencie
22. - 23. februára 2018

ÚSTAVNOPRÁVNE VÝCHODISKÁ
FINANČNÉHO PRÁVA

BRATISLAVSKÉ
PRÁVNICKÉ FÓRUM 2018

SYMPOSIA, COLLOQUIA, CONFERENCES
SYMPÓZIÁ, KOLOKVIÁ, KONFERENCIE

CONSTITUTIONAL BASIS
OF FINANCIAL LAW

BRATISLAVA LEGAL FORUM 2018
ÚSTAVNOPRÁVNE VÝCHODISKÁ FINANČNÉHO
PRÁVA

BRATISLAVSKÉ PRÁVNICKÉ FÓRUM 2018
Collection of Papers from the International Academic Conference
Bratislava Legal Forum 2018
organised by the Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
on 22nd – 23rd of February 2018
under the auspices of JUDr. Ivetta Macejková, PhD., LL.M.,
President of the Constitutional Court of the Slovak Republic.

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
Bratislavské právnické fórum 2018
organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou
v dňoch 22. - 23. februára 2018
pod záštitou predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ivetty Macejkovej,
PhD., LL.M.

Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
2018

Reviewers of Papers / Recenzenti:
• JUDr. Yana Daudrikh, PhD.
• Prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA
• JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.
• JUDr. Tomáš Mészáros, PhD.
• JUDr. Andrea Slezáková, LLM, PhD.
• JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.

Editors / Zostavovatelia:
• JUDr. Jozef Andraško, PhD.
• JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.
• Mgr. Silvia Senková

© Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, 2018.
© Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2018.

ISBN 978-80-7160-475-4
EAN 9788071604754

CONTENT / OBSAH
EVIDENCE
TRŽEB
V
ČESKÉ
REPUBLICE
S
OHLEDEM
NA ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU
Radim Boháč .............................................................................................. 6
NIEKTORÉ
ÚSTAVNOPRÁVNE
ASPEKTY
POSTAVENIA
A PÔSOBNOSTI CENTRÁLNEJ BANKY
Ľubomír Čunderlík .................................................................................... 17
CONSTITUTIONAL STANDARD OF EXCLUSIVITY OF TAX ACT IN THE
LIGHT OF POLISH LAW
Andrzej Gorgol .......................................................................................... 24
RETROAKTIVITA DAŇOVOPRÁVNYCH NORIEM
Matej Kačaljak .......................................................................................... 30
SADZBA DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ VO SVETE JUDIKATÚRY
ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Maroš Katkovčin ....................................................................................... 40
VÝMENA DAŇOVÝCH INFORMÁCIÍ ZA ÚČELOM ZAMEDZENIA
DAŇOVÝM ÚNIKOM
Andrea Koroncziová ................................................................................. 49
KOMPETENCIE MIESTNEJ SAMOSPRÁVY A JEJ NORMOTVORBA
V KONTEXTE MIESTNYCH DANÍ NA SLOVENSKU
Katarína Liptáková .................................................................................... 56
KOMPETENCIE MIESTNEJ SAMOSPRÁVY A JEJ NORMOTVORBA
V KONTEXTE MIESTNYCH DANÍ NA SLOVENSKU PRINCÍPY
PRÁVNEHO ŠTÁTU A UKLADANIE DANÍ
Ľubica Masárová ...................................................................................... 67
FINANCIAL CONSTITUTION AND AUSTERITY MEASURES
Ján Mazúr ................................................................................................. 74
BLOCKCHAIN
TECHNOLÓGIE
–
REGULAČNÉ
VÝZVY
A PRÍLEŽITOSTI
Zdenka Poláková, Peter Rakovský ........................................................... 82
DAŇOVÉ ASPEKTY DIGITÁLNEHO PLATIDLA BITCOIN
Peter Rakovský, Zdenka Poláková ........................................................... 90

HISTORICKÁ
JUDIKATÚRA
VO
VZŤAHU
K DOKAZOVANIU
V DAŇOVÝCH VECIACH A PRÁVNA ISTOTA DAŇOVÝCH SUBJEKTOV
Jozef Sábo ................................................................................................ 99
REÁLNE MENY VERZUS KRYPTOMENY
Dušan Stanek ......................................................................................... 106
CLO AKO TRADIČNÝ VLASTNÝ ZDROJ ROZPOČTU EÚ A PRÁVNE
ASPEKTY JEHO ÚPRAVY
Monika Stojáková, Adrián Popovič ......................................................... 110
VYBRANÉ ÚSTAVNOPRÁVNE ASPEKTY NÚTENEJ SPRÁVY V OBCI
Jana Šimonová ....................................................................................... 120
ROZHODOVACIA PRAX NA ÚSEKU SPRÁVY DANÍ – OČAKÁVANIA
A REALITA
Juraj Štorcel ............................................................................................ 128

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____

EVIDENCE TRŽEB V ČESKÉ REPUBLICE S OHLEDEM NA
ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU
Radim Boháč
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Abstract: Sales records were launched in the Czech Republic on 1 st December 2016.
On 12th December 2017, the Czech Constitutional Court issued a decision cancelling certain
provisions of the Sales Records Act. The aim of the paper is to analyse the main parts of this
decision and to evaluate its impact on the legal regulation of sales records in the Czech Republic.
Abstrakt: Evidence tržeb byla v České republice spuštěna k 1. prosinci 2016. Dne 12. prosince
2017 vydal Ústavní soud České republiky rozhodnutí, kterým zrušil některá ustanovení zákona
o evidenci tržeb. Cílem příspěvku je analyzovat stěžejní části tohoto rozhodnutí a zhodnotit jeho vliv
na právní úpravu evidence tržeb v České republice.
Key words: sales record, constitutionality, Constitutional Court´s decision
Kľúčové slová: evidence tržeb, ústavnost, rozhodnutí Ústavního soudu
ÚVOD
Tento příspěvek1 se zaměřuje na elektronickou evidenci tržeb, která se realizuje v České
republice od prosince roku 2016, a to na základě zákona o evidenci tržeb2. Elektronická evidence
tržeb byla a stále je v České republice velmi významným politickým tématem, poutá mediální
pozornost a budí rozporuplné reakce. Někteří poukazují na její klady (zvýšení výběru daní,
narovnání podnikatelského prostředí apod.), jiní na její zápory (administrativní náročnost, riziko
zneužití osobních údajů apod.).
Dne 12. prosince 2017 vydal Ústavní soud České republiky nález sp. zn. Pl. ÚS 26/16,
kterým některá ustanovení zákona o evidenci tržeb zrušil. Cílem tohoto příspěvku je popsat
a zejména zhodnotit uvedené rozhodnutí Ústavního soudu a posoudit jeho vliv na právní úpravu
a realizaci evidence tržeb.
Pro naplnění tohoto cíle v první části příspěvku nejprve stručně obecně popíši princip
evidence tržeb. Ambicí není být detailní, pouze uvést čtenáře do problematiky, proto půjde pouze
o uvedení základních principů evidence tržeb a uvedení základních ustanovení zákona o evidenci
tržeb. Tato právní úprava je popisována ve znění před výše uvedeným nálezem Ústavního soudu.
Druhá část se obecně zabývá nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/16. Na tuto
druhou část příspěvku navazuje klíčová třetí část, ve které jsou rozebrány a hodnoceny jednotlivé
závěry Ústavního soudu uvedené v předmětném nálezu týkajícím se evidence tržeb. U některých
závěrů je naznačen i předpokládaný vývoj de lege ferenda.
V závěru příspěvku jsou shrnuty poznatky, ke kterým jsem dospěl.
Z metod vědecké práce je v příspěvku použita zvláště deskriptivní metoda (zejména popis
právní úpravy a předmětného nálezu Ústavního soudu) a analytická metoda (rozbor a hodnocení
předmětného nálezu Ústavního soudu).
Co se týká použitých zdrojů, tak převážně jsem vycházel z textu právních předpisů
a předmětného nálezu Ústavního soudu. Odborné literatury na téma evidence tržeb je zatím
pomálu, využívány byly proto i internetové zdroje.
1

Tento text byl zpracován v rámci programu „PROGRES Q02 – Publicizace práva v evropském
a mezinárodním srovnání” realizovaného v roce 2018 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.
2 Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů.
1
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EVIDENCE TRŽEB
Zákon o evidenci tržeb upravuje práva, povinnosti a postupy uplatňované při evidenci tržeb
a postupy s nimi související3. Klíčová je úprava subjektů a předmětu evidence tržeb, protože při
naplnění těchto dvou konstrukčních prvků vzniká povinnost evidovat tržby.
Podle § 3 odst. 1 zákona o evidenci tržeb jsou subjektem evidence tržeb poplatníci daně
z příjmů fyzických osob a poplatníci daně z příjmů právnických osob. Toto vymezení potíže nečiní,
neboť tyto poplatníky jasně vymezuje zákon o daních z příjmů4.
Předmětem evidence tržeb jsou evidované tržby poplatníka5, tj. tržby, které se evidují, které
je povinnost evidovat. Vymezení těchto tržeb lze nalézt v § 4 zákona o evidenci tržeb. Podle tohoto
ustanovení je evidovanou tržbou platba, která (i) splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu
a která (ii) zakládá rozhodný příjem. Tyto dvě podmínky musí být naplněny kumulativně. Komentář
k zákonu o evidenci tržeb označuje tyto podmínky jako formální a materiální rozsah evidence tržeb 6.
Formální náležitosti pro evidovanou tržbu splňují platby, které jsou uskutečněny
a) v hotovosti,
b) bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím
příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat; toto písmeno bylo s účinností od 1. března
2018 zrušeno Ústavním soudem (viz dále),
c) šekem,
d) směnkou,
e) v jiných formách, které mají charakter obdobný formám podle písmen a) až d), nebo
f) započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby podle písmen a) až
e).7
Materiální rozsah evidence tržeb je vymezen pomocí tzv. rozhodného příjmu 8. U poplatníků
daně z příjmů fyzických osob je rozhodným příjmem příjem ze samostatné činnosti, která je
podnikáním (s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, ojedinělých příjmů a příjmů
podléhajících srážkové dani). U poplatníků daně z příjmů právnických osob je rozhodným příjmem
příjem z činnosti, která je podnikáním (s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně příjmů,
ojedinělých příjmů, příjmů podléhajících srážkové dani a příjmů podléhajících dani ze samostatného
základu daně).
Uvedené lze shrnout a zobecnit tak, že povinnost evidence tržeb se vztahuje na tržby, které
zakládají zásadně podnikatelský příjem a které jsou uskutečněny v hotovosti nebo jinými obdobnými
formami.
V době nabytí své platnosti zákon o evidenci tržeb počítal s postupným zaváděním povinnosti
evidovat tržby, a to ve 4 fázích. Smyslem bylo zajistit plynulý náběh evidence tržeb jak na straně
správce daně, tak na straně poplatníků9. V první fázi od 1. prosince 2016 se evidence tržeb začala
vztahovat na evidované tržby při poskytování ubytovacích a stravovacích služeb. Od 1. března 2017
naběhla druhá fáze, kdy začaly být evidovány tržby ve velkoobchodu a maloobchodu. Ve třetí fázi
měly být od 1. března 2018 započaty evidovány všechny tržby (s výjimkou určitých tržeb
z vybraných řemesel a výrobní činnosti10, které měly být evidovány od 1. černa 2018 – čtvrtá fáze).
K tomu byla vláda zmocněna stanovit nařízením, že některé tržby nejsou ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona dočasně evidovanými tržbami. Náběh třetí a čtvrté fáze a rovněž možnost vlády
stanovit nařízením, že některé tržby nejsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona dočasně
evidovanými tržbami, však zrušil svým rozhodnutím Ústavní soud (viz dále).
2

§ 1 zákona o evidenci tržeb.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
5 § 3 odst. 2 zákona o evidenci tržeb.
6 HRABĚTOVÁ, Daniela, Stanislav KOUBA a Markéta PATZENHAUER. Zákon o evidenci tržeb:
komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 152 s. ISBN 978-80-7552-461-4. s. 9.
7
§ 5 zákona o evidenci tržeb.
8 § 6 zákona o evidenci tržeb.
9 HRABĚTOVÁ, Daniela, Stanislav KOUBA a Markéta PATZENHAUER. Zákon o evidenci tržeb:
komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 152 s. ISBN 978-80-7552-461-4. s. 127.
10 § 37 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci tržeb, ve znění účinném před 1. březnem 2018.
3
4
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Přímo ze zákona o evidenci tržeb jsou některé tržby vyloučené z evidence tržeb. Předně se
vylučují tržby určitých subjektů evidence tržeb jako je stát, územní samosprávné celky, banky,
pojišťovny atd. Dále jsou vyloučené určité druhy tržeb jako tržby z poštovních služeb, na palubě
letadel, z osobní železniční dopravy nebo z provozování veřejných toalet11. Podle § 12 odst. 4
zákona o evidenci tržeb pak měly být vyloučeny tržby, jejichž evidování běžným způsobem by
znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tato tržba plyne,
pokud tuto překážku nelze odstranit evidováním tržeb ve zjednodušeném režimu. Tyto tržby měla
stanovit nařízením vláda a podle tohoto ustanovení došlo k vyloučení evidence tržeb u těžce
zrakově postižených občanů, a to nařízením vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb12.
Ovšem i ustanovení § 12 odst. 4 zákona o evidenci tržeb a uvedené nařízení vlády zrušil Ústavní
soud (viz dále).
Určité tržby mohou být evidovány ve zjednodušeném režimu 13. Některé tyto tržby jsou
stanoveny přímo zákonem o evidenci tržeb (jde o tržby z prodeje zboží a služeb na palubě
dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob), jiné mohly být na základě
zákonného zmocnění uvedeny v nařízení vlády (toto zákonné zmocnění však rovněž zrušil Ústavní
soud – viz dále), konečně ve zjednodušeném režimu mohou tržby evidovat poplatníci, kterým vydá
k takovému evidování povolení správce daně.
Podstatou a obsahem evidence tržeb v běžném režimu je povinnost poplatníka nejpozději při
uskutečnění evidované tržby (typicky při přijetí evidované tržby) jednak zaslat elektronicky (datovou
zprávou) údaje o této evidované tržbě správci daně a jednak vystavit účtenku tomu, od koho
evidovaná tržba plyne. Rozsah údajů zasílaných správci daně je dán přímo zákonem o evidenci
tržeb, stejně jako rozsah údajů, které je povinen poplatník uvádět na účtence14.
Zákon o evidenci tržeb dále upravuje informační povinnosti poplatníka a správce daně,
přestupky, opatření k vynucení nápravy a závazné posouzení. Na základě zákona o evidenci tržeb
Ministerstvo financí pořádá i účtenkovou loterii o věcné nebo peněžní ceny, které se lze zúčastnit
pouze na základě zaslání účtenky, resp. údajů povinně uváděných na účtence.
OBECNĚ K NÁLEZU ÚSTAVNÍHO SOUDU
S ohledem na kontroverzi a politické diskuze, které provázely přijetí zákona o evidenci tržeb,
bylo zřejmé, že zákon o evidenci tržeb, resp. jeho některá ustanovení budou napadena u Ústavního
soudu. Stalo se tak dne 1. června 2016, kdy skupina 41 poslanců podala návrh na zrušení celého
zákona o evidenci tržeb, in eventum některých jeho ustanovení.
Jak je uvedeno v nálezu Ústavního soudu, podle navrhovatelů došlo při přijímání zákona
o evidenci tržeb k závažným procesním pochybením zakládajícím neústavnost celého zákona. Dále
navrhovatelé tvrdili, že ustanovení § 3, § 4, § 5 písm. b), § 6, § 10 odst. 2, § 12 odst. 4, část
ustanovení § 18 odst. 2, § 20 odst. 1 písm. b) a § 37 odst. 3 zákona o evidenci tržeb jsou věcně
v rozporu s ústavním pořádkem České republiky.
S ohledem na rozsah příspěvku nebudu detailně popisovat uvedený návrh, ani vyjádření
účastníků řízení (Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky) a vedlejší účastnice
řízení (vlády České republiky) k tomuto návrhu, ale budu se zabývat jednotlivými důvody, které
vedly Ústavní soud k jeho závěru zrušit některá ustanovení zákona o evidenci tržeb a ve zbytku
návrh zamítnout.
3

K JEDNOTLIVÝM ZÁVĚRŮM ÚSTAVNÍHO SOUDU
V jednotlivých kapitolách této části budou popsány a zhodnoceny závěry Ústavního soudu
vyslovené v nálezu Pl. ÚS 26/16. V odůvodnění nálezu jsem idenfitikoval celkem devět závěrů ke
klíčovým otázkám spojeným s evidencí tržeb. Každý závěr je uveden v samostatné kapitole.
První dva závěry se týkající posouzení ústavní konformity přijetí zákona o evidenci tržeb.
Ostatních sedm závěrů se týká samotné problematiky evidence tržeb.
4

Blíže viz § 12 zákona o evidenci tržeb.
Nařízení vlády č. 376/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb.
13 Blíže viz § 10, 11 a 23 zákona o evidenci tržeb.
14 Viz § 19 a 20 zákona o evidenci tržeb.
11
12
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Legislativní proces
Podle tvrzení navrhovatelů bylo některým poslancům zabráněno vyjádřit se k návrhu zákona
a ve třetím čtení byla rozprava o návrhu zákona usnesením Poslanecké sněmovny ukončena,
ačkoliv byli ještě do této rozpravy přihlášeni poslanci.
K tomu lze uvést, že návrh zákona o evidenci tržeb byl v Poslanecké sněmovně projednáván
poměrně dlouhou dobu. Vláda předložila návrh tohoto zákona dne 4. června 2015, první čtení
proběhlo ve dnech 19. června 2015 a 10. července 2015, druhé čtení ve dnech 18. září 2015
a 7. října 2015. Třetí čtení pak probíhalo celkem v pěti dnech, a to 18. prosince 2015, 8. ledna 2016,
22. ledna 2016, 29. ledna 2016 a 10. února 2016. Důvodem, proč zejména třetí čtení návrhu trvalo
tak dlouho, bylo odhodlání opozice bránit přijetí zákona „za každou cenu“. Už v srpnu 2015
například opoziční poslanec Miroslav Kalousek uvedl „V rámci druhého čtení se pokusíme kolegy
přesvědčit, jak zbytečné, drahé a nebezpečné je to opatření. Pokud by naše argumenty neuznali,
existují prostředky ve třetím čtení, například velmi pečlivá diskuse, která se může hodně protáhnout,
třeba na dva roky“15. A skutečně projednávání návrhu zákona ve 3. čtení této skutečnosti
napovídalo. Jednotliví zejména opoziční poslanci vystupovali v diskusi a tato diskuse trvala celkem
cca 20 hodin, a to vždy pouze ve středu a v pátek od 9 do 14 hod., kdy je možné podle jednacího
řádu Poslanecké sněmovny16 projednávat návrhy zákonů ve třetím čtení.
Čtvrtý den, kdy probíhalo třetí čtení návrhu zákona, vystoupil koaliční poslanec Faltýnek
s návrhem, aby se o návrhu zákona o evidenci tržeb hlasovalo ve středu dne 10. února 2016
v 11 hodin. Tento návrh Poslanecká sněmovna i přes protesty opozičních poslanců, že takový návrh
je nepřípustný, schválila. Dne 10. února 2016 v 11 hod. poté předseda Poslanecké sněmovny, opět
přes protesty opozičních poslanců, hlasováním nechal ukončit rozpravu a návrh zákona o evidenci
tržeb byl schválen ve třetím čtení.
Ústavní soud k tomu v odůvodnění nálezu uvádí, že „ukončení rozpravy o návrhu
přezkoumávaného zákona ve třetím čtení nebylo provedeno v souladu se zákonem (konkrétně
v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny, když sama Ústava ani jiná část ústavního
pořádku v tomto ohledu podrobnosti nestanoví), a to jak samotnou Poslaneckou sněmovnou, tak
jejím předsedou“. Ústavní soud tedy konstatoval porušení zákona při přijímání návrhu zákona
o evidenci tržeb. Nicméně Ústavní soud neshledal, že by tímto porušením zákona došlo k porušení
práv opozice nebo principů demokratického právního státu v takové míře, aby to vedlo
k protiústavnosti přijatého zákona. Za podstatnou přitom Ústavní soud považoval zejména
skutečnost, že poslanci měli skutečnou možnost seznámit se s obsahem návrhu zákona a měli
možnost se k němu dostatečně vyjádřit.
V tomto směru je třeba zdůraznit17, že podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny platí, že ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze
opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových, úpravy,
které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popřípadě podat návrh na
opakování druhého čtení. Z rámce tohoto ustanovení řada poslanců při svém vystoupení ve třetím
čtení vybočila.18
Osobně s rozhodnutím Ústavního soudu ve věci legislativního procesu zákona o evidenci
tržeb souhlasím. Jsem toho názoru, že opozice nemůže blokovat přijetí návrhu zákona, se kterým
nesouhlasí, „do nekonečna“. Na druhou stranu je třeba dbát na to, aby opozici byl dán prostor pro
vyjádření jejích názorů a přednesení jejích návrhů k předmětnému návrhu zákona. V tomto směru
by bylo více než žádoucí upravit zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, aby předcházel
případům popsaným výše, kdy s ohledem na taktiku opozice nezbylo vládní většině než porušit
zákon, aby dokázala potřebnou většinou, kterou disponovala, přijmout návrh pro ni klíčového
zákona.
4.1

Babiš zvažuje spojit zákon, který chce Kalousek blokovat, s důvěrou vládě. In: idnes.cz [online]
[cit. 2018-02-12]. Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/babis-zvazuje-spojit-zakon-ktery-chcekalousek-blokovat-s-duverou-vlade-1oq-/domaci.aspx?c=A150819_121503_domaci_kop
16 Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.
17 A činí to i sám Ústavní soud v bodu 59 odůvodnění svého nálezu.
18
Pořad
37.
schůze.
In:
psp.cz
[online]
[cit.
2018-02-17].
Dostupné
z:
http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/037schuz/index.htm
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Podpis předsedy Poslanecké sněmovny
Navrhovatelé vytýkali zákonu o evidenci tržeb absenci podpisu předsedy Poslanecké
sněmovny. Podle čl. 51 Ústavy České republiky totiž platí, že přijaté zákony podepisuje předseda
Poslanecké sněmovny, prezident republiky a předseda vlády. Zákon o evidenci tržeb však byl
podepsán místopředsedkyní Poslanecké sněmovny, a nikoliv jejím předsedou.
Ústavní soud označil uvedené podpisy za ryze formální akt osvědčující jen skutečnost, že
zákon byl přijat. Tyto podpisy nejsou součástí přijetí návrhu zákona, proto také jejich absence
nebrání publikaci zákona ve Sbírce zákonů a nabytí jeho platnosti a účinnosti. Proto Ústavní soud
konstatoval, že ústavní praxi, kdy předsedu Poslanecké sněmovny může zastupovat při
podepisování přijatého zákona místopředseda Poslanecké sněmovny, lze akceptovat.
Plně se v tomto případě ztotožňuji s odůvodněním nálezu a rovněž se domnívám, že tato
„vada“ přijatého zákona nemůže způsobit jeho protiústavnost.
4.2

Rozpor evidence tržeb s právem podnikat
Navrhovatelé poukazovali na to, že elektronická evidence tržeb je pro „malé“ poplatníky daně
z příjmů nepřiměřeně zatěžující, a tím je porušeno jejich vlastnické právo podle čl. 11 Listiny
základních práv a svobod a jejich právo podnikat podle čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv
a svobod. „Malost“ poplatníka definovali navrhovatelé pomocí rozhodného příjmu nižšího než 1,8
mil. Kč ročně, následně tuto hranici snížili na 250 tis. Kč ročně.
V této souvislosti musel Ústavní soud nejprve rozhodnout, zda evidence tržeb jako taková
není v rozporu s uvedenými ustanoveními ústavního pořádku a posuzovat, zda zákon o evidenci
tržeb není protiústavní jako celek. Zmíním proto v tomto bodu nejenom odůvodnění Ústavního
soudu v této věci, ale i odlišné stanovisko 5 ústavních soudců19, kteří chtěli zrušit zákon o evidenci
tržeb jako takový.
Protože podle odůvodnění nálezu zákon o evidenci tržeb nepřináší žádnou daňovou ani jinou
povinnost a daňové zákony již dříve ukládaly povinnost evidovat příjmy daňových subjektů20,
zaměřil se Ústavní soud na to, zda „nově uložená forma evidenční povinnosti není nepřiměřeně
zatěžující“21. V této souvislosti akcentoval právo na podnikání, a to jako tzv. hospodářské, sociální
a kulturní právo. Hospodářská, sociální a kulturní práva jsou primárně v rukou zákonodárce,
v omezené míře lze ústavní garance těchto práv považovat za otázku judiciální 22 a Ústavní soud
u nich používá tzv. test rozumnosti (racionality).
Test rozumnosti se skládá se 4 kroků. V prvním kroku se definuje smysl a podstata
základního práva a ve druhém kroku se hodnotí, zda se zákon nedotýká samotné existence tohoto
základního práva. Po provedení těchto dvou kroků dospěl Ústavní soud k závěru, že zavedení
elektronické evidence tržeb smysl a podstatu práva podnikat neporušuje. Třetím krokem testu
rozumnosti je posouzení, zda zákonná úprava sleduje legitimní cíl. U evidence tržeb nachází
Ústavní soud tento cíl v narovnání podnikatelského prostředí, efektivnější správě daní,
resp. účinném výběru daní. Posledním krokem testu rozumnosti je zhodnocení, zda zákonný
prostředek použitý k dosažení cíle je rozumný (racionální). I v tomto kroku testu rozumnosti
evidence tržeb uspěla, neboť zvolené řešení online evidence tržeb označil Ústavní soud za
rozumné. Celkově tedy evidence tržeb z hlediska testu rozumnosti v kontextu čl. 26 odst. 1 Listiny
základních práv a svobod obstála. K tomu je třeba podotknout, že Ústavní soud chápe tvrzené
porušení vlastnického práva jako sekundární, a pokud dospívá k závěru, že nebylo narušeno právo
podnikat, nemůže být narušeno ani právo vlastnické. Osobně s tímto závěrem zcela souhlasím
a domnívám se, že Ústavní soud aplikoval test rozumnosti na daný případ správně.
Jak jsem již naznačil výše, skupina 5 ústavních soudců se závěrem uvedeným výše
nesouhlasila a ve votu separatu vyjádřila názor, že zákon o evidenci tržeb měl být zrušen jako
celek. Disentující soudci nejprve uvádějí, že „ne vždy je daňová disciplína tou největší hodnotou
(legitimním cílem). Někdy by zájem na ní měl poněkud ustoupit tomu, aby byla zachována silná
vrstva aktivních, tvořivých, sebevědomých a odvážných lidí, kteří v podnikání riskují svou existenci,
4.3

Šlo o Vojtěcha Šimíčka, Jaromíra Jirsu, Tomáše Lichovníka, Kateřinu Šimáčkovou a Davida
Uhlíře.
20 Srov. např. § 97 daňového řádu nebo § 7b zákona o daních z příjmů.
21 Viz bod 67 odůvodnění nálezu Ústavního soudu.
22 Viz bod 69 odůvodnění nálezu Ústavního soudu.
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místo aby se nechali zaměstnat. A těmto lidem… … by stát měl administrativu spojenou
s podnikáním co nejvíc ulehčit, a to i za cenu menšího daňového výnosu (který je zde tak jako tak
marginální).“. A tuto pasáž uzavírají tím, že bez práce a podnikání společnost existovat nemůže
a jejich zdanění má pro úspěšné fungování společnosti druhotný význam. S těmito argumenty,
resp. obecnými úvahami, zásadně nesouhlasím. Zcela je zde pomíjena podstata a smysl daní jako
příspěvku na chod věcí veřejných23. Stát, který by rezignoval na řádný výběr daní od určité skupiny
obyvatel (zde podnikatelů), by pouze přispěl k uvolnění daňové morálky, ke ztrátě svých příjmů
a k nemožnosti financovat věci veřejné.
Disentující soudci dále uvádějí, že menší daňový výnos od podnikatelů nevadí, protože je
„zde tak jako tak marginální“, aniž by toto tvrzení bylo jakkoli podloženo. Sami však na jiném místě
státu vytýkají, že zavedení evidence tržeb pod veřejně prezentovaným politickým dojmem, že nikdo
daně neplatí, je empiricky zcela nepodložené. Rovněž konstatují, že evidence tržeb vyžene
živnostníky z podnikání a uvolní se cesta ke „korporativnímu, velkopodnikatelkému a dotačnímu
státu“. Domnívám se, že tato část disentu je spíše politickou proklamací a neměla by mít
v odůvodnění nálezu své místo. Ať už z odůvodnění nálezu nebo z odůvodnění odlišného
stanoviska by neměla být patrná politická motivace soudců rozhodnout určitým způsobem.
Za relevantní argument považuji skutečnost, že disentující soudci 24 namítají, že neměl být
použit test rozumnosti, ale test proporcionality. Podle jejich názoru se test rozumnosti nemá
aplikovat v případě, že zákonná úprava neguje jádro ústavně zaručeného ústavního práva. To je
podle soudců v daném případě splněno, neboť v případě drobných živnostníků zasahuje právní
úprava samu podstatu práva podnikat. A rovněž v případě, kdy zákonná regulace hospodářského
práva ukrývá zásah do základního lidského práva, které s dotčeným hospodářským právem zjevně
nesouvisí, nemá být aplikován test racionality. Zde spatřují v evidenci tržeb zásah do práva na
ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého života a neoprávněným
shromažďováním údajů o osobě člověka. Disentující soudci si patrně test proporcionality provedli,
neboť v závěru odlišného stanoviska konstatují, že zákon o evidenci tržeb měl být zrušen jako celek.
Já však důsledné provedení testu proporcionality v separátním vótu postrádám a nejsem
přesvědčen o tom, že by aplikace tohoto testu určitě vedla ke zrušení napadeného zákona.
Synergický efekt mezi evidencí tržeb a kontrolním hlášením
Navrhovatelé poukazovali na to, že evidence tržeb spolu s kontrolním hlášením k dani
z přidané hodnoty má na malé a střední podnikatele rdousící efekt. Ústavní soud nejprve podotkl, že
kontrolní hlášení v testu ústavnosti obstálo25 a dále poukázal na to, že o rdousícím efektu „se hovoří
tehdy, když zákonodárcem zvolené řešení vytváří bariéru výkonu garantovaného základního
práva“26. Ústavní soud však takovou synergii mezi kontrolním hlášením a evidencí tržeb nezjistil.
S názorem Ústavního soudu se ztotožňuji, neboť rovněž nevidím důvod k tomu, proč by
povinnost podávat kontrolní hlášení a evidovat tržby měla být bariérou výkonu práva podnikat.
Naopak obě povinnosti je možné plnit elektronicky a při vhodném softwarovém řešení představují
naopak zjednodušení administrativní náročnosti správy daní.
4.4

Rozpor evidence tržeb s právem na ochranu soukromí
K tématu ochrany soukromí Ústavní soud nejprve zdůrazňuje význam respektu
k soukromému životu a k právu na informační sebeurčení a na zajišťování prostoru pro rozvoj
a seberealizaci individuální osobnosti. Součástí tohoto práva je podle Ústavního soudu právo
jednotlivce rozhodnout, zda, v jakém rozsahu a za jakých okolností mají být informace ze soukromí
jedince zpřístupněny ostatním27.
Protože právo na soukromí je základním právem, aplikoval Ústavní soud test proporcionality
s příkazem k optimalizaci, který se sestává ze tří kroků. Prvním krokem je testování vhodnosti (zda
4.5

K tomu blíže viz BOHÁČ, Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů. Praha: Wolters Kluwer
Česká republika, 2013. 329 s. ISBN 978-80-7478-045-5.
24
Stejně jako soudce Ludvík David ve svém odlišném stanovisku.
25 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 32/15.
26 Viz bod 81 odůvodnění nálezu Ústavního soudu.
27 Blíže viz nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 24/10 a rozsudek Soudního dvora Evropské unie
Digital Rights Ireland a Seitlinger a další C-293/12 a C-594/12.
23
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řešení je způsobilé dosáhnout cíle), druhým krokem je poměřování, zdali zvolené řešení je při
pluralitě možných (a stejně efektivních) řešení nejšetrnější k dotčeným základním právům, a třetím
krokem zkoumání, zda negativa spojená se zvoleným řešením nepřeváží sledovaný pozitivní efekt
(zvažování v kolizi stojících ústavních hodnot).
Ohledně prvních dvou kroků odkázal Ústavní soud na test racionality provedený u práva
podnikat a konstatoval, že evidence tržeb je schopna dosáhnout svého cíle a že žádný
z alternativních způsobů není s elektronickou evidencí tržeb co do efektivity srovnatelný. Podrobněji
se zabýval třetím krokem testu proporcionality, tj. zda evidence tržeb neomezuje právo na ochranu
soukromí do té míry, že tím přesahuje pozitiva, která v podobě ochrany veřejného zájmu (zlepšení
výběru daní) přináší.
Ústavní soud konstatuje, že „evidence tržeb není souborem opatření, jež by výrazně
rozšiřovala rozsah poskytovaných údajů týkajících se autonomní sféry daňového subjektu nebo
subjektu, jemuž byly služba či zboží poskytnuty. Údaje plynoucí z evidence tržeb eviduje sám stát
prostřednictvím finanční správy (respektive správce daně) a pravidla, jak s nimi nakládat, jsou
stanovena zákonem. Zákon dále upravuje, jak postupovat, jsou-li tato pravidla porušena, a to včetně
trestněprávních sankcí, jakož i případné náhrady škody“. Podle Ústavního soudu jsou zákonem
jasně stanoveny údaje, které jsou správci daně poskytovány, úprava je tedy dostatečně určitá.
S výjimkou uvedenou v kapitole 4.6. tak evidence tržeb obstála i ve třetím kroku testu
proporcionality. Toto vysvětlení nepovažuji za příliš přesvědčivé, neboť Ústavní soud nijak
nevysvětlil, jestli pozitiva, která evidence tržeb přináší, převažují nad negativy. Osobně se
domnívám, že evidence tržeb přináší zlepšení výběru daní a zefektivnění jejich správy, a proto měla
ve třetím kroku testu proporcionality obstát.
Uvedený závěr Ústavního soudu považuji za velmi důležitý a plně se s ním ztotožňuji. Je
správným signálem pro stát i daňové subjekty, že pro dosažení cíle správy daní je nutné, aby stát
určité informace shromažďoval, ovšem je třeba, aby byla upravena zákonná pravidla pro jejich
poskytování a jejich následná ochrana.
Ochrana soukromí a karetní transakce
V rámci pojednání o ochraně soukromí se Ústavní soud dále zabýval vymezením formálních
náležitostí pro evidované tržby, konkrétně platbami uskutečněnými bezhotovostním převodem,
k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce (typicky platby uskutečněné platební kartou).
Nejprve (poněkud paradoxně s ohledem na učiněný závěr) Ústavní soud konstatuje, že
evidence těchto plateb „jistě přispívá k naplnění cílů zákona o evidenci tržeb. Zahrnutí tohoto typu
plateb do systému jednotné evidence lze považovat za efektivní – správce daně specifikované
platby nemusí individualizovaně ověřovat u daňového subjektu“. Nicméně evidence těchto plateb
podle názoru Ústavního soudu neobstojí ve třetím kroku testu proporcionality, neboť negativní
důsledky evidence v tomto případě převáží pozitiva.
Smyslem evidence tržeb má být podle Ústavního soudu pouze to, aby správce daně dohlédl
na ty platby, jež jsou pro něj fakticky nedohledatelné. Platby kartou jsou však dle tvrzení Ústavního
soudu „poměrně dobře dohledatelné a není tedy dostatečně silný a legitimní zájem státu na jejich
plošné evidenci“. Zde soud poukazuje na § 57 daňového řádu28 upravující poskytování informací
správci daně. Jinými slovy Ústavnímu soudu nevadí, že si správce daně může tyto informace získat,
ale vadí mu jednoduchost a četnost, jakými je správce daně získává. Proto § 5 písm. b) zákona
o evidenci tržeb s účinností od 1. března 2018 zrušil.
K tomu lze uvést, že podle údajů České bankovní asociace v roce 2015 byla platební karta
jako platební prostředek použita celkem 581 milionkrát29 a je předpoklad, že toto číslo dále roste.
Z hlediska tohoto objemu transakcí je proto legitimní otázka, zda obstojí úvaha Ústavního soudu, že
jsou karetní transakce „poměrně dobře dohledatelné“. Je nutné si uvědomit, že údaje podle § 57
daňového řádu se poskytují na vyžádání správce daně, na které musí povinné osoby (zde
poskytovatelé služeb týkajících se platebních kare nebo poskytovatelé platebních služeb)
odpovědět. Jde tak o poměrně náročnou byrokratickou komunikaci. Navíc k získání komplexního
4.6

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
ČBA: Počet karetních transakcí za deset let vzrostl pětinásobně In: finance.cz [online] [cit. 201802-15]. Dostupné z: https://www.finance.cz/473531-cba-pocet-karetnich-transakci-za-deset-letvzrostl-petinasobne/
28
29
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přehledu o uskutečněných karetních transakcí u určitého poplatníka nestačí dotaz jeden, ale několik
(s ohledem na mnohost poskytovatelů a různorodost platebních karet). Domnívám se, že je
mnohem efektivnější, když stát získá potřebné údaje nahlédnutím do vlastní databáze, než jejich
složité získávání od povinných subjektů.
Argumentaci Ústavního soudu, že evidence karetních transakcí neobstojí ve třetím kroku
testu proporcionality, proto považuji za nepřesvědčivou. Podle mého názoru je však klíčové
posouzení druhého kroku testu proporcionality, tj. zda zvolené řešení je při pluralitě možných
(a stejně efektivních) řešení nejšetrnější k dotčenému základnímu právu. Zde oním alternativním
řešením jsou individuální žádosti správce daně na dané transakce adresované poskytovatelům
karetních služeb nebo poskytovatelům platebních služeb. Takové řešení je však značně neefektivní,
proto by měly karetní transakce ve druhém kroku testu proporcionality obstát. A obstojí-li karetní
transakce ve druhém kroku testu proporcionality, obstojí podle mého názoru i ve třetím kroku tohoto
testu. Negativa evidence karetních transakcí pomocí evidence tržeb z hlediska ochrany soukromí
poplatníků nepřevýší pozitivní efekt efektivního sběru informací potřebných pro výkon správy daní.
Argumentace tím, že soukromí poplatníka bude lépe chráněno, pokud nebude existovat evidence
tržeb z karetních transakcí, neobstojí, protože tyto údaje jsou k dispozici a správce daně je může
získat. Ústavní soud svým rozhodnutím pouze nutí správce daně využívat administrativně náročný
a neefektivní způsob jejich získávání, namísto jednoduchého a efektivního.
Ochrana soukromí a daňové identifikační číslo
V rámci pojednání o ochraně soukromí se Ústavní soud dále zabýval skutečností, že na
účtence je poplatník povinen uvádět své daňové identifikační číslo 30. Daňové identifikační číslo
podle § 130 daňového řádu obsahuje kód „CZ“ a kmenovou část, kterou tvoří obecný identifikátor
(příp. vlastní identifikátor správce daně, nemá-li osoba obecný identifikátor). Obecným
identifikátorem je u fyzické osoby její rodné číslo, u právnické osoby její identifikační číslo. Lze
souhlasit s Ústavním soudem, že rodné číslo je osobním údajem podle § 4 písm. a) zákona
o ochraně osobních údajů31.
Ústavní soud konstatoval, že uvádění daňového identifikačního čísla obsahujícího rodné
číslo na účtence je způsobilé dosáhnout stanoveného cíle (rychlého a efektivního zpracování
a vyhledání údajů), tj. obstojí v prvním kroku testu proporcionality. Ovšem s ohledem na to, že
zákon o evidenci tržeb zavádí bezpečnostní kód poplatníka, podpisový kód poplatníka a fiskální
identifikační kód, neobstojí uvádění daňového identifikačního čísla obsahujícího rodné číslo
v druhém kroku testu proporcionality, neboť existuje šetrnější řešení s ohledem na ochranu
soukromí. Ústavní soud v této souvislosti výslovně uvádí: „Z napadené právní úpravy nevyplývá,
proč by mělo být přiměřené vystavovat poplatníka jen těžko ohraničitelnému riziku, že jeho rodné
číslo je vytištěno na každé účtence (!) a nebude zneužito“.32
S uvedeným názorem Ústavního soudu je velmi těžké polemizovat a osobně s ním v zásadě
souhlasím. Problém však podle mého názoru není v právní úpravě evidence tržeb (i když i zde
způsobí povinnost neuvádět na účtence rodné číslo problémy zejména kvůli účtenkové loterii), ale
v tom, že rodné číslo je stále v České republice používáno jako obecný identifikátor fyzické osoby.
Ostatně sám Ústavní soud v nálezu naznačuje, že i uvádění rodného čísla ve sbírce listin veřejného
rejstříku nebo na daňovém dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty (jako součást daňového
identifikačního čísla) vnímá problematicky a naznačuje, že by v testu ústavnosti tyto právní úpravy
neobstály. Je tak na zákonodárci, aby nahradil rodné číslo jako obecný identifikátor fyzických osob
jiným neosobním obecným identifikátorem.
4.7

Výhrada zákona pro ukládání daňových povinností
Zákon o evidenci tržeb obsahuje tři zmocňovací ustanovení, která zmocňují vládu vydat
nařízení vlády k provedení určitých jeho ustanovení. Předně jde o § 10 odst. 2, který zmocňuje
vládu stanovit nařízením další tržby, které lze evidovat ve zjednodušeném režimu, a to tržby, jejichž
evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon
4.8

§ 20 odst. 1 písm. b) zákona o evidenci tržeb, ve znění účinném do 28. února 2018.
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
32 Viz bod 100 odůvodnění nálezu Ústavního soudu.
30
31
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činnosti, ze které tyto tržby plynou. Druhým ustanovením je § 12 odst. 4 zákona o evidenci tržeb,
podle kterého vláda stanoví nařízením tržby, které nejsou evidovanými tržbami, a to tržby jejichž
evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon
činnosti, ze které tato tržba plyne, pokud tuto překážku nelze odstranit evidováním tržeb ve
zjednodušeném režimu. Konečně podle § 37 odst. 3 zákona o evidenci tržeb může vláda nařízením
stanovit, že některé tržby nejsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona dočasně evidovanými
tržbami.
Ústavní soud nejprve uvádí tři základní podmínky pro vydání nařízení vlády, a to že nařízení
vlády musí být vydáno oprávněným orgánem, nesmí stanovit primární práva a povinnosti
a nepotřebuje výslovné zmocnění. V daňové oblasti k tomu přistupuje čtvrtá podmínka, že daně lze
ukládat jen na základě zákona.
Podstatou všech uvedených zmocnění je povinnost nebo možnost vlády stanovit nařízením
vlády výjimky z povinnosti uložené zákonem. Ústavní soud kritizuje zákonodárce za stanovení
podmínek, kdy je možné uvedená ustanovení použít, tj. vydat příslušné nařízení vlády. Osobně se
domnívám, že určité podmínky a kritéria obsahovala alespoň první dvě zmocňovací ustanovení,
ovšem podle názoru Ústavního soudu byla tato kritéria příliš obecná. Není však zřejmé, zda by
Ústavní soud rozhodl jinak, pokud by kritéria byla více konkrétní.
Dále ústavní soud dovodil, že uvedená ustanovení fakticky přenáší kompetence moci
zákonodárné na moc výkonnou a mohlo tak dojít k porušení principu rovnosti a zákazu
diskriminace. Tyto dva argumenty nejsou z mého pohledu příliš přesvědčivé. Přenesení kompetenci
z moci zákonodárné na moc výkonnou je totiž podstatou jakéhokoli zákonného zmocnění, a pokud
by vláda vždy konala tak, jak uváděl zákon, tak by k diskriminaci a porušení principu rovnosti
nemělo docházet (všichni, kteří by splňovaly dané podmínky – i když obecné – by byli z evidence
tržeb vyňati). K porušení rovnosti a zákazu diskriminace by mohlo docházet, pokud by zmocňovací
ustanovení byla formulována tak, že vláda může vydat nařízení, nicméně v prvních dvou případech
bylo uvedeno, že vláda tržby stanoví nařízením, tj. má povinnost nařízení vydat, jsou-li naplněny
podmínky.
V tomto ohledu vnímám jako problematické pouze třetí zmocňovací ustanovení, které
opravdu žádné podmínky nestanovilo, bylo formulováno tak, že vláda „může“ vydat nařízení, a ještě
bylo formulačně velmi nejasné. Je totiž otázkou, co vlastně formulace „stanovit, že některé tržby
nejsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona dočasně evidovanými tržbami“ znamená. Zde se
opravdu připouštěla libovůle vlády, a navíc bylo nejasné, kdy mohlo být nařízení vlády vydáno, když
mělo tržby stanovit „ode dne nabytí účinnosti zákona“.
Z mého pohledu tedy první dvě uvedená zmocňovací ustanovení mohla obstát, třetí nikoliv.
Paradoxní je, že vláda nařízení vlády k provedení § 12 odst. 4 a § 37 odst. 3 zákona o evidenci
tržeb již vydala. Jde o nařízení vlády č. 376/2017 Sb., kterým došlo k trvalému vyloučení tržeb
u osob zrakově postižených a k dočasnému vyloučení tržeb z prodeje sladkovodních ryb. Toto
nařízení vlády Ústavní soud rovněž zrušil, a to stejně jako předmětná zmocňovací ustanovení
s účinností od 1. ledna 2019.
Spuštění třetí a čtvrté fáze evidence tržeb
Zcela překvapivé bylo rozhodnutí Ústavního soudu ve věci zrušení náběhu třetí a čtvrté fáze
evidence tržeb, které měly být spuštěny od 1. března 2018, resp. 1. června 2018. Ústavní soud
k tomu uvádí: „Rozhodl-li Ústavní soud o zrušení zmocnění vlády (§ 10 odst. 2, § 12 odst. 4 a § 37
odst. 3) ke stanovení výjimek z povinné evidence z výše uvedených důvodů (viz sub 108 n.), musel
zvážit dopad takového kroku na související ustanovení citovaného zákona. Dospěl přitom k závěru
o nezbytnosti zrušení „náběhu“ zbývajících etap elektronické evidence tržeb…“.
Podstatné však je, že navrhovatelé zrušení třetí a čtvrté fáze evidence tržeb vůbec
nepožadovali. Jak totiž zcela správně poukazuje soudkyně Milada Tomková ve svém odlišném
stanovisku, Ústavní soud je vázán petitem návrhu, což sám konstantně a opakovaně judikuje. Bez
jakéhokoli odůvodnění tak došlo k odchýlení se od této zásady, vybočení z ústavních mezí
a k libovůli ze strany Ústavního soudu. Bohužel v důsledku toho se rozhodnutí Ústavního soudu ve
věci třetí a čtvrté fáze stává zcela nepřesvědčivým. Tuto skutečnost pak podtrhuje fakt, že jediným
důvodem pro zrušení tohoto náběhu je tvrzení, že „zvolené řešení pro 3. a 4. fázi zavádění nové
evidence bylo přijato bez všestranného zvážení všech možných dopadů na zbývající část povinných
subjektů“. Ústavní soud k tomu dodává, že zákonodárce „musí při zavádění jakékoli plošné regulace
4.9
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zvážit předem její dopady z hlediska povinných osob, času a způsobu (kdo, kdy a jak), neboť rčení,
že při kácení lesa létají třísky, pro regulační opatření v právním státě nemá místo“.33
Jako argument používá Ústavní soud i vydání nařízení vlády č. 376/2017 Sb. a dodává, že až
po zavedení plošné regulace se začíná zvažovat, zda a v jakém rozsahu bylo nutné a žádoucí
evidovat tržby v takovém rozsahu. Uvedená argumentace Ústavního soudu podle mého názoru
neobstojí. Skutečnost, že zákonodárce vážil, zda a kdy má evidence tržeb na poplatníky dopadnout,
vyplývá z toho, že náběh evidence tržeb byl rozdělen do 4 fází, přičemž zákonodárce poskytl
poplatníkům ve třetí a čtvrté fázi nadstandardně dlouhou dobu legisvakance, aby se mohli na
evidování tržeb připravit. Naopak je to sám Ústavní soud, který svým rozhodnutím vnesl pouhé 3,5
měsíce před náběhem třetí fáze do věci chaos a právní nejistotu. A dále, je-li důvodem pro zrušení
zákona skutečnost, že „se začíná zvažovat“, měl by Ústavní soud jasně říci, koho má na mysli, že
začíná zvažovat. Parlament žádný zákon nepřijal, dokonce ani vláda žádný zákon v tomto směru
nepředložila. Skutečnost, že byly podány některé poslanecké návrhy a že vláda, která nezískala
důvěru Poslanecké sněmovny, si určitý návrh na vynětí některých tržeb z povinnosti evidence
vepsala do svého programového prohlášení, přeci nemůže být důvodem pro zrušení zákona.
Jinými slovy právní úprava, která obstála v testu racionality, byla zrušena s poukazem na
domněnky, že navržené řešení evidence tržeb bylo přijato bez zvážení všech okolností. K tomu
soudkyně Tomková v odlišném stanovisku uvádí, že Ústavní soud žádá po zákonodárci nemožné.
S tím se ztotožňuji a důsledná aplikace těchto závěrů by patrně vedla k tomu, že žádný právní
předpis nemůže být přijat, protože vždy bude možné tvrdit, že nebyly zhodnoceny všechny jeho
možné dopady. Navíc je nutné si uvědomit, že od přijetí zákona o evidenci tržeb do doby vyhlášení
nálezu Ústavního soudu uběhlo 20 měsíců, změnilo se složení Poslanecké sněmovny a změnila se
vláda. Proto souhlasím se soudkyní Tomkovou, že v tomto případě „tříska uvízla ve vlastním oku“,
tj. Ústavní soud neměl vůbec ke zrušení třetí a čtvrté fáze přistupovat.
ZÁVĚR
Cílem tohoto příspěvku bylo popsat a zejména zhodnotit rozhodnutí Ústavního soudu
sp. zn. Pl. ÚS 26/16 a posoudit jeho vliv na právní úpravu a realizaci evidence tržeb.
Za účelem naplnění tohoto cíle jsem nejprve stručně popsal právní úpravu evidence tržeb
a obecně i uvedený nález Ústavního soudu. V odůvodnění nálezu jsem idenfitikoval celkem devět
závěrů ke klíčovým otázkám spojeným s evidencí tržeb, které jsem podrobně popsal a zhodnotil
v jednotlivých kapitolách třetí části tohoto příspěvku.
Dva závěry týkající se posouzení ústavní konformity přijetí zákona o evidenci tržeb považuji
za správné, a to přesto, že při přijímání zákona o evidenci tržeb byl porušen zákon o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny. Řešením tohoto problému může být de lege ferenda úprava tohoto zákona
tak, aby většina v Poslanecké sněmovně mohla lépe prosadit zákon, a to za respektování práv
menšiny, a nemusela za účelem prosazení návrhu zákona porušovat zákon. Závěr, že při
podepisování přijatého zákona může zastupovat předsedu Poslanecké sněmovny její
místopředseda, lze akceptovat a považuji ho za správný.
Zásadním rozhodnutím Ústavního soudu bylo rozhodnutí o tom, zda evidence tržeb jako
celek je v rozporu s právem na podnikání. Ústavní soud provedl test rozumnosti a konstatoval, že
nikoliv. Významné však je, že celkem šest soudců Ústavního soudu požadovalo provést přísnější
test proporcionality. Osobně se závěrem Ústavního soudu zcela souhlasím a domnívám se, že
Ústavní soud aplikoval test rozumnosti na daný případ správně. S tím souvisí i čtvrtý závěr
Ústavního soudu, že synergický efekt mezi evidencí tržeb a kontrolním hlášením nepředstavuje
neúměrnou zátěž pro poplatníka.
Naopak test proporcionality provedl Ústavní soud při zkoumání, zda evidence tržeb je
protiústavním zásahem do práva na soukromí. Evidence tržeb obstála ve všech třech krocích testu
proporcionality, i když osobně bych odůvodnění u třetího kroku testu proporcionality uvedl jiné
(viz výše). Nicméně závěr Ústavního soudu v této věci je správným signálem pro stát i daňové
subjekty, že pro dosažení cíle správy daní je nutné, aby stát určité informace shromažďoval, ovšem
je třeba, aby byla upravena zákonná pravidla pro jejich poskytování a jejich následná ochrana.
Ústavní soud zrušil povinnost evidovat tržby z karetních transakcí, a to s poukazem na
protiústavnost takového řešení s ohledem na právo na soukromí. S tímto závěrem Ústavního soudu
5

33

Viz bod 116 odůvodnění nálezu Ústavního soudu.
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se neztotožňuji, neboť se domnívám, že negativa evidence karetních transakcí pomocí evidence
tržeb z hlediska ochrany soukromí poplatníků nepřevýší pozitivní efekt efektivního sběru informací
potřebných pro výkon správy daní.
Sedmým závěrem Ústavního soudu je zrušení povinnosti uvádět na účtence daňového
identifikačního číslo poplatníka, neboť obsahuje, jde-li o fyzickou osobu, její rodné číslo. Toto
rozhodnutí Ústavního soudu, se kterým je možné v zásadě souhlasit, je jasným signálem pro
zákonodárce, aby nahradil rodné číslo fyzických osob jiným neosobním obecným identifikátorem.
Dále Ústavní soud zrušil zmocňovací ustanovení v zákoně o evidenci tržeb zmocňující vládu
k vydání nařízení. Tato nařízení vlády stanovila nebo mohla stanovit výjimky z povinnosti evidovat
tržby. Z mého pohledu první dvě zmocňovací ustanovení (§ 10 odst. 2 a § 12 odst. 4 zákona
o evidenci tržeb) mohla obstát, třetí však nikoliv (§ 37 odst. 3 zákona o evidenci tržeb).
Posledním závěrem Ústavního soudu bylo zrušení náběhu třetí a čtvrté fáze evidence tržeb.
V tomto případě s Ústavním soudem nesouhlasím, neboť jednak neměl v této věci vůbec pravomoc
rozhodnout, jednak důvod, pro který tak rozhodl, není relevantní. Uvedený náběh byl totiž zrušen
pouze s poukazem na domněnky, že navržené řešení evidence tržeb bylo přijato bez zvážení všech
dopadů na povinné subjekty.
Lze shrnout, že nález Ústavního soudu do právní úpravy evidence tržeb velmi výrazným
způsobem zasáhl. Nyní je na zákonodárci, aby na tento zásah reagoval, což nemusí být
v současných politických podmínkách jednoduché. Je totiž třeba vyřešit, jak dál postupovat
v případě karetních transakcí a uvádění daňového identifikačního čísla na účtenkách. Zcela stěžejní
je však rozhodnutí, zda a kdy spustit třetí a čtvrtou fázi evidence tržeb, a zakotvit výjimky z evidence
tržeb přímo do zákona o evidenci tržeb.
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NIEKTORÉ ÚSTAVNOPRÁVNE ASPEKTY POSTAVENIA
A PÔSOBNOSTI CENTRÁLNEJ BANKY1
Ľubomír Čunderlík
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstrakt: During the existence of the Slovak Republic, the central bank took an irreplaceable
position as a money issuer and currently, in particular, as a financial market supervision authority. In
this context, it is important to guarantee its independence, which is however limited by the respect of
constitutional rights in its decision-making activities. It is also a body of public authority with
significant legislative power. The contribution focuses on the constitutionally guaranteed
independence and legislative power of the NBS as well as the impact of the jurisprudence on some
of the legal competencies of the NBS.
Abstrakt: Centrálna banka štátu zaujímala počas existencie Slovenskej republiky nezastupiteľné
postavenie ako emisná banka a v súčasnosti najmä ako orgán dohľadu nad finančným trhom. V
tejto súvislosti je dôležité garantovanie jej nezávislosti, ktorá je však limitovaná rešpektovaním
ústavných práv v rámci jej rozhodovacej činnosti. Okrem toho ide o orgán verejnej moci, ktorý
disponuje významnou legislatívnou právomocou. Príspevok sa venuje prvkom ústavne garantovanej
nezávislosti a legislatívnej právomoci NBS ako aj dopadu judikatúry na niektoré zákonné
kompetencie NBS.
Keywords: Central Bank, National Bank of Slovakia, Independence, Legislative Power, Decisionmaking Process
Kľúčové slová: centrálna banka, Národná banka Slovenska, nezávislosť, legislatívna právomoc,
rozhodovacia činnosť
ÚVOD
Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“) vznikla v relatívne krátkom čase a okolnosti jej
vzniku boli podmienené mimoprávnymi skutočnosťami – spoločensko-ekonomickou situáciou v roku
1992, ktorá anticipovala rozdelenie ČSFR.2 Postavenie NBS ako centrálnej banky štátu je právne
zakotvené predovšetkým v čl. 56 Ústavy Slovenskej republiky (č. 460/1992 Zb.) (ďalej len „Ústava
SR“). Tento článok obsahuje 3 odseky, v ktorých ustanovuje, že v prípade NBS3 ide o nezávislú
centrálnu banku štátu, ktorá môže v rámci svojej pôsobnosti vydávať všeobecne záväzné právne
1

Článok bol spracovaný ako výstup v rámci riešenia projektu VEGA 1/0440/17 s názvom
„Inovatívne formy tvorby peňažných fondov a ich prevodov“.
2 Pozri TKÁČ, M. Vznik Národnej banky Slovenska a budovanie jej organizačnej štruktúry. In: Dejiny
centrálneho bankovníctva na Slovensku, s. 242.
3 V tejto súvislosti zaujme memoárové vyjadrenie Mariána Tkáča, prvého najvyššie funkčne
zaradeného predstaviteľa NBS (v postavení viceguvernéra povereného jej riadením od 1. januára
1993 do 29. júla 1993), týkajúce sa kreovania jej názvu. Podľa tohto vyjadrenia pred názvom
Slovenská národná banka dostal prednosť názov Národná banka Slovenska, čo viac symbolizuje
priestorovosť a štátnosť tejto banky, aj keď s jeho tvarom boli nespokojní jazykovedci. Ďalšími
dôvodmi, prečo sa prijal práve takýto názov, mal byť aj fakt, že niektorým prekážalo rovnaké meno
z čias prvej Slovenskej republiky (1939-1945) a skratka SNB, ktorá v čase socializmu
reprezentovala v češtine políciu (Sbor národní bezpečnosti). Pozri TKÁČ, M. Vznik Národnej banky
Slovenska a budovanie jej organizačnej štruktúry. In: Dejiny centrálneho bankovníctva na
Slovensku, s. 244.
1
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predpisy, ak je na to splnomocnená zákonom, pričom jej najvyšším riadiacim orgánom je Banková
rada NBS. Podrobnosti o uvedených skutočnostiach ďalej ustanoví zákon. Takýmto osobitným
zákonom je zákon č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, hoci
nevylučujeme, že i niektoré ďalšie zákony zakotvujú osobitné kompetencie NBS, prípadne ich ďalej
rozvíjajú v podrobnostiach nadväzujúc na základný zákonný právny predpis o centrálnej banke
(napríklad zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o dohľade“ a niektoré ďalšie).
Článok 56 Ústavy SR nebol od jej prijatia v uvedenom znení. K jeho významnému
rozšíreniu došlo prijatím ústavného zákona č. 90/2001 Z. z. z 23. februára 2001, ktorým sa mení
a dopĺňa Ústava SR (konkrétne v čl. I novelizačným bodom 17), s účinnosťou od 1. júla 2001.4
Pôvodné znenie do účinnosti uvedenej ústavnej novely vychádzalo z hlavnej úlohy centrálnej banky,
ktorou bola primárne emisná činnosť a vykonávanie menovej politiky. Ústava SR tak označovala
centrálu banku (výlučne cez jednu z jej činností) ako emisnú banku. Tento prvok postavenia nebol
plne zlučiteľný s požiadavkami na centrálne bankovníctvo v krajinách Európskej únie vyjadrenými jej
zakladateľskými zmluvami (primárne právo) a súčasne nekorešpondoval so snahami Slovenska
o vstup do eurozóny a začlenením NBS do Eurosystému (systému centrálneho bankovníctva
eurozóny v rámci Európskeho systému centrálnych bánk/ESCB). V súvislosti s prijímaním meny
euro ako zákonného platidla v Slovenskej republike došlo po zmene Ústavy SR následne k prijatiu
zmeny zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o NBS“) v roku 2007 (konkrétne zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej
republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
NEZÁVISLOSŤ POSTAVENIA CENTRÁLNEJ BANKY
Po zmienenej ústavnej novele sa priamo v Ústave SR zakotvila garancia nezávislosti NBS
pri realizácii všetkých jej zákonných kompetencií (resp. pri plnení jej úloh) akými je napríklad
rozhodovanie o ročných príspevkoch dohliadaných subjektov, rozhodovanie vo veciach dohľadu
v rámci sankčného alebo licenčného administratívneho konania, postup pri výkone dohľadu na
mieste alebo na diaľku alebo voľnosť v rámci normotvornej činnosti (s rešpektovaním zákonných
hraníc delegovanej legislatívy5). Do značnej miery právne inšpiratívnym sa pre ústavné zakotvenie
nezávislosti stal nález Ústavného súdu SR z 24. februára 1998 (publikovaný v Zbierke zákonov
SR pod číslom 78/1998), v ktorom sa deklarovala protiústavnosť viacerých ustanovení zákona č.
314/1996 Z. z. o prokuratúre, osobitne tých častí ustanovení, pokiaľ ide o slová „nezávislý“,
„nezávisle do iných orgánov“ a „nezávislosť“.6 Aj kvôli tomuto rigidnému výkladu Ústavného súdu
SR sa pristúpilo k zakotveniu nezávislosti priamo v Ústave SR. Nezávislosť je potrebné vykladať
ako neovplyvniteľnosť v konaní orgánu verenej moci zvonka, a teda ako absenciu vplyvu, ktorý by
deformoval realizáciu zákonnej kompetencie nesprávnym smerom. V právnom poriadku nájdeme na
viacerých miestach opakovanie deklarovania nezávislosti postavenia NBS (resp. jej organizačných
útvarov), napríklad v § 1 ods. 1, § 12 ods. 1 zákona o NBS alebo v nadväznosti na výkon
dohliadacích právomocí útvarom dohľadu nad finančným trhom v § 5 ods. 3 zákona o dohľade.
V súvislosti s teóriou centrálneho bankovníctva rozlišujeme nasledovné druhy/prvky
nezávislosti centrálneho bankovníctva:
a) inštitucionálnu nezávislosť,
b) funkčnú nezávislosť,
c) finančnú nezávislosť,
d) personálnu nezávislosť.7
Prvky nezávislosti postavenia NBS ako centrálnej banky, ktorá je súčasťou ESCB, sú
však determinované predovšetkým (primárnym) právom Európskej únie, ktoré má v súlade
s čl. 7 ods. 2 Ústavy SR prednosť pred národnými právnymi aktmi. Nezávislosť centrálnej banky
2

PETRANSKÁ ROLKOVÁ, N. Ústava Slovenskej republiky a jej dvadsaťročný vývoj (1992-2012), s.
160.
5 K zásadám, ktorými sa riadi delegovaná legislatíva, pozri SVÁK, J., SURMAJOVÁ, Ž., BALOG, B.
Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky - komentár, s. 48-49.
6 Pozri bod 2 výrokovej časti nálezu Ústavného súdu SR z 24. februára 1998 (č. 78/1998 Z. z.).
7 MEDVEĎ, J. a kol. Banky – história, teória a prax, s. 60.
4
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v priestore Európskej únie vychádza z vnímania nezávislosti Európskej centrálnej banky (ECB).
Podrobnosti o postavení a fungovaní ECB nájdeme v:
- Protokole č. 4 k Zmluve o fungovaní EÚ (pred Lisabonskou zmluvou Protokol č. 18)
o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej spravidla len
„štatút“) a
- v čl. 127-132 Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej len „ZFEÚ“).
Vychádzajúc týchto právnych dokumentov môžeme vymedziť inštitucionálnu nezávislosť
tak, že ECB ani národná centrálna banka, žiaden člen ich rozhodovacích orgánov nemôže žiadať
alebo prijímať pokyny od orgánov EÚ, vlády alebo akéhokoľvek iného orgánu. Orgány EÚ
a národné vlády sa zaviazali dodržovať tento princíp. Jej zakotvenie vychádza z čl. 130 ZFEÚ a čl. 7
štatútu.
Funkčná nezávislosť je definovaná cez zakotvenie hlavného cieľa centrálnej banky
(cenová stabilita) a stanovenie zodpovednosti za jeho plnenie v čl. 2 štatútu a čl. 127 ZFEÚ.
Finančná nezávislosť vyjadruje samostatnosť hospodárenia, zákaz priameho
financovania rozpočtových výdajov, pričom národné vlády nesmú ovplyvňovať rozpočet národných
centrálnych bánk a nesmú využívať národné centrálne banky na financovanie svojich štátnych
výdavkov. Tento druh nezávislosti je dislokovaný vo viacerých ustanoveniach: čl. 21 štatútu a čl.
123 ZFEÚ – zákaz financovania verejného sektora, pričom pojmy ako prečerpanie účtu alebo
získanie úveru orgánmi verejného sektora, ústrednými vládami a regionálnymi orgánmi v ECB
a národných centrálnych bankách sú definované v nariadení Rady ES č. 3603/93. Zakázané je aj
priame odkúpenie ich pohľadávok národnými centrálnymi bankami alebo ECB.
Personálnu nezávislosť treba chápať ako záruku autonómnosti rozhodovania
a inkompatibilitu funkcií, vrcholné orgány musia mať aspoň 5-ročné funkčné obdobie a predstavitelia
národných centrálnych bánk nemôžu byť odvolaní vládou z politických dôvodov (čl. 14 štatútu).8 Je
potrebné poznamenať, že personálna nezávislosť sa týka v posledných rokoch aj radových
zamestnancov centrálnej banky.
Niektoré z týchto prvkov boli už podrobené výkladu Súdneho dvora EÚ v kontexte hrozby
ich obmedzenia zo strany iných orgánov EÚ (pozri konanie vo veci C-11/00 Komisia Európskych
spoločenstiev c/a ECB, rozsudok z 10. júla 2003). Zmienené prvky nezávislosti tak v dôsledku
prednosti európskeho práva pred právom národným „automaticky“ vzťahujeme aj na NBS a súčasne
treba mať na zreteli požiadavku zosúladenia štatútu národnej centrálnej banky (jej zákonnej úpravy)
so štatútom. Čl. 131 ZFEÚ a čl. 14 štatútu totiž ukladajú, aby každý členský štát EÚ zabezpečil, že
jeho vnútroštátne právne predpisy vrátane „štatútu“ jeho národnej centrálnej banky boli zlučiteľné so
zakladateľskými zmluvami a štatútom o ESCB a ECB.
V súvislosti s nevymenovaním kandidáta na viceguvernéra do funkcie prezidentom
z dôvodu nesplnenia odborných predpokladov sa aspektmi nezávislosti NBS okrajovo venoval aj
Ústavný súd SR (uznesením pléna sp. zn. PL. ÚS 14/06 z neverejného zasadnutia 23.
septembra 2009 prijal záväzný výklad čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy SR). Ten konštatoval, že
NBS je orgánom nezávislým od vlády, pričom táto nezávislosť vyplýva priamo z čl. 56 Ústavy SR
v znení po nadobudnutí účinnosti ústavného zákona č. 90/2001 Z. z. Z hľadiska formálnej deľby
moci, ako ju predvída Ústava SR vo svojej štruktúre, pôsobnosť NBS spadá pod výkonnú moc.
Z jej ústavnej nezávislosti však vyplýva, že ju nemožno podriadiť do základnej hierarchie orgánov
výkonnej moci, teda že nie je voči vláde vo vzťahu podriadenosti. 9 Menovacia kompetencia
prezidenta môže plniť inštitucionálnu záruku nezávislosti guvernéra alebo viceguvernéra. Jeho
účasť na menovaní guvernéra/viceguvernéra NBS je určitou brzdou pred nominovaním kandidáta,
ktorý by nezávislosť NBS nemusel garantovať.10 V tejto súvislosti sa už v minulosti objavili niektoré
názory (doc. L. Balko), že centrálna banka ako orgán verejnej moci svojím samostatným zakotvením
v Ústave SR predstavuje novú tzv. bankovú moc. Navzdory tomu sa ale domnievam, že
Na druhej strane ECB ani EÚ nekladie žiadne požiadavky na proces výberu členov orgánov
s rozhodovacími právomocami v centrálnej banke. Odvolanie guvernéra centrálnej banky podlieha
preskúmaniu Súdnym dvorom EÚ, pričom ostatní členovia rozhodovacieho orgánu (bankovej rady
NBS) majú možnosť obrátiť sa vo veci preskúmania ich odvolania na národný súd.
9 Pozri FEŤKOVÁ, G. Vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska [výklad čl. 102 ods. 1
písm. h) vety pred bodkočiarkou Ústavy SR], s. 114.
10 Tamtiež, s. 118.
8
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samostatným umiestnením ústavného zakotvenia centrálnej banky v Ústave SR skôr išlo o
formálne vyjadrenie jej spomínanej (najmä inštitucionálnej) nezávislosti, podobne ako je to
u Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (nezávislý orgán kontroly hospodárenia).
Ako už bolo naznačené v prvom odseku tejto kapitoly, nezávislosť NBS je štátnym právnym
poriadkom deklarovaná aj na úrovni výkonu kompetencie orgánu dohľadu (v zákone o dohľade).
Táto nezávislosť síce tiež vychádza z práva EÚ (sekundárnej legislatívy smerníc regulujúcich
finančný trh)11, avšak netýka sa centrálneho bankovníctva ako takého, keďže nie vo všetkých
členských štátoch sú centrálne banky zároveň orgánmi dohľadu.
LEGISLATÍVNA PRÁVOMOC CENTRÁLNEJ BANKY (DELEGOVANÁ LEGISLATÍVA)
Ústava SR zveruje legislatívnu právomoc aj NBS, pričom tá je vyjadrením jej funkčnej
nezávislosti. Ide o právomoc vydávať tzv. vykonávacie všeobecne záväzné právne predpisy
(delegovaná legislatíva), avšak vždy iba na základe blanketnej normy v zákone
(splnomocňovacieho ustanovenia v zákone). Z toho, že sa v osobitnom zákone nachádza
splnomocňovacie ustanovenie (blanketa) na vydanie vykonávacieho právneho predpisu, vyplýva
zároveň aj obligatórnosť realizácie podzákonnej regulácie, t. j. NBS ako legislatívny orgán je
povinná tento vykonávací právny predpis vydať. NBS môže vydávať v rámci delegovanej legislatívy
opatrenia a vyhlášky. Ide o vykonávacie „podzákonné“ právne predpisy nižšej právnej sily. Základné
pravidlá tvorby všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane vyhlášok a opatrení NBS a ich
vyhlasovanie sú reglementované zákonom č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov
a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o zbierke“). V normotvornej činnosti NBS prevažujú opatrenia, ktorými sa vykonávajú hlavne
zákony regulujúce finančný trh. Opatrenia sa týkajú úzkeho alebo druhovo určeného okruhu osôb
(spravidla dohliadaných subjektov). Pri tvorbe vykonávacích právnych predpisov je potrebné
ustriehnuť, aby nedošlo k prekročeniu zákonného splnomocnenia na vydanie podzákonnej úpravy
vybraného okruhu regulácie, ale iba k jeho vykonaniu v rámci medzí konkrétneho zákona (nemožno
rozširovať právnu reguláciu nad rámec zákona a nanovo upravovať vzťahy v zákone neupravené
ani meniť alebo korigovať ustanovenia zákona, pozri čl. 123 Ústavy SR, ktorý sa týka ministerstiev
a iných orgánov štátnej správy). Taktiež je dôležité, aby opatrením alebo vyhláškou neboli uložené
povinnosti. V prevažnej miere splnomocňovacie ustanovenia obsahujú všeobecnú formuláciu
o splnomocnení na vydanie vykonávacieho právneho predpisu bez ďalšej konkretizácie jeho druhu.
V takom prípade je na rozhodnutí NBS, aký druh právneho predpisu vydá (vyhlášku alebo
opatrenie). V poslednom čase je však vo väčšine splnomocňovacích ustanovení zákonov
regulujúcich finančný trh uvádzané opatrenie, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov SR vo forme
oznámenia o jeho vydaní alebo sa vyhlási v jeho úplnom znení (ak tak ustanoví zákon). Žiadosť
o vyhlásenie vyhlášok a opatrení NBS v Zbierke zákonov SR podáva guvernér NBS Ministerstvu
spravodlivosti SR (§ 21 ods. 1 písm. e) zákona o zbierke). NBS môže po dohode s ministerstvom
vyhlasovať v Slov-Lexe aj svoje interné akty riadenia (§ 28 zákona o zbierke), čo z neho môže
vytvoriť rezortný publikačný nástroj.12
V súvislosti s normotvornou činnosťou NBS je zaujímavá možnosť podľa § 12 ods. 1 písm.
b) zákona o zbierke vyhlasovať uverejnením v Zbierke zákonov ako štátnom publikačnom
nástroji tzv. iné právne akty podľa § 13 zákona o zbierke. U NBS v súčasnosti ide o dve kategórie
iných právnych aktov, ktoré subsumujeme pod § 13 písm. f) zákona o zbierke, tzn. ďalšie právne
akty, ak tak ustanovuje osobitný predpis. Týmito ďalšími aktmi sú:
3

Súčasne je výkon dohľadu podľa konštatovania Súdneho dvora EÚ (pozri rozsudok Súdneho
dvora EÚ z 12. októbra 2004 vo veci C-222/02, Peter Paul, Cornelia Sonnen Lütte, Christel
Mörkens a iný c/a Spolková republika Nemecko) považovaný za výkon kompetencie vo verejnom
záujme, ktorý nie je nárokovateľný a tým de facto neovplyvniteľný (nezávislý) od iných motívov
alebo záujmov rôznych skupín osôb, hoci aj väčšieho kolektívu verejnosti. Konkrétne dohliadacie
nástroje a sankcie v rámci dohľadu (napr. dohľad na mieste, zavedenie nútenej správy) nemožno na
orgáne dohľadu požadovať ani vynucovať. Klienti finančných inštitúcií nemajú právo vyžadovať od
orgánov dohľadu, aby prijali konkrétne opatrenia v ich prospech.
12 SVÁK, J., SURMAJOVÁ, Ž., BALOG, B. Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov
Slovenskej republiky - komentár, s. 164.
11
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a) oznámenia pre verejnosť o eurobankovkách a eurominciach vrátane NBS-kou
vydaných euromincí pamätných (vždy iba v nomináli 2 eurá) a zberateľských podľa §
17h ods. 1 zákona o NBS; zatiaľ čo obehové a pamätné mince sú zákonnými platidlami
v eurozóne (tzv. obeživom), zberateľská minca13 nie je zákonným platidlom v eurozóne, ale
iba v tom-ktorom štáte, ktorý ju vydal a obchodník ju nie je povinný prijať pri platbe,
b) individuálne správne akty NBS sui generis vo forme rozhodnutí o vydaní intervenčných
opatrení podľa § 38g zákona o dohľade14; konkrétne ide o intervenčné opatrenie alebo
dočasné naliehavé intervenčné opatrenie, ktorých účelom je:
- zakázať alebo obmedziť uvádzanie investičných produktov založených na poistení,
finančných nástrojov, štruktúrovaných vkladov a ďalších finančných produktov na trh,
prípadne ich distribúciu alebo predaj,
- zakázať alebo obmedziť finančnú činnosť alebo postup dohliadaného subjektu,
- alebo riešiť závažnú obavu, ohrozenie, riziká týkajúce sa ochrany investorov alebo riadneho
fungovania a integrity finančných trhov alebo stability finančného systému.
Rozhodnutia o intervenčných opatreniach sa bezodkladne vyhlasujú v Zbierke
zákonov SR uverejnením oznámenia NBS o ich vydaní a uverejnením vybraných častí tohto
rozhodnutia. Obdobne sa vyhlási aj rozhodnutie, ktorým sa zruší intervenčné opatrenie, keď
pominú dôvody na jeho prijatie. Rozhodnutia nadobúdajú záväznosť, právoplatnosť a vykonateľnosť
dňom ich vyhlásenia v Zbierke zákonov SR, ak v nich nie je uvedený neskorší dátum.
V rámci legislatívnej činnosti NBS je potrebné spomenúť aj jej konzultačnú povinnosť
vyplývajúcu z § 13 ods. 1 zákona o NBS a nadväzne primárne čl. 127 ods. 4 ZFEÚ a rozhodnutia
Rady (ES) č. 98/415/ES z 29. júna 1998 o poradení sa vnútroštátnych orgánov s Európskou
centrálnou bankou ohľadom návrhov právnych predpisov. Konzultačnej povinnosti podliehajú
vybrané právne predpisy spadajúce do pôsobnosti NBS, resp. s dosahom na právo EÚ.
LIMITY VYBRANÝCH ZÁKONNÝCH KOMPETENCIÍ CENTRÁLNEJ BANKY V
KONTEXTE JUDIKATÚRY
NBS je súčasne orgánom verenej moci, ktorý rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických
a právnických osôb. S tým prirodzene súvisia aj významné právne inštitúty (napríklad náhrada
škody spôsobnej pri výkone vernej moci) respektíve možnosť realizovať niektoré základné práva
a slobody (napr. právo na informácie). Definičné vymedzenie orgánu verejnej moci môžeme nájsť
napríklad v § 2 písm. b) zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone
verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pre výkon zákonných kompetencií NBS plne platí čl. 2 ods. 2 Ústavy SR15, osobitne najmä
vo väzbe na jej rozhodovaciu činnosť, pri ktorej je potrebné rešpektovať základné práva a slobody,
najmä právo na spravodlivý súdny proces, právo na súdnu a inú právnu ochranu (čl. 46 a nasl.
Ústavy SR). K rozhodovaniu NBS dochádza najmä pri jej kompetencii ako orgánu integrovaného
dohľadu nad finančným trhom.16
Pre správny výkon dohľadu je dôležité zabezpečenie nestrannosti a nezávislosti, ako aj
presadzovanie verejného záujmu nad záujmom súkromným. Nestrannosť možno chápať ako
nezaujatosť voči konkrétnemu subjektu dohľadu, pričom nestrannosť prakticky znamená absenciu
akejkoľvek pozitívnej či negatívnej diskriminácie vo vzťahu k subjektu dohľadu (obdobne tu platí to,
čo sme už uviedli v kontexte rozsudku Súdneho dvora EÚ v konaní C-222/02). Nestrannosť je
prepojená s nezávislosťou a jej implicitné vyjadrenie možno nájsť v Etických kódexoch centrálnych
bánk (napr. v kontexte zákazu prijímania darov). Právne sa možno nestrannosti domáhať
4

Platí, že národný motív a nominál zberateľskej mince musí byť zreteľne odlíšiteľný od obeživa
v minciach.
14 Ide o rozhodnutia v intenciách čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné
produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) a čl. 42 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi. Právna úprava intervenčných
opatrení je v zákone o dohľade obsiahnutá s účinnosťou od 15. decembra 2017.
15 Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý
ustanoví zákon.
16 ČUNDERLÍK, Ľ. Právo finančného trhu, s. 156-195.
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námietkami zaujatosti počas výkonu dohľadu na mieste alebo v priebehu správneho konania pred
NBS.
NBS teda musí rozhodovať zákonne, nezávisle, nestranne a pri rešpektovaní ústavne
garantovaných práv a slobôd, a to nielen fyzických ale aj právnických osôb (dohliadaných
subjektov). Z tohto pohľadu je potrebné spomenúť rozhodnutia slovenských súdov s dopadom na
rozhodovaciu činnosť NBS:
a) Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 15. marca 2011, sp. zn. 3Sž 40/2009. V zmysle tohto
rozhodnutia dohliadanému subjektu neprináleží kompetencia posudzovať
oprávnenosť a rozhodovať o oprávnenosti požiadaviek orgánu dohľadu. Rovnako mu
neprináleží rozhodovať o tom, či si splní alebo nesplní zákonom uloženú povinnosť
poskytnúť orgánu dohľadu ním požadované/vyžiadané informácie a vysvetlenia alebo či je
alebo nie je dostatočne zdôvodnený účel požiadavky na predloženie informácií, ktoré
požaduje orgán dohľadu na účely ním vykonávaného dohľadu. Dohliadaný subjekt nemôže
s orgánom dohľadu polemizovať o svojich povinnostiach.
b) Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 17. júna 2010, sp. zn. 3Sž 7/2010. Podľa tohto
rozhodnutia je dohliadaný subjekt povinný poskytnúť orgánu dohľadu nevyhnutnú
súčinnosť pri výkone dohľadu nad týmto dohliadaným subjektom. Na zabezpečenie
plynulého priebehu výkonu dohľadu možno siahnuť aj k poriadkovým opatreniam
(poriadkové pokuty), ak dohliadaný subjekt neposkytne súčinnosť, napr. neposkytne
požadované informácie a doklady, u ktorých vyžadovanie ich odôvodnenia zo strany NBS
nie je právom dohliadaného subjektu.
c) Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 15. marca 2011, sp. zn. 3 Sž 40/2009, v spojení
s rozhodnutím Ústavného súdu SR zo 16. decembra 2009, sp. zn. II. ÚS 232/09-40.
Právna prax Ústavného súdu SR v oblasti tzv. arbitrárnych rozhodnutí obmedzila možnosti
správnej úvahy orgánu dohľadu i úvahy správnych súdov na exaktné a podrobné
odôvodnenie výšky uložených pokút. Pri ich ukladaní je potrebné prihliadať na kritériá
správneho uváženia.
d) Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. januára 2010, sp. zn. 4 Cdo 261/2008. V jeho
kontexte sa konštatuje, že dohliadané subjekty sa podieľajú na spolufinancovaní dohľadu
nad finančným trhom tým, že sú povinné platiť ročné príspevky. Ročný príspevok na
príslušný kalendárny rok určuje banková rada NBS vopred. Povinnosť zaplatiť ročný
príspevok vyplýva z finančno-právneho vzťahu, z ktorého spory nepatria do
právomoci súdu.
e) Uznesenie Najvyššieho súdu SR vo veľkom senáte občianskoprávneho kolégia z 19.
apríla 2017, sp. zn. 1 VCdo 2/2017. Toto rozhodnutie veľkého senátu podľa § 48 ods. 1
Civilného sporového poriadku nemalo síce priamy dopad ani interpretačný význam pre
konkrétnu právomoc NBS, avšak v súvislosti s prípadom posudzovania náhrady škody
údajne spôsobenej zanedbaním náležitého bankového dohľadu zo strany NBS nad
činnosťou Podielového družstva slovenské investície na súdoch nižšieho stupňa sa v ňom
skúmala možnosť kumulácie dovolacích dôvodov podľa § 420 a § 421 Civilného
sporového poriadku. Išlo teda o prípad, ak dovolateľ uplatňuje viacero dovolacích
dôvodov. Senáty Najvyššieho súdu SR v takýchto prípadoch dosiaľ rozhodli odlišne. Veľký
senát občianskoprávneho kolégia za účelom zjednotenia rozhodovacej praxe takúto
kumuláciu vylúčil, a to v kombinácii § 420 a § 421 ako aj samostatne v rámci § 420
a v rámci § 421. V tejto súvislosti možno hovoriť o pomerne kontroverznom rozhodnutí,
ktoré by mohlo v konečnom dôsledku obmedzením dovolacích dôvodov formalistickým
prístupom znemožniť právo na súdnu ochranu.
ZÁVER
V článku sa predostrela analýza viacerých Ústavou SR explicitne zmienených aspektov
centrálnej banky, a to jej nezávislosti (v postavení a výkone pôsobnosti) a legislatívnej činnosti. Vo
väzbe na to je potrebné zdôrazniť európsky kontext našej právnej úpravy centrálnej banky. Pri
legislatívnej činnosti možno badať výrazný posun k špecifikácie určitých iných právnych aktov,
ktorých časť je determinovaná právom EÚ. Napriek tomu, že výkon dohliadacej kompetencie nebol
primárnou, resp. historicky nie vždy jednou z prvých činností centrálnej banky a v Ústave SR po
5
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ňom nenachádzame zmienku, práve tento aspekt prostredníctvom rozhodovacej činnosti NBS
získava mimoriadne na význame a podlieha dynamike, čo sa prejavuje pri preskúmavaní rozhodnutí
NBS v správnom súdnictve. Od 1. júla 2016 rozhodnutia NBS podliehajú preskúmavaniu
v správnom súdnictve miestne príslušným krajským súdom (do 30. júna 2016 išlo o výlučnú
kauzálnu príslušnosť Najvyššieho súdu SR). V doterajšej judikatúre Najvyššieho súdu SR
nachádzame bohatú spätnú väzbu na cibrenie rozhodovacej činnosti NBS na prvom i druhom
stupni. Vzhľadom na čoraz väčšiu europeizáciu hmotnoprávnych podmienok pre udelenie povolení
v rámci licenčného konania (napr. pre obchodníkov s cennými papiermi) a snahy o prijatie
jednotného kódexu správneho trestania v SR bude práve v tejto rovine zaujímavé sledovať ďalší
vývoj rozhodovacej činnosti centrálnej banky ako orgánu dohľadu nad finančným trhom.
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CONSTITUTIONAL STANDARD OF EXCLUSIVITY OF TAX ACT
IN THE LIGHT OF POLISH LAW
Andrzej Gorgol
Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
Abstract: The key issue of this working paper is the constitutional rule of exclusivity of tax act,
which imposes an obligation to regulate only such important matters in tax act as indicated elements
of tax construction and instruments used to achieve the tax policy goals. This legal solution has a
significant impact on both tax legislation and its application in Poland.
Keynote words: constitution, taxation, rule.
1

INTRODUCTION

Legislating tax law and tax collection are issues of fundamental importance to the functioning
of the democratic state of law1. The Constitution lays down a framework for the legal system and
introduces rules for the performance of public authority. It should also, without a doubt, regulate tax
issues, since the introduction of public levies is a traditional competence of the parliament 2. Also, it
is important that tax collection means an interference in ownership and other property rights of
taxpayers3, which are limited for the sake of a higher fiscal aim and the good of all citizens, i.e. the
state4. In a democratic state of law certain constitutional standards should be set out, which limit the
organs of public authority in performance of their public tasks. This is connected to the standard of
the rule of law5, from which stems the directive of acting on the basis of and within the limits of the
binding laws6. The competence norms of the tax organs shall not be implied but rather based on
statutory provisions. The answer whether a public authority organ may act, which measures it may
apply in an individual case and whether in a given case it abuses the law or in a different manner
violates the binding provisions of law shall be preceded by the establishing the organ’s jurisdiction
by applying strict rules of interpretation. It is also important to create both at the constitutional and
statutory level an effective system of protecting the taxpayers’ rights and freedoms, since he or she
is in a weaker position than the tax creditor7. The tax organ resolves a tax case in its own interest. It

1

According to art.1 of Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej of 2 April 1997, J.L. No 78, item 483,
with futher amendments., hereafter named constitution, The Republic of Poland shall be a
democratic state ruled by law.
2 See more Gorgol A., Prawo do przewidywalnego opodatkowania /w:/ Ochrona praw człowieka w
Polsce: aksjologia - instytucje - nowe wyzwania – praktyka, (red.). J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń
2017, s. 221, ISBN: 9788380196292.
3 See more Gorgol A., Zasada wyłączności ustawy podatkowej jako gwarancja formalna
konstytucyjnej ochrony praw podatnika /w:/ Gwarancje ochrony konstytucyjnych praw i wolności
jednostki, (red.) H. Izdebski, M. Komorowski, M. Pisz, Warszawa 2106, s. 21,22, ISBN:
9788325591304.
4 See art. 2 of constitution.
5 The rule of law is the foundation of the democratic state. See more Sarnecki P., Gwarancje
praworządności konieczne i optymalne w demokratycznym państwie prawnym, „Studia Prawnicze”
1991, z. 3, s. 3
6 See art. 7 of constitution.
7 Gorgol A., Prawne aspekty kodyfikacji procedur podatkowych [w:] Prawo podatkowe, P. Smoleń
(red.), W. Wójtowicz (red.), M. Burzec, M. Duda, A. Gorgol, B. Kucia – Guściora, M. Munnich, P.
Pomorski, wydanie 2, Warszawa 2015, s. 140-145, ISBN: 9788325572686; Małecki W., Zasady
ochrony podatnika w prawie polskim, „Przegląd Prawniczy ELSA Poland” 2013, nr. 1, s. 210 -211;
Szczurek B., Koncepcja praw podatnika. Geneza. Rozwój. Perspektywy, Warszawa 2008, s. 172,
ISBN: ISBN 13: 9788374837729; Brzeziński; B., Koncepcja ochrony praw podatnika jako przedmiot
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represents the tax creditor, and not so seldom, is at the same time the tax execution organ which
enforces the execution of its own decision through compulsory payment of tax. The constitutional
standards of the guarantee function of tax law set out therefore the limits of fiscalism in taxation.
In the Polish constitution tax-related issues are addressed in the context of the general
systemic regulations, as well as in the context of public levies. Taxes are the most typical public
levy8 with the greatest fiscal meaning to the state and local government units. General tax law
provisions are applicable not only to taxes in a strict meaning by also to charges and non-tax budget
receivables9. It is therefore reasonable to make them part of common regulations in the text of
constitution. Differentiation of structural elements of public levies and instruments of fiscal policy
connected to them does not cause that essential systemic differences, so as to apply different
constitutional rules to particular compulsory financial contributions which are regulated in separate
statutes.
There is no tax without a tax law. This conclusion is key since it was elevated to the
constitutional level and led to creation of two standards of public levies regulation 10. The first one is
the rule of statutory determination of taxes. Each individual or entity is obligated to pay taxes, but
only once they are determined in a statute11. Although the constitution does not introduce a
normative concept of a tax statue, it is beyond doubt that only a statute may be the source of tax
payment obligation. This conclusion is grounded in the provisions of tax ordinance, which defines
the term tax statute12 and employs this normative formulation to explain inter alia the nature of tax 13.
The second standard, in turn, however no less important, is the principle of tax law exclusivity 14.
Before decoding the meaning of this principle, it is worth noting that in the case-law of the Polish
Constitution Tribunal this principle is determined in connection with the standard of the statutory
determination of a tax obligation15. This supports the conclusion that the content of the two
principles contains a common element, i.e. the tax statute, although some different elements setting
these two standards apart are present too. It may be assumed that the principle of tax law
exclusivity is more concrete and developed on the merits. A higher level of its operative significance
stems from the enumeration in a closed catalogue of tax law institutions subject to statutory
regulation. It was placed in Chapter X of the fundamental statute titled „Public finances”. The
principle of statutory determination of tax in turn is more abstract and partial. It does not specify the
measures leading to its observance and has been juxtaposed with the source of tax obligation. It is
contained in the part of the Constitution titled „Duties”. From this it follows that its content shall be
interpreter in a context of relationship between the state and the taxpayer. This personal aspect is
not the most important, however, for shaping the standard of tax law exclusivity, which has a more
technical and objective character. It plays a protective role which is tied with a doctrinally separated
complex right of the taxpayer to foreseeable taxation16. Certainty as to the amount of tax, the
procedure of its determination, application of tax preferences, tax organ and other tax entities, which
may intermediate in payment of one else’s tax or bear tax liability.

badań naukowych, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2005, nr1, s. 9 ,10; Gorgol A., Prawo do
przewidywalnego, op. cit., s 219-220.
8 According to art. 5 sec. 2 point 1 Act of 27 August 2009 on Public Finances, J.L 2017, item 2077,
with futher amendments.
9 Compare art. 6 with art. 3 point 3 of the Tax Ordinance Act of 27 August 1997, J.L. 2015, item 613,
with futher amendments, hereafter named o.p.
10 Compare art. 217 and art. 84 of constitution.
11 See art. 84 of constitution.
12See art. 3 point 1 of o.p.
13
See art. 6 of o.p.
14 See art. 217 of constitution.
15 For example, judicial decision of Constitutional Tribunal of 13 December 2017, case SK 48/15,
http://trybunal.gov.pl/s/sk-4815/.
16 See more Gorgol A., Prawo do przewidywalnego..., op. cit. s. 219 – 230.
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THE CONTENT OF THE CONSTITUTIONAL STANDARD OF EXCLUSIVITY OF THE
TAX ACT
Tax-related issues subject to regulation in the tax statute are determined in a closed
constitutional catalogue. It encompasses imposition of taxes, determination of their personal and
subject-matter scope, tax rates, principles of allocating reliefs and write-offs and the category of taxexempt entities17. As mentioned already, one component of the tax authority of the state is the
introduction of taxes into the tax system which occurs through tax legislation which ends up with
publication of a tax statute in the Journal of Laws 18. Introduction of tax payment obligation causes
ramifications both for the tax system, and the provisions of tax law. Although the Constitution ties
these issues only with imposition of tax on specific categories of taxpayers, it has to be perceived in
wider terms, as it is applied also when changing the content of the tax obligation as a result of
modifying the provisions of the statute which is its normative source19. It refers to both to the
derogation of the statues – that is to the legislative process having reverse effects to tax imposition.
Literal and grammatical interpretation of the constitutional standard is too narrow and non-compliant
with the concept of the democratic state of law, the system of protection of the taxpayer’s rights and
freedoms, and constitutional principles. For this reason, it has to be further developed by solutions
stemming from the functional and systemic interpretation of the commented standard.
It is worth noting that the elements of the tax structure reserved to sole regulation in a tax
statute influence the determination of the content of tax obligation, and also the tax liability20.
Measures of tax policy do not have such a meaning; they serve rather to alleviate the tax burden by
considering the important interest of the taxpayer together with public interest. The Constitution
does not reserve specific preferences for exclusive regulation in a tax statute, but requires
specification of principles of their application21. By allowing determining in this legal act only
categories of tax-exempt entities, it excludes the possibility of introducing extra statutory personal
preferences. It follows from this that in particular tax statues a closed catalogue of such tax policy
instruments is present. Subject-matter statutory preferences in turn may be supplemented by local
laws provisions issued within the tax authority of municipalities.
Not all structural elements of a tax are included in the principle of the exclusivity of a tax
statute. What has been omitted is the tax basis, conditions and method of their payment. In the tax
ordinance the tax statute is defined by thematic scope of its regulation22. It encompasses inter alia
the tax basis. This element of tax structure specifies its subject of taxation which is determined by a
value or physical quantity. Despite lack of a relevant constitutional standard it is regulated only in a
tax statue. Tax basis is essential in order to calculate the amount of tax. It is achieved through
reference to a relevant tax rate which determines the amount of tax falling on a unit of tax basis. On
its face, it may seem that because the constitutional standard of exclusivity of a tax act
encompasses the rate, it should also comprise the tax basis which remains in a functional
relationship with it23. This notion is however unfounded. Omission in the constitution of the tax basis
has a reasonable justification in allowing for application of simplified taxation forms24. These include
taxation by lump sum, whose characteristics are lack of tax basis25, tax rates and tax scale. This
most far-reaching simplification in the tax structure stems from determination of its amount directly in
statutory provisions. It is therefore redundant to calculate the tax. Despite lacking regulation
referring to tax basis, the statutes imposing the obligation to pay taxes in a lump sum payment
conform to the constitutional standard of determination of tax amount and the exclusivity of a tax act.
17

See art. 217 of constitution.
According to art. 122 sec. 2 of constitution.
19 Compare art. 84 and art. 217 of constitution.
20 Compare art. 5 and art. 6 of o.p.
21 See art. 217 of constitution.
22 See art. 3 point 1 of o.p.
23 See more Gorgol A., Ustalenie podstawy opodatkowania akcyzą – wybrane zagadnienia /w:/
Prawo celne i podatek akcyzowy – kierunki przeobrażeń i zmian, (red.).
T. Nowak, P.
Stanisławiszyn, Warszawa 2014, s. 54-56, ISBN: 978-83-264-32-15-6.
24 See art. 10 of o.p.
25 Wójtowicz W., Uproszczone formy opodatkowania osób fizycznych /w:/ Prawo podatkowe – część
ogólna i szczegółowa, (red.) W. Wójtowicz, Warszawa 2009, s. 293–294, ISBN: 9788325507626.
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For the same reason one may assume that an act which does not specify the tax rates as
parameters for calculation of taxi s a tax act compliant with the standards of foreseeability and
determination of tax. Exclusion from the content of the principle of tax exclusivity of a tax act of this
structural element of a public levies would not have important ramifications in the protection of
taxpayer and in decreasing the fiscal function of the tax. In practice such solution is present in tax
law when tax acts do not specify directly tax rates, but include a delegation to be specified in
executive provisions, including in local laws26.
3

MEANING OF THE PRINCIPLE OF EXCLUSIVITY OF A TAX ACT
Elevating the principle of exclusivity of a tax act to the constitutional standard level has farreaching practical implications27. It thus becomes the highest binding law in Poland which is directly
applied, that is without the need to be reaffirmed in a statute or other tax law provisions28. There
follow legislative, interpretative and law-application directives from it.
The Constitutional Tribunal in Poland is a guardian of proper legislation and assesses it from
the standpoint of conformity of both the content of the enacted laws, and the applied procedures
with the constitution29. It is therefore aptly called as a ‘negative lawmaker’ 30, because its rulings
eliminate faulty legal acts or provisions of law contained in them from the legal system. It takes into
account not only the possible variants of interpreting a tax law provision, but also the way it is
applied in practice by tax organs31. In case of a former control of a disputed legal issue this practical
aspect is not that important. A new regulation is aimed at shaping this practice in future in a manner
as expected by the lawmaker.
In terms of tax legislation, the principle of exclusivity of a tax law is a constitutional standard
of protection. It means that it sets a certain meritorious standard for the content of all tax laws. As a
consequence, there is an unconditional prohibition of including in under-statutory legal acts issues
which are subject to the principle of exclusivity of a tax act. Apart from this negative aspect one may
also point at the positive aspect of this legislative standard which manifests itself in the necessity to
include the issues mentioned in the constitutional standard in the legal act in order for it to be
considered a tax law. This is justified by axiological reasons, i.e. that the tax should be foreseeable
and determined by tax in such a manner so as to duly projects taxpayer’s rights and freedoms.
The principle of in dubio pro tributario is a statutory principle of interpreting dubious
provisions of tax law in favour of the taxpayer 32. It is included in the tax law system below the
principle of the exclusivity of a tax act. The Constitutional Tribunal rightly noted that both principles
have a significance for realisation of constitutional standards of determination and foreseeability of
taxation33. This applies in particular to the method of interpretation of vague and equivocal legal
definitions of notions forming the structure of a tax. Extending the outcomes of the literal and
grammatical interpretation by conclusions typical for systemic, functional or other interpretations
26

This is typical situation for municipal taxes.
See more Bień-Kacała A., Zasada władztwa daninowego w Konstytucji RP z 1997 r., Toruń 2005,
s. 152, ISBN: 837285260; Gorgol A., Zasada wyłączności…, op. cit., s. 26-31.
28 According to art.8 of constitution.
29 See art. 188 of constitution.
30 See for more Czeszejko-Sochacki Z., Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle
porównawczym, Warszawa 2003, s. 341, 421, ISBN: 83-87515-28-0; Tuleja P., Trybunał
Konstytucyjny – negatywny ustawodawca czy strażnik konstytucji? /w:/ Instytucje prawa
konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Marii KrukJarosz, (red.) J. Wawrzyniak i M. Laskowska, Warszawa 2009, s. 573 -580, ISBN: 978-83-7666001-1; Safjan M., Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego – próba spojrzenia w
przyszłość /w:/ Księga XXV-lecia Trybunału Konstytucyjnego. Ewolucja funkcji i zadań Trybunału
Konstytucyjnego - założenia a ich praktyczna realizacja, (red.) K. Budziło, Warszawa 2010, s. 31,
32., ISBN: 83-87515-56-6.
31
For example, judicial decision of Constitutional Tribunal of 25 September 2014, case K 49/12,
OTK z 2014, No. 8A, item 94.
32 See art. 2a of o.p.
33 Judicial decision of Constitutional Tribunal of 13 December 2017, case SK 48/15,
http://trybunal.gov.pl/s/sk-4815/
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violates the constitutional standard. This could lead to originating the tax obligation from sources
other than the tax law and to unfounded claims for payment of taxes from group of entities which do
not possess the status of a taxpayer, or which are subject to events not falling under taxation. The
constitutional standard of exclusivity of a tax act limits the competences of a public authority organ
in terms of tax legislation, interpretation and application of tax law provisions. The in dubio pro
tributario principle in turn points in a positive aspect to the necessity to act in a specified manner.
The tax organs should conduct the interpretation of dubious tax law provisions and apply them in a
manner which is most favour to the taxpayer. In a democratic state of law legislative faults should
not be exploited as traps for entities which act in reliance to the public authority organ, nor cannot
they lead to unfavourable determination of their factual position as a result of lawless acts or
omissions.
The principle of exclusivity of a tax law prevents discriminating practices of tax organs. The
constitutional standard of determination and foreseeability of taxation does not lead to discretionary
powers. It unconditionally binds the organs of public authority by eliminating uncertainty of their
conduct in terms of their application. It introduces objective criteria of a constitutional evaluation of
the legislative practice, interpretation and application of tax law provision. It strengthens therefore
the protection of taxpayer in the case of violation of its rights or freedoms. Determination and
foreseeability of taxation are also conducive to the realisation of a fiscal function of taxes and have
an auxiliary character to the public interest.
4

CONCLUSION
The principle of exclusivity of a tax act is a standard of functioning of a democratic state of
law, which directly applies to tax law. It influences the tax legislation, interpretation and application
of tax law provisions. It is treated by the Constitutional Tribunal as a benchmark for evaluation,
whether a tax act meets the requirements of the fundamental act. In its case-law it is coupled with
the standard of determination of the tax act. In this aspect the two constitutional standards realise
the values of determination and foreseeability of taxation. They are also justified by taxpayer’s
important interests and the public interest. From the viewpoint of a taxpayer the principle of tax law
exclusivity strengthens the protection of its rights and freedoms. This is achieved without depraving
the state or the local government authorities from budgetary incomes from taxes.
The catalogue of issues encompassed by the principle of exclusivity of a tax act includes an
enumeration of certain elements of the structure of a tax and tax policy instruments. This solution
shapes the competences of public tax authorities both in a positive and negative aspect. It makes
the parliament as the only organ relevant for determination of key issues for taxation and application
of tax preferences. It points at subject-matter elements for the content of the statue, which are
condition precedents to qualifying it as a tax act. The negative aspect in turn is manifested in
depriving other organs of the competence to regulate the elements subject to this constitutional
standard.
Certain doubts arise around the different shaping of two elements of a tax structure, which
are functionally ties in terms of tax amount calculation. This applies to tax basis and tax rates. Both
elements influence directly the realisation of constitutional standards of determination and
foreseeability of taxation. They, however, are not applicable in the lump sum payment taxation.
Omission of the taxation basis in the content of the principle of exclusivity of a tax act is for this
reason right. Including tax rates into the constitutional standards should be deemed wrong, since
this tax parameter may not occur without the reference to the taxation basis.
The Polish Constitutional Tribunal rightly joins the principle of exclusivity of a tax act with the
constitutional standard of determination of taxation and the statutory principle of in dubio pro
tributario. This reflects the obvious relationship between the quality of the enacted tax law and the
ensuring of systemic values in the practice of tax authorities. Legislative faults may not be a trap for
the taxpayer and may not expose it to negative consequences, when it acts in reliance to the tax
authority. For this reason, it shall be viewed as essential for the Constitutional Tribunal to formulate
in practical terms a binding, pro-constitutional interpretation of tax law provisions interpretation. It
posits the primacy of literal and grammatical interpretation over systemic and functional one and
includes a procedural directive binding the tax authorities, which requires application of the simplest
solution for the taxpayer in individual cases, where vague, thus faulty tax law provisions exist.
Heeding the principle of exclusivity of a tax act in this case causes that the regulations which do not
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meet this constitutional standard are deemed as non-binding. This means that the above-mentioned
principle reinforces the positive influence of the in dubio pro tributario principle and increases the
effectiveness of the constitutional protection of the taxpayers’ rights and freedoms.
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RETROAKTIVITA DAŇOVOPRÁVNYCH NORIEM
Matej Kačaljak
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstrakt: The contribution provides a selection of important decisions of Constitutional Court of the
Slovak Republic and of selected foreign constitutional courts dealing with retroactivity of tax rules
and applies their conclusions and conclusion of international legal doctrine on selected situations in
Slovak legal environment which may have potential constitutional implications.
Abstrakt: Príspevok poskytuje výber významných rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky
aj vybraných ústavných súdov v zahraničí na tému retroaktivity daňovoprávnych noriem a aplikuje
ich závery a závery medzinárodnej právnej doktríny na vybrané situácie v slovenskom právnom
prostredí, ktoré môžu mať potenciálne ústavnoprávne implikácie.
Kľúčové slová: tax law, retroactivity, retrospectivity, case-law.
Kľúčové slová: daňové právo, retroaktivita, pravá retroaktivita, nepravá retroaktivita, judikatúra.
ÚVOD
Téme retroaktivity bol v lokálnej právnej spisbe venovaný rozsiahly priestor1 a ide o otázku,
ktorá býva pravidelne posudzovaná aj ústavnými súdmi v rôznych jurisdikciách2. Ústavným
aspektom daní a konkrétne retroaktivite v oblasti práva daňového už v určitých čiastkových
otázkach bol venovaný priestor aj v rámci slovenského3 a českého4 akademického prostredia.
Predmetom tohto príspevku je poskytnutie súhrnu doterajších najpodstatnejších konceptov v rovine
ústavnom prieskume daní s osobitným akcentom na retroaktivitu a následne ich aplikácia na
vybrané normy v slovenskom práve, ktoré môžu vytvárať ústavné napätie.
1

ŠPECIFIKÁ ÚSTAVNÉHO PRIESKUMU DANÍ
Ústavný prieskum daní má niekoľko špecifík, ktoré je potrebné pre účely ďalšej diskusie
osobitne popísať. Konkrétne ide o:
(i)
miernejší test – uplatňuje sa test racionality5 namiesto testu proporcionality;
(ii)
rozlišovanie medzi pravou a nepravou retroaktivitou; a
(iii)
existencia konceptu zdaniteľných prípadov a konceptu zdaňovacích období –
ustálenie (aspoň približnej) slovenskej pozície k uvedeným konceptom je
nevyhnutné pre určenie, či určitá úprava vykazuje znaky pravej alebo nepravej
retroaktivity.
2

Napríklad PETRLÍK, D.: Retroaktivita právních předpisu v komunitárním právu s přihlednutím
k právu českému, německému a francouzskému; KNAPP, V.: Teorie práva. I. vydání;
HARVÁNEK, J. a kol.: Teorie práva, KOUKAL, P. Předvídatelnost, retroaktivita a zpětné působení
práva; BOUDA, P. Retroaktivita a předvídatelnost práva; VOJÍŘ, P. Právní pojem retroaktivity a
ŠIMÁČKOVÁ, K. Retroaktivita z pohledu ústavního práva
2 Pre bližší prehľad v oblasti daňového práva pozri bližšie GRIBNAU, H. - PAUWELS, M.
Retroactivity of Tax Legislation
3 DOBROVIČOVÁ, G. – ŠTRKOLEC, M. Constitutional limits of tax rules retroactivity;
MASÁROVÁ, Ľ.: Princíp zákazu retroaktivity a jeho aplikácia v oblasti správy daní
4
BOHÁČ, R. - RADVAN, M. Vnímání daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění ve
světle jejich ústavních aspektů. a RADVAN, M. The Influence of Constitutional Court´s and Highest
Administrative Court´s Findings on Interpretation of Tax Institutes
5 V rozhodovacej praxi Ústavného súdu Slovenskej republiky sa ustálil pojem „modifikovaný test
proporcionality“.
1
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Jednotlivým špecifikám bude nižšie venovaný širší priestor.
2.1

Test racionality
Ústavný súd Slovenskej republiky („ÚS SR“) už vo svojej rozhodovacej činnosti ustálili, že vo
všeobecnosti „[s]féra daní patrí do okruhu „politických otázok“, vo vzťahu ku ktorým treba
rešpektovať vyššiu mieru autonómie zákonodarcu, čo sa musí prejaviť v intenzite (rozsahu), vecnom
zameraní a metodike ústavného prieskumu“6 a „[p]referencie princípu deľby moci a významu daní
pre efektívne fungovanie štátu determinujú aj v slovenských pomeroch zdržanlivejší prístup
ústavného súdu pri prieskume substantívnych aspektov daňového zákonodarstva (teda aj čo sa
týka výšky dane, pozn.), tieto komponenty daňovej politiky je ústavne vhodnejšie ponechať v
diskrécii demokraticky zvoleného zákonodarcu, samozrejme, potiaľ, pokiaľ dopad dane na osoby
nemá konfiškačný alebo extrémne disproporcionálny (škrtiaci) efekt.“7
ÚS SR pri svojom posudzovaní vykonal pomerne dôkladnú analýzu rozhodnutí Európskeho
súdu pre ľudské práva („ESĽP“) a tiež rozhodnutí Ústavného súdu Českej republiky („ÚS ČR“)
a napokon bez úprav a s jasným odôvodnením prebral test racionality od ÚS ČR 8, pričom pre účely
vlastného posudzovania ho sformuloval nasledovne9:
„[Ústavný prieskum daní by mal] by mal zahŕňať preskúmanie
a. rešpektovania princípu legality, t. j. či bola preskúmavaná daň uložená zákonom, resp.
„na základe zákona“ (čl. 59 ústavy), teda k tomu zákonom splnomocneným orgánom
verejnej moci a v medziach tohto (zákonného) splnomocnenia,
b. či uloženie predmetnej dane sleduje legitímny cieľ a má racionálny základ,
c. či predmetná daň nepredstavuje pre daňovníkov (skupiny daňovníkov) zjavne
nadmernú záťaž, t. j. či nie je z hľadiska vzťahu medzi sledovaným verejným záujmom
a legitímnymi individuálnymi záujmami daňovníkov (skupín daňovníkov) extrémne
disproporčná (zákaz extrémnej disproporcionality),
d. či uloženie predmetnej dane (vrátane jej náležitostí) nie je prejavom zjavného, resp.
svojvoľného porušenia ústavného princípu rovnosti pri rozlišovaní medzi jednotlivými
skupinami daňovníkov (neakcesorická rovnosť), resp. jeho porušenia v spojení s
neprimeraným zásahom do niektorého základného práva alebo slobody, s osobitným
zreteľom na ochranu vlastníctva (akcesorická rovnosť).“
Z vyššie uvedeného je okrem konštatovanej skutočnosti, že ÚS SR rešpektuje, že
zákonodarca v daňových otázkach požíva širšiu pôsobnosť voľného uváženia (margin of
appreciation v kontexte judikatúry ESĽP) možné vyvodiť aj to, že ÚS SR v zásade považuje
východiská ÚS ČR pri skúmaní daňových otázok za inšpiratívne, ak nie za bezprostredne
použiteľné aj v slovenskom právnom prostredí.
Z tohto dôvodu budeme v ďalšom texte pracovať aj s rozhodnutiami ÚS ČR ako inšpiráciou
pri posudzovaní otázok, ktoré zatiaľ pred slovenskými súdmi nestáli.
Pravá retroaktivita v. nepravá retroaktivita
V prvom rade je pri posudzovaní retroaktivity podstatné rozhodnutie Ústavného súdu Českej
a Slovenskej Federatívnej Republiky PL. ÚS 78/92 a na ktoré odkazujú zhodne ÚS SR aj ÚS ČR vo
svojej rozhodovacej činnosti. Jeho relevantné závery znejú, že „od zásady zákazu retroaktivity vo
vzťahu k základným právam a slobodám je možné odchýliť sa celkom výnimočne, a to výslovným
pozitívnym (interptemporálnym ustanovením)“10, konkrétne slovami príslušného nálezu „princípy
právneho štátu, právnej istoty ... vyžadujú, každý možný prípad retroaktivity zakotviť expressis
verbis v ústave, resp. v zákone a vyriešiť s tým spojené prípady tak, aby nadobudnuté práva boli
riadne chránené“11. Obdobne, ÚS ČR na predmetný nález odkázal vo svojom rozhodnutí týkajúcom
2.2

PL. ÚS 5/2012, zverejnené v Zbierke nálezov a uznesení ÚS SR pod č. 1/2014
PL. ÚS 14/2014, zverejnené v Zbierke nálezov a uznesení ÚS SR pod č. 4/2015
8
ÚS SR o.i. odkázal na rozhodnutia ÚS ČR PL. ÚS 7/03, PL. ÚS 24/07, Pl. ÚS 1/08 a Pl. ÚS 83/06.
9 Prvýkrát bol tento test sformulovaný v rozhodnutá PL. ÚS 5/2012. V rozhodnutí PL. ÚS 14/2014
ÚS SR pre úplnosť uviedol aj celé znenie testu racionality podľa ÚS ČR.
10 Nález ÚS SR I. ÚS 238/04
11 Nález Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky PL. ÚS 78/92
6
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sa daňových otázok.12 Z toho je možné vyvodiť pomerne jednoznačný záver, že ak to výslovne
nevyplýva z prechodného ustanovenia, retroaktívne pôsobenie právneho predpisu (a to aj v oblasti
daní) zásadne nie je možné založiť výkladom.
Ďalej, aj ÚS SR aj ÚS ČR v ich doterajšej rozhodovacej praxi pomerne dopodrobna
rozpracovali doktrínu pravej retroaktivity a nepravej retroaktivity a túto bez zásadnej modifikácie
uplatňujú aj na otázky daní, pričom sa tiež zdá, že táto doktrína nepredstavuje unikát
v celosvetovom kontexte13.
V tradične citovaných rozhodnutiach ÚS SR je rozlišovanie medzi pravou a nepravou
retroaktivitou v najzákladnejších rysoch formulované nasledovne: „Pravú retroaktivitu ústavný súd
spravidla vymedzuje ako stav, v ktorom nová právna úprava neuznáva oprávnenia a povinnosti
založené právnymi vzťahmi len lex priori (napr. PL. ÚS 37/99), alebo stav, keď zákon dodatočne a
pozmeňujúco zasahuje do už právne uzavretých minulých skutkových a právnych vzťahov (práv a
povinností) (PL. ÚS 3/00).“14
Zhodne ÚS SR15 aj ÚS ČR16 konštatujú, že zatiaľ čo pravá retroaktivita by až na veľmi
špecifické výnimky mala byť neprípustná per se, nepravá retroaktivita by naopak vo sfére daní mala
byť v zásade prípustná, hoci súčasne pripúšťajú, že nejde o štandardný vstup do existujúcich
právnych vzťahov a jeho ústavná konformnosť musí byť ďalej testovaná. Ako minimálny štandard
ÚS SR už vo všeobecnosti sformuloval požiadavku existencie „[závažných dôvodov] všeobecného
záujmu, ktoré si môže vyžiadať alebo odôvodniť prelomenie zásady zákazu spätnej pôsobnosti v
prospech slobodnej tvorby právnej úpravy zo strany zákonodarcu“17.
ÚS SR vo svojej rozhodovacej praxi vo vzťahu k nepravej retroaktivite testoval:18
a. „či v konkrétnych okolnostiach posudzovanej veci dôjde prijatím novej právnej úpravy k
výraznému zhoršeniu doterajšej právnej pozície dotknutých osôb (či už fyzických,
alebo právnických), pretože v takomto prípade je nová právna úprava minimálne v
napätí s princípom ochrany legitímnych očakávaní, keďže bez adekvátneho verejného
záujmu nesmie byť do budúcna arbitrárne zhoršená právna pozícia jednotlivca (m. m.
pozri napr. PL. ÚS 3/09 alebo PL. ÚS 11/2010)“;
b. „či nezasahujú neprípustným spôsobom do ochrany legálne nadobudnutých práv
(napr. PL. ÚS 38/99)“;
c. „či v posudzovanom prípade nedošlo k náhlej zmene pravidiel, ktoré sú
z ústavnoprávneho hľadiska spravidla veľmi citlivé a spravidla priamo súvisiace s
kategóriami retroaktivity, ochranou legálne nadobudnutých práv a legitímnym
očakávaním, ktorého účelom je garancia čitateľnosti správania sa orgánov verejnej
moci (m. m. PL. ÚS 10/06)“; a
d. v kontexte princípu legitímnych očakávaní, či „zákonodarca pri zmenách právnej
úpravy volil také spôsoby, ktoré budú v čo najväčšej miere zohľadňovať fakt, že
adresáti právnych noriem boli dosiaľ nútení prispôsobovať svoje správanie existujúcej
právnej úprave (m. m. PL. ÚS 19/08).“
V inom rozhodnutí19 ÚS SR v daňovej veci skonštatoval, že pri posudzovaní prípustnosti
retroaktivity sú pojmy pravej a nepravej retroaktivity „len prezlečenou proporcionalitou, ktorú je vždy
potrebné aktuálne testovať, pričom nie je nutné siahať po vypätom inštrumentáriu typu Radbruchova
formula.“20

Nález ÚS ČR PL. ÚS 33/01
GRIBNAU, H. - PAUWELS, M. Retroactivity of Tax Legislation.
14 Napr. Nález ÚS SR PL. ÚS 9/2014. ÚS SR definičné znaky ďalej rozvíja s pomocou odkazov na
ďalšie rozhodnutia. Pre podrobnosti pozri s. 17 a nasl. citovaného nálezu.
15 Napr. Nález ÚS SR PL. ÚS 9/2014
16 Napr. Nález ÚS ČR PL. ÚS 9/08
17
Nález ÚS SR PL. ÚS 9/2014
18 Tamže
19 Pripraveným iným sudcom spravodajcom, čo by však v kontexte, že bolo vydané plénom malo
byť bez relevancie.
20 Nález ÚS SR PL. ÚS 38/2015
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Koncept zdaniteľných prípadov a koncept zdaňovacích období
Z hľadiska daní je navyše pre posudzovanie retroaktivity dôležité, aký koncept je v danej
jurisdikcii považovaný za ústavne prijateľný.21 V stručnosti, pri uplatnení konceptu zdaňovacích
období by zmena uskutočnená v priebehu zdaňovacieho obdobia nemala charakter pravej
retroaktivity, aj keby bola uskutočnená s účinnosťou od začiatku daného zdaňovacieho obdobia,
keďže sa má za to, že ku samotnému zdaneniu (t.j. k vyrovnaniu zdaniteľných príjmov a výdavkov
pre účely vyrubenia dane) dôjde až uplynutím celého zdaňovacieho obdobia. Na druhej strane, pri
koncepte zdaniteľných prípadov sa má za to, že k zdaneniu dochádza už okamihom, keď určitý
zdaniteľný prípad nastane a teda by sa mali uplatňovať len pravidlá účinné k danému okamihu. Je
však súčasne nutné zdôrazniť, že uvedené delenie nie je absolútne a do veľkej miery ústavná
prípustnosť v rozhodovacej praxi ústavných súdov závisela aj od charakteru konkrétnych zmien
zavádzaných v priebehu zdaňovacieho obdobia.22
V slovenskom právnom kontexte je možné za ťažiskové považovať rozhodnutia ÚS SR
PL. ÚS 38/2015, v ktorom sa konštatuje, že „obmedzením práva na podnikanie by bola taká úprava,
ktorá by menila pravidlá odpisovania TU a TERAZ, teda počas kalendárneho roka bez úpravy určitej
dĺžky legisvakačnej doby novej právnej úpravy“. Z uvedeného by bolo možné vyvodiť, že ak by ÚS
SR považoval za problematickú zmenu pravidiel zdaňovania s účinkom TU a TERAZ v priebehu
zdaňovacieho obdobia, a fortiori by mala byť problematická úprava s účinkom od začiatku
zdaňovacieho obdobia. Pozoruhodné je, že tento problém ÚS SR vnímal nie z hľadiska retroaktivity,
ale z hľadiska ochrany práva na podnikanie.
Pre porovnanie je v tomto kontexte zaujímavé rozhodnutie ÚS ČR PL. ÚS 9/08, kde súd síce
zmenu pravidiel v priebehu zdaňovacieho obdobia s účinnosťou od počiatku tohto zdaňovacieho
obdobia nevyhodnotil bez ďalšieho ako pravú retroaktivitu (čo by zodpovedalo konceptu
zdaňovacích období)23. Súčasne však skonštatoval, že „ak zákonodarca ukladá platiteľom dane
a účtovným jednotkám napríklad povinnosť dodržiavať pravidlá, ktoré si zvolili pre stanovené
účtovné a zdaňovacie obdobia na jeho začiatku [...] musí sám zákonodarca v podmienkach
právneho štátu tieto pravidlá pre také obdobie tiež rešpektovať a nemeniť ich bez závažných
dôvodov na ťarchu platiteľa dane, ktorý v priebehu tohto účtovného a zdaňovacieho obdobia koná
s dôverou v právo.“
Zdá sa teda, že hoci sa v určitých detailoch v tejto otázke závery ÚS SR a ÚS ČR zdanlivo
rozchádzajú, keď ÚS ČR prejavil svoju inklináciu uplatňovať koncept zdaňovacích období, zatiaľ čo
ÚS SR dosiaľ takúto inklináciu výslovne nevyjadril24, vo výsledku praktické implikácie pôsobia
rovnako.
V praxi by totiž bolo možné predpokladať, že významnejšia zmena pravidiel (nie však
retroaktívne zavedenie novej povinnosti, ktoré by bolo neprípustné per se) pre zisťovanie základu
dane, prípadne výpočtu dane samotnej prijatá v priebehu zdaňovacieho obdobia s účinnosťou pre
celé zdaňovacie obdobie, aj keď by nebola hneď posúdená ako protiústavná z dôvodu pravej
retroaktivity, by neprešla ďalším testovaním v rámci kritérií pre nepravú retroaktivitu, prípadne z
dôvodu porušenia práva na podnikanie.
2.3

Pre bližšie rozdiskutovanie oboch konceptov pozri GRIBNAU, H - PAUWELS, M. Retroactivity of
Tax Legislation.
22 Pre ilustráciu, ako sa v danej otázke posúva rozhodovacia prax nemeckého ústavného súdu pozri
MASÁROVÁ, Ľ.: Princíp zákazu retroaktivity a jeho aplikácia v oblasti správy daní.
23 ÚS ČR zdôraznil, že vníma odlišnosť oproti situácii riešenej v náleze PL. ÚS 33/01, konkrétne
v tom, že v situácii posudzovanej v PL. ÚS 33/01 bola dodatočne ustanovená (dôkazná) povinnosť,
ktorú v čase transakcie subjekty nemali ako predvídať, v prípade posudzovanom v PL. ÚS 9/08 bolo
zmenené pravidlo, ktoré sa síce uplatnilo na skutočnosti, ktoré nastali v minulosti (aj pred
účinnosťou zmeny), ale k samotnému uplatneniu pravidla v praxi došlo až v okamihu, keď bol
ustálený hospodársky výsledok, resp. rozdiel medzi príjmami a výdavkami daňovníka a malo sa
pristúpiť k úpravám pre účely zistenia základu dane (t.j. na konci zdaňovacieho obdobia).
24 Pravdepodobný dôvod môže byť aj to, že slovenský zákonodarca už tradične robí zmeny do
daňových predpisov s účinnosťou do budúcnosti a teda ÚS SR obdobnú otázku nemusel
posudzovať a vyjadriť k nej jasný postoj.
21
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POSÚDENIE POTENCIÁLNE KONFLIKTNÝCH PPRÍPADOV V SLOVENSKOM
PRÁVE
Závery zhrnuté v predchádzajúcej kapitole v ďalšom texte aplikujeme na vybrané prípady
v slovenskom práve, ktoré sme predbežne identifikovali ako potenciálne konfliktné.
3

Retroaktívna zmena sadzby dane z príjmov pre právnické osoby so zdaňovacím
obdobím hospodársky rok
Zákonom č. 359/2012 Z. z. bol s účinnosťou od 1.1.2013 novelizovaný zákon č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov („ZoDP“) tak, že sadzba dane z právnických
osôb bola zvýšená z dovtedajších 19% na 23%.
Súčasne, prechodným ustanovením § 52t ods. 10 sa ustanovilo, že „Daňovník, ktorého
zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ktorý začal v kalendárnom roku 2012 a ktorý skončí v
roku 2013, vypočíta svoju daňovú povinnosť ako súčet
a) súčinu pomernej časti základu dane za počet mesiacov od začiatku zdaňovacieho obdobia
do 31. decembra 2012 a sadzby dane vo výške 19 %; táto pomerná časť základu dane sa vypočíta
ako súčin podielu základu dane zníženého o daňovú stratu a počtu mesiacov tohto zdaňovacieho
obdobia, a počtu mesiacov od začiatku zdaňovacieho obdobia do 31. decembra 2012 a
b) súčinu pomernej časti základu dane za počet mesiacov od začiatku kalendárneho roka
2013 do konca zdaňovacieho obdobia a sadzby dane vo výške 23 %; táto pomerná časť základu
dane sa vypočíta ako súčin podielu základu dane zníženého o daňovú stratu a počtu mesiacov
tohto zdaňovacieho obdobia, a počtu mesiacov od 1. januára 2013 do konca zdaňovacieho
obdobia.“
Predmetná úprava bola do uvedenej novely zapracovaná na základe poslaneckého návrhu
zo dňa 4.12.2012, celý zákon bol schválený plénom Národnej rady Slovenskej republiky 4.12.2012
a zverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky bol 19.12.2012.
V praxi tým v priebehu zdaňovacieho obdobia zákonodarca zvýšil daňovú sadzbu podstatnej
časti daňovníkov (všetkým právnickým osobám, ktorých zdaňovacím obdobím bol hospodársky rok
a toto obdobie teda trvalo v deň účinnosti zmeny sadzby).
Uvedená zmena však mala navyše retroaktívny účinok, lebo v dôsledku uplatneného vzorca
sa zvýšená sadzba uplatnila nielen na transakcie uskutočnené po 31.12.2012, ale mala dopad aj na
zdanenie transakcii uskutočnených pred týmto dátumom.25 Zmena sadzby teda nebola s účinkom
TU a TERAZ, čo by pri analogickom uplatnení záverov nálezu PL. ÚS 38/2015 bolo v rozpore
s ústavou, bola uskutočnená s účinkom do minulosti na transakcie už uskutočnené. Úprava teda
vykazuje bezprostredné znaky pravej retroaktivity, ktorá je v zásade ústavne neprípustná per se.
Aj pri zohľadnení „mäkšieho“ pohľadu zo strany ÚS ČR, kedy by bolo (teoreticky) možné
uvažovať o takej zmene ako majúcej charakter nepravej retroaktivity, existuje niekoľko dôvodov, pre
ktoré by táto úprava aj tak nemala v teste ústavnosti obstáť. Tým hlavným je zjavná a ničím
neodôvodnená diskriminácia medzi daňovníkmi podľa toho, kto má aké zdaňovacie obdobie. 26
Analogicky je tu možné uplatniť práve závery nálezu ÚS ČR PL. ÚS 9/08, v zmysle ktorého
„[zákonodarca] nemôže odlišné hodnotenie právnych skutočností rozhodujúcich pre výpočet dane
a daňové zaťaženie založiť výlučne na tom, v akej účtovnej sústave vedie daňovník svoje
účtovníctvo“. Zjednodušene povedané, takého rozlíšenie zjavne napĺňa znaky svojvôle, čo
predstavuje neprípustný zásah aj v rámci modifikovaného testu proporcionality, resp. testu
racionality.
3.1

Ak pre ilustráciu uvažujeme o príklade obchodnej spoločnosti A, ktorej zdaňovacie obdobie je
kalendárny rok a spoločnosti B, ktorej zdaňovacie obdobie je hospodársky rok Február – Január a v
júni 2012 obidve spoločnosti zrealizujú čistý výnos vo výške 1 milión eur z jedinej operácie
(napríklad prevod akcií) – daňová povinnosť spoločnosti B by bola o 3.333,32 eur viac ako daňová
povinnosť spoločnosti A, resp. o 33 bázických bodov viac výlučne v dôsledku zdaňovacieho obdobia
posunutého o jeden kalendárny mesiac.
26 Hodná zreteľa je tu aj tá skutočnosť, že keď následne bola sadzba upravovaná smerom nadol
v ďalších obdobiach, ekvivalentná úprava v prospech daňovníkov so zdaňovacím obdobím
hospodárskeho roka už súčasťou týchto zmien nebola. Znevýhodnenie týchto daňovníkov sa tak
stalo trvalým.
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Napokon, je nutné podotknúť, že teoreticky by časť daňovníkov mohla zvrátiť retroaktívne
uplatnenie zvýšenej sadzby na ich základ dane, ak by prešli na zdaňovacie obdobie kalendárneho
roka s účinnosťou od 1.1.2013. S ohľadom na vtedy platnú úpravu v § 3 ods. 6 písm. b) zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov však taká zmena bola možná, iba ak
bola oznámená príslušnému daňovému úradu najmenej 15 dní pred zmenou účtovného (a teda aj
zdaňovacieho) obdobia. Túto možnosť daňovníci nemali už v čase vyhlásenia posudzovanej zmeny
(19.12.2012, t.j. 12 dní pred začiatkom kalendárneho roka) a ani v čase jej účinnosti (1.1.2013, t.j. 0
dní).27
Z vyššie uvedených dôvodov sme presvedčení, že diskutované prechodné ustanovenie
nemá šancu obstáť v posudzovaní ústavnej súladnosti v kontexte už skôr zhrnutých kritérií
stanovených ÚS SR a ÚS ČR. Navyše, strohá formulácia pripomínajúca matematický vzorec
a absencia akéhokoľvek zdôvodnenia predmetu a účelu tejto úpravy v odôvodnení poslaneckého
návrhu28 ani súdu neumožňuje ustanovenie vykladať ústavnekonformne v súlade s Ćlánkom 152
ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky (keďže ustanovenie zdanlivo nemá iný význam okrem toho
vyplývajúceho z gramatického výkladu).
Definícia príjmov z príležitostných činností
Zákonom č. 344/2017 Z. z. bol s účinnosťou od 1.1.2018 novelizovaný ZoDP a jednou zo
zmien bola úprava definície príjmu z príležitostnej činnosti podľa § 8 ods. 1 kde bola doplnená
formulácia „za príjem z príležitostnej činnosti podľa tohto ustanovenia sa nepovažuje príjem
dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je
právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami [z podnikania alebo inej samostatnej
zárobkovej činnosti], môže znížiť základ dane [...] o odmenu vyplatenú na základe dokladu
spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu“.29 Aj napriek výhradám k zvolenej forme úpravy a jej
účelnosti je v zásade možné konštatovať, že úprava má svoje racionálne prvky a teda ako celok ju
nie je možné označiť za ústavne problematickú.
Hodná pozornosti je však skutočnosť, že v dôvodovej správe zákonodarca uvádza, že
„[n]ávrhom zákona sa ustanovenie len legislatívne spresňuje a to spresnením definície príležitostnej
činnosti, za ktorú sa nepovažovalo a ani nepovažuje činnosť vykonávaná na základe zmluvného
vzťahu, kde úhrada za ňu znižuje základ dane podnikateľov“. S uvedeným tvrdením je možné
3.2

Už len ďalšie odtiene tejto téme pridáva skutočnosť, že za určitých okolností daňovníci možnosť
zmeny účtovného obdobia nemali vôbec, ak napríklad zmenili účtovné obdobie na hospodársky rok
v roku 2012 v čase, keď ešte ani neboli ohlásené plány na zvýšenie sadzby dane.
28 Navrhovatelia sa obmedzili na zduplikovanie textu navrhovanej normy a akékoľvek zdôvodnenie
účelu návrhu opomenuli.
29 Nad rámec témy je hodné poznamenať, že doplnené kritériá nepôsobia veľmi konzistentne
a nerešpektujú ani fundamenty súkromného práva.
Jednak je možné považovať za axiómu, že príjem je vyplácaný na základe zmluvného vzťahu
takmer vždy, kde daňovník vykonáva nejakú činnosť alebo nakladá s majetkom, keďže zmluva je
základným predpokladom takmer pre akýkoľvek presun hodnôt (nech už ide o dodanie tovaru alebo
poskytnutie služby, hoci aj príležitostné). Tento test je tak prakticky nadbytočný.
Rovnako nadbytočným je aj test existencie účtovného dokladu. Účtovným dokladom totiž môže byť
aj záznam vyhotovený vyplácajúcim daňovníkom o existencii ústnej zmluvy (v prípade platby
v hotovosti prípadne aj s potvrdením o jej prijatí). Jediným testom tak ostáva len to, či poskytnuté
plnenie predstavuje daňový výdavok v zmysle ZoDP, pričom ide o skutočnosť, ktorú si fyzická osoba
– príjemca príjmu, nemá ako overiť (N.B. norma znie „môže znížiť“, je teda úplne irelevantné, či si
ho v skutočnosti aj znížil, prípadne, či sa výslovne dohodol s príjemcom, že si ho nezníži).
Napokon sa zdajú byť diskutabilné aj ciele zákonodarcu, keďže „sankciou“ nie je obmedzenie
daňovej uznateľnosti výdavkov na strane vyplácajúcich subjektov, ani preklasifikovanie takých
príjmov pod (napríklad) príjmy zo závislej činnosti, ktoré by prípadne podliehali povinnosti zrážať
preddavky a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie. Dôsledkom je iba vyradenie takýchto
príjmov spod oslobodených príjmov, čo pri okruhu adresátov novej úpravy môže skôr vyústiť do
motivácie uvedené príjmy nepriznávať a teda do všeobecného poklesu daňovej morálky (Pozri
v tomto kontexte „efekt zdanenia hlúpych“ podľa BOHÁČ, R. a RADVAN, M. Vnímání daní, poplatků
a jiných obdobných peněžitých plnění ve světle jejich ústavních aspektů).
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úspešne polemizovať, keďže prakticky nie je možné v doterajšej doktríne dohľadať relevantný
argument, že by (i) zmluvný základ príležitostného príjmu vylučoval charakter určitej činnosti ako
príležitostnej; ani že by (ii) pozícia protistrany bola relevantná pre posúdenie určitej činnosti ako
príležitostnej.30
To potom znamená, že zákonodarca v skutočnosti sprísnil existujúcu úpravu a vyjadril
ambíciu uplatňovať nové sprísnené kritériá aj na transakcie, ktoré sa udiali pred účinnosťou
zákona.31
V kontexte judikatúry ÚS SR a ÚS ČR by však takýto výklad bol ústavne neprípustný, keďže
ambícia, aby uvedené (sprísnené) pravidlo pôsobilo do minulosti, nebola premietnutá do zákonného
ustanovenia a retroaktívne pôsobenie právnej normy nie je možné založiť výkladom.
Uvedená situácia je však riešiteľná pomerne pohodlne, keďže už z gramatického znenia
predmetného ustanovenia je možné dospieť k jeho ústavnekonformnému výkladu. Orgán aplikujúci
právo jednoducho bude uplatňovať (a vykladať) pravidlo účinné v čase, keď sa dotknuté transakcie
uskutočňovali. S ohľadom na vyššie uvedené sa tak zdá vylúčené, že by pri úprave účinnej pred
1.1.2018 došlo na aplikáciu testov (i) zmluvného základu; alebo (ii) daňovej uznateľnosti výdavku
zodpovedajúceho príjmu na strane osoby vyplácajúcej zodpovedajúci príjem. 32
Všeobecné pravidlo proti zneužitiu
Zákonom č. 435/2013 Z. z. bol s účinnosťou od 1.1.2014 novelizovaný zákon č. 563/2009
Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov ("Daňový poriadok") a bolo do
neho doplnené tzv. všeobecné pravidlo proti zneužitiu do § 3 ods. 6 v znení "[n]a právny úkon alebo
inú skutočnosť rozhodujúcu pre zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane, ktoré nemajú ekonomické
opodstatnenie a ktorých výsledkom je účelové obchádzanie daňovej povinnosti alebo získanie
takého daňového zvýhodnenia, na ktoré by inak nebol daňový subjekt oprávnený, alebo ktorých
výsledkom je účelové zníženie daňovej povinnosti, sa pri správe daní neprihliada."
Následne, zákonom č. 267/2017 Z. z. bolo znenie všeobecného pravidla proti zneužitiu
upravené na "[n]a právny úkon, viacero právnych úkonov alebo iné skutočnosti uskutočnené bez
riadneho podnikateľského dôvodu alebo iného dôvodu, ktorý odráža ekonomickú realitu, a ktorých
najmenej jedným z účelov je obchádzanie daňovej povinnosti alebo získanie takého daňového
zvýhodnenia, na ktoré by inak nebol daňový subjekt oprávnený, sa pri správe daní neprihliada."
Nie je ambíciou tohto článku dôkladne sa zaoberať charakteristikami predmetného pravidla.33
Je však relevantné, že tým, že ide o ustanovenie v procesnom predpise, správcovia dane môžu mať
ambíciu ho uplatňovať aj na skutočnosti, ktoré nastali pred dňom jeho účinnosti, t.j. pred 1.1.2014. 34
3.3

Samotná dôvodová správa uvádza príklad typickej príležitostnej činnosti ako „odvoz papiera do
zberu“, resp. „pokosenie trávy susedovi“ a zákonodarca sa pritom (napriek upozorneniu na problém
v rámci medzirezortného pripomienkového konania) nijako nezaoberal možnosťou, že (i) odkúpenie
zberového papiera je pre podnikateľa daňový výdavok a samotný úkon odovzdania zberového
papiera v zbernom dvore a prevzatie odplaty predstavuje reálnu zmluvu; a (ii) sused, ktorému
fyzická osoba pokosí trávu je podnikateľ.
31 Tejto ambícii zodpovedá aj obsah poradenstva určeného širokej verejnosti poskytovaného
Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky na zdaňovacie obdobie roku 2017, ktoré už zjavne
vychádza
z testov
založených
úpravou
účinnou
od
1.1.2018.
Pozri
bližšie:
https://podpora.financnasprava.sk/531581-Príjmy-z-príležitostných-činností
32 Pre úplnosť, nie je ambíciou tohto článku spochybniť argumentáciu postavenú na tom, že daný
príjem v skutočnosti spadal pod príjem zo závislej činnosti, prípadne príjem z podnikania alebo inej
samostatnej zárobkovej činnosti. Určite môžu existovať situácie, kde by s pomocou princípu prevahy
obsahu nad formou takúto rekvalifikáciu príjmu bolo možné uskutočniť.
33 Pre bližšiu diskusiu uvedeného pravidla pozri napríklad BONK, F. Zneužitie daňového práva v
slovenskej a rakúskej právnej úprave; ROMÁNOVÁ, A. The New Anti Abuse Rule in Slovak Tax
Law: Strengthening of the Legal Certainty?; prípadne aj HUBA, P., SÁBO, J., ŠTRKOLEC, M.
Medzinárodné daňové úniky a metódy ich predchádzania. Aj z názorov formulovaných v citovaných
dielach je možné usúdiť, že sumarizácia a kritické zhodnotenie dosiaľ publikovaných názorov na
použiteľnosť slovenského všeobecného pravidla proti zneužitiu si vyžaduje samostatnú publikáciu.
34 Na tento problém už dávnejšie upozornila MASÁROVÁ, Ľ. v Princíp zákazu retroaktivity a jeho
aplikácia v oblasti správy daní a napríklad odôvodnenie rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave,
30

36

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____
Len mierne odlišná situácia oproti tej v predchádzajúcej podkapitole je v tom, že uvedené
pravidlo je zdanlivo len procesným pravidlom, pričom v zásade teória uvádza, že "procesné
predpisy nie sú retroaktívne [keďže] upravujú iba procesné práva a povinnosti, ktoré sa realizujú až
po ich vyhlásení."35 Súčasne je však nutné podotknúť, že aj procesné pravidlá môžu mať de facto
hmotnoprávne dôsledky a to aj s účinkami do minulosti.36 Ich potenciálne retroaktívne účinky by tak
mali byť podrobené posudzovaniu rovnako, ako ustanovenia hmotnoprávne. K rovnakému záveru
dospel aj Najvyšší správny súd37 v Českej republike, ktorý pri posudzovaní procesného ustanovenia
stanovujúceho lehoty pre zánik práva dorubiť daň skonštatoval "ak má byť v dôsledku zmeny lehôt
zasiahnuté do hmotnoprávnej sféry – t.j. stanovenia daňovej povinnosti a vyberania dane, ide o
ustanovenie s hmotnoprávnymi účinkami." Takéto ustanovenie potom nie je možné aplikovať
spätne.
Je teda namieste uzavrieť, že hmotnoprávne účinky slovenského všeobecného pravidla proti
zneužitiu sa môžu pri jeho ústavnekonformnom výklade vzťahovať iba na skutočnosti, ktoré nastali
po 31.12.2013. Navyše, s ohľadom na to, že s účinnosťou od 1.1.2018 došlo k sprísneniu
uvedeného pravidla38, obdobné platí aj pre aplikáciu testov rôznej prísnosti. Ten prísnejší test bude
možné ústavnekonformne aplikovať iba na skutočnosti, ktoré nastali po 31.12.2017.
Bolo by nad rámec rozsahu tohto príspevku pokúšať sa nájsť uspokojujúci návod na to, ako
postupovať pri posudzovaní skutočností, ktoré nastali pred 31.12.2013 a vykazujú znaky
zneužívajúceho konania. Orgán aplikujúci právo by musel nepochybne vedieť odôvodniť, prečo
zvolil niektorý z testov identifikovaných doktrínou39. Ako možná cesta intepretácie sa napríklad zdá
uplatnenie konceptov Innentheorie40
Za postačujúci záver v tomto okamihu považujeme, že nie je ústavne prípustné uplatňovať
všeobecné pravidlo proti zneužitiu (a testy ním založené) na skutočnosti, ktoré nastali pred dňom
jeho účinnosti (t.j. pred 1.1.2014, resp. 1.1.2018).
ZÁVER
Ukazuje sa, že prístup ÚS SR a ÚS ČR vo vzťahu k posudzovaniu retroaktivity daňových
predpisov sa zdá takmer identický. Ich metodológia pri ústavnom prieskume daní už je v tomto
okamihu ustálená a je tiež zjavné, že ÚS SR sa otvorene inšpiruje závermi ÚS ČR.
ÚS SR aj ÚS ČR zhodne uplatňujú pri otázke daní test racionality namiesto testu
proporcionality. Oba zhodne rozlišujú medzi pravou retroaktivitou a nepravou retroaktivitou, pričom
uvedené rozlíšenie má podstatné implikácie pre posúdenie ústavnosti retroaktívneho pôsobenia
normy v individuálnom prípade. ÚS ČR vo svojej rozhodovacej praxi síce naznačil, že za zmysluplný
považuje aj koncept zdaňovacích období, súčasne však stanovil ďalšie kritériá, podľa ktorých by
prípadná úprava pravidiel počas zdaňovacieho obdobia s účinkom na celé zdaňovacie obdobie
4

sp. zn. 6S/34/2016 tento predpoklad tiež potvrdzuje, keďže je z neho zrejmé, že správca dane na
dané pravidlo odkazoval, hoci posudzoval skutočnosti z roku 2003. Z iných dôvodov je zaujímavé aj
samotné rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave a zaslúži si pozornosť aj výraznú kritiku z dôvodu
nezohľadnenia niektorých ťažiskových konceptov. Bližšie k tejto téme pozri KAČALJAK, M. –
KORONCZIOVÁ, A. Zneužitie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia – Slovensko.
35 Pozri bližšie MASÁROVÁ, Ľ. Princíp zákazu retroaktivity a jeho aplikácia v oblasti správy daní
36 Napríklad ak zmenou procesného predpisu bude vylúčená prípustnosť dôkazu o určitej
skutočnosti (napríklad o určitom daňovom výdavku), de facto tým dôjde aj k spätnému neuznaniu
danej skutočnosti z hmotnoprávneho hľadiska. Práva a povinnosti vyplývajúce z hmotného práva
tak ostanú iba v iluzórnej rovine, keďže bude vylúčená možnosť ich riadneho uplatnenia v
zodpovedajúcom procese.
37 Rozsudok Najvyššieho správneho súdu č.j. 5 Afs 28/2003 - 69
38 Tzv. test "hlavného účelu" bol nahradený testom "jedného z (hlavných) účelov".
39 Treba zobrať do úvahy, že aj napríklad Súdny dvor Európskej únie, ktorý slúžil ako zdroj
inšpirácie pre Najvyšší správny súd v Českej republike, v rôznych obdobiach a na rôzne dane
uplatňoval rôzne testy. Pozri bližšie SEILER, M. GAARs and Judicial Anti-Avoidance in Germany,
the UK and the EU.
40 Pozri bližšie napríklad BONK, F. Zneužitie daňového práva v slovenskej a rakúskej právnej
úprave alebo KAMÍNKOVÁ, P., SEILER, M.: Abuse of Tax Law

37

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____
neobstála v teste ústavnosti, aj keď by nebola vyhodnotená ako pravo retroaktívna (a teda
neprípustná per se). Prístup ÚS SR a ÚS ČR sa v tomto teda v praxi tiež zdá porovnateľný.
Napokon, aj ÚS SR aj ÚS ČR zhodne a konštantne judikujú, že retroaktívne pôsobenie
právnej normy je možné založiť iba pozitívnym intertemporálnym ustanovením. Nie je možné ho
založiť výkladom pri absencii takéhoto ustanovenia.
S ohľadom na vyššie uvedené boli preskúmané tri situácie v slovenskom daňovom práve,
ktoré by mohli mať potenciálne retroaktívne dopady. Dospeli sme k záveru, že v prípade aplikácie
pozmenenej definície príležitostnej činnosti (§ 8 ods. 1 ZoDP) a uplatnenia všeobecného pravidla
proti zneužitiu (§ 3 ods. 6 Daňového poriadku) je možné sa ústavne neprípustnému retroaktívnemu
účinku pohodlne vyhnúť ústavnekonformným výkladom. Orgány aplikácie pri ústavnekonformnom
výklade jednoducho nebudú môcť aplikovať predmetné (sprísnené) pravidlá na skutočnosti, ktoré
nastali pred ich účinnosťou.
Pri prechodnom ustanovení § 52t ods. 10 ZoDP, ktoré založilo zvýšenie sadzby dane na
prebiehajúce zdaňovacie obdobie (ktorým je hospodársky rok) je však zjavné, že existuje niekoľko
dôvodov, pre ktoré by uvedené ustanovenie neprešlo testovaním ústavnosti. Legislatívna
konštrukcia daného ustanovenia a absencia akéhokoľvek predmetu alebo účelu v odôvodnení
návrhu navyše neumožňuje jeho ústavnekonformný výklad. Jedinou cestou sa tak zdá jeho
zrušenie, ideálne po riadnom posúdení ÚS SR.
Použitá literatúra:
BONK, F. Zneužitie daňového práva v slovenskej a rakúskej právnej úprave In. POPOVIČ, Adrián;
BOHÁČ, R. – RADVAN, M. Vnímání daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění ve světle
jejich ústavních aspektů. Bulletin komory daňových poradců České republiky, Praha: Komora
daňových poradců České republiky, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 36-39. ISSN 1211-9946.
BOUDA, P. Retroaktivita a předvídatelnost práva. In: COFOLA 2011: the Conference Proceedings.
2011.
DOBROVIČOVÁ, G. – ŠTRKOLEC, M. Constitutional limits of tax rules retroactivity In: Prawo
finansowe wobec wyzwaň XXI wieku. Warszawa : CeDeWu, 2015. ISBN 9788375567373.
GRIBNAU, H. - PAUWELS, M. Retroactivity of Tax Legislation. EATLP International Tax Series,
2013, 9.
HARVÁNEK, J. a kol.: Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeňek, 2008
HUBA, P., SÁBO, J., ŠTRKOLEC, M. Medzinárodné daňové úniky a metódy ich predchádzania.
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016
KAČALJAK, M. – KORONCZIOVÁ, A. Zneužitie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia –
Slovensko. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2018,1.
KAMÍNKOVÁ, P., SEILER, M.: Abuse of Tax Law. In POTACS, M., TICHÝ, L. Abuse of Law, Praha:
Univerzita Karlova v Prahe, 2017
KNAPP, V.: Teorie práva. I. vydání. Praha, C. H. Beck 1995
KOUKAL, P. Předvídatelnost, retroaktivita a zpětné působení práva. Pravnik, 2016, 155.3.
MASÁROVÁ, Ľ.: Princíp zákazu retroaktivity a jeho aplikácia v oblasti správy daní, In.: Bulletin
slovenskej advokácie, 5/2014, s. 20 a nasl.
PETRLÍK, D.: Retroaktivita právních předpisu v komunitárním právu s přihlednutím k právu
českému, německému a francouzskému. Praha, Linde, 2005
RADVAN, M. The Influence of Constitutional Court´s and Highest Administrative Court´s Findings
on Interpretation of Tax Institutes. Jurisprudencija, Vilnius: Baltios kopija, 2009, roč. 2009 (116), č.
2, s. 187-200. ISSN 1392-6195.
ROMÁNOVÁ, A. The New Anti Abuse Rule in Slovak Tax Law: Strengthening of the Legal
Certainty? In System of financial law (System of tax law), Brno: Masaryk University, 2015.
ROMÁNOVÁ, A. - STRAKOVÁ, I. Zneužitie a iné formy obchádzania práva. 2016
SEILER, M. GAARs and Judicial Anti-Avoidance in Germany, the UK and the EU. Linde, 2016.
ŠIMÁČKOVÁ, K. Retroaktivita z pohledu ústavního práva. In: Dny veřejného práva, sborník z
mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita. 2007. p. 151-167.
VOJÍŘ, P. Právní pojem retroaktivity. In: Sborník z konference Dny práva–2008–Days of law. Brno:
Masarykova univerzita. 2008. p. 1342-1376.
Nález ÚS SR PL. ÚS 5/2012, zverejnené v Zbierke nálezov a uznesení ÚS SR pod č. 1/2014
Nález ÚS SR PL: ÚS 14/2014, zverejnené v Zbierke nálezov a uznesení ÚS SR pod č. 4/2015

38

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____
Nález US ČR PL. ÚS 7/03
Nález US ČR PL. ÚS 24/07
Nález US ČR PL. ÚS 1/08
Nález US ČR PL. ÚS 83/06.
Nález ÚS SR I. ÚS 238/04
Nález Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky PL. ÚS 78/92
Nález ÚS ČR PL. ÚS 33/01
Nález ÚS SR PL. ÚS 9/2014
Nález ÚS ČR PL. ÚS 9/08.
Nález ÚS SR PL. ÚS 38/2015
Rozsudok Najvyššieho správneho súdu č.j. 5 Afs 28/2003 – 69
Rozsudok Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 6S/34/2016
Kontaktné údaje:
JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.
Matej.kacaljak@flaw.uniba.sk
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Šafárikovo nám. 6
810 00 Bratislava
Slovenská republika

39

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____

SADZBA DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ VO SVETE JUDIKATÚRY
ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY1
Maroš Katkovčin
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: The paper is dedicad to the analysis of the legal regulation of the real estate tax rate in
the Act No. 582/2004 Coll. on Local Taxes and Local Fee for Municipal Waste and Minor
Construction Waste, as amended, as one of the obligatory elements of the real estate tax, in
connection with multiple amendments of the pertinent legislation and its constitutionality in the
context of the case law of the Constitutional Court of the Slovak Republic. The aim of this paper is
also to point out the broader context of the concept of the real estate tax as well as the local taxes
and evaluate the legal basis of their imposition.
Abstrakt: Tento príspevok sa zaoberá analýzou právnej úpravy sadzby dane z nehnuteľností
v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších prepisov, ako jednej z obligatórnych náležitostí dane
z nehnuteľností, a to v súvislosti s viacnásobnou novelizáciou predmetnej právnej úpravy a jej
ústavnosti v kontexte judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky. Cieľom tohto príspevku je
taktiež poukázať na širšie súvislosti konceptu dane z nehnuteľností ako aj miestnych daní ako
takých a zhodnotiť právny základ ich ukladania.
Key words: local taxes tax rate, real estate tax, generally binding regulation of the municipality, Act
on Local Taxes
Kľúčové slová: miestne dane, sadzba dane, daň z nehnuteľností, všeobecne záväzné nariadenie
obce, zákon o miestnych daniach
ÚVOD
Daň z nehnuteľností, ako spoločné legálne označenie dane z pozemkov, dane zo stavieb
a dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej na účely tohto príspevku aj len
spoločne ako „daň z nehnuteľností“), predstavuje fakultatívnu miestnu daň,2 ktorú môžu ukladať
obce v zmysle a na základe podmienok ustanovených v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o miestnych daniach“). Obce pri rozhodovaní o miestnych daniach
konajú v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti demonštratívne vymedzenej v ustanovení § 4 ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o obecnom zriadení“).3 Pod rozhodovaním o miestnych daniach možno podľa nášho názoru
rozumieť aj ich ukladanie formou normatívneho správneho aktu, všeobecne záväzného nariadenia
1

Článok bol spracovaný ako výstup v rámci riešenia projektu VEGA 1/0440/17 s názvom
„Inovatívne formy tvorby peňažných fondov a ich prevodov“.
2 Fakultatívnosť ukladania dane z nehnuteľností zo strany obcí vyplýva z ustanovenia § 2 ods. 1
písm. a) Zákona o miestnych daniach, v zmysle ktorého „Miestnymi daňami, ktoré môže ukladať
obec, sú: a) daň z nehnuteľností.“
3 Pre úplnosť na tomto mieste uvádzame, že aj v prípade, ak by rozhodovanie o miestnych daniach
nebolo výslovne uvedené v ustanovení § 4 ods. 3 Zákona o obecnom zriadení ako súčasť
samosprávnej pôsobnosti obcí, nakoľko žiaden zákon pri úprave pôsobnosti obcí neustanovuje, že
ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy by sa rozhodovanie o miestnych daniach v súlade
s interpretačným pravidlom ustanoveným v ustanovení § 4 ods. 4 Zákona o obecnom zriadení
považovalo za výkon samosprávnej pôsobnosti obce.
1
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obce podľa ustanovenia § 6 Zákona o obecnom zriadení,4 a nielen prípadné rozhodovanie
v konkrétnom (individuálnom) prípade v rámci procesu správy miestnych daní.
Miestne dane ako finančno-právny inštitút však nemožno vnímať výlučne izolovane v zmysle
právnom, no pri ich analýze je nevyhnutné komplexne uvažovať aj o ich širších predovšetkým
ekonomických ale aj sociálno-politických súvislostiach. Ekonomickú determinovanosť miestnych
dani možno vnímať z dvoch odlišných perspektív. Z pohľadu subjektu dane ekonomický rozmer
miestnych daní spočíva predovšetkým v tom, že rovnako ako ktorékoľvek iné dane aj miestne dane
predstavujú povinnú platbu odčerpávajúcu disponibilné zdroje subjektu dane, ktoré by eventuálne
subjekt dane mohol alternatívne využiť iným spôsobom.5 Z hľadiska obce, ako subjektu, ktorý má
v zmysle Zákona o miestnych daniach právo miestne dane ukladať, ekonomický záujem na uložení
miestnych daní spočíva v skutočnosti, že výnos z miestnych daní predstavuje príjem rozpočtu obce
v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V nadväznosti na vyššie uvedené sme si za cieľ tohto príspevku stanovili rozanalyzovať
právnu úpravu a koncept dane z nehnuteľností a poukázať na vývoj právnej úpravy jednej
z obligatórnych náležitostí dane z nehnuteľností, a to sadzby dane z nehnuteľností, nakoľko spôsob
jej stanovenia v Zákone o miestnych daniach prešiel podľa nášho názoru v pomerne krátkych
časových intervaloch viacerými zmenami, v nadväznosti na čo sa stal aj predmetom súdneho
prieskumu zo strany Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd SR“) v konaní
podľa článku 125 ods. 1 písm. a) zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v platnom
znení (ďalej len „Ústava SR“).
2

KONCEPT A PRÁVNA ÚPRAVA DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Daň z nehnuteľností sa stala s účinnosťou od 1. 11. 2004 súčasťou Zákona o miestnych
daniach ako jedna z fakultatívnych miestnych, nakoľko Zákon o miestnych daniach okrem iného6
zrušil a nahradil aj zákon č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, ktorý
do účinnosti Zákona o miestnych daniach daň z nehnuteľností komplexne upravoval. Prijatie Zákona
o miestnych daniach a zmena štruktúry miestnych daní po roku 2004 vychádza z konceptu fiškálnej
decentralizácie,7 ktorá je založená na posilnení finančnej nezávislosti a zodpovednosti územnej
samosprávy, a to predovšetkým vo forme miestnych daní.8
Daň z nehnuteľností patrí z hľadiska kategorizácie daní medzi dane majetkové a reálne (t. j.
povinnosť jej úhrady vzniká na základe vlastníckeho, nájomného alebo správcovského vzťahu
k nehnuteľnosti, bez ohľadu na to, či vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti má dostatočný
príjem na jej úhradu).9
Napriek tomu, že daň z nehnuteľností je obcami ukladaná fakultatívne, obce majú v zmysle
vyššie uvedeného zdôvodnenia ekonomickej determinácie ukladania miestnych daní záujem na
uložení dane z nehnuteľností, nakoľko vďaka nej majú možnosť získať dodatočné daňové príjmy do

VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné (Všeobecná časť). s. 197.
Samotná motivácia subjektov dane akékoľvek dane dobrovoľne platiť a nepodnikať kroky
k obchádzaniu uložených daňových povinností (či už postupom de lege artis alebo postupom in
contra legem) je podľa nášho názoru determinovaná predovšetkým samotnou daňovou kultúrou
subjektov dane ako aj úrovňou konkrétnych verejných služieb a statkov, ktoré subjekt ukladajúci
konkrétnu daň (či už ide o štát alebo subjekt územnej samosprávy) subjektu dane poskytuje.
6 Zákon o miestnych daniach okrem zákona č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení
neskorších predpisov zrušil a nahradil aj zákon č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov a zákon č. 87/2014 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov.
7
K fiškálnej decentralizácii bližšie pozri: SEDLÁKOVÁ, S. Trendy v získavaní príjmov do rozpočtov
obcí na Slovensku. s. 140-146.; ŽÁRSKA, E., KOZOVSKÝ, D. Teoretické a praktické aspekty
fiškálnej decentralizácie. 126 s
8 SIDAK, M., DURAČINSKÁ, M. a kol. Finančné právo. s. 237.
9 BABČÁK, V. Daňové právo na Slovensku. s. 355.
4
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svojich rozpočtov.10 Z pohľadu obce identifikujeme základné výhody uloženia dane
z nehnuteľností oproti ostatným miestnym daniam predovšetkým v tom, že subjekt dane sa dani
z nehnuteľnosti v podstate nevie vyhnúť (nakoľko neprichádza do úvahy nejaké „premiestnenie“
nehnuteľnosti do katastrálneho územia inej obce, ktorá by z pohľadu subjektu dane stanovovala
výhodnejšie podmienky dane z nehnuteľností),11 vo väčšine prípadov je subjekt dane jednoducho
identifikovateľný12 a obec vie pomerne presne vopred stanoviť plánovaný výnos z výberu dane
z nehnuteľností, nakoľko obec jednak stanovuje výšku sadzby dane nehnuteľnosti pre jednotlivé
druhy nehnuteľností a má aj prehľad o všetkých nehnuteľnostiach, ktoré sa nachádzajú
v katastrálnom území obce a sú predmetom dane z nehnuteľností.
Pre úplnosť predstavenia konceptu dane z nehnuteľností považujeme na tomto mieste
z hľadiska vymedzeného účelu tohto príspevku za potrebné v krátkosti bližšie adresovať otázku
právneho základu ukladania daní vo všeobecnosti, ako aj následne právny základ ukladania dane
z nehnuteľností, ako jednej z miestnych daní.
Právny základ ukladania daní
Dôležitosť postavenia a funkcií daní v právnom systéme každého právneho štátu, Slovenskú
republiku (ďalej len „SR“) nevynímajúc, zvýrazňuje skutočnosť, že právnym základom ukladania
daní je samotná Ústava SR. V rámci ustanovení tretej hlavy prvého oddielu Ústavy SR
(Hospodárstvo Slovenskej republiky) sa v článku 59 ods. 2 Ústavy SR sa výslovne ustanovuje, že
dane a poplatky možno ukladať:
2.1

a) zákonom alebo
b) na základe zákona.
Ustanovenie citovaného článku Ústavy SR je vyjadrením princípu zákonnosti ukladania
daní a poplatkov.13 Účelom tohto ustanovenia Ústavy SR je súčasne vylúčenie svojvôle pri
zavádzaní daní a poplatkov.14
Právny základ ukladania dane z nehnuteľností
Možnosť pre obce uložiť daň z nehnuteľností vyplýva z ustanovenia § 2 ods. 1 Zákona
o miestnych daniach. Daň z nehnuteľností je následne obcou ukladaná na základe Zákona
o miestnych daniach, a to formou všeobecne záväzného nariadenia obce, t. j. podzákonným
všeobecne záväzným právnym predpisom nižšej právnej sily vydaným na základe zákona. Na
základe uvedeného možno prijať záver, že daň z nehnuteľností je obcou ukladaná v súlade
s článkom 59 ods. 2 Ústavy SR, a teda že je ukladaná v súlade s princípom zákonnosti
ukladania daní a poplatkov. V tejto súvislosti sa však naskytá otázka, že či v intenciách Ústavy SR
na základe zákona, t. j. podzákonným všeobecne záväzným právnym predpisov, môžu byť
upravené aj obligatórne náležitosti ukladanej dane, napríklad sadzba dane, alebo na základe
zákona je možné výlučne uložiť dať s atribútmi, ktoré stanovuje jednoznačne samotný zákon, na
základe ktorého je príslušná daň ukladaná. V konkrétnom prípade dane z nehnuteľností možno
uvedenú otázku z hľadiska sadzby dane z nehnuteľností interpretovať v tom zmysle, že či sadzba
dane z nehnuteľností pri rešpektovaní ústavného princípu zákonnosti ukladania daní a poplatkov
2.2

Ku dňu odovzdania tohto príspevku (t. j. ku dňu 22. 2. 2018) nemáme vedomosť o žiadnej obci na
území Slovenskej republiky, ktorá by daň z nehnuteľností svojím všeobecným záväzným
nariadením na svojom území neuložila.
11 De facto „vyhnutie“ sa plateniu dane z nehnuteľnosti by z pohľadu subjektu dane nastalo
v prípade predaja nehnuteľnosti v katastrálnom území obce, ktorá svojím všeobecne záväzným
nariadením stanovila relatívne vyššiu sadzbu dane z nehnuteľností, no v danom prípade sa situácia
z pohľadu príjmu obce z výberu dane z nehnuteľností nezmení, nakoľko daň z nehnuteľností by jej
uhradil nový vlastník nehnuteľnosti, na ktorého pôvodný vlastník predmetnú nehnuteľnosť previedol)
12 Subjektom dane je vo väčšine prípadov vlastník nehnuteľností, ktorého je možné jednoznačne
identifikovať na základe údajov zapísaných v katastri nehnuteľností.
13 BABČÁK, V. K otázke existencie a možnostiam ukladať miestne dane. s. 1327.
14 DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky. Veľký komentár. s. 450.
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môže byť upravená vo všeobecne záväznom nariadení obce, ktorým obec daň z nehnuteľností
ukladá. V tejto súvislosti Čič uvádza, že „výška dane, spôsob jej ukladania, postup pri vyberaní
a rad ďalších právne významných otázok môže podliehať úprave inými ústavnými normami, ale nie
je súčasťou právnej úpravy podľa čl. 59.“15
Aj podľa nášho názoru následne možno a contrario usudzovať že článok 59 Ústavy SR sa
týka výlučne ukladania daní a poplatkov a nie aj stanovovania ich ďalších náležitostí. Následne
možno prijať záver, že v prípade, ak zákonodarca v rámci zákona, na základe ktorého sa
podzákonným všeobecne záväzným právnym predpisom daň alebo poplatok ukladá, vymedzí
presné limity pre stanovenie ďalších náležitosti dane (napr. sadzby dane alebo podmienok pre
stanovenie oslobodenia od dane), je v súlade s Ústavou SR a princípom zákonnosti stanovenia daní
a poplatkov, ak popri uložení dane alebo poplatku na základe všeobecne záväzného podzákonného
predpisu, subjekt, ktorý predmetnú daň alebo poplatok ukladá, súčasne v rámci zákonom
ustanovených limitov upraví ďalšie náležitosti ukladanej dane alebo poplatku. Ten istý záver
následne možno prijať aj pri ukladaní dane z nehnuteľností obcou vo forme všeobecne záväzného
nariadenia prijatého na základe Zákona o miestnych daniach za podmienok a v rámci limitov
ustanovených v Zákone o miestnych daniach.
3

SADZBA DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ V ZÁKONE O MIESTNYCH DANIACH

V tejto časti príspevku sa v nadväznosti na predstavenie právneho základu ukladania daní
(vrátane dane z nehnuteľností) budeme špecificky venovať sadzbe dani z nehnuteľností, ako jednej
z jej obligatórnych náležitostí, ktorú je v rámci limitov ustanovených v Zákone o miestnych daniach
obec svojím všeobecne záväzným nariadením oprávnená stanoviť, a to za účelom zohľadnenia
špecifických podmienok konkrétnej obce. Zákonné limity úpravy sadzby dane z nehnuteľností sa
však postupom času menili, pričom potreba novelizácie predmetných ustanovení Zákona
o miestnych daniach bola vyvolaná potrebou zabezpečiť súladnosť predmetnej právnej úpravy
s Ústavou SR, čo konštatuje na viacerých miestach aj sám zákonodarca v dôvodových správach
k novelám Zákona o miestnych daniach.
Úvodom je potrebné poukázať na skutočnosť, že obce získali právomoc svojím všeobecne
záväzným nariadením v rámci Zákonom o miestnych daniach stanovených limitov upraviť výšku
sadzby dane z nehnuteľností až od nadobudnutia účinnosti Zákona o miestnych daniach, t. j. odo
dňa 1. 11. 2004. Do účinnosti Zákona o miestnych daniach obce takúto právomoc nemali a sadzba
dane bola pevne stanovená priamo v zákone, bez možnosti jej úpravy zo strany obce.
Babčák v tejto súvislosti uvádza, že prostredníctvom stanovenia rozpätia sadzby dane
z nehnuteľností a nie jej pevnej výšky sa vytvára priestor na zvýšenie a stabilizáciu vlastných
finančných zdrojov obce nevyhnutných na zabezpečenie úloh, ktoré obec v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov plní.16 V tejto súvislosti si však dovolíme v určitom zmysle nesúhlasiť
s vyššie uvádzaným tvrdením, nakoľko obce samotné, ako vyplýva z právnej a ekonomickej analýzy
nižšie, zvyknú využívať priestor na prispôsobovanie sadzby dane za účelom zvýšenia vlastných
finančných príjmov pomerne oportunisticky, pričom je ale otázne, či sa zvýšenie finančných príjmov
následne prejaví aj vo forme zvýšenia úrovne poskytovaných verejných statkov a verejných služieb
pre subjekty dane.
V tejto kapitole príspevku predstavíme vývoj právnej úpravy zákonných limitov ustanovených
pre obce v Zákone o miestnych daniach pri úprave výšky sadzby dane z nehnuteľností a grafickú
kvantitatívnu analýzu vývoja priemernej výšky sadzby dane z nehnuteľností v období 2004 – 2018.
Vývoj právnej úpravy sadzby dane z nehnuteľností
Zákon o miestnych daniach pri úprave sadzby dane z nehnuteľností vychádza z koncepcie,
že zákonodarca priamo v Zákone o miestnych daniach ustanovuje základnú sadzba dane
z nehnuteľností, ktorú následne obec môže vo svojom všeobecne záväznom nariadení zvýšiť alebo
znížiť podľa miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej časti.17
3.1

ČIČ, M. a kol. Komentár k Ústave Slovenskej republiky. s. 429.
BABČÁK, V. Daňové právo na Slovensku. s. 355.
17 Základná sadzba dane z pozemkov je ustanovená v ustanovení § 8 ods. 1 Zákona o miestnych
daniach a zákonné limity jej úpravy obcou sú ustanovené v ustanovení § 8 ods. 2 Zákona
15
16
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Pre ilustráciu a z hľadiska naplnenia účelu tohto príspevku na tomto mieste predložíme
analýzu vývoja právnej úpravy ustanovenia § 8 ods. 2 Zákona o miestnych daniach18 týkajúceho sa
zákonných limitov úpravy sadzby dane z pozemkov zo strany obce, ako jednej z daní patriacich
medzi dane z nehnuteľností v zmysle Zákona o miestnych daniach. Na tomto mieste však môžeme
súčasne pre úplnosť konštatovať, že obdobný vývoj právnej úpravy zaznamenalo aj ustanovenie
§ 12 ods. 2 a § 16 ods. 2 Zákona o miestnych daniach upravujúce zákonné limity obce pre úpravu
sadzby dane zo stavieb a dane z bytov. Výsledky našej historickej komparatívnej analýzy
predkladáme v Tabuľke 1 nižšie.

Časové obdobie

Novela Zákona
o miestnych
daniach

1. 11. 2004 – 30. 12. 2005

vyhlásené
znenie

1. 12. 2005 – 28. 2. 2011

517/2005 Z. z.

1. 3. 2011 – 14. 10. 2014

527/2010 Z. z.

Zákonný limit úpravy sadzby
dane
z pozemkov
podľa
ustanovenia § 8 ods. 2 Zákona
o miestnych daniach
Správca dane môže všeobecne
záväzným
nariadením
podľa
miestnych podmienok v obci alebo
jej jednotlivej časti určiť sadzby
dane rôzne pre jednotlivé druhy
pozemkov podľa § 6 ods. 1 alebo
pre jednotlivé katastrálne územia
bez ustanovenia maximálnej
hornej hranice.
Ročná sadzba dane z pozemkov
určená
pre
jednotlivé
druhy
pozemkov podľa § 6 ods. 1 alebo
pre jednotlivé katastrálne územia
nesmie presiahnuť 20-násobok
najnižšej ročnej sadzby dane z
pozemkov určenej správcom
dane vo všeobecne záväznom
nariadení.
Ročná sadzba dane z pozemkov
určená
pre
jednotlivé
druhy
pozemkov podľa § 6 ods. 1 alebo
pre jednotlivé katastrálne územia

o miestnych daniach; základná sadzba dane zo stavieb je ustanovená v ustanovení § 12 ods. 1
Zákona o miestnych daniach a zákonné limity jej úpravy obcou sú ustanovené v ustanovení § 12
ods. 2 Zákona o miestnych daniach; základná sadzba dane z bytov je ustanovená v ustanovení
§ 16 ods. 1 Zákona o miestnych daniach a zákonné limity jej úpravy obcou sú ustanovené
v ustanovení § 16 ods. 2 Zákona o miestnych daniach.
18 Znenie ustanovenia § 8 ods. 2 Zákona o miestnych daniach účinné ku dňu odovzdania tohto
príspevku (t. j. ku dňu 22. 2. 2018): „Ročnú sadzbu dane z pozemkov podľa odseku 1 môže správca
dane všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej
časti alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára
príslušného zdaňovacieho obdobia. Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením podľa
miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území
ustanoviť ročné sadzby dane rôzne pre jednotlivé skupiny pozemkov podľa § 6 ods. 1. Takto
ustanovená ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. a) nesmie
presiahnuť 5-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov podľa odseku 1, ročná sadzba dane
z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. d) nesmie presiahnuť 10-násobok ročnej
sadzby dane z pozemkov podľa odseku 1 a ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky
podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) nesmie presiahnuť 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane
z pozemkov ustanovenej správcom dane pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) vo
všeobecne záväznom nariadení. Ročná sadzba dane za pozemky funkčne spojené so stavbou
jadrového zariadenia nesmie presiahnuť 100-násobok ročnej sadzby dane podľa odseku 1.“
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nesmie presiahnuť 5-násobok
najnižšej ročnej sadzby dane z
pozemkov určenej správcom
dane vo všeobecne záväznom
nariadení.
Ročná sadzba dane z pozemkov
určená pre pozemky podľa § 6 ods.
1 písm. a) a d) nesmie presiahnuť
5-násobok ročnej sadzby dane z
pozemkov podľa odseku 1 a
ročná sadzba dane z pozemkov
pre pozemky podľa § 6 ods. 1
15. 10. 2014 – 30. 11. 2014
268/2014 Z. z.
písm. b), c) a e) nesmie presiahnuť
5-násobok
najnižšej
ročnej
sadzby
dane
z
pozemkov
ustanovenej správcom dane pre
pozemky podľa § 6 ods. 1 písm.
b), c) a e) vo všeobecne
záväznom nariadení.
Ročná sadzba dane z pozemkov
určená pre pozemky podľa § 6 ods.
1 písm. a) nesmie presiahnuť 5násobok ročnej sadzby dane z
pozemkov podľa odseku 1, ročná
sadzba dane z pozemkov pre
pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. d)
nesmie presiahnuť 10-násobok
ročnej sadzby dane z pozemkov
1. 12. 2014 - súčasnosť
333/2014 Z. z.
podľa odseku 1 a ročná sadzba
dane z pozemkov pre pozemky
podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e)
nesmie presiahnuť 5-násobok
najnižšej ročnej sadzby dane z
pozemkov
ustanovenej
správcom dane pre pozemky
podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e)
vo
všeobecne
záväznom
nariadení.
Tabuľka 1: Vývoj právnej úpravy zákonného limitu sadzby dane z pozemkov podľa
ustanovenia § 8 ods. 2 Zákona o miestnych daniach (zdroj: vlastné spracovanie)
Z vyššie uvedeného možno vyvodiť nasledovné charakteristické znaky vývoja zákonného
limitu pre určovanie výšky sadzby dane z nehnuteľností zo strany obce počas obdobia účinnosti
Zákona o miestnych daniach:






prechod od absencie zákonného limitu pre určenie výšky sadzby dane
z nehnuteľností k stanoveniu maximálnej výšky sadzby dane z nehnuteľností
zvyšovanie určitosti stanovenia maximálnej výšky sadzby dane z nehnuteľností
(od viazania maximálnej výšky sadzby dane z nehnuteľností na násobky najnižšej
sadzby dane z nehnuteľností určenej obcou vo všeobecne záväznom nariadení
k násobkom Zákonom o miestnych daniach určenej sadzby dane z nehnuteľností)
postupné absolútne znižovanie maximálnej výšky sadzby dane z nehnuteľností
stratifikácia pravidiel pre stanovenie maximálnej výšky sadzby dane
z nehnuteľností podľa druhov pozemkov resp. stavieb
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Už len skutočnosť, že k zmene predmetných ustanovení Zákona o miestnych daniach došlo
počas viac ako 13 ročnej účinnosti Zákona o miestnych daniach už dokonca 5-krát, nasvedčuje
o pomerne vysokej problematickosti a nepresnosti predmetnej právnej úpravy.
Uvedené tvrdenie jasne demonštruje aj skutočnosť, že ustanovenia Zákona o miestnych
daniach stanovujúce zákonné limity pre určovanie výšky sadzby dane z nehnuteľností zo strany
obce vo všeobecne záväznom nariadení boli predmetom súdneho prieskumu zo strany Ústavného
súdu SR v konaní o vyslovenie nesúladu predmetných ustanovení Zákona o miestnych daniach
s Ústavou SR, a to na základe návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zo
dňa 9. 3. 2012, t. j. v čase, kedy bol zákonný limit výšky sadzby dane z nehnuteľností viazaný na
výšku najnižšej ročnej sadzby dane z nehnuteľností ustanovenej obcou vo všeobecne záväznom
nariadení. Jeden zo zásadných argumentov navrhovateľa nasvedčujúci protiústavnosti napádaných
ustanovení Zákona o miestnych daniach spočíval v tom, že obec nie je aj napriek ustanoveniu
zákonných limitov v Zákone o miestnych de facto zákonom limitovaná vo vzťahu k určeniu
maximálnej výšky sadzby dane z nehnuteľností, nakoľko maximálna výška sadzby dane
z nehnuteľností sa odvíja od minimálnej sadzby dane z nehnuteľností, ktorú určuje samotná obec,
a teda tým môže obec aj nepriamo určiť, aký vysoký bude zákonný limit sadzby dane
z nehnuteľností v zmysle Zákona o miestnych daniach. Ústavný súd SR rozhodol o predmetnom
návrhu nálezom,19 ktorým návrhu nevyhovel, a teda judikoval, že predmetná právna úprava
Zákona o miestnych daniach je v súlade s Ústavou SR. Ústavný súd SR v odôvodnení nálezu
uviedol, že „pri svojom rozhodovaní zohľadňuje skutočnosť, že ročná sadzba akejkoľvek dane
(štátnej či miestnej) patrí k podstatným zložkám jej náležitostí. To však podľa názoru Ústavného
súdu SR mechanicky nepredurčuje, že maximálna ročná sadzba akejkoľvek miestnej dane musí byť
ustanovená priamo zákonom. Posúdenie tejto otázky patrí podľa názoru Ústavného súdu SR do
sféry uváženia zákonodarcu, do ktorej by mohol prípadne zasiahnuť v abstraktnej rovine len celkom
výnimočne.“ Na inom mieste sa Ústavný súd SR vyjadril, že „právny názor, podľa ktorého je
z ústavného hľadiska akceptovateľná aj zákonná úprava, v rámci ktorej obce nie sú pri
ustanovovaní výšky ročnej sadzby dane z nehnuteľností viazané zákonom určeným „maximom“,
možno popri už uvedenom argumentačne podporiť aj ďalšími obmedzeniami (limitmi), ktoré sú obce,
resp. obecné zastupiteľstva povinné rešpektovať pri výkone svojej normotvornej právomoci
uplatňovanej na základe a v rozsahu splnomocňovacích ustanovení Zákona o miestnych daniach.“
Ústavný súd SR uzavrel, že „z hľadiska ústavných garancií ochrany legitímnych
individuálnych záujmov daňovníkov je podstatné to, že o tom, či obec pri ustanovovaní
ročnej sadzby dane z nehnuteľností premietnutej do obsahu všeobecne záväzného
nariadenia rešpektovala ústavou a zákonmi ustanovené limity (t. j. či nepostupovala
svojvoľne, resp. spôsobom vyvolávajúcim neprípustný zásah do ústavou chránených
hodnôt),“ na základe čoho Ústavný súd SR posúdil namietané ustanovenia Zákona o miestnych
daniach za súladné s Ústavou SR. Aj napriek vyššie uvedenému z hľadiska zákonodarcu
„pozitívnemu“ rozhodnutiu Ústavného súdu SR sme však pozorovali, že zákonodarca pristúpil
k ďalším novelizáciám Zákona o miestnych daniach, ktorými precizoval právnu úpravu zákonných
limitov sadzby dane z nehnuteľností v Zákone o miestnych daniach, čo možno hodnotiť z hľadiska
požiadavky určitosti stanovenia základných náležitostí daní za veľmi pozitívny krok.
Grafická interpretácia vývoja priemernej výšky sadzby dane z nehnuteľností
v období 2004 – 2018
V tejto podkapitole by sme ešte v krátkosti chceli poukázať na analýzu uskutočnenú
Podnikateľskou alianciou Slovenska (ďalej len „PAS“), týkajúcou sa vývoja priemerných sadzieb
dane z nehnuteľností v období od ich zavedenia až do súčasnosti. Výsledky predmetnej analýzy sú
prehľadne zhrnuté na Grafe 1 nižšie.
3.2

19

PL. ÚS 5/2012 zo dňa 22. 1. 2014
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Graf 1: Vývoj priemerných sadzieb typov daní z nehnuteľností
(zdroj: Podnikateľská aliancia Slovenska)
V rámci interpretácie údajov prezentovaných na Grafe 1 by sme chceli poukázať na tri
pozoruhodné javy:






v roku 2005 došlo k zvýšeniu priemernej výšky sadzby dane z nehnuteľností
o cca. 75 % oproti roku 2004 (t. j. v prvý rok, kedy obce mohli stanoviť v zmysle
Zákona o miestnych daniach výšku sadzby dane z nehnuteľností prakticky bez
zákonných obmedzení týkajúcich sa hornej hranice jej výšky)
v roku 2008 došlo takmer k zdvojnásobeniu výšky priemernej sadzby dane
z bytov oproti roku 2007 (uvedené vysvetľujeme predovšetkým tým, že došlo
k zvýšeniu bytovej výstavby v nadväznosti na zvýšenie dopytu po kúpe bytov
a následne aj k zvýšeniu sadzieb dane z bytov v menších mestách)
napriek stanoveniu transparentnejších pravidiel zákonných limitov stanovovania
výšky sadzby dane z nehnuteľností obcami došlo k nárastu priemernej výšky
sadzby dane z nehnuteľností oproti roku 2005 (uvedené bolo spôsobené
predovšetkým zvýšením sadzieb daní zo stavieb týkajúcich sa administratívnych
priestorov a priemyselných stavieb, a to v nadväznosti na príchod zahraničných
investorov do vybraných regiónov Slovenskej republiky)20

ZÁVER
Cieľom tohto príspevku bolo v krátkosti poukázať na určité problematické aspekty právnej
úpravy miestnych daní v právnom poriadku Slovenskej republiky, a to s osobitným dôrazom na
ústavnosť stanovenia sadzby dane z nehnuteľností v Zákone o miestnych daniach a na jeho
základe vo všeobecne záväzných nariadeniach obce.
Ústavný súd SR v tejto súvislosti konštatoval, že pravidlá upravujúce zákonné limity
v Zákone o miestnych daniach pre stanovenie výšky sadzby dane z nehnuteľností zo strany obcí vo
svojich všeobecne záväzných nariadeniach je v súlade s Ústavou SR. Napriek uvedenému
rozhodnutiu Ústavného súdu SR zákonodarca pristúpil ďalším zmenám predmetnej právnej úpravy,
a to s cieľom zvýšenia jej prehľadnosti a zabezpečenia právnej istoty jej adresátov. Uvedený postup
zákonodarcu hodnotíme pozitívne. Pozitívne taktiež hodnotíme ustanovenie zákonnej fikcie
4

Podnikateľská aliancia Slovenska. (30. 1. 2018).: Dane z nehnuteľností sa tento rok takmer
nepohli, výnimkou je Myjava. Mestá poplatok za miestny rozvoj takmer nevyužívajú. [online].
Dostupné na internete: [alianciapas.sk/dane-z-nehnutelnosti-sa-tento-rok-takmer-nepohli-vynimkouje-myjava-mesta-poplatok-za-miestny-rozvoj-takmer-nevyuzivaju/]. citované dňa [22. 2. 2018].
20
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stanovenia najvyššej prípustnej výšky sadzby dane z nehnuteľností, ktorá nastúpi v prípade, ak
obec pri stanovovaní výšky sadzby dane z nehnuteľností presiahne maximálne prípustnú výšku
sadzby dane z nehnuteľností v Zákone o miestnych daniach.21
Na druhej strane sa negatívne javí stále pomerne fragmentovaná a v určitých aspektoch
nejasná právna úprava Zákona o miestnych daniach. Uvedený právny stav bol predovšetkým
spôsobený častou novelizáciou predmetnej právnej úpravy zo strany zákonodarcu. Pri hodnotení
ekonomickej stránky ukladania dane z nehnuteľností považujeme za pomerne alarmujúcu
skutočnosť, že oproti roku 2004 došlo k zvýšeniu výšky jej priemernej sadzby o viac ako 120 %, čo
podľa nášho názoru vytvára významné otázniky nad legitimitou a potrebou stanovenia sadzby dane
z nehnuteľností zo strany obcí v takejto výške.
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VÝMENA DAŇOVÝCH INFORMÁCIÍ ZA ÚČELOM ZAMEDZENIA
DAŇOVÝM ÚNIKOM1
Andrea Koroncziová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Automatická výmena daňových informácií je jedným z najúčinnejších nástrojov boja proti
daňovým únikom. Cieľom príspevku bude analýza FATCA, GATCA, ako aj zmlúv o zamedzení
dvojitého zdanenia v oblasti výmeny daňových informácií so zameraním sa aj na ústavnoprávne
aspekty prednosti medzinárodných zmlúv.
Abstract: Abstract: Automatic exchange of tax information is one of the most effective tools to
combat tax evasion. The aim of the paper will be an analysis of FATCA, GATCA, as well as double
tax treaties in the field of tax information exchange, focusing also on the constitutional aspects of the
international treaties primacy.
Kľúčové slová: výmena informácií, daňové úniky, FATCA, GATCA, zmluvy o zamedzení dvojitého
zdanenia, medzinárodné zmluvy, Ústava Slovenskej republiky
Key words: exchange of information, tax evasion, FATCA, GATCA, double tax treaties, nternational
treaties, Constitution of the Slovak Republic
ÚVOD
Téma zamedzenia daňovým únikom je neustále aktuálna téma už niekoľko rokov, ktorej sa
venuje nielen Slovenská republika, ale aj celá EÚ a aj v podstate celý svet. Proti daňovým únikom je
možné bojovať rôznymi spôsobmi, avšak podľa môjho názoru je najúčinnejším nástrojom práve
výmena daňových informácií medzi jednotlivými štátmi, resp. ich kompetentnými orgánmi. Výmena
informácií je rôzna – výmena na požiadanie, spontánna výmena, aj automatická výmena informácií
– čo predstavuje najpokročilejší spôsob výmeny informácií.
Problematiku výmeny informácií na daňové účely upravujú rôzne právne akty:
- Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia,
- Mnohostranný dohovor na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane
a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami, prijatý v rámci BEPS plánu opatrenia 15 bol v
júni 2017
- BEPS plán - vo viacerých opatreniach je zakotvená výmena informácií ohľadne daňových otázok
- Mnohostranný dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach
- OECD štandard pre výmenu informácií v daňových záležitostiach
- FATCA – ktorej obsahom je výmena informácií o finančných účtoch amerických daňovníkov
- smernice EÚ a pod.
1.

V rámci príspevku sa sústredím najmä na medzinárodné zmluvy, dohovory, dohody a ich
postavenie voči vnútroštátnemu právnemu poriadku SR vyplývajúce z Ústavy SR, ako aj zo
zákonov.
ZMLUVY O ZAMEDZENÍ DVOJITÉHO ZDANENIA
Čo sa týka bilaterálnych zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia vytvorených podľa vzoru
modelovej zmluvy OECD, výmena informácií je upravená v čl. 26 a je formulovaná dosť široko:
,,Príslušné orgány zmluvných štátov si vymieňajú také informácie, ktoré sú nevyhnutné na
2.

Príspevok vznikol v rámci APVV 16-0499 ,,Zabezpečenie efektívneho výberu daní v
kontexte informatizácie“.
1
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vykonávanie ustanovení tejto zmluvy alebo na správu alebo vykonávanie vnútroštátnych právnych
predpisov týkajúcich sa daní každého druhu a označenia, ktoré sa ukladajú v mene zmluvných
štátov alebo ich nižších správnych útvarov alebo samospráv, pokiaľ nimi upravené zdanenie nie je
vrozpore s touto zmluvou.” Rozsah výmeny informácií je limitovaný požiadavkou, že informácie sa
poskytnú len do takej miery, do akej vnútroštátne právo neodporuje ustanoveniam zmluvy o
zamedzení dvojitého zdanenia medzi zmluvnými štátmi.
Existujú rôzne formy výmeny informácií, pričom je možné rozlíšiť nasledovné: výmena na
požiadanie, automatická výmena informácií, spontánna výmena informácií, simultánne daňové
kontroly, zahraničné daňové kontroly, výmena informácií ohľadne určitého ekonomického sektora,
skupinová požiadavka a pod. Po mnohé roky sa akceptovala výmena informácií len na požiadanie.
Komentár k modelovej zmluve OECD z 1963 k čl. 26 považoval spontánnu výmenu informácií
(poskytnutie informácií bez požiadania na základe toho, že jeden štát získal, v rámci určitého
vyšetrovania, informácie, ktoré by mohli zaujímať druhý štát) za neprijateľnú. Komentár k modelovej
zmluve OECD z roku 1977 k čl. 26 už považoval spontánnu výmenu informácií za prijateľnú, hoci sa
znenie modelovej zmluvy OECD nezmenilo. Súčasný Komentár k čl. 26 umožňuje využívanie
všetkých vyššie uvedených foriem výmeny informácií. Komentár dokonca zakotvuje, že spôsob
výmeny informácií sa môže dohodnúť medzi kompetentnými autoritami zmluvných štátov.
Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia sú medzinárodnými zmluvami. Nadradenosť
medzinárodnej zmluvy nad zákonmi je ustanovená jednak v § 1 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o
dani z príjmov2a aj v § 162 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní je tiež ustanovená prednosť
medzinárodnej zmluvy pred zákonmi.3
V prvom rade je potrebné vychádzať z Ústavy SR, konkrétne z čl. 7 ods. 5.: Medzinárodné
zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie
nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti
fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované (prezidentom SR alebo
splnomocnenou osobou) a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom (v Zbierke zákonov SR),
majú prednosť pred zákonmi.
Pri zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia, z ktorých prevažná väčšina zmlúv bola
uzavretá pred zmenou ústavy SR v roku 2001 je potrebné upriamiť pozornosť na § 154c ods. 2
Ústavy SR: Iné medzinárodné zmluvy, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené
spôsobom ustanoveným zákonom pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona, sú
súčasťou jej právneho poriadku, ak tak ustanovuje zákon (t.j. napr. zákon o dani z príjmov a zákon o
správe daní).
Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia majú prednosť pred zákonmi či už na základe
ustanovení Ústavy SR alebo na základe ustanovení zákonov SR. Zmluvy o zamedzení dvojitého
zdanenia, ako aj ďalšie medzinárodné zmluvy ratifikované a vyhlásené pred 1.7.2001 (kedy došlo k
zmene Ústavy SR a týmto dňom bol do Ústavy SR včlenený čl. 7) majú prednosť pred zákonmi na
základe ustanovení konkrétnych zákonov (napr. zákon o dani z príjmov)(v tomto prípade sa uplatnil
mäkký dualistický koncept vzťahu vnútroštátneho práva a medzinárodného práva) a Zmluvy o
zamedzení dvojitého zdanenia, ako aj ďalšie medzinárodné zmluvy ratifikované a vyhlásené po
1.7.2001 majú prednosť pred zákonmi na základe ustanovení Ústavy SR (v tomto prípade sa
uplatňuje monistický koncept s prednosťou medzinárodného práva).4
Medzinárodná zmluva, ktorá bola schválená, ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným
zákonom, alebo dohoda, ktorá bola uzatvorená alebo schválená vládou Slovenskej republiky a ktorá
upravuje zdanenie a s tým súvisiace právne vzťahy vo vzťahu k nesamosprávnym územiam, ktoré v
medzinárodných vzťahoch vystupujú samostatne (ďalej len „medzinárodná zmluva“), má prednosť
pred týmto zákonom.
3
Ustanovenia tohto zákona sa použijú, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika
viazaná, neustanovuje inak.
4 KAČALJAK, M., KORONCZIOVÁ, A.: Problematika výkladu medzinárodných zmlúv o zamedzení
dvojitého zdanenia, In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017 [elektronický zdroj]. - ISBN
978-80-7160-445-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017. - S. 103-110
2
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3.
MNOHOSTRANNÝ DOHOVOR O VZÁJOMNEJ ADMINISTRATÍVNEJ POMOCI V
DAŇOVÝCH ZÁLEŽITOSTIACH
Dohovor poskytuje finančnej správe možnosť voľby právneho nástroja administratívnej
spolupráce, ktorý je pre ňu z hľadiska výkonu jej pôsobnosti najvhodnejší. Napr. v prípade, že
bilaterálna zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia neumožňuje určitú formu výmeny informácií, je
možné využiť ustanovenia dohovoru a naopak.
Účelom Dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach (ďalej len
„dohovor“) je poskytnúť právny rámec pre vyššiu transparentnosť transakcií, ktoré sa uskutočňujú
v medzinárodnom kontexte a podporiť medzinárodnú spoluprácu v daňových záležitostiach. Tento
dohovor predstavuje multilaterálny právny nástroj umožňujúci využitie všetkých druhov
administratívnej spolupráce, ktoré boli v rámci snáh medzinárodného spoločenstva predovšetkým
OECD a Rady Európy vytvorené. Druhmi administratívnej spolupráce sú napr. : výmena informácií
na žiadosť, na požiadanie, automatická výmena informácií, simultánne daňové kontroly, daňové
kontroly v zahraničí a pod.
Dohovor primárne upravuje oprávnenia a povinnosti zmluvných štátov a ich príslušných
orgánov, avšak v článku 17 ods. 5 priamo ukladá práva alebo povinnosti fyzickým osobám alebo
právnickým osobám a preto je podľa článku 7 ods. 5 Ústavy SR tento dohovor medzinárodnou
zmluvou, ktorá má prednosť pred zákonmi, ako aj v zmysle doložky o prednosti tohto dohovoru. Z
hľadiska obsahu je dohovor medzinárodnou hospodárskou zmluvou všeobecnej povahy, ktorá
ustanovuje priamo práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb podľa článku 7 ods. 4
Ústavy Slovenskej republiky.
Spôsob poskytovania administratívnej pomoci je upravený vnútroštátnymi predpismi
zmluvných štátov. V Slovenskej republike ide v zásade o právnu úpravu vymedzenú zákonom č.
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákonom č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe
daní a zákonom č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných
pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4.
DOHODA MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI ŠTÁTMI AMERICKÝMI
NA ZLEPŠENIE DODRŽIAVANIA MEDZINÁRODNÝCH PREDPISOV V OBLASTI DANÍ A NA
IMPLEMENTÁCIU ZÁKONA FATCA
Právnym základom pre uplatňovanie ustanovení zákona ,,FATCA” (Foreign Accounts Tax
Compliance Act) - na území SR je medzivládna dohoda uzavretá medzi Slovenskou republikou a
Spojenými štátmi americkými. FATCA zakotvuje dva návrhy modelovej medzivládnej dohody (Model
Intergovernmental Agreement to Improve Tax Compliance and to Implement FATCA)
- Model 1 s recipročnými opatreniami
- Model 2 bez recipročných opatrení
Či už Model 1 alebo 2, obidva modely zakotvujú povinnosť finančných inštitúcií poskytovať
informácie požadované FATCA, pričom nadväzujú na dohody o zamedzení dvojitého zdanenia
alebo dohody o výmene informácií. SR sa vybralo cestou modelu 1 s recipročnými opatreniami- t.j.
finančné inštitúcie poskytujú informácie o finančných účtoch amerických daňovníkov na daňové
účely národným daňovým orgánom (finančnej správe), ktoré to oznamujú tzv. Internal Revenue
Service (IRS – americký daňový orgán) a vice versa americké finančné inštitúcie poskytujú finančnej
správe spolupracujúceho štátu informácie o finančných účtoch rezidentov konkrétneho zmluvného
štátu. Tento model obsahuje záväzok prijatia legislatívy umožňujúcej obojstrannú a rovnocennú
výmenu informácií z uvedeného dôvodu SR prijala zákon č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene
informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 1918 z 22. septembra
2015 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky,
ktorá má prednosť pred zákonmi.
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ŠTANDARD OECD PRE AUTOMATICKÚ VÝMENU INFORMÁCIÍ V DAŇOVEJ OBLASTI
Štandard predstavuje medzinárodný konsenzus ohľadne automatickej výmeny informácií
týkajúcich sa finančných účtov na daňové účely na recipročnom základe.
Nosnou časťou je tzv. Common Reporting Standard, t.j. bežný štandard hlásenia, ktorý obsahuje
ustanovenia týkajúce sa samotného hlásenia informácií finančných orgánov kompetentným
orgánom a ustanovenia upravujúce proces tzv. due diligence, t.j. obvyklú starostlivosť a opatrnosť
hlásiacich finančných inštitúcií pri ohlasovní informácií ohľadne predmetných účtov nerezidentov.
Štandard AEOI je obsahovo aj štruktúrou veľmi podobný modelu 1 medzivládnej dohody, ktorou
mnohé štáty implementovali alebo budú implementovať americký zákon o dodržiavaní daňových
predpisov v prípade zahraničných účtov (Foreign Accounts Tax Compliance Act5, známy ako
,,FATCA”). Hlavný rozdiel medzi štandardom AEOI a dohodou FATCA je, že FATCA požaduje
informácie výlučne ohľadne amerických daňových subjektov, štandard OECD požaduje informácie
ohľadne daňových rezidentov všetkých spolupracujúcich krajín. Kvôli celosvetovému charakteru
tohto štandardu sa mu zvykne neformálne hovoriť aj „globálna FATCA“, alebo v skratke,,GATCA”6 K
zapracovaniu spoločného štandardu oznamovania informácií o finančných účtoch do práva
EÚ došlo prijatím smernice Rady 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014, ktorou sa mení smernica
2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní. Smernice
však nie sú v členských štátoch EÚ priamo aplikovateľné ako nariadenia a sú priamo
záväzné len pre karajiny, ktorým je smernica určená, hlavne čo sa týka cieľov a výsledkov,
ktoré sa majú smernicou dosiahnuť, pričom voľba foriem a metód na dosiahnutie týchto
cieľov/výsledkov ja ponechaná na členské štáty.
5.

6.
AKČNÝ PLÁN PROTI ZNIŽOVANIU ZÁKLADU DANE A PRESUNU ZISKOV (TZV. BEPS
PLAN)
Akčný plán boja proti znižovaniu základu dane a presunu ziskov (Base Erosion and Profit
Shifting ,,BEPS”) prijatý v júli roku 2013. Tento komplexný akčný plán má ambíciu zaviesť zásadné
zmeny v súčasných mechanizmoch, pričom berie do úvahy najmä skutočnosť, že v niektorých
prípadoch spoločnosti využívajú nesúlady v domácich i medzinárodných daňových predpisoch
vedúce k dvojitému nezdaneniu alebo veľmi nízkemu efektívnemu zdaneniu, a z tohto dôvodu je
potrebné prijať konsenzuálny prístup, vrátane pravidiel proti zneužívaniu, ako predchádzať a čeliť
znižovaniu základu dane a presunu ziskov. OECD potvrdzuje dôležitosť výmeny informácií, dát a ich
analýzu aj vo svojom BEPS Pláne, keďže sa potreba výmeny informácií nesie cez všetky opatrenia
BEPS plánu. BEPS Plán nie je záväzný a nemá prednosť pred zákonmi. Jeho opatrenia môžu mať
právnu záväznosť a mať prednosť pred zákonmi SR, ak sa stanú súčasťou napr. právneho aktu EÚ
– napr. tzv. ATAD smernica alebo súčasťou medzinárodnej zmluvy/dohovoru. Príkladom takého
dohovoru je napr. Mnohostranný dohovor na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania
základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami (ďalej len ,,MLI“). Dohovor je
dokumentom vytvoreným podľa opatrenia 15 BEPS Plánu. MLI bol podpísaný v júni 2017. Tento
dohovor umožňuje efektívne a rýchlo implementovať vybrané opatrenia BEPS do vybraných zmlúv
Pozri bližšie KORONCZIOVÁ, A.: Právny základ opatrení prijatých zo strany USA na boj proti
daňovým únikom v kontexte súčasnej hospodárskej krízy a ich vplyv na členské štáty EÚ,
KORONCZIOVÁ, A.: Právny základ opatrení prijatých zo strany USA na boj proti daňovým
únikom v kontexte súčasnej hospodárskej krízy
a ich vplyv na členské štáty EÚ,
Bratislavské právnické fórum 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-365-8. - Bratislava
: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. - S. 109-115
6 EU v decembri 2017 zostavila zoznam nespolupracujúcich daňových jurisdikcií. Jedným z kritérií
ohodnotenia krajiny ako nespolupracujúcej bola nedostatočná daňová transparentnosť v zmysle
nezavedenia štandardu výmeny informácií – najmä nosnej časti CRS do svojho vnútroštátneho
právneho poriadku a súčasne neexistencia vyjadrenia záväzku zavedenia tohto štandardu v blízkej
dobe. Ku dňu 23.1.2018 je na tomto zozname 9 krajín: Americká Samoa, Bahrajn, Guam,
Maršalove ostrovy, Namíbia, Palau, St. Lucia, Samoa, Trinidad and Tobago. Európska komisia,
Common EU list of third country jurisdictions for tax purposes, dostupné na:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en [28.2.2018]
5
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o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore priamych daní, ktoré má SR
platné a účinné bez toho, aby ich bolo potrebné individuálne meniť. Primárnym cieľom týchto
opatrení je zamedziť umelému presúvaniu ziskov nadnárodnými skupinami za účelom znižovania
daňových základov.
Dohovor v článkoch modifikuje práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických
osôb upravené v dotknutých bilaterálnych zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia, tým že
v uvedených ustanoveniach určuje spôsoby a postupy zamerané na zamedzenie dvojitého zdanenia
i dvojitého nezdanenia, ako aj predchádzanie daňovým únikom. Z tohto dôvodu ide o medzinárodnú
zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi. Dohovor
má prednosť pred zákonmi, pretože fyzické osoby a právnické osoby sú povinné postupovať podľa
neho pri tých ustanoveniach, ktoré upravujú ich daňové povinnosti odlišne od vnútroštátnych
právnych predpisov Slovenskej republiky. Dohovor pritom daňovníkom neukladá nové daňové
povinnosti, ale modifikuje uplatňovanie vnútroštátnych právnych predpisov vzťahujúcich sa na dane
s ohľadom na ustanovenia dohovoru. Z hľadiska obsahu je tento dohovor medzinárodnou
hospodárskou zmluvou všeobecnej povahy podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky
7.

TZV. SAVINGS DOHODY
Dňa 3. júna 2003 Európska únia prijala Smernicu Rady EÚ 2003/48/ES o zdaňovaní
príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (ďalej len „smernica“). Cieľom smernice bolo efektívne
zdanenie príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov v tom členskom štáte, kde má fyzická osoba –
konečný príjemca takéhoto príjmu svoje trvalé bydlisko. Na uskutočnenie tohto cieľa slúžila
automatická výmena informácií o konečných príjemcoch uvedených príjmov. S cieľom rozšírenia
uplatňovania ustanovení smernice aj na niektoré nečlenské štáty uzatvorila EÚ na základe
rozhodnutia Rady v rokoch 2004 a 2005 dohody s piatimi nečlenskými štátmi tzv. savings
dohody, ktoré obsahovali rovnocenné ustanovenia zo smernice a to: Andorra, Lichtenštajnsko,
Švajšiarsko, Monako, San Marino7. Prijatím smernice Rady (EÚ) 2015/2060 z 10. novembra 2015
došlo k zrušeniu smernice 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty a prijatím
smernice Rady 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014 , ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ
ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní došlo k zapracovaniu spoločného
štandardu oznamovania informácií o finančných účtoch do práva EÚ. V nadväznosti na tieto zmeny
udelili členské štáty Európskej komisii mandát na vyjednávanie pozmeňujúcich protokolov k savings
dohodám, ktoré odrážali medzinárodný vývoj v automatickej výmene informácií a ktoré zaviedli
výmenu podľa jednotného štandardu oznamovania medzi členskými štátmi a vyššie uvedenými
štátmi. Európska únia v súlade s rozhodnutiami Rady podpísala a schválila pozmeňujúce protokoly
k savings dohodám so všetkými piatimi štátmi. Revidované dohody s Lichtenštajnskom a San
Rozhodnutie Rady 2004/828/ES z 2. novembra 2004 o podpísaní Dohody medzi Európskym
spoločenstvom a Andorským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú
ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, a o
schválení ako aj podpísaní Spoločného vyhlásenia úmyslu, ktoré je k dohode pripojené,
Rozhodnutie Rady 2004/897/ES z 29. novembra 2004 o podpísaní Dohody medzi Európskym
spoločenstvom a Lichtenštajnským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú
ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, a o
schválení a podpísaní memoranda o porozumení, ktoré je k dohode pripojené, Rozhodnutie Rady
2004/911/ES z 2. júna 2004 o podpísaní a uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a
àvajčiarskou konfederáciou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v
smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov a o sprievodnom
memorande o porozumení, Rozhodnutie Rady 2004/903/ES z 29. novembra 2004 o podpísaní
Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou, upravujúcej opatrenia
rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor
v podobe výplaty úrokov, a o schválení a podpísaní sprievodného memoranda o porozumení,
Rozhodnutie Rady 2005/35/ES zo 7. decembra 2004 o podpise Dohody medzi Európskym
spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúcej opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú
ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov a o
podpise sprievodného memoranda o porozumení
7
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Marínom sú platné od 1.1.2016 a revidované zmluvy so Švajčiarskom, Andorrou a Monakom sú
platné od 1.1.2017. Znenie dohôd zmenených pozmeňujúcimi protokolmi tvorí právny základ pre
vykonávanie globálneho štandardu vo vzťahoch medzi Európskou úniou a spomínanými štátmi.
Revidované dohody prijaté na základe rozhodnutia Rady priamo zaväzujú konkrétnych adresátov,
ktorým sú určené, čo znamená, že sú bezprostredne uplatniteľné. Švajčiarsko, ako aj napr. Monako
pristúpili zároveň aj k Mnohostrannému dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových
záležitostiach, ktorý sa v ich podmienkych začne uplatňovať od 1.1.2018. Avšak podpísanie
Mnohostranného dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach nemá
žiadny vplyv na uplatňovanie revidovaných dohôd so Švajčiarskou konfederáciou a Monakom a
ani na povinnosť oznamujúcich finančných inštitúcií vymieňať informácie podľa revidovaných dohôd
už od 1.1.2017. Vzhľadom k tomu, že napr. pri Švajčiarsku existuje aj revidovaná dohoda s EÚ,
ktorej cieľom je výmena daňových informácií a zároveň je aj signatárom Mnohostranného dohovoru
o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach, ktorej cieľom je tiež výmena
daňových informácií, bude zaujímavé do budúcna preskúmať vzájomný vzťah týchto právne
záväzných dokumentov. Mnohostranný dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových
záležitostiach má prednosť pred zákonom v zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavy SR a revidovaná dohoda
medzi EÚ a Švajčiarskom je ako Rozhodnutie Rady priamo záväzné pre štáty, pre ktoré je
rozhodnutie určené.

ZÁVER
Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam sú v súčasnom období aktuálnym
problémom, ktorému je možné zabrániť viacerými spôsobmi. Podľa názoru autora aj iných
odborníkov v tejto oblasti je mocným nástrojom boja proti týmto negatívnym javom efektívna a
hlavne automatická výmena informácií o daňových záležitostiach. V príspevku boli autorom
rozobraté najmä medzinárodné zmluvy, dohovory, dohody, ktorých cieľom je výmena informácií o
daňových záležitostiach daňovníkov spolupracujúcich krajín, prípadne výmena informácií o
finančných účtoch daňovníkov na daňové účly spolu s ozrejmením ich vzťahu k právnym predpisom
SR, konkrétne s objasnením ich prednosti pred zákonmi SR.
8.
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KOMPETENCIE MIESTNEJ SAMOSPRÁVY A JEJ
NORMOTVORBA V KONTEXTE MIESTNYCH DANÍ NA
SLOVENSKU
Katarína Liptáková
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov

Abstrakt: The paper presents according of the theoretical basic and valid legislative`s analysis in
the field of local government taxes in Slovakia the research`s results of their law making. We
focused in the analysis on the norm-setting of local government taxes in municipalities above 50 000
inhabitants (Banská Bystrica and Trenčín). We supposed, that local taxes have a direct impact on
the financing of local government, they influence economics of local government and level of
inhabitant’s needs satisfaction. The importance of establishment and local taxes’ access is in our
opinion in different possibilities how to advance social-economic development actively and to create
economics of local government whether economic activities’ structure in the area of local
government. In the conclusion, we are making some suggestions to improve the quality of law
making activity of local governments in Slovakia, which is associated with many mistakes in praxis
today.
Abstrakt: Príspevok prezentuje na základe teoretických východísk a platnej legislatívy upravujúcej
kompetencie miestnych samospráv na Slovensku v oblasti miestnych daní výsledky výskumu ich
normotvornej pôsobnosti. Pri analýze sme sa zamerali na všeobecne záväzné nariadenia
upravujúce miestne dane v obciach nad 50 000 obyvateľov (Banská Bystrica a Trenčín).
Vychádzame z predpokladu, že miestne dane majú priamy dopad na financovanie miestnych
samospráv, ovplyvňujú ekonomickú situáciu v obci a stupeň naplnenia potrieb obyvateľov. Význam
vyrubovania a výberu miestnych daní u nás vidíme v tom, že v súvislosti s fiškálnou decentralizáciou
prinášajú obciam možnosť aktívne podporovať sociálno-ekonomický rozvoj, ovplyvňovať miestnu
ekonomiku cez štruktúru podnikateľských aktivít na svojom území. V závere predkladáme niektoré
námety pre skvalitnenie normotvornej činnosti miestnych samospráv v našich podmienkach, v praxi
je táto aktivita spojená s množstvom chýb.
Kľúčové slová: Economics of local government, norm-setting of local government, generally
binding regulations, local taxes
Kľúčové slová: Kompetencie miestnej samosprávy, normotvorba miestnej samosprávy, všeobecne
záväzné nariadenia, miestne dane

ÚVOD
Pre obce v podmienkach Slovenskej republiky je dôležité zabezpečiť dostatočné finančné
zdroje najmä na financovanie kompetencií, ktoré majú miestne samosprávy vo svojej pôsobnosti.
Ide o množstvom originálnych a prenesených kompetencií, samosprávy s nimi disponujú s cieľom
riadiť vymedzené územie čo najefektívnejšie pre obyvateľov. Jednou z možností, ako podľa nášho
názoru môžu obce značne ovplyvniť financovanie kompetencií vo svojom katastrálnom území, je
normotvorná pôsobnosť t. j. vydávanie všeobecne záväzných nariadení. V tomto procese sa u nás
vyskytuje množstvo chýb, nejasností a nepresností spôsobených rôznymi faktormi. V praxi sa
najväčšia chybovosť výstupov normotvornej činnosti vo veciach miestnych daní prejavuje najmä
v oblasti stanovenia predmetu dane, sadzieb daní, resp. v tvorbe osobitných daňových režimov, pri
tvorbe interných normatívnych aktov. Domnievame sa, že všeobecne záväzné nariadenia v oblasti
miestnych daní sú účinným nástrojom ovplyvňujúcim získanie vlastných príjmov obcí. Daňové príjmy
1.
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tvoria významnú zložku finančnej masy, s ktorou municipality hospodária. Miestnu daň možno
vymedziť ako povinnú verejnú platbu spĺňajúcu všetky charakteristiky, nad ktorou má priamu
kontrolu municipalita a účelom ktorej je financovať aktivity jednotlivých daňovo oprávnených
municipalít.
Existenciu miestnych daní ako jedného zo zdrojov vlastných príjmov predpokladá v článku 9
odsek 3 Európska charta miestnej samosprávy. Väčšina jej ustanovení nadobudla pre Slovenskú
republiku platnosť až v roku 20001.
Príspevok je jedným z výstupov projektu VEGA 1/0049/17 pod názvom Právne a ekonomické
aspekty korupcie- príčiny, dôsledky, prevencia a ekonomická analýza právnej úpravy, ktorý bol
realizovaný v rokoch 2017-2019 na Univerzite Komenského v Bratislave a bol finančne podporený
Vedeckou a grantovou agentúrou Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Rovnako aj projektu
VEGA 1/0151/18 Kauzalita výberu miestnych daní a výdavkov na výkon samosprávnych funkcií v
ekonomicky rozvinutých a zaostávajúcich územiach v kontexte Industry 4.0, ktorý bol predložený
v apríli 2017 a bol schválený.
KOMPETENCIE MIESTNEJ SAMOSRÁVY V OBLASTI MIESTNYCH DANÍ
Samospráva v procese spravovania verejných záležitostí vychádza zo zákonom vymedzenej
autonómnosti moci, zverených kompetencií a prostriedkov. Ak miestna samospráva rozhoduje o
otázkach, ktoré sú v jej samosprávnej kompetencii (vlastnej alebo prenesenej štátom), nemôžu byť
tieto rozhodnutia anulované iným orgánom verejnej moci, okrem prípadu porušenia zákona.
Podstatou samostatnosti obce je jej samostatná pôsobnosť vymedzená ústavou (čl. 67) a zákonom
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (najmä v ustanovení § 4 ods. 3). Orgány obce okrem
samostatnej pôsobnosti vykonávajú aj prenesenú (delegovanú) pôsobnosť, ktorú je potrebné
striktne odlíšiť od samostatnej pôsobnosti a od pôsobnosti miestnych orgánov štátnej správy.
Prostredníctvom prenesenej (delegovanej) pôsobnosti sa obce pričiňujú o výkon štátnej správy,
keďže na úrovni obcí a miest nie sú stanovené orgány štátnej správy. Pôsobnosť obce v tejto oblasti
vzniká tým, že niektoré úlohy štátnej správy prenesie na obec zákon a štát obci poskytne na ich
plnenie ako úloh štátnej správy finančné a materiálne prostriedky2. Miestne samosprávy podľa
zákona SNR č. 369/1990 Zb. zabezpečujú plnenie originálnych kompetencií a podľa zákona NR SR
č. 416/2001 Z. z. majú za úlohu riadiť aj výkon delegovaných kompetencií. Do skupiny samostatnej
pôsobnosti by sa mali zaradiť predovšetkým tie záležitosti, ktoré sa v prvom rade dotýkajú života
obyvateľov obce, význam ktorých tento rámec nepresahuje a ktoré z tohto dôvodu právny poriadok
ponecháva relatívne samostatnému rozhodovaniu obce. Činnosti vykonávané v rámci prenesenej
pôsobnosti naopak spravidla presahujú svojím významom rámec obce. Do tejto pôsobnosti
prináležia činnosti, výkon ktorých štát hodlá intenzívnejšie ovplyvňovať 3.
S delegovanými právomocami je úzko spätý proces decentralizácie. Čapková4 definuje
decentralizáciu ako proces posilnenia (legislatívnych a finančných) kompetencií nižších stupňov
verejnej správy, presun kompetencií v oblasti manažmentu, tvorby a alokácie zdrojov z centrálneho
stupňa na nižšie stupne verejnej správy. Cieľom je zabezpečovať miestnym samosprávam potrebnú
mieru právnej, finančnej aj politickej nezávislosti. Najvýznamnejšia právomoc, ktorú štát delegoval
na miestne samosprávy na Slovensku, je podľa nášho názoru tvorba vlastného rozpočtu
a kompetencia prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení stanovovať a vyberať miestne
dane ako hlavný zdroj vlastných príjmov. Táto téma je ústrednou pre skúmanie v našom príspevku.
Najdôležitejším nástrojom miestnej samosprávy v oblasti financovania je miestny rozpočet. Pre
finančné hospodárenie obcí je záväzný obecným zastupiteľstvom schválený rozpočet a rovnako aj
plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov. Rozpočty obcí potvrdzujú princíp ich
ekonomickej samostatnosti a prostredníctvom nich možno vyjadriť mieru finančnej samostatnosti
municipalít v rámci finančno-rozpočtovej sústavy štátu.
2.

1 POLIAK,

L. Quo vadis, miestne dane?, s. 463.
PRUSÁK, J., ŠKULTÉTY, P., ČAPKOVÁ, S. Optimalizácia uplatnenia verejnej moci v miestnych
podmienkach.
3 KOŽIAK, R., FLAŠKA, F., KRNÁČ, J.
Teória a prax municipálnej ekonomiky v Slovenskej
republike, s. 36.
4 ČAPKOVÁ, S. Rozvoj miestnej ekonomiky.
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Fiškálna decentralizácia je proces, v rámci ktorého dochádza k účelnému prerozdeľovaniu
úloh medzi štát a ďalšie úrovne územnej samosprávy v rámci zabezpečovania verejných zdrojov a
výdavkov, pričom celý proces súčasne zohľadňuje charakteristické rysy príslušného regiónu 5.
Fiškálna decentralizácia sa v zmysle nášho chápania pozitívne odráža v niekoľkých aspektoch.
Obyvatelia obce sa podieľajú na efektívnom hospodárení. Prípadná negatívna zmena efektívnosti
v hospodárení je zároveň dôvodom pre zvýšenú kontrolu hospodárenia obce zo strany jej
obyvateľov. Prostredníctvom fiškálnej decentralizácie zároveň obce a mestá viac nemôžu
poukazovať na nevyhovujúci stav v ich hospodárení cez kritiku na nedostatočné financovanie ich
právomocí zo strany štátu. Fiškálna decentralizácia podľa nášho názoru v konečnom dôsledku
zaťažuje obce finančnou zodpovednosť za obyvateľov a zabezpečenie kvality ich života.
Prostredníctvom nej sa posilnili vlastné príjmy obce a samostatné rozhodovacie právomoci, zároveň
došlo k zvýšeniu miery zodpovednosti za hospodárenie s vlastnými finančnými prostriedkami. Tento
proces ukončil dovtedy uplatňujúci sa systém štátnych dotácií smerovaných na úhradu nákladov
súvisiacich s výkonom samosprávnych právomocí obcí a miest. Predstavoval významný prínos
smerujúci k upevneniu a stabilizácii postavenia územných samospráv v systéme verejnej správy
SR. Zároveň sa vytvorili legislatívne podmienky, ktoré posilnili daňové príjmy obcí (vrátane ich
daňových právomocí) a priniesli zníženie závislosti od rozhodnutí centrálnej vlády. Zdôraznilo sa
samosprávne postavenie obcí a krajov, ich podiel a zodpovednosť za využívanie verejných zdrojov
a nakladanie s verejným majetkom, čím sa vytvorili predpoklady na efektívnejšie, transparentnejšie
a spravodlivejšie financovanie verejnej správy. Finančná nezávislosť, ktorú mestá a obce v SR
získali vyrubovaním miestnych daní, podľa nášho názoru v mnohých prípadoch naráža na problémy
a má významné limity, ktoré determinujú postavenie miestnej samosprávy a prítok jej zdrojov, o tom
pojednávame v príspevku.
Typickým znakom obce na Slovensku je finančná autonómia, ktorej súčasť tvorí aj autonómia
daňová, t. j. samostatnosť pri rozhodovaní o zavedení a vyberaní miestnych daní. Základom pre
vytvorenie finančnej autonómie (vrátane daňovej autonómie) je ústavný poriadok, pričom obce
podľa Ústavy SR sú právnickými osobami samostatne hospodáriacimi s majetkom obce a tiež so
svojimi finančnými zdrojmi6. Daňovú autonómiu považujeme za efektívny prostriedok, akým môžu
obce zvýšiť svoju aktivitu vrátane možnosti zabezpečenia časti svojich vlastných príjmov. Fiškálna
autonómia, na rozdiel od fiškálnej decentralizácie, znamená schopnosť samosprávnych jednotiek
zabezpečiť dostatočné zdroje pre samosprávu vrátane určenia spôsobu ich využitia. V praxi teda ide
o schopnosť mesta či obce jednoznačne vymedziť nielen spôsob získavania vlastných príjmov
(napríklad z miestnych daní), ale určiť aj ich rozsah (sadzba dane, výška dane, dátum splatnosti),
ktorý samospráve zabezpečí efektívne fungovanie. Fiškálna autonómia teda znamená, že príjmy
samosprávy získané nezávisle na štáte v dostatočne miere pokryjú väčšinu jej výdavkov7.
V tom vidíme na Slovensku problém, najmä v prípade malých obcí. Mieru finančnej
autonómie, resp. decentralizácie je možné merať viacerými spôsobmi, napríklad pomerom
miestnych daní na centrálnych daniach, podielom zdrojov a úloh, ktoré boli pridelené územnej
samospráve, pomerom príjmov územnej samosprávy na celkových verejných príjmoch a pod.
Ukazovatele finančnej decentralizácie síce nedokážu v plnej miere identifikovať komplexný pohľad
na fiškálnu politiku samospráv v SR, dokážu však sprostredkovať predstavu o fiškálnej moci, ktorú
majú mestá a obce z pohľadu vlastného zabezpečenia zdrojov k dispozícii8. Na Slovensku sa na
financovaní miestnej samosprávy podieľajú obyvatelia danej obce buď svojou pracovnou či
podnikateľskou činnosťou alebo miestnymi daňami. Z pracovnej, prípadne podnikateľskej činnosti
občania platia dane z príjmu, ktoré odvádzajú štátu, pričom štát ich podľa Zákona NR SR č.
564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov rozdeľuje v súčasnosti pomerom 70:30 medzi mestá (obce) a vyššie
územné celky. Tento typ daní, tzv. podielová daň, plynúca samosprávam zo štátneho rozpočtu,
predstavuje ich najvýznamnejší daňový príjem, pričom miestne dane sú výlučne doplnkovým
zdrojom. Dodatočný zdroj financovania aktivít samosprávy je nedostatočný a nezabezpečuje
HORVÁTHOVÁ, L. Dopad fiškálnej decentralizácie na miestne rozpočty v SR, s. 1-10.
VERNARSKÝ, M. Normotvorba obce vo veciach miestnych daní, s. 22-42.
7 CHAPMAN, J. I. Local government autonomy and fiscal stress: the case of California countries, s.
15-25.
8 SOPKULIAK, A. Fiškálna autonómia miestnej samosprávy a jej výskum v geografii, s. 215-236.
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v súčasnosti plnú autonómiu obciam a mestám v SR. Preto si myslíme, že dnes nemôžeme úplne
hovoriť o autonómnom postavení miest a obcí (z pohľadu financovania samosprávy z vlastných
zdrojov), ale o ich decentralizovanom postavení voči štátu. Zákon NR SR č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
predstavuje základný nástroj fiškálnej decentralizácie samosprávy, posilnil právomoci a mieru
zodpovednosti miest a obcí v SR v oblasti rozhodovania a využívania verejných zdrojov. Súčasne
ide o nástroj, pomocou ktorého majú samosprávy schopnosť nadobúdať príjmy posilňujúce ich
finančnú samostatnosť. Aj napriek skutočnosti, že príjmy samosprávy z výberu miestnych daní nie je
možné označiť za rozhodujúci zdroj posilňovania finančnej samostatnosti, ide o reálny zdroj financií
plynúcich do miestnych rozpočtov. Z pohľadu celkového financovania a podielu miestnych daní na
výdavkoch samosprávy však v konečnom dôsledku ide výlučne o doplnkový zdroj, keďže podiel
miestnych daní na celkových výdavkov obce je výrazne menšinový.
Podľa nášho názoru je fiškálna decentralizácia na Slovensku na jednej strane prejavom
sebestačnosti obcí, na druhej strane sa obce musia vysporiadať s viacerými problémami, najmä
s nízkym príjmom do rozpočtov, ktorý im zaručujú miestne dane. Obce momentálne nie sú v praxi
z finančného a ani z personálneho hľadiska spôsobilé zabezpečovať všetky samosprávne
kompetencie. Možným riešením v tomto smere by bolo buď zavedenie nových daní alebo zvýšenie
súčasných. To by zvýšilo vlastný príjem obce, ide o veľmi nepopulárne opatrenie pre občanov.
Normotvorná činnosť nie je výlučnou právomocou, ktorá bola priznaná štátnej správe. Obce
ako jednotky územnej samosprávy tiež disponujú normotvornou činnosťou, na území obce
nachádza svoje opodstatnené miesto. Venujeme jej pozornosť v tretej časti príspevku.
NORMOTVORBA MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení diferencuje dva typy legislatívnych aktov
obcí. Prvým prípadom sú vnútorné (interné) predpisy a druhým všeobecne záväzné nariadenia
obce. Všeobecne záväzné nariadenia je možné chápať ako normatívne právne akty. Ich obsah má
záväzný charakter pre obyvateľov, resp. podľa charakteru nariadenia pre vybranú skupinu osôb či
podnikateľských subjektov nachádzajúcich sa na území obce. Normatívnosť všeobecne záväzných
nariadení obcí vyjadruje, že platia pre všetky prípady určitého druhu 9. Všeobecne záväzné
nariadenie vydané obcou platí iba na území tejto obce, pričom práva a povinnosti ním ustanovené
sa dotýkajú výlučne obyvateľov tohto územia, prípadne subjektov, ktoré na území obce vykonávajú
určitú činnosť.
Normotvorná aktivita je upravená v Ústave SR, ktorá v článku 68 obciam priznáva právo
vydávať všeobecne záväzné nariadenia, avšak len „vo veciach územnej samosprávy a na
zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona.“ Normotvorná činnosť obce je tak
v konečnom dôsledku obmedzená z hľadiska predmetu všeobecne záväzných nariadení vrátane
spôsobu, ktorý je ustanovený zákonom. Jedinou formou normatívnych právnych aktov vydávaných
subjektmi územnej samosprávy sú všeobecne záväzné nariadenia. Tieto normatívne akty sa
vnútorne diferencujú a majú odlišnú právnu kvalitu10. Interné normatívne akty môžu mať charakter
všeobecne záväzného nariadenia. Ako uvádza Molitoris11, takáto forma je zriedkavá. Keďže
územná samospráva vykonáva úlohy vyplývajúce zo samostatných samosprávnych funkcií, ako aj z
prenesených (delegovaných) úloh zo štátnej správy, je potrebné rozlišovať dva druhy všeobecných
záväzných nariadení, ktoré môžu obce vydávať:
• samosprávne nariadenia (prvotné), ktoré vydáva obec v rámci výkonu samosprávnej
pôsobnosti obce,
• samosprávne nariadenie odvodené (druhotné), ktoré vydáva obec v oblasti prenesenej
právomoci zo štátnej správy.
3.

Vydávanie všeobecne záväzných nariadení je obmedzené výlučne na územie obce, ktorá
konkrétny normatívny právny akt vydáva12. Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia s cieľom
efektívnejšieho výkonu riadenia svojho územia. Pri ich vydávaní musí dodržiavať legislatívnu
9 TEKELI,

J., HOFFMANN, M. Zákon o obecnom zriadení.
R. Normotvorný proces v územnej samospráve, s. 383-391.
11 MOLITORIS, P. Princípy finančnej normotvorby územnej samosprávy, s. 198.
12 ČIČ, M. a kol. Komentár k Ústave Slovenskej republiky.
10JAKAB,
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úpravu, nemôže vydať všeobecné záväzné nariadenie, ktoré je v rozpore s právnym predpisom
vyššej právnej sily, napríklad s Ústavou SR.
Normotvorná pôsobnosť patrí do základnej pôsobnosti obce, pomocou nej môže napĺňať
úlohy vyplývajúce zo zákona. Obec môže prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení
regulovať množstvo podmienok miestnej ekonomiky, usmerňovať fyzické a právnické osoby, upraviť
podmienky väčšiny svojich samosprávnych funkcií, napr. hospodárenie s majetkom obce, verejný
poriadok a mnohé iné. Výstupom z normotvornej pôsobnosti sú všeobecne záväzné predpisy, ktoré
majú platnosť na konkrétnom území v ohraničenom čase. Nariadenia sú vo svojej podstatne
miestne platné „zákony“ v konkrétnych podmienkach, ktoré nemôžu odporovať vyššej právnej sile a
môžu sa pohybovať len v jej intenciách. Obec môže podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. vydávať
dva druhy všeobecne záväzných nariadení:
• na plnenie úloh samosprávy, §6 ods. 1 (originálne kompetencie),
• vo veciach, v ktorých plní úlohy štátnej správy, §6 ods. 2 (delegované kompetencie).
Všeobecne záväzné nariadenia má obec právo vydávať buď za účelom výkonu samosprávy,
alebo za účelom výkonu prenesených úloh štátnej správy, čo je podmienené splnomocnením. Obec
môže vydať všeobecne záväzné nariadenia za účelom výkonu prenesenej štátnej správy výlučne so
splnomocnením zákonodarného orgánu, ktorým je Národná rada Slovenskej republiky 13. Na základe
vlastného rozhodnutia obec môže vydávať výlučne všeobecne záväzné nariadenia v zmysle Ústavy
SR, a to konkrétne článku 68, ako sme písali vyššie. K vydávaniu týchto normatívnych právnych
aktov nie je potrebné splnomocnenie žiadneho štátneho orgánu. V tejto skutočnosti spočíva
podstata samostatnosti a zodpovednosti obce za výkon samosprávnych pôsobností.
Vychádzame z predpokladu, že prostredníctvom normotvornej pôsobnosti miestnej
samosprávy v oblasti miestnych daní je možné výrazným spôsobom prispieť k účelnému
financovaniu samosprávnych kompetencií. Tento vplyv sa prejavuje určovaním konkrétnych
podmienok pre fyzické a právnické osoby, ktoré pôsobia v obci, pri určovaní podmienok v oblasti
fakultatívnych daní a podobne. Pri vytváraní noriem týkajúcich sa miestnych daní vystupuje obec
podľa Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v postavení správcu miestnych daní.
Z uvedeného dôvodu postupuje pri výbere miestnych daní v zmysle ustanovení článku 68 Ústavy
SR. Výber miestnych daní sa tak v konečnom dôsledku považuje tiež za normotvornú činnosť obce,
čím sa sleduje efektívnejší výkon zákonom stanovených samosprávnych úloh. Obecná normotvorba
v oblasti verejných financií musí rešpektovať nielen právne rámce výkonu samosprávy, ale tiež
kritériá ekonomické či fiškálne. Medzi významné dokumenty, ktorými boli tieto kritériá formulované,
je možné zaradiť najmä Európsku chartu miestnej samosprávy (článok 9)14.
Mestá a obce v SR disponujú zo samosprávneho uhla pohľadu decentralizovaným
postavením. To v praxi znamená, že obec má podľa platnej legislatívy právo zvoliť si orgány obce
(zastupiteľstvo, starostu, resp. primátora) a v medziach legislatívy vydávať všeobecne záväzné
nariadenia platné v obci. Oprávnenie rozhodovať o prijatí všeobecne záväzného nariadenia je
zakotvené v § 11 ods. 4 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ako výhradná právomoc
obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo ako hlavný rozhodovací orgán rozhoduje o základných otázkach
života obce, najmä mu je v zmysle §11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. vyhradené:
• zakladať a kontrolovať obecné podniky,
• schvaľovať platný poriadok odmeňovania pracovníkov obce,
• určovať organizáciu obecného úradu, plat starostu a hlavného kontrolóra,
• schvaľovať obecný plán,
• uznášať sa na nariadeniach,
• vyhlasovať hlasovanie obyvateľov a zvolávať verejné zhromaždenie občanov,
• schvaľovať obecný rozpočet,
• určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
• rozhodovať o výške a zrušení miestnych daní,

13 BRÖSTL,

A., DOBROVIČOVÁ, G., KANÁRIK, I. Základy štátovedy.
P. Princípy finančnej normotvorby územnej samosprávy, s. 199.

14 MOLITORIS,
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• určovať náležitosti miestnych daní a poplatkov a iné15.
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení súčasne upravuje proces prijímania
všeobecne záväzného nariadenia. Všeobecne záväzné nariadenie je primárnym aktom a jeho
vydanie môže navrhnúť ktorýkoľvek zo zvolených poslancov obecného zastupiteľstva. O jeho prijatí
rozhoduje zastupiteľstvo v zbore a na prijatie je potrebné 3/5 väčšina poslancov. Zastupiteľstvo je
schopné uznášať sa len vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. Vydávaním
všeobecne záväzných nariadení formuje obec svoju vnútornú ekonomiku. Je len na obecnom
zastupiteľstve, aké typy nariadení budú vydávané a aký dopad budú mať na fungovanie miestnej
samosprávy. Toto rozhodnutie vyžaduje zodpovedný prístup a v neposlednom rade ľudí, ktorí majú
reálnu predstavu o fungovaní miestnej samosprávy na Slovensku. Ako sme spomínali, všeobecne
záväzné nariadenia možno vydávať len v medziach platných zákonov a vydávané nariadenia si
nemôžu navzájom odporovať. Zodpovednosť za kvalitu a nadstavenie normotvorby nesie
predovšetkým starosta obce, v meste primátor. „Starosta je najvyšší predstaviteľ obce, štatutárny
zástupca, výkonný orgán volený občanmi v priamych voľbách. Vykonáva obecnú správu a zastupuje
obec navonok. Svoje právomoci vykonáva v určitých činnostiach samostatne alebo spolu s
obecným zastupiteľstvom. Zdôrazňujeme, že je výkonný orgán, ktorý vykonáva rozhodnutia
obecného zastupiteľstva. Môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa
domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote
do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom (tzv. sistačné právo). Nie je však ničím
viazaný, aby plnil uznesenia obecného zastupiteľstva“16.
Orgány obce majú veľké množstvo kompetencií, ktoré upravuje Ústava SR v článku 69 a
zákon o obecnom zriadení SNR č. 369/1990 Zb. Pomocou týchto kompetencií môžu formovať v
súčasnosti pomerne obsahovo širokú ekonomiku miestnej samosprávy. Množstvo výstupov z ich
zasadnutí tvoria všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia. Všeobecne záväzné nariadenia
obce sú záväzné pre všetkých, ktorým sú určené. Z tohto dôvodu je nevyhnutné vidieť závažnosť
ich právne precízneho spracovania s potrebným obsahom. Ak má všeobecne záväzné nariadenie
poskytovať dotknutým subjektom, ktoré predmetnú normu aplikujú v praxi, čo najpresnejší návod a
usmernenie na konanie, musí byť podľa nášho názoru najmä jasné, zrejmé a musí byť jednoznačne
a výstižne formulované. Každé všeobecne záväzné musí dodržiavať určité náležitosti tak po
formálnej, ako aj po obsahovej stránke. V súvislosti s tým nastáva v realite zaujímavá situácia, že
zákonodarca na jednej strane predpokladá vydávanie všeobecne záväzných nariadení
samosprávou, avšak na druhej strane v žiadnom právnom predpise nedefinuje ich obsahovú a
formálnu štruktúru. Preto sa jednotlivé samosprávy pridŕžajú klasickej štruktúry právnej normy
v členení na hypotézu (časť určujúca predpoklady a podmienky, za ktorých sa má aplikovať
príslušné pravidlo správania), dispozíciu (pravidlo správania sa dotknutého subjektu, ktoré je nutné
dodržiavať, pokiaľ nastanú okolnosti predpokladané hypotézou) a sankciu (ako právny následok
nedodržania správania predpokladaného dispozíciou). Z teórie práva je zrejmé, že sankcia nie je
nevyhnutnou súčasťou právnej normy. Prakticky sa na Slovensku pri všeobecne záväznom
nariadení využíva nasledovná štruktúra:
• vymedzenie pojmov, ktoré nariadenie používa a to z dôvodu správneho a úplného
pochopenia jeho obsahu, nakoľko nedôslednosti alebo nesprávna interpretácia môžu
spôsobiť nejasnosti,
• odkazy na zákonné úpravy, pokiaľ sa jedná o terminológiu všeobecne používanú v iných
právnych predpisoch, prípadne je požadované presné citovanie právneho predpisu,
• vylúčenie použitia určitých právnych predpisov, resp. úprava ich primeraného použitia, čím
sa predchádza nejasnostiam pri komplexnom výklade normatívnych právnych predpisov,
• dôsledné vymedzenie pôsobnosti jednotlivých orgánov obce vrátane obecného
zastupiteľstva17.

KRNÁČ, J. Vplyv normotvorby miestnych samospráv
prostredníctvom miestnych daní, s. 305-306.
16 LIPTÁKOVÁ, K. Ľudské zdroje vo verejnej správe, s. 64.
17KRNÁČ,
J. Vplyv normotvorby miestnych samospráv
prostredníctvom miestnych daní, s. 308.
15

61

na

financovanie

kompetencií

na

financovanie

kompetencií

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____
Miestnej samospráve patrí v Slovenskej republike významné miesto. V rámci existencie jej
úlohou je zabezpečovať plnenie originálnych a prenesených kompetencií. Jedným z nástrojov, ktoré
môže využiť na ovplyvňovanie získavania finančných prostriedkov predovšetkým z miestnych daní,
sú všeobecne záväzné nariadenia. V ďalšom texte sa na nich pozrieme bližšie.
Normotvorba miestnej samosprávy v oblasti miestnych daní
„K najvýznamnejším výstupom obecnej finančnej normotvorby môžeme zaradiť všeobecne
záväzné nariadenia obce v oblasti miestnych daní a poplatkov a v oblasti rozpočtového
hospodárenia. Konkrétne sa v praxi obcí v Slovenskej republike jedná o všeobecne záväzné
nariadenie o miestnych daniach, všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku, všeobecne
záväzné nariadenie o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce“18. Významným informačným zdrojom pre
obyvateľov obce v oblasti vyrubovania a platenia miestnych daní sú všeobecne záväzné nariadenia.
Z pohľadu občana je dôležité, aby mal zabezpečený prístup k informáciám. Obce a mestá
všeobecne záväzné nariadenia zverejňujú napríklad na informačnej tabuli. Vhodný nástroj
predstavuje internet, na ktorom obce okrem všeobecne záväzných nariadení zverejňujú napríklad aj
faktúry, zmluvy a pod. Všeobecne záväzné nariadenia obce o výbere miestnych daní predstavujú
v praxi legislatívu priblíženú občanom. Samosprávy majú možnosť v nariadení prispôsobiť výber
daní podľa svojej potreby, resp. miestnym požiadavkám. Vo vzťahu k daňovým aspektom ide
o výraznú právomoc samospráv. V tejto súvislosti je dôležité upozorniť na skutočnosť, že obce majú
právo vyberať len miestne dane vymenované v zákone, pričom väčšina menších obcí môže
z pohľadu praktickej realizácie vo všeobecne záväzných nariadeniach konkretizovať len podobu
dane za psa a dane z nehnuteľností.
Normotvorná pôsobnosť dáva obci nespočetné množstvo alternatív, ako môže korigovať
fungovanie miestnej ekonomiky. Oprávnenie rozhodovať o prijatí všeobecne záväzného nariadenia
je zakotvené § 11 ods. 4 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ako výhradná právomoc
obecného zastupiteľstva, ktoré okrem rozhodovania o základných obce rozhoduje aj o zavádzaní
a rušení miestnych daní a súčasne aj o náležitostiach, ktoré majú miestne dane obsahovať. Platí, že
každé nariadenie, ktoré má obec záujem prijať, musí byť prijaté v súčinnosti s občanmi, oni majú
právo sa vyjadriť k predkladaným návrhom. Obyvatelia majú právo participovať na správe vecí
verejných, z čoho vyplýva, že majú právo pripomienkovať aj návrhy týkajúce sa zavádzania miestnej
dane, majú možnosť ovplyvniť jej výšku i ďalšie skutočnosti. O prijatí či neprijatí konkrétnej miestnej
dane v konečnom dôsledku rozhoduje obecné zastupiteľstvo, ktoré má zo zákona ako jediné právo
rozhodnúť. Zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ktorý obsahuje taxatívny výpočet miestnych daní. Obec nemôže
v návrhu všeobecne záväzného nariadenia rozšíriť uvedený výpočet (t. j. výpočet dane musí byť
v medziach zákona, obec nie je oprávnená zavádzať žiadne iné dane).
Výnosy, ktoré obec získava výberom miestnych daní, vo veľkej miere závisia od
rozhodovacej činnosti jednotlivých samospráv. Legislatíva obciam priznáva normotvorné právomoci
súvisiace priamo so zavádzaním miestnych daní. Obec v tomto prípade predstavuje subjekt, ktorý
v zásade sám rozhoduje o tom, do akej miery sa zvýši jeho príjmová základňa v rozsahu výnosov
miestnych daní. Zdrojovú základňu financovania originálnych pôsobností obcí na Slovensku tvoria
daňové príjmy. Výnosy, ktoré obci z nich plynú, sa stali prostredníctvom fiškálnej decentralizácie
základom, na ktorom je z hľadiska hospodárenia obcí postavený výkon samosprávnych pôsobností
obcí a miest.
Vo výskumných projektoch VEGA 1/0049/17 Právne a ekonomické aspekty korupcie- príčiny,
dôsledky, prevencia a ekonomická analýza právnej úpravy a 1/0151/18 Kauzalita výberu miestnych
daní a výdavkov na výkon samosprávnych funkcií v ekonomicky rozvinutých a
zaostávajúcich územiach v kontexte Industry 4.0 sa detailnejšie zaoberáme procesom tvorby
všeobecne záväzných nariadení v siedmych veľkostných kategóriách miestnych samospráv v SR
(do 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000 a 50 000 obyvateľov). V príspevku predkladáme
čiastkové výsledky za mestá nad 50 000 obyvateľov. Samosprávy miest Banská Bystrica a Trenčín,
ktoré boli predmetom výskumu, majú na svojom území účinné viaceré všeobecne záväzné
nariadenia. Pri skúmaní podmienok výberu miestnych daní sme sa sústredili na analýzu úvodných
ustanovení, analýzu jednotlivých druhov miestnych daní, vymedzenie daňovníka, predmetu dane,
3.1
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základu dane, sadzieb dane, prípadných možností oslobodenia od dane a záverečné ustanovenia.
Hodnotenie obsahového zamerania a kvality spracovaných všeobecne záväzných nariadení sme
rozoberali vo vzťahu k aktuálne účinným zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a zákone NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní.
Porovnaním dvoch miestnych samospráv príslušnej veľkostnej kategórie sme zistili, že výška
miestnych daní a systém ich stanovenia sa v nich líši, na druhej strane každá miestna samospráva
má určené autonómne podmienky v ktorých funguje a tomu prispôsobuje aj normotvorbu (prejav
autonómnosti miestnych samospráv, ako sme písali vyššie). Autonómnou úpravou všeobecne
záväzných nariadení je možné dosiahnuť, aby miestne dane boli prispôsobené miestnym
podmienkam aj celkovej ekonomickej situácii v obci alebo regióne, čo je základom pre efektívne
financovanie miestnych samospráv a naplnenie podstaty ich existencie a základných princípov.
Činnosťou orgánov miestnej samospráv je možné zabezpečiť príjmy pre mesto v rozdielnej výške,
ale v požadovanom rozsahu vzhľadom na jeho potreby. „Za nedostatok považujeme stanovenie
výšky sadzieb miestnych daní, ktoré v Banskej Bystrici a Trenčíne v súčasnosti nezodpovedá
ekonomickej situácii v krajine. Prejavilo sa to najmä stagnáciou výšky sadzieb počas skúmaného
časového obdobia“19.
V skúmaných všeobecne záväzných nariadeniach sme identifikovali, že nemajú
rozpracovanú sankčnú časť. Mestám navrhujeme, aby ju dopracovali. Tak by dokázali (vlastnou
cestou, nie prostredníctvom exekučného konania) operatívne riešiť tzv. neplatičov, čo by podnietilo,
aby si každý občan plnil svoje povinnosti v rozsahu stanovenom právnym predpisom miestnej
samosprávy. Problematickým aspektom, ktorý sa v skúmaných mestách spájal s výberom
miestnych daní, bola snaha daňových subjektov vyhýbať sa plateniu. Jednoduchšie možnosti
riešenia sú v menších obciach, z dôvodu vyššej informovanosti- ak občan neplatí miestne dane,
môže byť na túto skutočnosť upozornený priamo orgánom obce. V meste s počtom niekoľko tisíc
obyvateľov priamy postup možný nie je a prípadné problémy s neplatičmi musí riešiť samospráva
formálnou cestou (upomienkou, prípadne exekučným konaním).
Existuje možnosť realizácie edukačnej činnosti, ktorá by občanov motivovala k vyššej
disciplíne a zodpovednosti platiť miestne dane. Ideálny priestor sa ponúka v miestnych novinách, na
internete, na úradných tabuliach či priamo ako výsledok, ktorý je pre občanov viditeľný (napr.
spevnené komunikácie, protipovodňové opatrenia, lepšie možnosti parkovania, údržba obecných
budov, dostupnosť služieb a pod.). Schopnosť dať do popredia pozitívne aspekty výberu miestnych
daní závisí od komunikačných schopností vedenia samosprávy. Výber miestnej dane súčasne podľa
nášho názoru súvisí s efektívnou činnosťou výbercu, resp. správcu. V prípade, že má samospráva
dostatočne efektívny administratívny aparát, je schopná aj zefektívniť výber daní od občanov.
V predmetných všeobecne záväzných nariadeniach sa nenachádzali ustanovenia o procesnej
obrane proti vyrubeniu daní, ani možnosť opravného prostriedku proti vyrubeniu, hoci samotný
proces správy miestnej dane u nás sa riadi daňovým poriadkom. Podľa nás nedefinuje daňové
konanie na úrovni miestnych samospráv vyčerpávajúco.
V zmysle zistených skutočností je možné na záver uviesť úvahy, či je správa miestnych daní
originálna alebo prenesená kompetencia. Spišiaková20 jednoznačne konštatuje, že „správa
miestnych daní a poplatkov patrí medzi samosprávne kompetencie obce, a nejde teda o výkon
štátnej správy prenesenej na obce. Odlišne uvedenú problematiku hodnotí Bubeníková21, ktorá
správu miestnych daní bez pochybností považuje za prenesenú kompetenciu obce. K tomuto
tvrdeniu sa pridávajú aj J. Krnáč a J. Kollár22. Poliak uvažuje o zavedení tzv. kompetencie hybridnej,
nesúcej znaky aj originálnej, aj prenesenej kompetencie. „De lege ferenda je však potrebné, aby
zákonodarca prehodnotil účinnú, chaotickú úpravu správy miestnych daní, na základe ktorej
v súčasnosti nie je možné jednoznačne identifikovať, či ide o originálnu alebo prenesenú
kompetenciu obce“23.
19KRNÁČ,

J. Vplyv normotvorby miestnych samospráv na financovanie kompetencií
prostredníctvom miestnych daní, s. 313.
20
SPIŠIAKOVÁ, , H. Úradná pečiatka v daňových rozhodnutiach, s. 16-21.
21 BUBENÍKOVÁ, I. Obce pripravujú a schvaľujú VZN na rok 2010, s. 60-64.
22 KRNÁČ, J., KOLLÁR, J. Vplyv normotvorby obcí do 1000 obyvateľov na financovanie kompetencií
miestnych samospráv, s. 25.
23 POLIAK, L.: Quo vadis, miestne dane?, s. 471.
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Prípadne by k tomuto problému mali zaujať jednoznačné, spoločné a konečné stanovisko
Ministerstvo financií spolu s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Prínosom pre prax by podľa
nášho názoru bolo, keby sa na miestnej úrovni schválila smernica, na základe ktorej budú všetky
všeobecne záväzné nariadenia pripravované na rokovanie orgánov obce. Mohlo by ju vypracovať
napríklad Združenie obcí a miest Slovenska ako metodickú pomôcku pre mestá a obce na
Slovensku, kde by bola uvedená základná štruktúra všeobecne záväzných nariadení. Ako sme
písali vyššie, predstavujú platné „zákony“ vo vymedzených územiach, pokladáme preto za kľúčové,
aby boli vydávané správnym, vhodným, platným a najmä jednotným spôsobom. To by podporilo ich
harmonizáciu, v realite by nedochádzalo k spochybňovaniu a nevhodnej aplikácii.
4.
•
•

•
•
•

ZÁVER
Na základe analýzy platnej právnej úpravy konštatujeme:
úlohy obciam je možné ukladať len formou ústavy alebo zákona,
správa miestnych daní je v zákone o obecnom zriadení v § 4 uvedená ako originálna
pôsobnosť obce, avšak na jej realizáciu sa nevyužíva všeobecný procesný predpis správneho
konania, ale osobitný predpis, ktorý využívajú na vedenie daňového konania orgány štátnej
finančnej správy,
financovanie výkonu správy miestnych daní je realizované z vlastných zdrojov municipality,
neexistujú osobitné účelové transfery,
pri výkone správy miestnych daní sa municipalita zodpovedá svojim obyvateľom, avšak jej
činnosť kontroluje vláda SR prostredníctvom systému opravných prostriedkov,
opravnom prostriedku voči rozhodnutiu, ktoré je výsledkom konania vo veciach miestnych daní,
nerozhoduje prioritne správny súd v zmysle systematiky súdov SR, ale finančný úrad- sekcia
daní ako odvolací orgán pre daňové úrady24.

Miestne dane predstavujú doplnok financovania aktivít samosprávy na Slovensku.
Považujeme ich za významný nástroj podporujúci decentralizáciu, ale iba v teoretickej rovine.
V praktickej úrovni nie je možné hovoriť o autonómnom postavení miest a obcí v SR, ktoré nie sú (aj
napriek existencii legislatívnej úpravy podporujúcej decentralizáciu) schopné zaistiť si financovanie
nezávislé na štáte. Zákon jednoznačne určuje kompetencie, no financovanie predovšetkým malých
obcí považujeme z pohľadu fiškálnej decentralizácie za nedostatočné. Majú síce možnosť určiť
výšku daní, musí však byť primeraná a nesmie obyvateľstvo zaťažovať. Autonómne postavenie
v oblasti výberu daní im v praxi nezaručuje plnú autonómiu, resp. významnejšiu nezávislosť na
štáte. Riešením by mohlo byť zavedenie ďalších miestnych daní „univerzálneho“ charakteru (ako je
napr. daň z nehnuteľnosti), ktoré by menším obciam dokázali pokryť aspoň časť výdavkov na výkon
samosprávnych kompetencií. Uvedomujeme si však, že vzhľadom na daňové a odvodové zaťaženie
by išlo o mimoriadne nepopulárne opatrenie, ktorého úspešnosť by bola otázna. Malé obce sú preto
v prípade, že chcú byť vo finančnej oblasti na štáte skutočne nezávislé, odkázané vziať do úvahy
alternatívne riešenia získavania finančných zdrojov.
Miestne samosprávy na Slovensku by mali pristupovať k normotvornej právomoci
zodpovednejšie, aby ich výstupy boli kvalitné a mali stabilný charakter. Myslíme si, že nevyužívajú
všetky možnosti, ktoré zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach ponúka. Podrobnejšou
úpravou všeobecne záväzných nariadení by ako správcovia miestnych daní mohli v budúcnosti
predchádzať riešeniu sporných prípadov, umožnilo by im to odvolať sa pri konfliktných situáciách na
vlastné dobre prepracované nariadenia. Kvalitná normotvorba je podľa nášho názoru základnou
vizitkou obce a orgánov samosprávy, ktoré zodpovedajú za jej vypracovanie.
Použitá literatúra:
BRÖSTL, A., DOBROVIČOVÁ, G., KANÁRIK, I.: Základy štátovedy. Košice: Právnická fakulta
UPJŠ, 2004. 241 s. ISBN 80-7097-558-X.
BUBENÍKOVÁ, I.: Obce pripravujú a schvaľujú VZN na rok 2010. In: Verejná správa, 2009, č. 12-13,
s. 60-64. ISSN 1337-0448.
ČAPKOVÁ, S.: Rozvoj miestnej ekonomiky. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, 2004. 96 s.
24KRNÁČ,

J. Vplyv normotvorby miestnych
prostredníctvom miestnych daní, s. 313-314.

64

samospráv

na

financovanie

kompetencií

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____
ISBN 80-8055-994-5.
ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Bratislava: Eurokódex, 2012. 832 s. ISBN
978-80-89447-93-0.
HORVÁTHOVÁ, L.: Dopad fiškálnej decentralizácie na miestne rozpočty v SR. In: Teoretické a
praktické aspekty veřejných financií. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2009. s. 1-10. ISBN 978-80245-1513-7.
CHAPMAN, J. I.: Local government autonomy and fiscal stress: the case of California countries. In:
State and local government review, 2003, roč. 35, č. 1, s. 15-25. ISSN 0160-323X.
JAKAB, R.: Normotvorný proces v územnej samospráve. In: Justičná revue, 2009, roč. 61, č. 3, s.
383-391. ISSN 1335-6461.
KOŽIAK, R., FLAŠKA, F., KRNÁČ, J.: Teória a prax municipálnej ekonomiky v Slovenskej republike.
Brno: CERM, 2016. 157 s. ISBN 978-80-7204-878-6.
KRNÁČ, J., KOLLÁR, J.: Vplyv normotvorby obcí do 1000 obyvateľov na financovanie kompetencií
miestnych samospráv. In: Ekonomické aspekty v územnej samospráve III. Košice: Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika, 2012. s. 24-35. ISBN 978-80-8129-015-2.
KRNÁČ, J.: Vplyv normotvorby miestnych samospráv na financovanie kompetencií prostredníctvom
miestnych daní. In: Banskobystrické dni práva. Banská Bystrica: Právnická fakulta UMB, 2017. s.
304-316. ISBN 978-80-557-1285-7.
LIPTÁKOVÁ, K.: Ľudské zdroje vo verejnej správe. In: Verejná správa a regionálny rozvoj.
Ekonómia a manažment. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2015,
vol. 11, no. 1, ročník XI. s. 60-67. ISSN 1337-2955.
MOLITORIS, P.: Princípy finančnej normotvorby územnej samosprávy. In: Teória a prax verejnej
správy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2013. s. 196-204. ISBN 978-80-8152-061-7.
POLIAK, L.: Quo vadis, miestne dane? In: Právny poriadok Slovenskej republiky po 25. rokoch.
Banská Bystrica: Belianum, 2016. s. 463-472. ISBN 978-80-557-1073-0.
PRUSÁK, J., ŠKULTÉTY, P., ČAPKOVÁ, S.: Optimalizácia uplatnenia verejnej moci v miestnych
podmienkach. Banská Bystrica: IROMAR, 1997, s. 66. ISBN 978-80-8055-051-6.
SOPKULIAK, A.: Fiškálna autonómia miestnej samosprávy a jej výskum v geografii. In: Acta
geographica Universitatis Comenianae, 2012, roč. 56, č. 2, s. 215-236. ISSN 1338-6064.
SPIŠIAKOVÁ, H.: Úradná pečiatka v daňových rozhodnutiach. In: Právo pre rozpočtové
a príspevkové organizácie a obce v praxi, roč. 2014, č. 1, s. 16-21. ISSN 1337-7523.
TEKELI, J., HOFFMANN, M.: Zákon o obecnom zriadení. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer,
2014. 776 s. ISBN 978-80-8168-034-2.
VERNARSKÝ, M.: Normotvorba obce vo veciach miestnych daní. In: Územná samospráva a tvorba
práva. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015. s. 22-42. ISBN 978-80-8152-384-7.
Zákon NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Zákon NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Zákon č. 538/2007 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov
Zákon NR SR č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Kontaktné údaje:
doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD.
katarina.liptakova@umb.sk
Univerzita Mateja Bela
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Katedra politológie
Kuzmányho 1

65

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

66

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____

PRINCÍPY PRÁVNEHO ŠTÁTU A UKLADANIE DANÍ
Ľubica Masárová
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

Abstrakt: The article deals with the application of the rule of law principle when taxes are levied.
The case law of the Constitutional Courts and the European Court of Human Rights are analyzed.
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá uplatňovaním princípov právneho štátu pri ukladaní daní.
Analyzovaná je judikatúra ústavných súdov a Európskeho súdu pre ľudské práva.
Kľúčové slová: tax, the rule of law, the principle of legality, the principle of equality, the principle of
non-discrimination, fundamental rights and freedoms, the constitution.
Kľúčové slová: daň, právny štát, princíp zákonnosti, princíp rovnosti, princíp zákazu diskriminácie,
základné práva a slobody, ústava.
ÚVOD
Problematika zdaňovania je spätá s ústavnými základmi každého štátu. Na jednej strane
ústavné listiny štátov zakotvujú právo štátu ukladať a vyberať dane, na druhej strane však
v podmienkach demokratického právneho štátu, je ústavou garantovaná priama a bezprostredná
aplikovateľnosť základných práv a slobôd zárukou a limitom pre vytváranie rovnováhy medzi týmto
právom štátu a právami daňovníkov. Pri aplikácii noriem daňového práva zásadnú úlohu potom
zohrávajú aj všeobecne uznávané princípy právneho štátu, akými sú napr. princíp zákonnosti,
princíp právnej istoty, princíp legitímnych očakávaní, princíp zákazu svojvôle, princíp zákazu
retroaktivity, princíp proporcionality, princíp rovnosti a zákazu diskriminácie a ďalšie.
Cieľom tohto článku je analyzovať princíp zákonnosti
a princíp rovnosti a zákazu
diskriminácie vo vzťahu k ukladaniu daní v judikatúre európskych súdov. Poukázané je tiež na rôzne
spôsoby zakotvenie uvedených princípoch v ústavných poriadkoch európskych krajín vo vzťahu
k daniam.
1

PRINCÍP ZÁKONNOSTI UKLADANIA DANÍ
V moderných právnych štátoch ukladanie daní je možné výlučne na základne zákona.
Tento princíp je spravidla výslovne vyjadrený v ústavách štátov (napr. čl. 34 Ústavy Francúzskej
republiky, čl. 23 Ústavy Talianskej republiky, čl. 170 Ústavy Belgicka, čl. 59 Ústavy SR). Existujú
však aj výnimky. Napríklad v Ústave Nemeckej spolkovej republiky tento princíp nie je explicitne
zakotvený, avšak v judikatúre Ústavného súdu NSR sa tento princíp odvodzuje z kombinácie dvoch
ďalších ústavných princípov – princípu garantovania základných práv a slobôd (ktoré nemôžu byť
obmedzené inak ako zákonom) a širšieho princípu zákonnosti činnosti všetkých štátnych orgánov,
vzťahujúceho sa aj na činnosť daňových orgánov pri určovaní a výbere daní.
Vo vzťahu k princípu zákonnosti je zásadné vyjadrenie Ústavného súdu Slovenskej
republiky (ďalej „ÚS SR“) k chápaniu zásady zákonnosti pri výklade daňovoprávnych noriem, ktorý
vo svojom náleze I. ÚS 241/07 o.i. uviedol: „Ústavný súd zdôrazňuje, že pri súdnom preskúmavaní
zákonnosti rozhodnutí daňových orgánov musí všeobecný súd zohľadňovať, že týmito
rozhodnutiami sa ukladá daňovému subjektu daňová povinnosť, ktorá priamo zasahuje do jeho
majetkovej sféry a redukuje rozsah jeho majetku. Všetky daňové normy sú zo svojej podstaty
založené na tom, že prioritne chránia záujem štátu, resp. iného verejného telesa (obce, vyššieho
územného celku) na zabezpečení dostatočného objemu príjmov v prospech ich rozpočtov.
Základnou zásadou daňového konania je zásada zákonnosti, ktorú možno považovať za „conditio
2
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sine qua non“, čiže bezpodmienečnú podmienku, ktorá je v daňovom konaní nevyhnutná a od ktorej
sa nemožno odchýliť..... Zásada zákonnosti je v zákone o správe daní a poplatkov konštruovaná
tak, že v daňovom konaní sa postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
chránia sa záujmy štátu a obcí a dbá sa pritom na zachovanie práv a právom chránených záujmov
daňových subjektov a ostatných osôb zúčastnených v daňovom konaní. Priorizovanie záujmov
oprávnených príjemcov daní teda nemôže ísť na úkor rešpektovania práv a právom chránených
záujmov tých osôb, ktoré dane platia. Vychádzajúc z uvedeného možno uzavrieť, že ani záujem
štátu na realizácii príjmovej stránky štátneho rozpočtu nemôže byť a nie je nadradený dodržiavaniu
a rešpektovaniu práv, ktoré zákony priznávajú daňovým subjektom. Za situácie, kde právo
umožňuje rozdielny výklad, nemožno pri riešení prípadu obísť fakt, že na poli verejného práva
(daňového práva) štátne orgány môžu konať len to, či im zákon výslovne umožňuje (na rozdiel od
občanov, ktorý môžu konať všetko, čo nie je zakázané). Z tejto maximy potom vyplýva, že pri
ukladaní a vymáhaní daní podľa zákona, teda pri de facto odnímaní časti nadobudnutého
vlastníctva, sú orgány verejnej moci povinné šetriť podstatu a zmysel základných práv a slobôd.
Inak povedané, v prípade pochybností sú povinné (orgány verejnej moci) postupovať miernejšie – in
dubio mitius“.1
V súvislosti s otázkou zákonnosti pri ukladaní daní je treba poukázať aj na nález
Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. IV. ÚS 48/05, v ktorom sa k otázke povinnosti dbať na
práva daňových subjektov vyjadril takto: „Povinnosť dbať na zachovávaní práv a právom
chránených záujmov daňových subjektov potom zodpovedá okrem iného možnosť zdaniť len tu časť
finančného zisku, ktorá berie na zreteľ výdavky na zaistenie príjmov. Pri realizácii práva štátu na
výbere daní je potrebné toto rešpektovať, pretože nemožno opomenúť nutnosť vybrať daň vo výške
správne stanovenej, keďže sledovanie záujmu štátu na výbere dane nie je možné vnímať ako
princíp akokoľvek prednostný či riadiaci.“
Európsky súd pre ľudské práve (ďalej len „ESĽP“) v oblasti ukladania daní priznáva
zmluvným štátom Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“)
veľký rozsah priestoru pre voľné uváženie. Vychádza pri tom z dikcie čl. 1 Dodatkového protokolu č.
1 k Dohovoru, ktorý priznáva štátom právo prijímať zákony, ktoré považujú za nevyhnutné, aby
upravili užívanie majetku v súlade so všeobecným záujmom a zaistili platenie daní a iných poplatkov
alebo pokút. V tejto súvislosti ESĽP riešil otázku výkladu pojmu „zákon“ použitú v predmetom
ustanovení Dohovoru pre posúdenie dodržania zásady legality pri ukladaní daní. V prípade Špaček
v. Česká republika2 sťažovateľ namietal, že daňová povinnosť mu bola uložená z dôvodu, že svoj
základ dane nezvýšil o položky, ktoré pri prechode z jednoduchého na podvojné účtovníctvo
ukladali len zásady vedenia účtovníctva, ktoré boli publikované len vo Finančnom spravodajcovi MF
ČR. Tvrdil, že táto povinnosť mu nebola uložená žiadnym všeobecne záväzným právnym predpisom
publikovaným v zbierke zákonov. ESĽP posudzujúc splnenie požiadavky zásahu do pokojného
užívania majetku na základe „zákona“ odmietol, že by bol princíp legality porušený. Konštatoval, že
povinnosť viesť účtovníctvo v súlade s predpísanými zásadami bola stanovená v zákone. Hoci
zásady vedenia účtovníctva neboli všeobecne záväznými právnymi predpismi v zmysle zákona
o zbierke zákonov, ESĽP pripomenul, že Dohovor neobsahuje žiadne špecifické požiadavky na
stupeň publicity jednotlivých predpisov. Súčasne konštatoval, že Finančný spravodajca bol založený
za účelom informovania verejnosti o rôznych opatreniach ministerstva financií a mal potrebnú
publicitu. Keďže sťažovateľ využíval pri vedení svojho účtovníctva predmetné zásady, aj keby tieto
v zmysle platných národných zákonov neboli všeobecne záväznými právnymi predpismi, spoločnosť
prijala Finančného spravodajcu MF za oficiálny verejný zdroj záväzných predpisov. Sťažovateľ ani
len netvrdil, že by nepoznal predpisy zverejňované v jednotlivých vydaniach Finančného
spravodajcu. ESĽP preto konštatoval, že pravidlá upravené v zásadách publikovaných vo
Finančnom spravodajcovi boli dostatočne dostupné a predvídateľné, a pri určení daňovej povinnosti
bola dodržaná v tomto smere zásada legality.
K otázke dodržania požiadavky výhrady zákona možno poukázať tiež na postoj Ústavného
súdu Českej republiky v jeho náleze sp. zn. Pl.ÚS 32/15, v ktorom posudzoval o.i. dodržanie
zásady legality v ustanovení §101d odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ktoré
ÚS SR sa v tejto časti nálezu odvolal na nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. IV. ÚS
666/02.
2 Rozsudok ESĽP Špaček v. Česká republika zo dňa 09.11.1999, sťažnosť č. 26449/95
1
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v súvislosti so zavedením kontrolných hlásení ukladalo platiteľom dane z pridanej hodnoty
povinnosť „uviesť v kontrolnom hlásení predpísané údaje potrebné pre správu daní“. Zákon
predpísané údaje nijako nešpecifikoval a ponechal na Ministerstve financií ČR, aby ich
konkretizovalo v elektronickom formulári kontrolného hlásenia. Podľa názoru Ústavného súdu
Českej republiky takáto právna úprava porušuje zásadu výhrady zákona. Elektronický formulár
takouto úpravou získal podobu akéhosi podzákonného predpisu, ktorý neurčitému okruhu adresátov
ukladá konkrétne povinnosti. Výkonnej moci bola tým zverená moc, ktorá podľa ústavy prináleží iba
moci zákonodarnej. Ústavný súd konštatoval, že aj vzhľadom na pravidelné poskytovanie
obrovského množstva údajov v elektronickej podobe a ich zhromažďovanie v jednom okamžiku,
zákon musí bližšie vymedziť aspoň okruh údajov, ktoré musia platitelia uvádzať. Hoci to nevylučuje
prípadné zákonné splnomocnenie Ministerstva financií ČR stanoviť konkrétnosti jednotlivých údajov,
avšak muselo by sa tak stať formou právneho predpisu. Iba tak je totiž možné zaistiť pre platiteľov
predvídateľnosť údajov, ktoré od nich štát bude požadovať. Bez významu v tejto súvislosti nie je ani
možnosť prípadnej abstraktnej kontroly ústavnosti zo strany ústavného súdu, ktorá by v prípade
stanovenia údajov iba vo formulári bola vylúčená.

3

PRINCÍP ROVNOSTI A ZÁKAZU DISKRIMINÁCIE

Princíp rovnosti je jedným z pilierov právneho štátu. V Ústave SR našiel svoje zakotvenie
v článku 12, podľa ktorého ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. V ústavách
niektorých štátov, okrem takto všeobecne vyjadreného princípu rovnosti, možno nájsť aj explicitne
vyjadrený princíp rovnosti pred daňovými zákonmi. Napríklad č. 10 Ústavy Belgicka určuje, že
„Belgičania sú si rovní pred zákonom“, a čl. 172, že „nie je možné ustanoviť žiadne privilégiá pri
zdaňovaní“, pričom sa oslobodenia od dane alebo daňové úľavy môžu stanoviť iba zákonom.
Porovnateľne čl. 21 Ústavy Srbskej republiky určuje, že „pred Ústavou a zákonom sú všetci
....rovní“ a čl. 91 ods. 2 zakotvuje, že „povinnosť platiť dane i ostatné poplatky je všeobecná
a zakladá sa na ekonomickej sile platiteľa“.
Nemecký ústavný súd konštatoval neústavnosť daňových zákonov z dôvodu porušenia
princípu rovnosti a rozvinul interpretáciu tohto princípu cez doktrínu, že zdaňovanie musí byť
uskutočňované v súlade s princípom schopnosti platiť dane (ktorý inak priamo v ústave nie je
formulovaný ako osobitná požiadavka); týmto spôsobom tento súd veľkú časť daňovej politiky
pozdvihol na úroveň ústavného práva. Možno konštatovať, že súd bol ochotný brať do úvahy
daňovo-politické a administratívno-technické dôvody nerovného zaobchádzania z daňovníkmi len
v tom prípade, ak ich bolo možné ospravedlniť dostatočne jasnými a presvedčivými argumentmi.3
Súd napríklad za neústavný vyhlásil zákon, ktorým bola určená daň na netto majetok z dôvodu, že
dovoľoval nevalorizovať hodnotu nehnuteľností niekoľko rokov (čím boli vzhľadom na trhovú cenu
podhodnotené) a tým favorizované v porovnaní s inými vecami v aktívach daňovníka, čo vytváralo
nerovné postavenie (súd neakceptoval argumentáciu vlády, že ide o daňovoprávny záujem
zákonodarcu podporiť vlastníctvo nehnuteľností, pretože predmetné nebolo výslovne v zákone
uvedené).4 Treba poukázať aj na rozhodnutie, ktorým súd pre porušenie princípu rovnosti vyslovil
neústavnosť zákona, ktorý ukladal daňovníkom zdaniť príjem z úrokového výnosu prostredníctvom
daňového priznania. Dôvodom bolo prekvapivo to, že podľa názoru súdu rozsah daňových únikov
z dôvodu nepriznania takýchto príjmov bol tak veľký, že viedol až k porušeniu rovnosti pred
zákonom. Súd tu nespochybnil ústavnosť zdanenia úrokových príjmov, ale spôsob (techniku) ich
zdanenia, čím ponechal možnosť adekvátnou právnou úpravou túto nerovnosť odstrániť (napr.
zavedením zrážkovej dane z úrokov ap.)5 Na druhej strane súd akceptoval za súladnú s princípom
rovnosti právnu úpravu, podľa ktorej mohli daňovníci uplatňovať paušálne výdavky namiesto
skutočných, pretože to považoval za ospravedlniteľné z dôvodu zníženia administratívnej záťaže.6
3

K tomu pozri: THURONYI, V.: Comparative Tax Law. The Hague: Kluwer Law International , 2003,
s. 82-85.
4 BVerfGE 93, 121 (1995)
5 BVerfGE 84, 239 (1991)
6 BVerfGE 78, 214 (1988)
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Rovnako tak, podľa jeho názoru, nie je nerovným zaobchádzaním právna úprava oslobodzujúca od
dane úhradu liečebných nákladov zamestnávateľom zamestnancom len vo verejnom sektore (a nie
aj v súkromnom sektore), pretože takéto platby vo verejnom sektore na rozdiel od súkromnej sféry
podliehajú štátnej kontrole.7
Francúzsky ústavný súd konštatoval porušeniu princípu procesnej rovnosti v návrhu
finančného zákona v roku 1974, ktorý ustanovoval, že daňovníci s príjmami nad určitú hranicu, aby
sa vyhli tomu, že sa ich príjem bude určovať na základe indícií o štýle života, mohli preukazovať, že
nemali skryté príjmy, zatiaľ čo daňovníci nedosahujúci tento príjem toto právo nemali. 8 Rovnako sa
vyslovil aj o návrhu zákona, podľa ktorého lehota pre zánik práva vyrubiť daň mala byť skrátená tým
daňovníkom, ktorí majú len príjmy zo závislej činnosti. Aj keby uvedené bolo možné ospravedlniť
tým, že v týchto prípadoch platiteľ týchto príjmov podáva daňové priznanie, do nerovného
postavenia by sa však dostali tie osoby, ktoré majú príjmy zo závislej činnosti a súčasne aj iné
zdaniteľné príjmy, hoci by tieto boli v minimálnej výške, a to napriek tomu, že ich pozícia je v zásade
rovnaká s tými, ktorí dosahujú výlučne len príjmy zo závislej činnosti.9
V tejto súvislosti je možné poukázať aj na rozhodnutie britského súdu, ktorý vo veci LH
Bishop Electrical Co Ltd A F Sheldon (t/a Aztec Distributors) v Revenue & Customs posudzoval, či
uloženie povinnosti platiteľom dane z pridanej hodnoty doručovať daňové priznania k dani z pridanej
hodnoty výlučne elektronicky neporušuje okrem iných princípov aj princíp zákazu diskriminácie.
Posudzovaná právna úprava zakotvovala iba výnimku z povinného elektronického
doručovania pre členov cirkví a náboženských spoločností, ktorých viera je nezlučiteľná
s používaním elektronických zariadení a tiež pre podniky v insolvenčnom konaní.
V predmetnom spore žalobcovia namietali nesúladnosť právnej úpravy povinného
doručovania s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, a to článkom 8, článkom
14 a článkom 1 Protokolu č. 1 Dohovoru. Dvaja zo žalobcov argumentovali zdravotnými problémami
(problémy so zrakom, reuma, neurologické ťažkosti), ktoré spôsobovali, že bolo pre nich veľmi
ťažké alebo bolestivé používať počítač správne, tretí žalobca uvádzal, že žije vo vzdialenej oblasti,
kde internetové spojenie nefungovalo spoľahlivo. Všetci traja ďalej namietali, že sú vo veku,
v ktorom učiť sa používať počítač je pre nich veľmi náročné.
Súd akceptoval argumentáciu daňových orgánov, že elektronické doručovanie daňových
priznaní malo za cieľ zabezpečiť efektívny výber daní a že je tiež primerané, ak štát chce znížiť
náklady spojené s ich výberom. Ďalej konštatoval, že namietaný článok 14 Dohovoru neprestavuje
samostatné právo, len priznáva právo nebyť diskriminovaný pri uplatňovaní ostatných práv
obsiahnutých v Dohovore. Zároveň pripomenul, že namietané články Dohovoru povoľujú pre štáty
určitý priestor pre uváženie, v rámci ktorého je zásah do práv garantovaných Dohovorom
potenciálne opodstatnený. Členské štáty nesmú osobám však klásť individuálne a nadmerné
bremeno.
Vychádzajúc z uvedeného súd následne skúmal jednotlivé možnosti žalobcov, ktorými
mohli splniť svoju zákonnú povinnosť elektronického doručenia daňových priznaní. Vo vzťahu
k porušeniu zákazu diskriminácie k identifikovaným možnostiam dospel k nasledovným záverom
Počítačovo negramotné osoby by sa museli naučiť pracovať s počítačom, pričom je
pravdepodobné, že to znevýhodňuje najmä staršie osoby voči mladším. To by preto
znamenalo porušenie článku 1 Protokolu čl. 1 Dohovoru v spojení s článkom 14
Dohovoru.
Ak by právna úprava znamenala nútenie osoby použiť počítač patriaci rodinnému
príslušníkovi alebo priateľovi (za účelom dodržania povinnosti elektronického
doručenia) alebo by osoba bola nútená, aby tieto osoby vystupovali ako jej
zástupcovia, konajúci v jej mene, bolo by to porušením článku 8 Dohovoru,
garantujúceho právo na súkromie, bez ohľadu na prípadné posudzovanie
aplikovateľnosti článku 14 Dohovoru. Avšak uvedený spôsob by tiež mohol
predstavovať aj diskrimináciu osôb, ktoré sú staršie, majú zdravotné problémy alebo
žijú na odľahlom mieste, pretože je väčšia pravdepodobnosť, že práve tieto osoby
nevlastnia počítač, alebo ho nevedia používať.
7

BVerfGE 83, 395 (1991)
Conseil constitutionnel, Decision No. 51 DC, Rec. 25, 27.12.1973
9 Coseil constitutionnel, Decision No. 86 – 209 DC, Rec. 86, 03.07.1986
8
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Samo o sebe, požadovať od osoby, aby použila počítač vo verejnej knižnici, nie je
porušením článku 8 Dohovoru. Avšak vzhľadom k tomu, že britská vláda kladie dôraz
na dôvernosť daňových informácií, znamená to, že regulácia elektronických podaní
daňových priznaní spadá do pôsobnosti tohto článku, z čoho vyplýva, že vláda nesmie
uplatňovať právo daňových subjektov na ochranu daňového tajomstva diskriminačne.
Keďže daňová správa uznáva, že by bolo porušením daňového tajomstva, keby
využívala na prenos informácií o daňovom subjekte počítače vo verejných knižniciach,
bolo by diskriminujúce požadovať, aby tieto informácie o sebe takýmto spôsobom
poskytovali daňové subjekty. Diskriminácia by sa dotkla najmä starších osôb, pretože
je pravdepodobné, že práve tieto nevlastnia počítač, ako aj osôb žijúcich v oblastiach
so zlým internetovým pripojením.
Nútenie osoby, aby využila služby profesionálnych zástupcov by bolo porušením práva
pokojne užívať majetok, či už samostatne alebo v spojení s článkom 14 Dohovoru.
Diskriminovanými by boli najmä osoby počítačovo negramotné z dôvodu svojho veku,
zdravotných problémov alebo z dôvodu, že žijú na odľahlom mieste.

Otázku zákazu diskriminácie v oblasti daní vo svojej rozhodovacej činnosti riešil aj
Európsky súd pre ľudské práva. Vlády zmluvných štátov práve v tejto oblasti spravidla namietajú, že
určité opatrenie je nevyhnutné pre zabezpečenie jednoduchšieho a racionálnejšieho výberu daní,
resp. pre dosiahnutie fiškálnych cieľov. ESĽP takéto ciele paušálne nezavrhuje. To, či ich ale
v konkrétnom prípade uzná za legitímny cieľ, vykladá vždy v kontexte so skutkovými okolnosťami
konkrétneho prípadu. Vychádza pri tom zo všeobecného pravidla, že princíp rovnakého
zaobchádzania je porušený, ak rozdielny prístup vyplývajúci z príslušnej zákonnej úpravy nemá
objektívne a rozumné ospravedlnenie, čo nastane v prípade ak nesleduje legitímny cieľ, alebo
v prípade ak tu nie je primeraný vzťah proporcionality medzi použitými prostriedkami a cieľom, ktorý
sa má dosiahnuť. Okrem toho však, v oblasti zdaňovania zmluvné štáty Dohovoru požívajú široký
priestor pre uváženie pri posudzovaní, či a do akej miery rozdiely v inak podobných situáciách
ospravedlňujú rozdielny prístup. Z predmetného vyplýva, že nie je dostačujúce, aby sťažovateľ
namietal, že bol zdanený viac ako iné subjekty, musí preukázať, že právna úprava dane je
konštruovaná tak, aby spôsobila rozdielne zdaňovanie podobných daňovníkov na diskriminačnom
základe. Porušenie zákazu diskriminácie garantovaného čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv
a základných slobôd je pri ukladaní daní najčastejšie namietané v spojení s čl. 1 Dodatkového
protokolu č. 1 k Dohovoru, t.j. s právom pokojne užívať majetok.
Vychádzajúc z vyššie uvedených východísk ESĽP napríklad v prípade Galeotti Ottieri della
Ciaja v. Taliansko 10 nepovažoval za diskriminačné stanovenie progresívnej dedičskej dane. V
prípade X v. Írsko11 sťažovateľ namietal, že pri určovaní sadzby dedičskej dane bol diskriminovaný,
pretože podľa právnej úpravy poskytujúcej zvýhodnenú sadzbu pre potomkov zosnulého bolo
výslovne možné za deti poručiteľa v prípade adopcií považovať iba tie, ktoré boli adoptované podľa
írskeho zákona. Z dôvodu, že jeho adopcia sa uskutočnila vo Veľkej Británii, nemal možnosť využiť
túto nižšiu sadzbu dane. Európska komisia pre ľudské práva však odmietla túto sťažnosť ako zjavne
neopodstatnenú s odôvodnením, že v jednotlivých krajinách sa podmienky, postupy, ako aj právne
dôsledky adopcií líšia, a preto ich odlíšenie na účely zdaňovania možno považovať za objektívne
a rozumné.
Vo viacerých prípadoch riešil ESĽP rozdiely v stanovovaní odvodových a daňových
povinností medzi zamestnancami, zamestnávateľmi a osobami samostatne zárobkovo činnými. Vo
veci X. v. Rakúsko12 bola stanovená osobitná daň, ktorej výnos mal byť využitý na dostavbu
viedenského metra. Túto daň boli povinní platiť len zamestnávatelia za každého svojho
zamestnanca. ESĽP odmietol podanú sťažnosť ako zjavne neopodstatnenú z dôvodu, že zdaňovaní
zamestnávatelia tvoria rozdielnu skupinu od ostatných daňovníkov, ktorá môže byť zdanená podľa
osobitných pravidiel. Podobne, v prípade X. v. Rakúsko 13 rakúsky daňový systém povoľoval určité
Rozhodnutie ESĽP zo dňa 22.06.1999, sťažnosť č. 46757/99
Rozhodnutie EKĽP zo dňa 18.12.1973, sťažnosť č. 5913/72
12 Rozhodnutie EKĽP zo dňa 13.05.1976, sťažnosť č. 6087/73
13 Rozhodnutie EKĽP zo dňa 19.12.1974, sťažnosť č. 6163/73
10
11
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odpočítateľné položky pre zamestnancov, avšak nie pre samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej
aj len „SZČO“). Aj tu ESĽP považoval rozdielny prístup za ospravedlniteľný. Vo veci National
Federation of the Self-Employed v. Spojené Kráľovstvo14 federácia združujúca určitú skupinu
fyzických osôb – podnikateľov namietala, že spôsob stanovenia odvodových povinností do systému
sociálneho poistenia je diskriminačný, pretože len určitej skupine SZČO určuje zvýšenie odvodovej
povinnosti voči ostatným SZČO, avšak toto zvýšenie nie je reflektované v žiadnych dávkach
poskytovaných z tohto systému. ESĽP vyhlásil sťažnosť za neprijateľnú a ako ospravedlniteľný
dôvod rôzneho zaobchádzania akceptoval argumentáciu žalovanej vlády, že namietané rozdielne
odvodové zaťaženie je konštruované tak, aby nižšie príjmové skupiny SZČO neboli príspevkami do
systému zaťažované neprimerane.
Opakovane riešil ESĽP aj otázku rozdielneho daňového a odvodového zaťaženia mužov
a žien. V prípade Karlheinz Schmidt v. Nemecko15 ESĽP posudzoval, či právna úprava stanovujúca
povinnú službu v požiarnej hliadke pre mužov, ktorá mohla byť zamenená platbou stanoveného
poplatku, predstavuje diskrimináciu na základe pohlavia. Analýzou konkrétnej situácie zistil, že
uloženie povinnej služby bolo len iluzórne, pretože pri dlhodobom dostatku požiarnych
dobrovoľníkov, žiaden muž nebol povinný nastúpiť do požiarnej služby. Úhrada stanoveného
poplatku sa tak stala prakticky jedinou reálnou povinnosťou, pričom rozdiel v pohlaví pre jej
stanovenie, podľa ESĽP nebol ospravedlniteľný. Podobne podľa holandskej právnej úpravy
nevydaté a bezdetné ženy nad 45 rokov neboli povinné platiť odvody súvisiace so sociálnym
zabezpečením detí, avšak muži v rovnakej pozícii áno. Vo veci Van Raalte v. Holandsko16 ESĽP
neakceptoval argumentáciu žalovanej vlády, že oslobodenie žien od tejto povinnosti je odôvodnené
tým, že je menej pravdepodobné, že ženy nad 45 rokov ešte budú mať deti a platenie týchto
odvodov by im spôsobovalo dodatočnú psychickú ujmu z dôvodu bezdetnosti. Súd konštatoval, že
uvedené argumenty by rovnako tak mohli platiť aj pre mužov a vyhlásil predmetnú úpravu za
diskriminačnú na základe pohlavia.
ESĽP v prípade Darby v. Švédsko17 posudzoval možnú diskrimináciu na základe miesta
trvalého pobytu daňovníka. Sťažovateľ bol rezidentom vo Fínsku a pracoval vo Švédsku, kde bol
povinný platiť daň určenú na financovanie štátnej luteránskej cirkvi napriek tomu, že osoby trvalo
žijúce a registrované vo Švédsku mohli požiadať o oslobodenie od platenia takejto dane. Je
prekvapujúce, že v tomto prípade ESĽP považoval predmetné ustanovenie za diskriminačné,
nakoľko vo všeobecnosti možno prisvedčiť tvrdeniu žalovanej vlády, že daňoví rezidenti a daňoví
nerezidenti nie sú osobami v rovnakej pozícii a vo všeobecnosti je rozdielny prístup v ich zdaňovaní
spravidla akceptovaný.
Z novších prípadov možno poukázať na prípad Glor v. Švajčiarsko18. Sťažovateľa z dôvodu
diabetesu lekár vyhlásil za neschopného výkonu povinnej vojenskej služby. Alternatívnu civilnú
službu mohli vykonávať len osoby, ktoré si uplatnili výhradu svedomia. V zmysle zákonnej úpravy
bol povinný platiť osobitnú daň za oslobodenie od vojenskej služby napriek tomu, že vždy deklaroval
pripravenosť vykonať ju, čo mu zo zdravotných dôvodov nebolo umožnené. Od tejto dane boli
oslobodené iba osoby, ktorých stupeň zdravotného postihnutia presahoval určitú hranicu, čo však
nebol sťažovateľov prípad. ESĽP konštatoval, že povinnosť platiť predmetnú daň osobám s určitým
stupňom invalidity, ktorým zároveň zákon znemožňuje vykonať vojenskú aj alternatívnu službu,
môže byť v rozpore s potrebou boja proti diskriminácii zdravotne postihnutých osôb. Preto je rozsah
voľnej úvahy štátov pri vytvorení rozdielneho právneho režimu pre tieto osoby značne obmedzený.
Súd vytkol predmetnej úprave, že neberie vôbec do úvahy pomerne nízke príjmy, t.j. že sťažovateľ
nemal možnosť namietať, že uloženie tejto dane je v jeho prípade neprimerané. Hoci nechcel
spochybniť autonómiu každého zmluvného štátu týkajúcu organizácie a zabezpečenia
bojaschopnosti obranných síl, určité formy alternatívnej služby pre osoby v podobnej situácii, v akej
sa nachádzal sťažovateľ, bolo však podľa jeho názoru možné upraviť bez väčších problémov.
Neakceptoval argument žalovanej vlády, že aj osoby vykonávajúce alternatívnu službu musia mať
určité fyzické a psychické schopnosti, podobne ako pri výkone riadnej vojenskej služby.
Rozhodnutie EKĽP zo dňa 11.07.1978, sťažnosť č. 7995/77
Rozsudok ESĽP zo dňa18.07.1994, sťažnosť č. 13580/88
16 Rozhodnutie ESĽP zo dňa 21.02.1997, sťažnosť č. 20060/92
17 Rozsudok ESĽP zo dňa 23.10.1990, sťažnosť č. 11581/85
18 Rozsudok ESĽP zo dňa 30.04.2009, sťažnosť č. 13444/04
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Vo všeobecnosti možno konštatovať, že daňový zákon je svojou povahou zákonom, ktorý z rôznych
dôvodov, či už sociálnych, ekologických, administratívnych alebo iných
vytvára rozdiely
v zdaňovaní rôznych príjmov, hoci z pohľadu čisto ekonomického by sa tieto mohli javiť ako
rovnaké. Rozlíšenie situácie, kedy už dochádza k narušeniu princípu rovnosti nie je jednoduché.
Z judikatúry súdov je však možné usudzovať, že ospravedlnenie rozdielu v zdaňovaní bude
posudzované podľa cieľa a účelu príslušnej daňovej normy vychádzajúc pri tom zo základných
princípov demokratického právneho štátu, pričom použité prostriedky musia byť vhodné a potrebné
na dosiahnutie sledovaného verejného záujmu.
ZÁVER
Pri posudzovaní legitimity zásahu štátu do základných práv a slobôd v oblasti daní sú
princípy právneho štátu nenahraditeľné. Z judikatúry ústavných súdov rôznych štátov ako aj
judikatúry ESĽP je zrejmé, že štáty majú pomerne široký priestor pre rozhodovanie o predmete
a rozsahu zdanenia. Právna úprava zdaňovania však musí spĺňať požiadavku legality a legitimity
uvedeného zásahu do základných práv a slobôd. Právna úprava musí byť zároveň transparentná
a predvídateľná. Predmetom posudzovania ústavnej konformity je aj to, či právna úprava
neumožňuje svojvoľné alebo diskriminačné ukladanie daní. Z hľadiska ústavnej konformity
nemožno však posudzovať racionalitu a efektivitu, sociálne a iné funkcie daní.
4

Použitá literatúra:
KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M.: Evropská úmluva o lidských právech.
Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012. 1687 s.
POPOVIĆ, D.: Poresko pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2012. 528 s.
THURONYI, V.: Comparative Tax Law. The Hague: Kluwer Law International , 2003, s. 82-85.
Kontaktné údaje:
JUDr. Ľubica Masárová, PhD.
lubica.masarova@truni.sk
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Hornopotočná 23
918 43 Trnava
Slovenská republika

73

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____

FINANCIAL CONSTITUTION AND AUSTERITY MEASURES1
Ján Mazúr
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law

Abstract: In order to overcome the recent debt crisis, numerous EU member states were forced to
adopt austerity measures, which however decreased accessibility and extent of state-secured
human rights, especially the social and economic rights. Moreover, in reaction to the crisis, the EU,
as well as Eurozone member states and other EU member states, strengthened their “financial
constitutions”. The performance of states in the area of social rights is dependent on the allocation
of public finance. As a result, a new dynamics in securing state functions takes place between the
financial constitution, which limits public expenditures, and guaranteed fundamental rights, which
represent minimum standards. The contribution deals with the robustness and flexibility of the
financial constitution of the Slovak Republic in relation to austerity measures.
Abstrakt: S cieľom prekonať nedávnu dlhovú krízu boli viaceré štáty EÚ nútené prijať úsporné
opatrenia, ktoré však znížili dostupnosť a rozsah štátom zabezpečovaných ľudských práv, najmä
sociálnych a ekonomických práv. Zároveň v reakcii na krízu došlo k významnému posilneniu
"finančnej ústavy” EÚ, ako aj členských štátov eurozóny a ostatných členských štátov EÚ.
Výkonnosť štátu v oblasti zabezpečovania týchto práv je závislá od alokácie prostriedkov verejných
financií. Dochádza tak k nevyhnutnej dynamike pri zabezpečovaní funkcií štátu medzi "finančnou
ústavou” štátu, ktorá predstavuje určité limity pre verejné výdavky, a garantovanými základnými
právami, ktoré predstavujú minimálne štandardy ich výkonu. Príspevok sa zaoberá robustnosťou a
flexibilitou finančnej ústavy SR s ohľadom na politiku úsporných opatrení.
Key words: financial constitution, austerity measures, fiscal rules, human rights
Kľúčové slová: finančná ústava, úsporné opatrenia, fiškálne pravidlá, ľudské práva

1

INTRODUCTION
Financial constitution can be understood as a “regulation of fundamental principles of
responsible and future-oriented financial and economic policy.”2 It focuses primarily on budgetary
principles and institutions (e.g. institutions of responsible budgeting), which in a wider sense
represent the elementary framework of creation and spending of public resources, as well as ex
ante and ex post discipline and control. Furthermore, such framework also includes the principles of
risk management on the state level and the human rights framework, which demands a certain
minimum constitutionally-backed level of public resources allocation. Financial constitution thus
includes institutions, both in their formal and normative expressions, which are created to constrain
(discipline) and empower (flexibility) other constitutional and public bodies.
This paper represents a proposal of the financial constitutional framework of the Slovak
Republic through the description of basic relationships and institutions sourced from the constitution
of the Slovak Republic (further as Constitution).3 Further, it discusses the dynamics between a
general responsible budgeting paradigm and the obligation of progressive realization of human
rights. Finally, the paper supports its findings with relevant case law related to the austerity
measures, which are a prime example of this dynamics in times of crises. The paper has an
1

This paper was created as a research output of the project VEGA 1/0440/17 with the title
„Innovative forms of creation of monetary funds and their transfers“. Článok bol spracovaný ako
výstup v rámci riešenia projektu VEGA 1/0440/17 s názvom „Inovatívne formy tvorby peňažných
fondov a ich prevodov“.
2 BRÖSTL, A. et al. Ústavné právo Slovenskej republiky, p. 351.
3 460/1992 Col. Constitution of the Slovak Republic.
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ambition to show in qualitative terms how robust states’ obligations are in terms of upholding their
human rights performance in times of severe economic difficulties.
2
2.1

FINANCIAL CONSTITUTION
Financial constitution and governance: main elements
On a rudimentary level, each complex organization has to solve the questions of revenues
and spending, i.e. what is the source of revenue and how be the revenue spent? In this sense,
constitution provides us with basic answers, allocating key competences and setting key
accountability relationships. Financial constitution regulates the basic principles of public finance
required to achieve the performance in other domains of the constitution, including state’s human
rights performance.
First, the financial constitution is determined by the fact that the Slovak Republic is a unitary
state (art. 3(1)). It defines competences of the parliament, or tax structure. The Constitution implicitly
provides that taxes can be imposed exclusively in the form of an act of parliament or based on such
act (art. 59(2)), i.e. regional and local self-governing units are not able to impose new taxes on the
population, which limits their power.4 There are no further details on the state’s tax policy included
within the Constitution5, although general principles of democracy, rule of law, and human rights,
such as proportionality principle and equality principle, which includes lack of arbitrariness and
prohibition of discrimination, would provide guidance on the state’s tax policy. 6 Still, the Slovak
legislator is constrained by the following constitutional limits when setting up tax policy:
a) Taxation must respect the principle of legality, i.e. the taxation must be imposed by an
act of parliament, or based upon such act;
b) Taxation must follow legitimate objective and have rational grounds;
c) Taxation must not represent obviously extensive burden on taxpayers or groups of
taxpayers, i.e. the burden must not be extremely disproportionate taking into
consideration the objective and taxpayers’ interests;
d) Taxation must observe equality principle.7
For instance a 2013 ECHR decision N.K.M. v. Hungary (no. 66529/11) concerned a civil
servant who had complained that the imposition of a 98% tax on part of her severance pay under a
legislation entered into force only ten weeks before her dismissal had amounted to an unjustified
4

Revenue side of state budgets is normally further determined by other revenue streams of states,
most notably import taxes and administrative fees, their investment policies, or, in case of states rich
in natural resources, the means of exploitation of such resources. In case of Slovakia, taxes
represent the main revenue source of public budgets, accounting for a total of 82% of adopted state
budget spending for 2018. See official statistics of the Ministry of Finance of the Slovak Republic at
<http://www.rozpocet.sk/>.
5 Note that taxes and state budget cannot be an object of referendums (see art. 93(3)).
6 See for instance, the Constitutional Court decision PL. ÚS 5/2012: “…the violation of a right to
property [which could be the result of taxation] can be generally justified if it was lawful (legality
principle), if it followed legitimate objective in terms of public (general) interest and if, by its
realization, a fair balance between the interest of protecting the individual’s property and wider
social interests was observed. This means that individual must not bear disproportionate and
extensive (tax) burden justified by the public or general interest…” In PL. ÚS 109/2011, the court
states that “legislator has a wide discretion in choosing means of executing these [tax] obligations,
whether that concerns e.g. object of taxation, rate of taxation or taxpayer.”
7 See PL. US 5/2012. Furthermore, Hungarian Constitutional Court mentions in addition other
principles, such as: (i) taxes correspond to the income and wealth of taxpayers; (ii) there is a direct
relationship between the tax and the taxable income or wealth; (iii) taxable is the income or wealth
actually acquired by taxpayers; (iv) the tax must be proportionate to the tax-paying capacity of
taxpayers (See 8/2007 (II. 28.) AB decision). Moreover, the report of the Venice Commission related
to the mentioned case law suggests that “any taxation securing as a ‘quasi sanction’ the
enforcement through economic means of a statutory restriction of administrative nature, serving a
different legislative purpose, is considered to violate Article 70/I of the Constitution, and as such it is
unconstitutional.“ (See CONSTITUTIONAL COURT OF HUNGARY: Questionnaire. 3 rd Congress of
the World Conference on Constitutional Justice. 2014)
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deprivation of property, with no remedy available. This was considered as a violation of Article 1 of
Protocol No. 1 of the ECHR (Protection of property). The Court found that despite the wide
discretion that the national authorities had enjoyed in matters of taxation, the means employed had
had to be proportionate to the legitimate aim pursued of protecting the public budget against
excessive severance payments. Moreover, in such cases a transitional period should have been
provided, in which taxpayers would adjust to the new severance scheme.8
Second, any resources thus allocated are normally spent according to a plan, which is
according to the Constitution, the state budget, adopted in the form of an act of parliament (art.
58(1)). Since it is the government who prepares and executes the budget, it is the parliament that
gives required legitimacy to the annual financial plan (budget). Furthermore, regional and local selfgoverning units (obce, vyššie územné celky) have constitutionally guaranteed competence of
independently determining their own budgets, although they are dependent on the parliament when
it comes to imposing taxes. Since 2011, the Slovak constitutional order includes a strict no-bailout
clause, clearing the relationship between state and its self-governing units.9 The constitutional act
on budgetary responsibility also sets clear responsibility of state for securing financial resources, if
the state enacts new responsibilities for self-governing units.
The Constitution does not contain any further provisions strengthening the budgeting of the
public administration, although article 55 of the Constitution states that the economy of the republic
is based on the principles of socially and ecologically oriented market economy. Some guiding
principles are mentioned in article 1 of the constitutional act on budgetary responsibility, i.e. the
objective of the constitutional act is to achieve long-term sustainability and to strengthen
transparency and effectiveness of public spending. Interestingly, a more detailed provisions on
budgetary principles were included in the 1920 federal constitution; the bills introduced to the
parliament (to be enacted) had to include a budgetary impact assessment and a proposal of
compensation.10
Third, the control of public spending is more elaborated in the Constitution than the other
elements of the financial constitution (art. 60-63). At the center of the financial control is the
Supreme Audit Office, an independent audit body, which is responsible for procedural and
substantial control of public spending. This includes primarily reviewing the economic aspects of
spending, effectiveness, efficiency, and purposefulness of spending. Nevertheless, political
accountability for spending lies with the parliament. Fiscal responsibility is a related concept,
connecting budgeting with controlling; fiscal responsibility rules are directly meant to constrain the
government spending, therefore it serves a controlling or disciplining function. 11 Elaboration of the
concept is included below.
Fourth, every state requires currency and a central bank responsible for monetary policy. The
Constitution only loosely defines the National Bank of Slovakia as an independent central bank of
the state, which implies that the national bank would be responsible for the execution of monetary
policy, although it would clearly be conditioned by the legislation adopted by the parliament. The
Constitution does not define any currency of the state, therefore the competence to adopt a (new)
currency belongs to the simple majority in the parliament. In this sense, the national bank’s
independence includes institutional, functional, financial and personal elements. 12
2.2

Budgetary (fiscal) responsibility
In theory, states do not require internal mechanism to discipline their fiscal performance if
most of them are dependent on financial markets. However, it has been established that the market
discipline is often insufficient, too late and potentially explosive, with fatal consequences on the state
8

ECHR. Austerity Measures Factsheet December 2017.
Art. 6(1) of the constitutional act no. 493/2011 Col. on budgetary responsibility.
10 Furthermore, the 1920 constitution included a provision securing religious, ethnic and language
minorities a proportionate share on resources allocated by public budgets on education, religion or
charity. See art. 132 of the Czechoslovak Constitutional Bill 1920.
11 The main constitutional source of fiscal responsibility in the Slovak Republic is the constitutional
act no. 493/2011 Col. on budgetary responsibility.
12 For more see ČUNDERLÍK, Ľ.: Niektoré ústavnoprávne aspekty postavenia a pôsobnosti
centrálnej banky (upcoming).
9
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finance.13 Because of these reasons, states started to deploy constitutional rules imposing strict
substantial and procedural limits on their fiscal governance; fiscal discipline requires that
governments avoid excessive borrowing and debt accumulation, i.e. they should maintain fiscal
positions consistent with macroeconomic stability and sustained economic growth. 14 In this section, I
briefly describe the existing fiscal responsibility framework of the Slovak Republic and discuss the
dynamics with the austerity measures.
The fundamental rule of balanced budgeting, i.e. the balance between taxation and political
accountability, gets routinely violated because of several reasons: (i) myopia, i.e. policymakers tend
to focus rather on short term budgetary implications of their actions, than on the medium and long
term implications; (ii) common pool problem with its political and distributive conflicts; (iii) time
inconsistency, i.e. policies get changes and not adhered to ex post; and (iv) political budget cycles. 15
The rule of balanced budgeting thus needs to be structured in a way that safeguards against
depleting the common resources and consumption of future generations but provides enough
flexibility to allow for public investments (which may require debt accumulation). Debt has not only
quantitative aspects, but also qualitative, related to the objective of its creation. The economic and
social justice and solidarity between the present and future generations are at the heart of fiscal
responsibility framework: “A public debt does rest largely with future generations, and... the creation
of debt does involve the shifting of the burden to individuals living in time periods subsequent to that
of debt issue.”16
The Constitutional Act thus applies procedural, numerical and transparency rules in
combination with the establishment of the Council for Budgetary Responsibility (further as Council)
to strengthen the fiscal governance. Hard numerical rules are meant to set strict limits on public debt
levels, i.e. the public debt ceiling in Slovakia is set at 50% GDP, whereas the first procedural and
sanction mechanisms are triggered at 40% threshold.17 There are the following types of discipline
imposed on the government: (i) parliament disciplines the government once individual thresholds
are triggered18; (ii) political accountability of voters in the elections, which disciplines the
parliamentary majority (i.e. typically the government); (iii) soft discipline by the Council. 19 The limits
are practically ineffective on the parliamentary changes to the proposed budget – the final vote on
the budget rests with the parliament. The more severe sanctions are also inapplicable for the first 24
months of the new government’s mandate and 36 months if a severe economic or banking crisis or
an environmental catastrophe occurs. These escape clauses thus represent not only a political
leeway for the government (if it has a secured parliamentary majority) but also a manifestation of an
important risk management function of the state, i.e. state is permitted to incur more debt in times
when it finances issues of common interest.
The success of imposing fiscal discipline rests ultimately on political culture, but also on
robustness of sanction mechanisms (such as reputational, personal, institutional, political, or
criminal).20 The Council does not have a competence to substantially review or propose changes to
government policies. The Council is an unelected office, which serves as a controller of public debt
and not a policy reviewer, therefore its disciplining powers over discretionary spending are limited.

13

RAUDLA, R.: Budgeting during austerity: Approaches, instruments and practices, p. 35.
KUMAR, et al. Promoting Fiscal Discipline, p. 2.
15 Ibid.
16 BUCHANAN, J.: Concerning Future Generations. In: The Collected Works of James M.
Buchanan. Volume 2 Public Principles of Public Debt. A Defense and Restatement.
17 The threshold was in 2011 set 10 percentage points above this line and keeps on decreasing
annually by one percentage point until it reaches 50% GDP. Slovakia does not have a budget
balance rule on the constitutional level, only at the statutory level.
18 See article 5 of the Constitutional Act: 40% explanatory note, 43% proposal of measures and
government salaries reduction, 45% tying of expenditures, prohibition of using reserves, prohibition
of expenditures growth, 47% prohibition of submitting deficit budget, 50% confidence vote.
19 The Council publishes various statements and reports and thus in theory should increase the
political costs of the government failure in responsible public budgeting.
20 PUIG, G. V.: Fiscal Constitutionalism and Fiscal Culture: A comparative Study of the Balancedbudget rule in the Spanish Constitution and the Hong Kong Basic Law.
14
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The Constitutional Court stated previously that budgetary policy, including taxation and
insurance contributions as main sources of public budgets, belongs to the realm of “political
questions”, i.e. the margin of [wide] appreciation doctrine would apply.21 As a result, the
Constitutional Court plays a marginal role in reviewing government policies (and always acts on
proposal), although it must uphold the minimum core human rights guaranteed by the constitution. 22
2.3

Austerity measures and realization of human rights
Austerity measures can be described as manifestations of fiscal responsibility in times of
crises. They represent temporary measures serving to decrease the debt and deficit rates through
the reduction of public spending and/or increase of taxation. In theory, they not only actually improve
the public finance performance, but they also have a signaling value to the financial markets; i.e.
they demonstrate the state’s capacity and willingness to maintain fiscal discipline and responsibility,
although they seldom work without corresponding structural reforms.23
The connection of austerity measures and human rights performance became clear,
specifically with the recent economic and financial crises in Southern EU member states. Securing
human rights requires state-provided resources, for instance the fundamental personal rights and
freedoms require law enforcement and justice systems, prison systems, or guarantees of rights to a
legal representation, the economic, social and cultural rights may demand states to provide a
minimum welfare to its citizens etc. Some of the positive rights are judicially enforceable; some of
them as individual rights, while others require government programs and state budget allocations.
These allocations are thus mandatory to certain extent – the extent enforceable by courts, based on
the constitution, or international treaties.24 In this sense, the Constitutional Court confirms a high
degree of legislator’s autonomy in the realm of social policy: „...social rights states in the
constitutional text are significantly economically and politically conditioned. From their nature and in
the sense of traditional constitutional law, a high degree of discretion in determining budgetary
spending is provided to legislator, whereas the legislator is ultimately limited by the human dignity in
social context.”25
In this sense, the European Court of Human Rights (further as the Court) considered in
Koufaki and ADEDY v. Greece whether a violation of protection of property had taken place under
the Article 1 of Protocol No. 1 of the European Convention on Human Rights (further as ECHR). In
reaction to the recent severe economic and financial crisis, the Greek government had adopted a
series of austerity measures, including reductions in the remuneration, benefits, bonuses and
retirement pensions of public servants. The Court upheld the state’s actions and declared the
applications inadmissible as manifestly ill-founded because the measures had been justified by the
exceptional and unprecedented crisis, which called for an immediate reduction in public spending,
observing budgetary discipline and preserving the stability of the Eurozone.
If we narrow down our focus on the economic, social and cultural rights, which were perhaps
most touched by the recent waves of austerity measures, these rights are thought of as more
resource-intensive and dependent on the state’s ability to finance their provision. 26 The concept of
progressive realization of these rights has developed and is neatly connected to the budgetary law
and responsibility.27 The progressive nature is reflected in ICESCR: “2(1) Each State Party to the
present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and
co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a
21

PL. US 5/2012.
Disciplining fiscal performance optimally requires an on-going review, rather than a reliance on
constitutional compliant. See: RAUDLA, R.: Budgeting during austerity: Approaches, instruments
and practices.
23 REINHART, C. M., ROGOFF, K. S. Growth in a Time of Debt. In: American Economic Review:
Papers & Proceedings.
24 For instance International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR),
European Social Charter and ILO treaties.
25 See PL. ÚS 96/2011. See for instance also the ECHR case McDonald v. the United Kingdom
(2014).
26 See also PL. ÚS 19/08.
27 See article 2(1) of the ICESCR.
22
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view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant
by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures.“28
Most of economic, social and cultural rights are to a lesser or larger degree affected by
austerity measures. In determining whether a state violates its obligation to progressively realize
these rights by adopting austerity measures, the burden of proof is shifted on the state, which must
demonstrate the following:29
a) the existence of a compelling State interest: Under the Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights, the compelling interest criteria will be assessed “by reference to the
totality of the rights provided for in the Covenant and in the context of the full use of the
maximum available resources”. Austerity measures are justified when factors beyond
the control of state have led to a decrease in the available resources, and thus to the
need to reduce some benefits of those who are in a better-off position, in order to
maintain the existing level of enjoyment of the rights recognized in the Covenant for the
more vulnerable. A reference to the fiscal discipline or savings is insufficient to justify
austerity measures; state must show that austerity measures were in fact necessary in
order to protect the totality of the rights;30
b) the necessity, reasonableness, temporariness and proportionality of the austerity
measures: Austerity measures must be temporary measures covering only the period of
crisis and not be used as a fig leaf of permanent policy change. They must be
furthermore “necessary, reasonable and proportionate, in the sense that the adoption of
any other policy, or failure to act, would be even more detrimental to the realization of
human rights;“31
c) the exhaustion of alternative and less restrictive measures: Austerity measures may be
introduced only after all other less restrictive alternatives, including adjustments in tax
policy, have been depleted or rendered ineffective;
d) the non-discriminatory nature of the proposed measures: Austerity measures must be
applied in a non-discriminatory manner, either in intent or effect;
e) protection of a minimum core content of the rights: Identification and maintenance of a
minimum core content of the rights (especially for disadvantaged and marginalized
groups) must be observed. This minimum core content typically includes the
establishment of a “social protection floor”, which ensures access to basic social
services, shelter, food, health care, and empowerment and protection of the poor and
vulnerable; and
f) genuine participation of affected groups and individuals in decision-making processes:
Participation is a fundamental principle, which allows the rights-holders to express their
Furthermore, developing states are provided with looser conditions: “2(3) Developing countries,
with due regard to human rights and their national economy, may determine to what extent they
would guarantee the economic rights recognized in the present Covenant to non-nationals.”
29 UNHR Office of the High Commissioner. Report on Austerity Measures and Economic and Social
Rights. P. 12-13.
30 Through a similar argumentation, the Court (Mamatas and Others v. Greece) upheld the decision
of Greece to unilateraly exchange the Greek state bonds of private individuals for bonds of lower
value with the objective of lowering state debt. Applicants claimed expropriation (violation of a right
to property). The Court held that there had been no violation of Article 1 of Protocol No. 1 (ECHR),
since the interference had been necessary to maintain economic stability and restructuralization of
the state debt during a severe economic crisis. The state has a wide discretion in times when the
decreased state solvency represents a risk of complete state bankruptcy and the loss of value of all
bondholders. Restructuralization of debt was a necessary measure in order to reduce the state debt
and protect against defaulting. Moreover, the bondholders by definition accept a certain risk of
default, therefore insisting on repayment would not be economically reasonable and legally
justifiable.
31 See for instance the following ECHR cases: pension reductions for civil servants concerning
holiday and Christmas bonuses in Portugal (Da Conceiçã Mateus and Santos Januário v. Portugal
(nos. 62235/12 and 57725/12)) or the temporary reduction in the pensions of judges in Lithuania
(Savickas and Others v. Lithuania (nos. 66365/09 et al.)).
28
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needs and concerns, as well as to influence decision-making Participation is a
fundamental principle, which allows the rights-holders to express their needs and
concerns, as well as to influence decision-making.
3

CONCLUSION
The presented paper described an elementary framework of financial constitution with a
specific view on the admissibility of austerity measures as justified by the budgetary responsibility.
The constitutional order of the Slovak Republic leaves a wide margin of appreciation to policy
makers when it comes to applying social and economic policies, as well as austerity measures,
although a well-established framework to test the admissibility of austerity measures would be
applicable. In general, constitutional courts are hesitant to intervene in social and economic policy
making of the parliament. The Constitutional Act also provides the government with flexibility in the
form of escape clauses, although there are no explicit escape clauses strengthening the human
rights framework.
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BLOCKCHAIN TECHNOLÓGIE – REGULAČNÉ VÝZVY
A PRÍLEŽITOSTI1
Zdenka Poláková, Peter Rakovský
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: The aim of the paper is to examine the opportunities and threats posed by blockchain
technology for tax administration. Tax administration today are greatly concerned with distortions
produced by a lack of nexus between tax and value-generating activity exacerbated by the
compound effect of globalisation and digitalisation. Expected mainstreaming of the blockchain
technologies may have a negative influence on the tax collection from small and medium
enterprises and ordinary population (natural persons) and opens a whole set of new challenges
related to decentralized anonymous transactions.
Abstrakt: Cieľom príspevku je preskúmať príležitosti a hrozby, ktoré prinášajú technológie
blockchain pre daňovú správu. Pozornosť daňovej správy je v súčasnosti upriamená na deformácie
spôsobené nedostatočnou prepojenosťou medzi daňovou a hodnotovou činnosťou, ku ktorým
dochádza v súvislosti s rozvojom globalizácie a digitalizácie. Očakávané mainstreamovanie
blockchain technológií môže mať negatívny vplyv na výber daní od malých a stredných podnikov a
bežnej populácie (FO) a otvára celý rad nových výziev spojených s decentralizovanými anonymnými
transakciami.
Key words: blockchain, cryptocurrency, taxation, tax administration
Kľúčové slová: blockchain, kryptomena, dane, daňová správa
ÚVOD
Tento príspevok sa zaoberá tým, čo sú to blockchain technológie a prečo sa považujú za
nový technologický nástroj pre rozvoj. Blockchain je jedným z naozaj revolučných technologických
prelomov posledných dvoch desaťročí. Blockchain nie je len technológia, ale stratégia. Stratégia pre
štáty na poskytovanie
občanom služby transparentným, efektívnym a decentralizovaným
spôsobom.
Blockchain vznikol ako anti-štátna technológia s poslaním prerozdeľovať moc od
centralizovanej byrokracie k jednotlivcovi. Robí to tým, že ponúka alternatívu k peniazom, ktorých
ponuka a hodnota je kontrolovaná štátmi a národnými bankami. Predstavou je skutočná ekonomika
typu “peer-to-peer“, to znamená sieť so vzájomným sprístupňovaním. V tejto sieti komunikácia
prebieha priamo medzi účastníkmi a každý účastník si uchováva informácie o ostatných uzloch u
seba.
Blockchain má potenciál narušiť väčšinu priemyselných odvetví procesom s názvom
“dezintermediácia“. V zásade to znamená, že sprostredkovatelia v sektore sú nahradení
blckchainom. Financovanie je prvým sektorom, ktorý je vystavený riziku sprostredkovania, pretože
blockchain umožňuje prístup k finančným produktom prostredníctvom smartphonu. Už
nepotrebujete banku.
Ponúka tiež možnosť preniesť kontrolu nad údajmi z centralizovaných inštitúcií na
jednotlivca. Prostredníctvom blockchainu môže jednotlivec kontrolovať, ktoré údaje sa majú zdieľať
s vládnou mocou a spoločnosťou pomocou kryptografie verejného a súkromného kľúča.
1.

DEFINÍCIA A FUNGOVANIE BLOCKCHAINU
Pojem blockchain sa skladá z dvoch slov “block“ (blok) a “chain“ (reťaz) a predstavuje
databázu zoskupujúca všetky transakcie - bloky, ktoré sú prepojené s predchádzajúcou skupinou
2.

Tento príspevok vznikol v rámci projektu APVV-16-0499 Zabezpečenie efektívneho výberu daní
v kontexte informatizácie.
1
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transakcií v podobe reťaze, pričom tieto transakcie sú replikované a distribuované všetkým
účastníkom “peer-to-peer“ siete, čo zabezpečuje, aby boli všetky kópie databázy identické.
Blockchain zaznamenáva každú transakciu a žiadne záznamy sa nikdy nevymažú. Blockchain
môžeme považovať za distribuovanú knihu záznamov a pripodobniť účtovnej knihe a konkrétne
účtovnému denníku, v ktorom sa zápisy vykonávajú z časového hľadiska (chronologicky).
Blockchain spĺňa predpísané kritériá vedenia účtovných kníh. Systém vedenia účtovných kníh musí
umožňovať:2
• jednoduchú a účelnú úpravu;
• vhodné triedenie a zoskupovanie účtovných údajov;
• systematickú, účinnú, rýchlu a náležitú kontrolu;
• vykonávanie účtovných zápisov čo najrýchlejšie a najhospodárnejšie.
Každý záznam v distribuovanej účtovnej knihe má časovú pečiatku a jedinečný
kryptografický podpis, čím sa kniha stane kontrolovateľnou históriou všetkých transakcií v sieti,
pričom nie je zapojený žiadny centrálny mediátor, tretia strana, napríklad finančná inštitúcia alebo
zúčtovací úrad.
Blockchain spolu s “bitcoinom“ vznikol ako reakcia na vnímané zlyhanie centrálnych bánk
a vlád počas hypotekárnej krízy v roku 2008. Kríza viedla k narušeniu dôvery verejnosti vo finančné
inštitúcie a vlády ako strážcov najlepších záujmov spoločnosti ako celku. Blockchain v podstate
spochybnil potrebu sprostredkovateľských inštitúcií na uľahčenie transakcií medzi dvoma stranami.
Pri prevode peňazí medzi fyzickými alebo právnickými osobami je prítomná tretia osoba banka –
sprostredkovateľská inštitúcia. Technológia blockchain odstraňuje prítomnosť tretej osoby, ktorá
zaznamenáva veľké množstvo transakcií v centrálnej sieti, pričom ak by sme pripustili, že centrálna
sieť zlyhá nastane v ekonomike chaos. A teda blockchain predstavuje metódu spravovania registra
medzi účastníkmi bez závislosti na tretích stranách, resp. niekom kto by ju spravoval za nás.
Otázka, na ktorú sa snažíme v tomto príspevku odpovedať je, ako blockchain funguje? Až po
úspešnom pochopení fungovania tejto technológie budeme vedieť odpovedať na ďalšiu otázku, či
technológia blockchain predstavuje príležitosť alebo hrozbu pre daňovú správu? Podmienkou
fungovania tejto technológie je existencia minimálne troch účastníkov medzi ktorými dochádza
k transakciám. Len vtedy môže táto skupina spravovať svoj register sama. Vysvetlíme si na príklade
piatich fyzických osôb, ktoré sa rozhodli medzi sebou vykonávať finančné transakcie bez prítomnosti
sprostredkovateľa týchto transakcií (napr. banky), a rozhodli sa sami si viesť účtovnú knihu,
fungovanie technológie blockchainu. Na základe vzájomnej dohody, všetci majú informácie o účte
každého jednotlivca bez toho, aby poznali identitu jeden druhého. Každý z nich má na začiatku
prázdnu stránku (prázdny blok). Jeden z účastníkov (#5) sa rozhodol poslať 20 € druhému
účastníkovi (#2). Pre vykonanie transakcie účastník označený ako #5 oznámi všetkým ostatným
účastníkom svoj zámer vykonať transakciu vo výške 20 €, aby si to zaznačili do svojich stránok.
Každý z účastníkov si najprv preverí či účastník #5 má na svojom účte dostatok finančných
prostriedkov na vykonanie transakcie. Ak áno, každý si zaznamená záznam o transakcii do svojich
prázdnych stránok. Vtedy je transakcia vykonaná. Stránka sa v priebehu času zaplňuje ďalšími
transakciami. Po zaplnení stránky (napr. na stránku sa zmestí 10 transakcií) je stránka zapečatená
a založená do reťaze. Stránka sa zapečaťuje unikátnym kľúčom “Proof of Work“, na ktorom sa
dohodnú všetci účastníci. Zapečatením sa zabezpečí, aby už nikto nemohol urobiť žiadne zmeny
v transakciách a nijako zasahovať do obsahu zapečatenej stránky. Zapečatenie predstavuje
kryptografickú funkciu alebo “Hash Function“. Predstavme si šifrovací stroj, ktorý mení vstup na
výstup. Povedzme, že do stroja vložíme číslo 5 a výstupom bude spojenie písmen napr. “dkep“. Ak
by sme tento postup obrátili, zo spojenia písmen “dkep“ nie je možné spätne určiť, že to bolo číslo 5.
Pokiaľ ale vložíte do stroja číslo 5, vždy vám vráti “dkep“. Aké číslo by sme mali vložiť do tohoto
stroja, aby výstupom bol ID kód bloku začínajúci tromi nulami, t. j. 000… ? Vlastnosti tohto stroja
neumožňujú vopred vypočítať čo má byť vložené, aby sme dostali predpokladaný výstup. Môžeme
skúsiť metódu, ktorou budeme postupne vkladať do stroja rôzne kombinácie čísiel, pričom po
niekoľkých tisícoch pokusov by sme nakoniec dostali očakávaný výstup. Je extrémne náročné, až
SOUKUPOVÁ, B. - ŠLOSÁROVÁ, A. – BAŠTINCOVÁ, A.: Účtovníctvo. 2. vyd. Bratislava:
EKONÓMIA, 2004. s 100.
2
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nemožné vypočítať pomocou výstupu, vstup. Naopak, je to ale veľmi jednoduché. Ak by chcel
ktokoľvek overiť či obsah stránky bol zmenený, jediné čo by potreboval spraviť je vložiť do
šifrovacieho stroja číslo stránky/bloku (v našom príklade 11) a číslo pečate (v našom príklade číslo
5) a ak je výstupom ID kód bloku začínajúci tromi nulami, obsah bol nezmenený.

11
----------------------------------------------------------------------------

#1
20€ pre #2
#2

#5

---5
#4

#3

Block ID = 11 + 5

BLOK
10

BLOK
11

Block ID
000whfjel64q

Block ID
bgl22htxc91w

Transakcie
------------------------------------------------------

Transakcie
-------------------------------------------------------

blockchain
čas

Schéma 1: Systém fungovania blockchainu
Zdroj: vlastné spracovanie
Na tomto princípe je založená ťažba bitcoinov. Hneď ako všetci v skupine zapíšu poslednú
transakciu, okamžite začnú s výpočtom čísla pre zapečatenie. Prvý, kto zistí číslo pre zapečatenie
strany, je odmenený za jeho úsilie (vypočítaná sila CPU a spotreba elektriny). V jednoduchom
príklade, predstavte si že účastník #5 zo skupiny ako prvý vypočítal číslo pečate a za jeho úsilie
dostal odmenu 1 €. Inak povedané, tomuto účastníkovi sa navýši suma na jeho účte bez toho aby
ubral z kohokoľvek účtu v skupine. V tomto momente vznikol bitcoin. Bitcoin bol prvou
“kryptomenou“, ktorá bola posielaná prostredníctvom blockchainu. Čím viac ľudí začalo v
blockchaine fungovať a vlastniť bitcoin, pričom zisky z obchodovania s bitcoinom boli zrejmé, tým
viac rástla jeho hodnota. To znamená, že hodnota bitcoinu sa odvíja v prvom rade od pôsobenia
ponuky a dopytu.
ZÁKLADNÉ ZNAKY BLOCKCHAINU
Predtým ako sa budeme venovať potenciálnemu využitiu blockchain technológií v súkromnej
a verejnej oblasti, priblížime si základné znaky blockchainu medzi ktoré patrí:
•
Dostupnosť. Technológia blockchain nie je patentovaná. Neobmedzená dostupnosť
tejto technológie zaisťuje väčší rozsah možností jej využitia – nemajú k nemu prístup
3.
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•

•

•

len najväčšie spoločnosti s veľkým kapitálom, ale každý nadšenec s počítačom a
internetovým pripojením.
Decentralizácia a bezpečnosť. Blockchain ponúka možnosť preniesť kontrolu nad
údajmi z centralizovaných inštitúcií na jednotlivca. Odstraňuje prítomnosť tretej strany,
napríklad finančnej inštitúcie alebo zúčtovacieho úradu.
V súčasnosti je zaužívaný model tzv. centralizovanej databázy. To znamená, že
inštitúcie sprostredkujúce transakcie medzi osobami využívajú veľké dátové centrá s
obrovským množstvom pevných diskov a rýchlym pripojením, cez ktoré neustále
preteká obrovské množstvo informácií. Problém nastáva v prípade technických havárií
v týchto centrách kedy dochádza k zničeniu dát. Dnes už väčšina inštitúcií využíva
niekoľko dátových centier, takže ak v jednom vypadne napr. elektrický prúd, nebude to
mať vážne následky. Naproti tomu blockchain technológia, ako distribuovaná účtovná
kniha je prepojenou sieťou replikovaných a synchronizovaných databáz,
rozmiestnených na rôznych počítačoch a na rôznych miestach. Tým je vyriešený
problém centralizovanej databázy, ktorú používajú ostatné technológie, ako napr.
bankovníctvo alebo PayPal.
Šifrovanie zabezpečuje, že transakcie môžu robiť len autorizovaní účastníci.
V súčasnosti sa uvažuje o využití blockchainu na ukladanie katastrálnych a matričných
informácií a na registráciu vozidiel, pričom Estónsko už minulý rok začalo zapisovať
matričné údaje do blockchainu.
Vďaka tejto distribuovanej povahe je blockchain jednak bezpečný a taktiež nemôže
nikdy zmiznúť, pretože je používaný miliónmi počítačov súčasne.
Transparentnosť. Bloky sú vytvorené “minermi“ (ťažiteľmi). Keď sa jeden blok zaplní
a zapečatí pridá sa k reťazcu v chronologickom poradí. Nové bloky sú prepojené so
starými a tento reťazec je neustále aktualizovaný, takže každá účtovná kniha je pre
všetkých viditeľná a rovnaká. Z tohto poznania môžeme konštatovať, že najväčšou
výhodou blockchainu je práve transparentnosť. Záznamy o transakciách si môže
prečítať každý, kto má verejne prístupný kľúč. To, čo už je zapísané v jednom z blokov,
je zabezpečené a nemožno to retrospektívne meniť. Potenciál technológie sa preto
otvára aj tam, kde je transparentnosť problémom – v štátnej sfére. Od overiteľnosti
údajov cez verejné obstarávanie až po politické kauzy, ktoré sa viažu na uniknuté
informácie. To všetko predstavuje potenciál pre blockchain, ako spraviť situáciu na
Slovensku o trochu lepšou. Dostupnosť presných overiteľných informácií, pokiaľ ide o
štruktúru vlastníctva vrátane identifikácie konečného vlastníka požitkov, môže pomôcť
orgánom činným v trestnom konaní a daňovým správam pri identifikácii osôb
zodpovedných za príslušnú činnosť, napr. v oblasti korupcie.
Distribuovaná účtovná kniha. Peer-to-peer systémy fungujú tak, že všetky údaje
rozosielajú všetkým aktívnym uzlom v sieti, pričom zabezpečujú automatickú a rýchlu
infomovanosť užívateľov.

POTENCIÁLNE VYUŽITIE BLOCKCHAINU
Svetové ekonomické fórum vydalo správu s názvom The Future of financial infrastructure.
Ambiciózny pohľad na to, ako môžu blockchain technológie zmeniť štruktúru finančných služieb.
Správa odhalila, že blockchain má potenciál poháňať jednoduchosť a efektívnosť vytvorením novej
infraštruktúry a procesov finančných služieb a pravdepodobne vytvorí základ pre infraštruktúru
finančných služieb novej generácie v spojení s inými existujúcimi a vznikajúcimi technológiami.3
Širšie dôsledky blockchainu na finančný trh sú opísané v nedávnej správe Európskeho
parlamentu pod názvom How blockchain technology could change our lives. Správa uvádza ako by
nová technológia mohla zmeniť životy občanov Európskej únie s nasledujúcimi potenciálnymi
aplikáciami:4
4.

3

MCWATERS J. R. a kol.: The Future of financial infrastructure. World Economic Forum, 2016.
Dostupné
na
internete:
<http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_future_of_financial_infrastructure.pdf>.
4 European Parliament: How blockchain technology could change our lives. 2017. Dostupné na
internete:
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Práva na digitálne vlastníctvo
V oblasti práv digitálneho vlastníctva môže blockchain pomôcť pri identifikácii autorských
diel a urovnávaní sporov. Blockhain "hašovanie" a zapečatenie blokov robia technológiu
užitočnou pri zlepšovaní patentového systému, najmä tam, kde neexistujú jednotné
patentové systémy v jednotlivých krajinách. Technológia blockchain môže zefektívniť
patentové systémy.
Elektronické hlasovanie
Technológia blockchain môže ponúknuť sociálnejšiu štruktúru zdola nahor a
participatívnejšiu tým, že poskytne cenovo efektívny a bezpečný systém elektronického
hlasovania.
Inteligentné zmluvy (smart contracts)
V správe sa uvádza, že inteligentné zmluvy poskytujú jednu z najsľubnejších výhod tejto
technológie. Inteligentné zmluvy môžu zvýšiť efektívnosť pri presadzovaní zmlúv.
Inteligentné zmluvy vynucujú plnenie dohody medzi dvoma a viacerými stranami, a to
pomocou programovacieho jazyka. Predstavme si automobil zakúpený na splátky.
Automobil je vybavený elektronickým zámkom, v ktorom je nainštalovaná inteligentná
zmluva. Táto zmluva funguje podľa nasledujúcich podmienok: 1) zámok vpustí len majiteľa
a nevpustí nikoho iného, 2) v zámku sú zadné vrátka (backdoor), ktoré vpustia veriteľa, 3)
bacdoor pre veriteľov je aktivovaný vtedy, keď dlžník po definovanú dobu nespláca úver, 4)
posledná splátka vypne bacdoor.
Riadenie dodávateľského reťazca
V správe sa ďalej uvádza, že blokové reťazce sú obzvlášť užitočné v situáciách, v ktorých
je dôležité poznať históriu vlastníctva, ako napríklad riadenie dodávateľských reťazcov.
Technológia blockchain môže zlepšiť dodávateľské reťazce tým, že ponúka infraštruktúru
na registráciu a sledovanie tovaru a služieb pri pohybe v rámci dodávateľského reťazca.
Tokeny môžu jednoznačne identifikovať tovar v blokovej reťazci, pričom každá transakčná
doba je označená transparentným spôsobom. Technológiu blockchain na riadenie
dodávateľského reťazca a výmenu dokumentov využili spoločnosti MAERSK a IBM.5
Verejná správa
Potenciálne služby a aplikácie služby "eGovernmentu" zahŕňajú riadenie identifikácie,
výberu daní, pozemkový register a pod.. Technológia blockchain by mohla umožniť
overenie a vytvorenie záznamov s vyššou rýchlosťou, transparentnosťou a bezpečnosťou.

V súčasnosti sa už jednotlivé štáty sveta snažia využívať technológiu blockchain v rôznych
oblastiach.
Švédsko testuje súkromný blockchain na registráciu pozemkov a nehnuteľností. Domnievajú
sa, že táto technológia umožňuje spoľahlivosť digitálnych originálov certifikátov, znižuje transakčné
náklady a má vynikajúcu ochranu proti hackingu.
Čína nedávno oznámila svoje plány na využitie blockchainu v oblasti sociálneho zdaňovania.
Singapur vyvíja zúčtovací systém podporovaný blockchainom, ktorý má za cieľ zefektívniť
cezhraničné transakcie zúčtovania medzi bankami.
Kórejská colná služba vyvíja riešenie založené na blockchaine na riadenie dodávateľského
reťazca a výmenu dokumentov medzi zasielateľmi, prepravcami, prístavmi a colnými orgánmi.
Estónsko je v súčasnosti lídrom v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorý využil blockchain
technológiu v projekte "eGovernment", čím poskytol bezpečný neporušiteľný elektronický kľúč
osobnej identity pre občanov.
Fínsko s využitím blockchainu umožňuje zamestnancom zaznamenávať a platiť za
nadčasy.6

<http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/581948/EPRS_IDA%282017%295819
48_EN.pdf>.
5 Maers and IBM Unveil First Industrz/Wide Cross/Border Supplz Chain Solution on Blockchain.
2017. Dostupné na internete: <https://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/51712.wss>.
6 WU Global Tax Policy Center: Blockchain 101 for Governments. 2017. s. 9-10. Dostupné na
internete: <http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2017/10/15STM_Blockchain-101.pdf>.

86

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____
PRÍLEŽITOST ALEBO HROZBA PRE DAŇOVÚ SPRÁVU?
Kontrolné orgány v dnešnom globalizovanom svete čelia nedostatkom a roztrieštenosťou
informácií, ako aj problémom spoľahlivosti účtovných záznamov. V tomto kontexte je potrebné
preskúmať potenciálne príležitosti a hrozby blockchain technológií.
Väčšina veľkých spoločností dnes nielen vykonáva cezhraničné obchodovanie, ale čoraz
častejšie sa zapájajú do online platforiem a vytvárajú sofistikované viacstupňové štruktúry, ktoré
môžu sťažiť identifikáciu pôvodu transakcií. Malé a stredné podniky sú zároveň stále
sofistikovanejšie a vstupujú na svetové trhy. Tieto trendy spôsobujú niekoľko ťažkostí ústredným
mocenským orgánom, ktoré zvyčajne pôsobia na vnútroštátnej úrovni v rámci svojich vnútroštátnych
jurisdikcií a často majú len málo skúseností s virtuálnymi trhmi. Keďže základné problémy majú
medzinárodný charakter, možno ich riešiť iba prostredníctvom medzinárodnej spolupráce 7 vrátane
spoločnej technickej platformy.
Táto technológia je stále v plienkach a jej potenciál a skutočný rozsah využitia sa prejaví v
nasledujúcich 2-3 rokoch. Niektoré potenciálne využitia sú však už dnes zrejmé. Centrálne banky a
finančné regulačné orgány skúmajú, ako môžu byť tieto technológie využité. Zároveň Európska
komisia a Svetová colná organizácia (World Customs Organization - WCO) zriadili pracovné skupiny
na preskúmanie rizík a potenciálu tejto technológie pre úlohy, ktoré hrajú v oblasti daní a ciel.
Taktiež veľké podniky skúmajú, ako táto technológia môže zmeniť ich obchodné modely.
Niektoré daňové správy už zaviedli technológiu blockchain do svojej domácej infraštruktúry.
Poprednými štátmi z krajín Európskej únie sú v tejto súvislosti Estónsko a Fínsko. V máji 2016
estónski a fínski premiéri podpísali spoločnú deklaráciu o počiatočnom akčnom pláne pre
cezhraničnú výmenu údajov a digitálne služby medzi Estónskom a Fínskom. Jedná sa o výmenu
údajov z obchodného registra, registra obyvateľov a dávkami sociálneho poistenia. Estónsko
využíva taktiež blockchain na domácom trhu v projekte pod názvom Infraštruktúra bez kľúčových
podpisov (Keyless Signature Infrastructure - KSI), ktorá umožňuje občanom prístup k ich záznamom
uložených v štátnych registroch na overenie ich integrity.8
V súčasnosti je systém DPH odkázaný na dôveru v podnikateľov, že správne vypočítajú
výšku DPH a odvedú ju daňovému úradu. To zahŕňa hlavne riziká neplatenia dane, keď sa podniky
dostanú do finančných ťažkostí. Aplikácia blockchainu v oblastí daní je výhodná prevažne
z hľadiska týchto dvoch charakteristík: i) blockchain odstraňuje potrebu sprostredkovateľov
transakcií, ii) blockchain predstavuje distribuovanú účtovnú knihu. Napríklad aplikovanie technológie
blockchain v oblasti DPH umožňuje odstrániť podnikateľskú činnosť ako sprostredkovateľského
agenta pri spracovaní podkladov pre výpočet odvedenej DPH a umožňuje automatické zadržanie a
prevod daní pomocou inteligentných zmlúv. Splatná daň by sa mohla oddeliť od platby v momente
ako ju uskutočnil spotrebiteľ a bola by zaslaná priamo daňovému úradu, čo by viedlo k výraznému
zníženiu transakčných nákladov a zníženie rizika podvodu, avšak táto platba by musela byť
uskutočnená bezhotovostne. Čo sa týka distribuovanej účtovnej knihy, tá umožní analýzu údajov na
rôzne účely, najmä pokiaľ ide o monitorovanie dodržiavania predpisov, zisťovania rizík daňových
únikov, ako aj výraznú pomoc v súvislosti s transferovým oceňovaním.9
Daňová správa má využitím tejto technológie potenciál kontrolovať transakcie, príjmy,
výdavky, aktíva a pasíva podnikateľov v reálnom čase namiesto spätných daňových kontrol. Chyby
a riziko spojené so vznikom daňových únikov a reálne daňové úniky by mohli byť teoreticky
odstránené.10
Pokročilá aplikácia blockchainu na mzdové účtovníctvo bude zahŕňať algoritmy umožňujúce
odstránenie sprostredkovateľa (zamestnávateľ koná ako vládny zástupca, zrážaním daní zo mzdy
5.

OECD. Advanced Analytics for Better Tax Administration. 2016. Dostupné na internete:
<http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/advanced-analytics-for-better-taxadministration_9789264256453-en>.
8 http://www.huffingtonpost.com/rahilla-zafar/uae-announces-a-virtual_b_13268928.html
9 WU Global Tax Policy Center: Blockchain: Taxation and Regulatory Challenges and Opportunities.
2017.
s.
6.
Dostupné
na
internete:
<https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/d/i/taxlaw/institute/WU_Global_Tax_Policy_Center/Tax___Tech
nology/Backgrd_note_Blockchain_Technology_and_Taxation_03032017.pdf>.
10 NICHOLS, K.: Implications of blockchain technnology. In: Thomson reuters. Dividends. 2017. s.
10.
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svojich zamestnancov). Zamestnávateľ musí osobitne odviesť daň na účet daňového úradu
a odvody za svojich zamestnancov na účet sociálnej poisťovne a podľa toho akú zdravotnú
poisťovňu má jeho zamestnanec, osobitne odviesť odvody do VšZP, Dôvery a Unionu. S využitím
blockchainu, by zamestnávateľ vykonal len jednu transakciu a to v podobe super hrubej mzdy a to
by bol pre neho koniec. V systéme, ktorý by bol súkromný (pravdepodobne len otvorený daňovej
správe a možno aj bankám), by boli daňové údaje porovnávané s platbou pomocou inteligentnej
zmluvnej technológie na výpočet správnej dane a odvodov a iba čistá mzda by sa dostala na účet
zamestnanca. Vláda by týmto automaticky vyberala daň.
Blockchain technológie môžu predstavovať pre daňovú správu aj hrozbu. Blockchain
technológie môžu oslabiť úlohu štátu. Garancia spravodlivosti vyjadrená matematickými vzorcami
v blockchaine môže viesť k oslabovaniu práva a štátnej moci, ktorá je dnes garantom práva, ktoré
je garantom spravodlivosti. Novým garantom sa totiž nestáva blockchain samotný, ale ten, kto ho
prevádzkuje. A najintenzívnejším vyvíjaným variantom blockchainu nie je ten verejný, ale súkromný.
Ďalšou hrozbou môže byť neexistujúca, alebo zle nastavená regulácia zo strany štátu.
Neexistujúca regulácia môže odradiť nielen vývojárov, ale aj potenciálnych užívateľov. Dáva priestor
pre vznik špekulácií, ako obísť napr. daňovú povinnosť. Na druhej strane môže byť odradzujúca
a pre štát ekonomicky škodlivé zavádzať reštriktívnu reguláciu.
Možnú hrozbu predstavuje aj posilňovanie cudzích vplyvov na štátnu ekonomiku. Nová
technológia môže byť mocným politickým nástrojom na presadzovanie národných záujmov. Krajina,
v ktorej sa bude blockchain technológia vyvíjať najaktívnejšie bude s najväčšou pravdepodobnosťou
krajinou, ktorej verzia sa stane štandardom ku globálnemu nasadeniu a k ďalšiemu vývoju.
ZÁVER
Vo svete zaplavenom informáciami, avšak v ktorom absentuje dôvera, sa začínajú objavovať
technológie, ktoré umožňujú systematickú asimiláciu, ukladanie a analýzu údajov a ponúkajú
dostupnú, transparentnú, decentralizovanú a verejne distribuovanú databázu transakcií. Takáto
progresívna zmena, ak je primerane využitá, má moc v dnešnom modernom svete poháňať mnohé
procesy zakorenené v zastaraných dogmách. Táto technológia je výsledkom vývoja internetu z
"internetu informácií" na "internet hodnoty".
Bez ohľadu na očividné výhody, blockchain technológia nezaručuje odstránenie všetkých
sporných otázok vyplývajúcich z globalizácie a masovej digitalizácie. V súčasnej dobe čelíme
rizikám, ktoré fungujú vo virtuálnom svete, ako napríklad externé hackovanie, korupcia a strata dát.
Hoci šifrovanie poskytuje riešenie vyššej bezpečnosti, je naivné predpokladať, že zaručuje
absolútnu ochranu údajov pred počítačovými útokmi.
6.
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DAŇOVÉ ASPEKTY DIGITÁLNEHO PLATIDLA BITCOIN1
Peter Rakovský, Zdenka Poláková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: Cryptocurrencies at all have built their attention beyond the financial world in the field of
law, with the result that their nature and consequences have been dealt with by entities such as the
ECB, the FATF, the OECD etc. The aim of this article is to point to the tax-legal aspects of the digital
currency bitcoin as well as its similarities, while it is necessary to rely on the basis of its legal nature.
The authors also discuss the possibilities of using blockchain technology for financial administration
in the context of the tax system digitization.
Abstrakt: Kryptomeny ako také si vybudovali svoju pozornosť okrem finančného sveta aj v oblasti
práva, čoho výsledkom je, že ich povahou a následkami sa venovali subjekty ako ECB, FATF,
OECD a podobne. Cieľom príspevku je poukázať na daňovo-právne aspekty digitálneho platidla
bitcoin, ako aj jemu podobným platidlám, pričom je nevyhnutné vychádzať z toho, akú má právnu
povahu. Autori sa v článku venujú aj možnosti využitia technológii blockchain pre finančnú správu v
kontexte digitalizácie daňového systému.
Key words: bitcoin, cryptocurrency, currency, income tax, value added tax
Kľúčové slová: bitcoin, kryptomena, mena, daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty
ÚVOD
Bitcoin (ďalej aj “BTC“) je decentralizované digitálne platidlo navrhnuté Satoshim
Nakamotom v roku 2008, ktoré predstavuje anonymnú alternatívu k centralizovanému bankovému
systému. Vznikol ako reakcia na vnímané zlyhanie centrálnych bánk a vlád počas hypotekárnej
krízy v roku 2008. Od jeho vzniku až do roku 2010 bola jeho hodnota prakticky nulová. Prvý obchod
sa uskutočnil v roku 2010, kedy si jeden z “minerov“2 kúpil za 10 000 BTC dve pizze. Jeho hodnota
začala rásť od roku 2013, kedy mal jeden bitcoin hodnotu približne 13 USD 3. V súčasnosti trhová
hodnota jedného bitcoinu dosahuje približne 10 130 USD4, pričom nominálna hodnota všetkých
existujúcich bitcoinov je viac ako 60 miliónov USD. Bitcoin nie je krytý zlatom a jeho mechanizmus
poskytuje platiteľovi aj príjemcovi anonymitu, na základe súkromného kryptografického kľúča.
Vykonanie transakcie funguje bez autorizácie treťou stranou. Všetky bitcoin transakcie sú uložené v
distribuovanej verejnej knihe, nazývanej “blockchain“, namiesto použitia centralizovaných subjektov,
napríklad bánk. Bitcoin je deflačný a nie je možné vyvolať umelú infláciu.
2. EKONOMICKÉ A PRÁVNE ASPEKTY BITCOINU
Vychádzajúc z ekonomickej teórie peňazí a meny, z ekonomického hľadiska peniaze možno
tradične charakterizovať troma funkciami: i) peniaze ako prostriedok výmeny, ii) peniaze ako
zúčtovacia jednotka, iii) peniaze ako uchovávateľ hodnôt.56 Doplnili by sme ešte, že menu možno
považovať za pomerne stabilné a všeobecne akceptovateľné platidlo. Bitcoin síce slúži ako
1.

Tento príspevok vznikol v rámci projektu APVV-16-0499 Zabezpečenie efektívneho výberu daní
v kontexte informatizácie.
2 Človek, ktorý ťaží virtuálne meny tým, že prevádzkuje počítač vybavený výkonnou grafickou
kartou, ktorý je neustále zapnutý a prepojený s ostatnými počítačmi prostredníctvom internetu.
3 Trhová hodnota k 1.1.2013. Dostupné online: http://www.forexsrovnavac.cz/sk/bitcoin. Ceny sú
vypočítané spriemerovaním cien kótovaných na veľkých burzách vážené podľa objemu.
4 Trhová hodnota k 16.2.2018. Dostupné na: http://www.forexsrovnavac.cz/sk/bitcoin
5 European Central Bank. Virtual currency schemes – a further analysis. s. 23.
6 Podobné vymedzenie uvádza aj FATF. Pozri:
FATF: Virtual Currencies Key Definitions and
Potential AML/CFT Risks. 2014. s. 4.
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prostriedok výmeny, avšak má obmedzené množstvo miest jeho akceptovateľnosti, čo z neho robí
len prostriedok barterového obchodu. Nemožno ani tvrdiť, že bitcoin spĺňa požiadavku uchovávateľa
hodnoty. Nie je totiž možné určiť hodnotu tovarov v bitcoinoch bez toho, aby sme poznali jeho
hodnotu vo fiat mene na určitej platforme v určitom čase. Z dôvodu limitácie jeho využitia
a obrovskej volatility nemôže slúžiť ani ako zúčtovacia jednotka (jeho hodnota sa aj tak vždy musí
prepočítať napr. do EUR, USD a pod.). Pokiaľ by v určitom momente nebolo možné bitcoin zameniť
za menu, nebolo by možné určiť jeho hodnotu a teda by sa stal nepoužiteľným. K ďalším prvkom,
po zohľadnení ktorých nemôžeme považovať bitcoin za menu môžeme zaradiť aj riziko
kybernetickej bezpečnosti, nedostatok centrálnej riadiacej štruktúry, pomerne malá miera prijatia
spoločnosťou, neexistencia vnútornej hodnoty v porovnaní s drahými kovmi alebo tradičnými
finančnými nástrojmi (odvodzujú hodnotu z podkladového zdroja), cena nie je priamo ovplyvnená
makroekonomickými ukazovateľmi (HDP, úroková miera, fiškálna politika) ako to je napríklad pri fiat
mene. Podľa právnej teórie možno peniaze a menu charakterizovať ako i) zákonné platidlo, ii)
centrálne riadenie a centrálna autorita, iii) majú aj fyzickú podobu, iv) má mocensky ustanovenú
platnosť. Monetárna politika je monopolom vlád a každá vláda prostredníctvom svojich centrálnych
bánk obchoduje s komerčnými bankami s národnými menami. Vláda ako aj Európska centrálna
banka (ďalej len “ECB“) bude vždy akceptovať len zákonné platidlo, načo nadväzujú aj iné
skutočnosti, ako napr. výšku úrokovej sadzby.7 Na základe uvedených skutočností, bitcoin nie je
v súčasnosti menou alebo peniazmi.
Z pohľadu ekonomickej teórie je taktiež potrebné spomenúť od čoho závisí hodnota bitcoinu.
Môžeme uviesť niekoľko základných premenných od ktorých závisí jeho hodnota:
• Hodnota bitcoinu sa odvíja v prvom rade od pôsobenia ponuky a dopytu. Čím viac ľudí
začalo bitcoin vlastniť, pričom zisky z obchodovania s bitcoinom boli zrejmé, tým viac rástla
jeho hodnota.
• Exogénne šoky na trhu. Technické problémy bitcoin softvéru, oznámenie regulácie
virtuálnych mien, zákaz pre banky obchodovať s virtuálnymi menami (napr. v Číne),
pozastavenia obchodovania s virtuálnymi menami na burze, zvýšenie cien elektrickej
energie, to všetko vedie k znižovaniu hodnoty bitcoinu. Naopak napr. uznanie bitcoinu ako
oficiálnej meny v Japonsku vedie k nárastu jeho hodnoty.
• Celkový počet mincí (celková ponuka peňazí), ktoré sa môžu vyťažiť je obmedzený na 21
miliónov BTC. Čím viac sa bude množstvo vyťažených bitcoinov približovať k stanovenému
limitu, tým sa bude oveľa viac považovať za nedostatkový a bude sa zvyšovať jeho
hodnota.
• Každý vyťažený blok bitcoin mincí obsahuje určitý počet jednotiek. Spočiatku jeden blok
obsahoval 50 BTC, v súčasnosti je to 12,5 BTC a toto množstvo sa bude naďalej postupne
znižovať na polovicu, približne každé štyri roky. Rýchlosť mincí nájdených za minútu je
negatívne korelovaná s hodnotou bitcoinu.
• Jeden blok bitcoin mincí sa vyťaží v rovnakom intervale v priemere raz za 10 minút, a to
bez ohľadu na veľkosť ťažobného úsilia. Tento časový interval je kontrolovaný. Ak by bol
priemerný čas vyťaženia jedného bloku bitcoin mincí menší ako 10 minút systém zvýši
okrajovú náročnosť pri hľadaní nových blokov, aby sa obnovil priemer 10 minút.
• Ťažba je vykonávaná špecializovaným hardvérom, ktorý má určité množstvo výpočtového
výkonu, meraného v "hašoch" (hash – 1 H) za sekundu. Hash vyjadruje koľko
individuálnych výpočtov sa dá dosiahnuť za sekundu. Ťažba je dosť konkurenčná v tom
zmysle, že niekto ťaží s vyššou výpočtovou silou alebo s väčšou efektívnosťou, to
znamená, že má väčšiu šancu nájsť nové bitcoin mince ako ťažiteľ (miner) s nižším
výkonom. Z toho vyplýva, že racionálny ťažiteľ (miner) bude ťažiť bitcoin mince, ak sú
hraničné náklady ťažby nižšie ako hraničný produkt z ťažby. V prípade, ak by hraničné
náklady prekročili hodnotu hraničného produktu, ťažiteľ sa rozhodne presunúť svoje zdroje
do iného použitia, čím by znížil výpočtovú silu siete a znížil by tým pádom aj hodnotu
bitcoinov. Čím je vyšší výpočtový výkon ťažiteľov, tým je vyššia hodnota bitcoinu. 8
7

WIGNALL, A., B.: The bitcoin question. s. 12.
HAYES, A. S.: Cryptocurrency value formation: An empirical study leading to a cost of production
model for valuing bitcoin. In: Telematics and Informatics, 2017, č. 34 s. 1311.
8
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•

Trhová cena bitcoinov je zistiteľná cena na burzách.

Pri vytváraní nových a alternatívnych virtuálnych mien musí tvorca novej kryptomeny
skopírovať zdrojový kód už existujúcej kryptomeny a zmeniť jednu alebo viac z vyššie uvedených
premenných tak, aby vyhovovali jeho nápadu.
ZDAŇOVANIE BITCOINOV
Daňové a finančné správy po celom svete nestačia rýchlemu kroku kryptomien, za čo môže
najmä neochota vlád poskytovať veľké finančné prostriedky na upgrade ich systémov a dobiehanie
moderných trendov. Priestor pre efektívnu daňovú kontrolu je nástupom týchto fenoménov sťažený
(pokiaľ sa samotná finančná správa nerozhodne si pomôcť prostredníctvom technológie
blockchain), ako aj legislatívne podchytenie najnovších trendov v oblasti vyhýbaniu sa daňovým
povinnostiam v súvislosti s kryptomenami je vo svete až ex post. Ďalším negatívnym faktorom pre
daňovú správu je aj skutočnosť, že daňový kontrolór nikdy nebude tak nadšený a zaplatený, ako
ním kontrolovaný subjekt s oveľa dostupnejším know-how. Medzi výhody blockchainu a kryptomien,
v prípade ich využitia štátmi, možno z daňového pohľadu zaradiť zjednodušenie registru DPH,
daňových kontrol, ktoré by mohli prebiehať čisto elektronicky prostredníctvom kontroly transakcií
a plnenia daňových povinností. Mohla by odpadnúť povinnosť podávať daňové priznania, pretože
všetky transakcie by prebiehali cez štátny systém. Pri akceptácií jedného transakčného systému na
svete by sa mala eliminovať šedá ekonomika a všetky prostriedky mimo platobného systému by sa
museli zviditeľniť. 9 Progres a výhody digitalizácie štátnej správy ako takej podchytila aj Európska
Komisia v rámci opatrení na zlepšenie prostredia v oblasti DPH, kde navrhla portál pre platby DPH
online pre celú Európsku úniu (ďalej len “EÚ“) a iné podnety vychádzajúce z dokumentov Stratégia
pre jednotný digitálny trh v Európe a Akčný plán na dosiahnutie jednotného priestoru EÚ v oblasti
DPH.10 Keby systém finančnej správy pracoval na technológií blockchain, umožnil by získať
transparentné informácie v relevantnom čase a pri minimálnych transakčných nákladoch.
Dopomohol by získať nezmeniteľné informácie o daňovníkových transakciách. Mohli by sa zrušiť
daňové priznania, keďže štát by si mohol svoju daň zobrať po každej zdaniteľnej transakcií.11
Blockchain vytvára transparentnosť, lebo do transakcií nemožno zasahovať. Netransparentná sa
však môže stať anonymita subjektov transakcie. Ďalšou výhodou by bolo odbúranie inflácie.
3.

Bitcoin možno charakterizovať ako i) digitálne platidlo, ii) trade- uje sa najmä online, iii)
realizuje sa bez centrálneho servera ako peer to peer network, iv) anonymita účastníkov transakcie,
v) bez intervencie tretej strany alebo zúčtovacej jednotky, clearingového centra a pod.
Následne je potrebné rozlišovať, či sa generuje príjem v rámci obchodovania bitcoinu,
v rámci získavania tovarov a služieb prostredníctvom bitcoinu ako platobného prostriedku
alebo, či sa bitcoin generuje jeho ťažením.
Problematickými aspektami môže byť určenie i) zdroja príjmu, ii) okamihu vzniku
zisku, iii) určenie výšky odpočítateľných výdavkov, iv) spôsobu stanovenia výšky príjmu vo
forme zákonného platidla, v) zahrnutie straty v uzatvorených pozíciách do výdavkov.
3.1 Daň z príjmov
Všeobecne možno tvrdiť, že daň z príjmov je vyberaná od osôb, ktoré dosiahli zdaniteľný
príjem za určité časové obdobie. Či príjem z bitcoinových operácií patrí medzi zdaniteľný príjem,
záleží na definícií zdaniteľného príjmu každej krajiny.
V podmienkach Slovenskej republiky skutočnosť, že bitcoin nepredstavuje peniaze
ani z ekonomického ani právneho ponímania a taktiež skutočnosť, že o digitálnych platidlách
nie je v zákone č. 593/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších prepisov (ďalej len

BURÁK, E.: Zdaňovanie bitcoinov. s. 7-8.
K tomu pozri aj: Komisia navrhuje nové daňové pravidlá na podporu elektronického obchodu a
on-line podnikania v EÚ.
11 NICHOLS, K.: Implications of blockchain technnology. In: Thomson reuters. Dividends. 2017. s.
10.
9
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“zákon o dani z príjmov“) zmienka nevylučuje, že príjmy z neho plynúce by nemali byť
zdanené.
Dôležitosť exaktného stanovenia ako kryptomeny zdaňovať si uvedomuje aj Organizácia pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len “OECD“), ktorá v action 1 projektu BEPS (2015)12
uvádza, že digitálna ekonomika je v nepretržitom stave vývoja a je potrebné ju monitorovať, aby sa
vyhodnotil jej vplyv na daňové systémy. Rýchle technologické pokroky, ktoré charakterizujú digitálne
hospodárstvo, vedú k vzniku mnohých trendov potenciálneho vývoja v blízkej budúcnosti. Medzi
tieto vývojové trendy patria aj virtuálne meny, vrátane bitcoinu.
Predaj tovarov a služieb za bitcoiny ako aj obchodovanie bitcoinu môže predstavovať
barterový obchod, ktorý vytvára zisky.13 Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len “OZ“) definuje zámennú zmluvu ako zmluvu, podľa ktorej si zmluvné
strany vymieňajú vec za vec (museli by sme teda poňať bitcoin ako vec) a to tak, že každá zo strán
sa považuje ohľadne veci, ktorú výmenou dáva, za predávajúcu stranu, a ohľadne veci, ktorú
výmenou prijíma, za kupujúcu stranu.14 V zmysle zákona o dani z príjmov sa príjmom rozumie aj
nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou.15
V prípade ak niekto zinkasuje platbu v bitcoine a pripustíme, že naň budeme nazerať ako na
cudziu menu, mal by jeho hodnotu prepočítať na EUR oficiálnym kurzom ECB. Vzhľadom na fakt, že
takýto oficiálny kurz bitcoinu národné banky, ECB ako ani štáty neuznávajú, bude sa musieť
aplikovať trhový kurz, ktorý sa však nemení len jedenkrát za deň, ale každú sekundu a na rôznych
platformách má rôznu hodnotu, čo môže spôsobiť aplikačné problémy pri určovaní základu dane. 16
Svet digitálnych platidiel má podobné znaky s daňovými rajmi – príjmy nie sú explicitným
predmetom dane, anonymita daňovníkov je zachovaná, otvárajú problém s identifikovaním
daňových rajov (rozpoznanie offshore bank accounts a pod.), nespadajú pod určitú jurisdikciu
(nachádzajú sa v kyberpriestore na účtoch zvaných wallets17).18
Fyzické osoby
V podmienkach Slovenskej republiky sú relevantné ustanovenia § 7 a § 8 zákona o dani z
príjmov. Podľa nášho názoru treba zdaniť príjem z bitcoinu podľa § 8 zákona o dani z príjmov, teda
ako “ostatné príjmy“. Taký príjem je však nutné zdaniť len pri uzavretých pozíciách. Burák19 tvrdí, že
príjem z predaja virtuálnej meny sa zaraďuje medzi príjem z opcií. Daň sa vypočíta z rozdielu medzi
príjmami a výdavkami z derivátových operácií v určitom roku. Takéto príjmy potom daňový subjekt
vypĺňa v daňovom priazní pre daň z príjmov fyzickej osoby – tlačivo typu B. Podľa nášho názoru, pri
akceptácií definície derivátov20 nemožno tvrdiť, že by bol bitcoin derivát čo však nevylučuje, že
burzy neobchodujú deriváty na bitcoiny.

12

OECD: Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy. ACTION 1: 2015 Final Report.
Časť 10. 1., bod 3.6.5. Treba však dodať, že v čase pracovania na tomto príspevku prebieha
konzultácia k revidovanému dokumentu ACTION 1, ktorý môže priniesť nové závery ohľadom tejto
problematiky.
13 BAL, A.: How to Tax Bitcoin?
14 § 611 Občianskeho zákonníka.
15 § 2 písm. c. zákona o dani z príjmov: “príjmom peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté
aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to
podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia, ak tento zákon
neustanovuje inak...“
16 Príjmy a tržby v bitcoinoch: ako ich vykázať a zdaniť?
17 Napr. myetherwallet, ktorá má taktiež MIT licenciu.
18
MARIAN, O.: Are cryptocurrencies „super“ tax havens? 112 Mich. L. Rev. First Impressions 38
(2013). s. 39.
19 BURÁK, E.: Zdaňovanie bitcoinov. s. 10.
20
OECD.
Financial
derivates
definitions.
Dostupné
na:
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=967
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V rámci výskumnej časti príspevku sme kontaktovali Finančnú správu Slovenskej republiky
s otázkou „..ako zdaňovať bitcoin...“, s nasledujúcou odpoveďou: “V súčasnosti nie je na území
Slovenskej republiky vydaný žiadny právny predpis, ktorý by upravoval obchodovanie s
kryptomenami, preto nie je možné v tejto veci poskytnúť Vám konkrétne informácie. Nie sú nám
známe ani kurzy stanovené pri nákupe a predaji určitej kryptomeny. Súčasne platný zákon o dani
z príjmov nerieši konkrétne zdaňovanie príjmov dosiahnutých z predaja kryptomien, ako
napr. bitcoinov, litecoinov, ethereumov a pod. zdaniteľným príjmom fyzickej osoby je však
každý príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov a ktorý nie je oslobodený od dane z príjmov
podľa zákona o dani z príjmov alebo medzinárodnej zmluvy. Za príjem sa považuje peňažné
plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste
a v čase plnenia alebo spotreby. Preto ak dosiahnete príjem z ťažby alebo obchodovania
kryptomeny, tento príjem podlieha dani z príjmov ako ostatný príjem podľa § 8 zákona o dani
z príjmov, ktorý sa zdaňuje cez podané daňové priznanie k dani z príjmov za príslušné
zdaňovacie obdobie. Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrňuje príjem znížený
o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie.“21 Sú však aj názory, že transakcie
na blockchaine by zdaňované byť nemali a to práve z rizík a nejasností, ktoré sme v článku
analyzovali.22 S takým názorom sa však nemožno stotožniť. Ďalším aspektom, ktorý treba vziať
v úvahu je odvodové zaťaženie takých príjmov.
Zaujímavá je aj myšlienka posúdenia bitcoinu na daňové účely rovnako ako cudzie meny 23,
pretože sa budú uplatňovať rovnaké pravidlá ako pri zdanení ziskov a strát v cudzej mene. 24
Právnické osoby
Pri zdaňovaní právnických osôb, je rozdielne či nazeráme na právnickú osobu ako na
podnikateľa, ktorý za svoj tovar alebo službu inkasuje platby v bitcoinoch, ako napr. Alza,
Webglobe-Yegon a pod., alebo nazeráme na právnickú osobu ako na minera.
V prípade, že by sme pripustili, že by pri obchodovaní mohlo ísť o zámennú zmluvu, zákon
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o účtovníctve“) v
časti pojednávajúcej o oceňovaní majetku a záväzkov (§ 25 zákona o účtovníctve) stanovuje, že
záväzky nadobudnuté zámenou sa oceňujú reálnou cenou.25 Reálnou hodnotou je aj trhová cena,
ktorá by sa dala zistiť prostredníctvom výpisov o uskutočnených transakciách. Bol by však takýto
výpis v súlade s požiadavkami na účtovný doklad? Problém by mohol nastať napríklad pri
požiadavke označenia účastníkov a účtov účtovných prípadov.
V zmysle stanoviska Finančnej správy Slovenskej republiky sa Bitcoin podľa všeobecných
internetových informácií považuje sa virtuálnu menu, ktorou je možné platiť prostredníctvom úplne
decentralizovanej siete, pričom sa uvádza, že táto mena je navrhnutá tak, aby nikto nemohol menu
ovplyvňovať, falšovať, zabavovať účty, kontrolovať peňažné toky a podobne. V súčasnosti nie je
známy žiaden právny predpis, ktorý by zakazoval alebo povoľoval obchodovanie s Bitcoinom. V §
10 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve sa účtovné prípady účtujú na základe účtovného dokladu.
Jednou z jeho náležitostí je aj peňažná suma alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie
množstva. Peňažná suma môže byť vyjadrená aj v inej mene, no na účely účtovníctva či daní sa
musí prepočítať na domácu menu. Z právneho hľadiska sa pod peňažnou sumou rozumie zákonné
platidlo. V súlade s Obchodným zákonníkom a zákonom č. 181/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov, cenou sa rozumie peňažná suma dohodnutá pri nákupe alebo predaji tovaru.
V súčasnosti nie je známe, že by sa Bitcoin považoval za peniaze, resp. za zákonné platidlo. Z
uvedeného dôvodu podľa názoru Finančnej správy Slovenskej republiky si účtovné jednotky môžu
dohodnúť obchody v kúpnej zmluve len za cenu, ktorú je možné vyjadriť v peňažnej sume
VESELÁ, M. Odpoveď na základe žiadosti zo dňa 13.11.2017.
VARGA, P., GAGLIARDI, M.: Proposal for Temporary Approach to Taxation of Virtual Currencies
in Slovakia. In: CEE Legal Matters. č. 11/2017.s.77-78.
23Mr. D. van der Berg. Bitcoin exchange transactions: Income tax implications to consider within the
South African environment. s. 4.
24 Pozri § 31 zákona o dani z príjmov.
25 Pozri aj: DROZD, M.: Barterový obchod.
21
22
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domácej alebo zahraničnej meny, no na účely účtovníctva a daní sa musí prepočítať na domácu
menu, a to oficiálnym kurzom ECB z dňa inkasa príjmu resp. dňa predchádzajúceho inkasu príjmu.
Ak teda podnikateľ za svoje predaje zinkasuje sumu v bitcoinoch (či prípadne inej kryptomene), na
účely správneho zdanenia ju musí prepočítať na domácu menu a to oficiálnym kurzom ECB.
Vzhľadom na fakt, že štáty ani národné banky kryptomeny neuznávajú, takýto kurz neexistuje.
Existuje len trhový kurz, ten sa však nemení jedenkrát za deň, ale každých pár sekúnd. V
nadväznosti na uvedené nevznikajú oceňovacie rozdiely, ktoré by bolo potrebné posudzovať z
pohľadu zákona o dani z príjmov.26
Vzhľadom na fakt, že v súčasnosti na území Slovenskej republiky nie je vydaný žiadny
právny predpis, ktorý by upravoval obchodovanie s kryptomenami, podnikatelia pri prijímaní platieb
od svojich odberateľov v bitcoinoch postupujú nasledovne: sumu v bitcoinoch prepočítavajú na eurá
podľa aktuálnych trhových kurzov, ktoré zverejňuje coinmarketcap.com a následne túto sumu
zdania. Ako výpis na zdokladovanie úhrady platby používajú výpis z virtuálnej peňaženky. Avšak
výpis z virtuálnej peňaženky obsahuje len sumu v bitcoinoch, pričom podľa § 10 zákona č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve, nie je možné tento doklad považovať za preukázateľný a na základe neho
účtovať účtovné prípady, keďže bitcoin sa nepovažuje za zákonné platidlo. Bitcoinové príjmy
podnikatelia účtujú ako nepeňažný finančný majetok a kurzové rozdiely účtujú ako pri kurzových
rozdieloch v cudzej mene. Lepšou alternatívou pre podnikateľov je využitie platobnej brány (napr.
Cryptodiggers.eu) na prevod peňazí z BTC na EUR. Celý obchod v tomto prípade prebieha
v domácej mene. Klient zaplatí za tovar alebo službu online cez platobnú bránu v kryptomene, ale
podnikateľ obdrží na bankový účet platbu v domácej mene.
Oveľa zložitejšie je z pohľadu nielen daní ale aj účtovníctva problematika minerov.
Predpokladajme, že miner si založil na ťažbu bitcoinov Spoločnosť s ručením obmedzeným, a to
z toho dôvodu, že ťažba bitcoinov je kapitálovo a energeticky náročná. Kapitálová náročnosť
spočíva v tom, že ťažba je zabezpečená sústavou grafických kariet, ktorých obstarávacia cena je
vysoká. Preto je zrejmé, že miner bude mať ambíciu uplatniť si výdavky súvisiace s ťažbou
bitcoinov. Avšak podľa zákona o dani z príjmov musia byť výdavky preukázateľne vynaložené
na dosiahnutie príjmu. A preto ak si daňovník uplatňuje výdavky musí zdaniť aj príjem, pričom
podľa § 2 písm. b zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov „predmetom dane sa rozumie príjem
(výnos) z činností daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka...“.
3.2 Daň z pridanej hodnoty
Osobitná pozornosť by sa mala venovať aj problematike, či transakcie spojené s výmenou
bitcoinov za národne meny podliehajú dani z pridanej hodnoty.
Súdny dvor Európske únie (ďalej len “SDEU“) v prípade, kde občan plánoval poskytovať
služby spočívajúce vo výmene tradičných mien za virtuálnu menu bitcoin a naopak a či teda je
povinný platiť DPH z predaja a kúpy bitcoinu27 prijal nasledovné rozhodnutia: i) ...transakcie, ktoré
spočívajú vo výmene tradičnej meny za virtuálne menové jednotky “bitcoin“ a naopak a uskutočňujú
sa za platbu sumy zodpovedajúcej rozdielu medzi cenou, za ktorú dotknutý poskytovateľ kúpil
menu, a cenou, za ktorú ju predáva svojím objednávateľom, predstavujú v zmysle tohto ustanovenia
poskytovanie služieb za protihodnotu28... ii) poskytovanie služieb, o aké ide vo veci samej, ktoré
spočíva vo výmene tradičných mien za virtuálne menové jednotky “bitcoin“ a naopak a uskutočňuje
sa za platbu sumy zodpovedajúcej rozdielu medzi cenou, za ktorú dotknutý poskytovateľ kúpil
menu, a cenou, za ktorú ju predáva svojím zákazníkom, predstavuje transakcie oslobodené od
DPH v zmysle tohto ustanovenia29 iii) takéto transakcie predstavujú finančné služby30 iv) virtuálna
mena “bitcoin“ nemá iný účel, ako je účel platidla.31 Súd taktiež konštatuje, že účel oslobodenia
26

https://podpora.financnasprava.sk/539137-Účtovanie-transakci%C3%AD-vo-virtuálnej-meneBitcoin
27
Výmena tradičných mien za virtuálne menové jednotky „ bitcoin “ a DPH.
28 Bod 31 rozsudku SDEÚ vo veci Skatteverket proti Davidovi Hedqvistovi, sp. zn. C-264/14
29 Bod 57 rozsudku SDEÚ vo veci Skatteverket proti Davidovi Hedqvistovi, sp. zn. C-264/14
30 Bod 49 rozsudku SDEÚ vo veci Skatteverket proti Davidovi Hedqvistovi, sp. zn. C-264/14
31 Bod 52 rozsudku SDEÚ vo veci Skatteverket proti Davidovi Hedqvistovi, sp. zn. C-264/14
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spočíva v odstránení ťažkostí, ktoré vznikajú v rámci úpravy finančných transakcií, v súvislosti so
zisťovaním základu dane a sumy odpočítateľnej DPH.
3.3 Výzvy pre dodržanie daňových predpisov
Dôvodmi, prečo niektoré subjekty neplatia daň z príjmov z bitcoinu, môžu byť dva. Prvým je,
že finančná správa doposiaľ nevydala usmernenie o tom, že takýto prijem je zdaniteľný a osoby ho
musia priznať. Druhým je úmyselné vyhýbanie sa daňovej povinnosti a zatajovanie takýchto príjmov.
Daňový úrad nemá vo väčšine prípadov ako zistiť, že som taký príjem dosiahol. Možno sa
v budúcnosti obávať aj toho, že niektoré štáty sa stanú daňovými rajmi práve z hľadiska ich právnej
úpravy kryptomien. Tradičné mechanizmy daňových únikov nemôžu úspešne riešiť daňové
úniky z obchodovania bitcoinu, keďže operácia nezávisí od existencie suverénnej jurisdikcie,
ktorá by mohla poskytnúť informácie.32 Bitcoinové transakcie nemôžu byť sledované a sú
neviditeľné pre daňové orgány. To robí zdanenie pri zdroji príjmu a dohody o výmene
informácií na daňové účely nedostačujúcimi.33 Z toho dôvodu asi ťažko môžeme súhlasiť
s tvrdením, že by sa subjekt poskytujúci nákup/predaj bitcoinov považoval za oznamujúcu
finančnú inštitúciu v zmysle zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o
finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo
zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní.
Na to, aby mohol byť príjem týkajúci sa virtuálnych platidiel zdanený, musel by ho daňovník
dobrovoľne priznať. Vzhľadom na fakt, že informácie o obchodoch, stavoch na účtoch a stavoch
vkladov podliehajú bankovému tajomstvu,34 orgány daňovej správy by sa o ňom nemali dozvedieť.
Zákon o bankách však umožňuje podľa § 91 ods. 4 písm. c) podať daňovému orgánu správu vo
veciach správy daní o záležitostiach týkajúcich sa klienta, ktoré sú predmetom bankového
tajomstva, aj bez súhlasu klienta. K porušeniu bankového tajomstva nedochádza ani vtedy,
ak banka ohlási operáciu v prípade, ak sa domnieva, že je neobvyklá z hľadiska pravidiel
anti-money launderingu. Finančný sprostredkovatelia ako napríklad banky, sa tak stávajú
“agentmi“ finančnej správy, keďže sú oprávnené na zadržanie platieb a taktiež môžu čeliť
vládnemu tlaku na poskytnutie informácií o bankových účtoch.
ZÁVER
Finančná správa by jednoznačne mala zaujať stanovisko v ktorom by určila, čo to je
zdaniteľný príjem týkajúci sa transakcií s bitcoinom, či je nejaký príjem oslobodený, spôsob určenia
kalkulácie základu dane, uchovávanie potrebných dokumentov a pod.
4

Príjmy z bitcoinových operácií predstavujú zdaniteľný príjem
a neodvedením dane z nich plynúcich príjmov dochádza ku skráteniu dane.

a ich

nepriznaním

EÚ vyvinula enormné úsilie pri prijímaní legislatívnych balíkov ako napr. MiFID II, BEPS ako
aj pri masívnej ochrane finančného spotrebiteľa. Riziká takýchto operácií však môžu tieto snahy
zmariť. Účelom a ani našim cieľom nie je zanevrieť napr. na technológiu blockchain, avšak riziká
bitcoinových operácií doposiaľ presahujú jeho využitie. Reguláciou bitcoinu a kryptomien všeobecne
sa majú dosiahnuť makroekonomické ciele (finančný trh, daňové príjmy štátov), ako aj
mikroekonomické (ochrana spotrebiteľa).
Vydanie metodického usmernenia Ministerstvom financií považujeme za nutný krok.
Nedostatok informácií a aspoň podzákonného uchopenia zdaňovania virtuálnych platidiel pôsobí
negatívne, keďže možno predpokladať, že explicitné vyjadrenie, že obchodovanie s digitálnymi
platidlami je zdaniteľným príjmom, by daňové príjmy zvýšilo.
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HISTORICKÁ JUDIKATÚRA VO VZŤAHU K DOKAZOVANIU
V DAŇOVÝCH VECIACH A PRÁVNA ISTOTA DAŇOVÝCH
SUBJEKTOV1
Jozef Sábo
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta

Abstrakt: The article deals with historical decisions of The Supreme Administrative Court seated in
Prague concerning legality of the collection of evidence in tax matters. In the stated case-law, the
Supreme Administrative Court articulated strong criteria for information duty of tax administrators
towards tax payers. The article further examines current information duty in tax administration as is
enacted in act no. 563/2009 Coll. on Tax Administration (Tax Procedure Code). The main aim of the
article is to analyse importance of the information duty of tax administrators for effective exercising
of tax payers' rights concerning collection of evidence during tax administration.
Abstrakt: Článok sa zaoberá historickými rozhodnutiami Nejvyššího správního soudu so sídlom
v Prahe týkajúcich sa zákonnosti dokazovania v daňových veciach. V predmetnej rozhodovacej
činnosti vyjadril Nejvyšší správní soud prísne kritériá pre uplatňovanie informačnej povinnosti zo
strany správcov dane pre daňové subjekty. Článok približuje súčasnú informačnú povinnosť pri
správe daní tak, ako je zakotvená v zákone č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok).
Hlavným cieľom príspevku je analyzovať dôležitosť informačných povinností správcov dane pre
efektívne uplatnenie práv daňových subjektov týkajúcich sa dokazovania pri správe daní.
Kľúčové slová: historical decisions, The Supreme Administrative Court seated in Prague, legality of
collection of evidence in tax matters, information duty of tax administrators towards tax payers,
Kľúčové slová: historické rozhodnutia, Nejvyšší správní soud so sídlom v Prahe, zákonnosť
dokazovania v daňových veciach, informačnej povinnosti zo strany správcov dane pre daňové
subjekty
ÚVOD
Prvá časť tohto článku sa zaoberá historickým exkurzom rozhodovacej činnosti Nejvyššího
správního soudu so sídlom v Prahe (ďalej „N.s.s.“) v období predvojnového Československa. N.s.s.
bol zriadený zákonom č. 3/18 Sb. z. a n., podľa ktorého pre celé územie Československej republiky
sa zriaďuje N.s.s. so sídlom v Prahe (§ 1). Tento zákon prevzal s určitými, nie zásadnými, zmenami
rakúsky zákon o zriadení správneho súdneho dvora č. 36 ř. z. z roku 1876 (ďalej len „zákon č. 3/18
Sb. z. a n.“) a rokovací poriadok č. 209 ř. z. z roku 1907 (ďalej len „rokovací poriadok“)2.
V predchádzajúcom období pôsobil na slovenskom území všeobecný správny súd zriadený
zákonným čl. XXVI: 18963. Tento bol prijatím zákona č. 3/18 Sb. z. a n. zrušený a N.s.s. vykonával
svoju jurisdikciu aj na slovenskom území. Zhodne aj ust. § 88 ods. 1 zákon č.121/1920 Zb, Ústavnej
listiny Československej republik stanovovalo, že soudní ochranu proti správním úřadům poskytuje v
nejvyšší stolici soud složený z neodvislých soudců a zřízený pro území celé republiky 4. Zo skúmanej
1

Tento článok vznikol ako čiastkový výstup riešenia projektov: ev. č. APVV-16-0160: Daňové úniky
a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam (motivačné faktory, vznik a eliminácia); ev. č.VEGA:
1/0846/17: Implementácia iniciatív inštitúcií EÚ v oblasti priamych a nepriamych daní a ich
rozpočtovo-právne dopady.
2 HÁCHA, E.: Nejvyšší správni soud. In: Slovník veřejného práva československého. Sv. 2, Praha :
Eurolex Bohemia, 1929, s. 827.
3 HOETZEL, J.: Soudni kontroly veřejné správy. Smíchov: Spolok českých právníků, s. 8.
4 HOETZEL, J.: Soudni kontroly veřejné správy. Smíchov: Spolok českých právníků, s. 8.
1
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historickej judikatúry je primárna pozornosť venovaná tým rozhodnutiam N.s.s., ktoré sa týkajú
dokazovania pred orgánmi daňovej správy. S uvedeným súvisí otázka jurisdikcie N.s.s. na
preskúmavanie skutkových otázok, ktoré boli zistené daňovými orgánmi. V prvej časti tohto článku
je primárne použitá historická metóda a analytická metóda.
Druhá časť článku sa zaoberá právom daňového subjektu byť informovaný o rozporoch
v skutkovom stave a o pochybnostiach správcu dane vo vzťahu k dôveryhodnosti tvrdení daňového
subjektu alebo dôkazov v daňovej veci. Máme za to, že iba striktné dodržanie zásady úzkej
súčinnosti pri správe5 môže viesť k zákonnému objasneniu skutkových okolností pri správe daní.
Rozbor problematiky je v tejto časti postavený do kontrapozície k historickým východiskám, ktoré sú
priblížené v prevej časti tohto článku.
OTÁZKA DOKAZOVANIA V SPRÁVNOM SÚDNICTVE – HISTORICKÝ EXKURZ
Model správneho súdnictva v prvej Československej republike (ďalej „ČSR“) vznikol ako
odraz rakúskeho správneho súdnictva. Podľa § 2 zákona č. 3/18 Sb. z. a n. Nejvyšší správní soud
rozhoduje ve všech případech, ve kterých někdo tvrdí, že protizákonným rozhodnutím nebo
opatřením správního úřadu byl poškodzen ve svých právech. Uvedený model bol založený na
myšlienke ochrany individuálnych práv účastníkov konania pred orgánmi verejnej správy. Vlastná
jurisdikcia N. s. s. bola budovaná ako aposteriórna, rekurzívna a vyžadovala, aby pred začatím
konania pred N.s.s. bola vec vyriešená v správnom konaní.6 Pre záležitosti daňové a poplatkové boli
pri N. s. s. zriadené stále senáty (§ 13 zákona č. 3/18 Sb. z. a n.) tzv. finančné senáty zo sudcov na
to špecificky ustanovených predsedom N.s.s. (§ 2 rokovacieho poriadku).
Súčasné procesné pravidlá správneho súdnictva sú vymedzené ako lex generalis v zákone č.
162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej „S.s.p.“). Podľa ust. § 2
ods. 1 S.s.p. 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 týmto zákonom. Všeobecnou správnou žalobou sa poskytuje
individuálna ochrana (§ 177 ods. 1) proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu
verejnej správy (porovnaj cit. § 2 zákona č. 3/18 Sb. z. a n.).
V súvislosti s vývojom správneho súdnictva v ČSR sa vyskytla otázka prieskumu zákonnosti
pri skutkových otázkach. Nie je žiadúce, aby súdna autorita musela objasňovať jednotlivé skutkové
okolnosti veci, čím by suplovala činnosť príslušných správnych orgánov. Vlastná záležitosť mala byť
v administratívnom konaní vyriešená.7 Preto došlo k zúženiu právomoci N.s.s. podľa ust. § 6
zákona č. 3/18 Sb. z. a n. prvá veta, kedy Nejvyšší správní soud má spravidla rozhodovat na
základe skutkového stavu zjišteného poslední administratívni instancí. N. s. s. mal vziať do svojho
úsudku zistenia správneho orgánu o skutkových okolnostiach veci ako základ pre svoju
rozhodovaciu činnosť. Uvedené obmedzenie právomoci vyplýva z hodnotového východiska, že
„správni tribunál nemá byť judex facti a sťažnosť k tomuto tribunálu je opravný prostriedok skrátený
o revisio in facto.“8 Za skutkovú vetu označovala vtedajšia právna veda súbor javov, na ktoré norma
viaže určité účinky. Pričom konštatovanie toho, akú skutkovú podstatu spoznal sudca vo vonkajšom
svete nazývame skutkovým zistením.9 Obdobné obmedzenie prieskumu skutkových zistení
vyjadruje ust. § 119 S.s.p. tak, že Správny súd vychádza zo skutkového stavu zisteného orgánom
verejnej správy, ak tento zákon neustanovuje inak. Obdobne ust. § 250i ods. 1 O.s.p. stanovoval, že
pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase
vydania napadnutého rozhodnutia.
Do skutkovej vety zaraďoval N.s.s. napríklad: vecný prieskum znaleckého posudku; záver
o primeranosti odmeny pri výkone verejnej funkcie; úsudok o primeranosti sadzby všeobecnej dane
2

pozri BABČÁK, V. Daňové právo na Slovensku. Bratislava: EPOS, 2015.
HÁCHA, E.: Nejvyšší správni soud. In: Slovník veřejného práva československého. Sv. 2, Praha :
Eurolex Bohemia, 1929, s. 829.
7 FLIEDER, K.: Nejvyšší správní soud. Informativní výklad na podkladě prakse a judikatury N.s.s.
Praha: Praetor, 1928, s. 12.
8 HÁCHA, E.: Nejvyšší správni soud. In: Slovník veřejného práva československého. Sv. 2, Praha :
Eurolex Bohemia, 1929, s. 851.
9 GERLICH, K.: Skutkové zjištení a právní posouzení v řízení soudním. Studie k revisnímu
a zrušovacímu řízení před nejvyšším soudem. Praha: Orbis, 1934, s. 7.
5
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z príjmu stanovenej bernou komisiou, úsudok bernej komisie o tom, ktorá sadzba dane najlepšie
zodpovedá strednej výnosnosti podniku, vedomosť o určitých okolnostiach a úmysel, úmysel skrátiť
daň, podstatné zlepšenie pomerov spoplatneného podniku10.
Skutkové okolnosti mohli byť podrobené súdnemu prieskumu, avšak iba vo vymedzenom
okruhu prípadov. Podľa ust. § 6 druhý odsek zákona č. 3/18 Sb. z. a n., vtedy ak v administratívnom
rozhodnutí bola skutková podstata zjištena spusobem odporujícím spisum nebo, že v podstatných
bodech potřebuje doplnení, nebo že byly opomenuty podstatné formy správního řízení. Do tzv,
„doplnenia v podstatných bodoch“ zaraďoval N. s. s. vadu: nedostatočného zistenia, ktoré
znemožňuje urobiť si záver o zákonnosti správneho rozhodnutia a teda či je „otázka skutková na
základe nesporných premís vôbec logicky možná11. Ďalej vo vzťahu k hodnoteniu dôkazov
správnym orgánom N.s.s. konštatoval, že hodnoteniu súdu podlieha, či správny orgán dodržiaval
pravidlá logické a skúsenostné.12 Pri všeobecnej správnej žalobe je viazanosť skutkovým stavom
(taktiež aj orgánom daňovej správy) daná aj v taxatívnom vymedzení dôvodov pre zrušenie
správneho rozhodnutia pri vadách skutkových zistení správnym orgánom a to v ust. § 191 ods. 1
písm. f),13 písm. e) S.s.p.14 V uvedenom kontexte je možné poukázať na výklad ust. § 250j ods. 2
písm. c) O.s.p.15, kedy NS SR v rozsudku vo veci 1 So/57//2012 zo dňa 13. augusta 2014 vymedzil
vady skutkových zistení ako: neúplne zistený skutkový stav tzn. s riadnou oporou v právnom
poriadku, nedostatočne (kvázi úplne) zistený skutkový stav tzn. bez riadnej opory v právnom
poriadku a nelegálne zistený skutkový stav tzn. v rozpore s právnym poriadkom.
Na základe predpokladov ust. § 6 zákona č. 3/18 Sb. z. a n. druhý odsek N.s.s. zaradil do
súdneho prieskumu aj otázky týkajúce sa objasňovania skutkových okolností daňovými orgánmi
a procesné postupy vykonávania dôkazov. Nižšie uvedené rozhodnutia sa týkajú procesného
postupu daňových orgánov, ktorý bol v danom čase upravený v zákone č. 220/1896 ř. z. o osobních
daních přímých (ZOD)16. Podľa ust. § 45 ZOD platilo, že vzniknou-li pochybnosti o správnosti údajů
poplatníkových, buďte jemu pochybnosti tyto předloženy a bude mu dána příležitost, aby je vysvětlil.
Z hľadiska konkrétnej rozhodovacej činnosti týkajúcich sa dokazovania v daňových veciach
formuloval N. s. s nasledujúce závery:
•
právo daňovníka vyjadriť sa k spochybneným skutočnostiam je zachované aj
v konaní o odvolaní, ak bol niektorý dôkaz spochybnený (napr. dôkaz obchodnými
knihami označený za nepodarený) – a to aj keď daň bola vyrubená podľa pomôcok
t.j. postupom podľa ust. § 43 ZOD (rozhodnutie č. 4363)17,

RÁDL, Z.: Nejvyšší správní soud. Normy o jeho zřízení a působnosti, komentované podle
judtikatury býv. soudniho dvora a nejvyššího správního soudu s použitím materiálií a písemnictví.
Praha: Československý kompas, 1933, s. 233 a nasl.
11 RÁDL, Z.: Nejvyšší správní soud. Normy o jeho zřízení a působnosti, komentované podle
judtikatury býv. soudniho dvora a nejvyššího správního soudu s použitím materiálií a písemnictví.
Praha: Československý kompas, 1933, s. 262.
12 RÁDL, Z.: Nejvyšší správní soud. Normy o jeho zřízení a působnosti, komentované podle
judtikatury býv. soudniho dvora a nejvyššího správního soudu s použitím materiálií a písemnictví.
Praha: Československý kompas, 1933, s. 263.
13 podľa ust. § 191 ods. 1 písm. f) S.s.p. skutkový stav, ktorý vzal orgán verejnej správy za základ
napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia, je v rozpore s administratívnymi spismi alebo v nich
nemá oporu
14 podľa ust. § 191 ods. 1 písm. e) S.s.p. zistenie skutkového stavu orgánom verejnej správy bolo
nedostačujúce na riadne posúdenie veci
15 ktorý obdobne ako súčasné ust. § 191 ods. 1 písm. e) S.s.p. stanovoval, že
16
Zákon č. 220/1896 ř. z., o osobních daních přímých. [online]. [cit. 23. 02. 2018]. Dostupné z:
http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/ps09/dlibrary/web/rs.html
17 Kniha judikátů nejvyššího správního soudu ve věcech finančních. Svazek II. Judikaty z let 19241928. Praha: Nakladatel JUDr. V. Tomsa, 1930, s. 287. (číslo judikátov uvádzame podľa radenia
v príslušnom knižnom zdroji).
10
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•

v prípade nepodpísania protokolu o prehliadke obchodných kníh, nemohol daňový
orgán v rozhodnom čase označovaný ako komisia bez postupu podľa ust. § 45
použiť dáta získané prehliadkou obchodných kníh (rozhodnutie č. 4370)18,
•
prípustnosť dôkazu znaleckého dobrozdania (v súčasnosti dôkaz označovaný ako
znalecký posudok) je dané iba na podklade informovania daňovníka o jeho
výsledkoch s možnosťou namietať obsah znaleckého posudku (č. 4374)19,
•
vždy pri odklone od údajov o obrate a čistom zisku podniku bola komisia povinná
oznámiť daňovníkovi svoje odôvodnené pochybnosti (č. 4380)20.
Na základe uvedeného je zrejmé, že N.s.s. vyžadoval od daňových orgánov dôsledné
rešpektovanie práva daňovníkov vyjadriť sa k pochybnostiam o skutkových okolnostiach alebo
hodnovernosti dôkazov vo veci. Z hľadiska súčasnej terminológie by sme mohli povedať, že N.s.s.
dbal na striktné dodržanie zásady úzkej súčinnosti pri správy daní podľa ust. § 3 ods. 6 zákona č.
563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej označujeme ako
„Daňový poriadok“).
DOKAZOVANIE A INFORMAČNÁ POVINNOSŤ SPRÁVCU DANE
V predchádzajúcej časti tohto článku sme z historického hľadiska poukázali na to, akým
spôsobom N.s.s. posudzoval otázky dokazovania vo veciach daní. V tejto časti si priblížime niektoré
vady, ktorých sa pri dokazovaní dopúšťajú správcovia dane vo vzťahu k uplatňovaniu zásady úzkej
súčinnosti pri správe daní. Máme za to, že rovnako ako v minulosti, tak aj v súčasnosti je na mieste
vyžadovať striktné dodržanie procesných požiadaviek informovania daňových subjektov
o skutkových rozporoch v daňovej veci.
Ku informovaniu daňového subjektu o pochybnostiach správcov dane o dôkaznej situácii
alebo o tvrdeniach daňových subjektov môže podľa Daňového poriadku dochádzať rôznymi
spôsobmi. Základnou procesnou možnosťou ako zistiť stav dôkazov v daňovej veci je nazeranie do
spisov (§ 45 Daňového poriadku). Okrem uvedeného, Daňový poriadok ukladá správcom dane
povinnosť ex offo informovať daňový subjekt o určitých vlastných pochybnostiach týkajúcich sa
daňovej veci. Táto informačná povinnosť má širší aspekt a na rozdiel od nazerania do spisov
ponúka daňovému subjektu možnosť oboznámiť sa s vlastnou právnou úvahou správcu dane (ešte
pred vydaním rozhodnutia, alebo spísania protokolu z daňovej kontroly). Uplatnenie tejto
informačnej povinnosti má zásadný dosah na právnu istotu daňových subjektov pri správe daní a
efektivitu uplatnenia daňových oprávnení pri dokazovaní v daňových veciach.
Prvý takýto postup upravuje ust. § 17 Daňového poriadku, podľa ktorého správca dane
vyzýva daňový subjekt na odstránenie nedostatkov daňového priznania. Nedostatky, ktoré má na
výzvu správcu dane daňový subjekt opraviť, sa týkajú: správnosti, pravdivosti alebo úplnosti
podaného daňového priznania alebo jeho príloh (§ 17 ods. 1 Daňového poriadku). Správca dane
v takom prípade určuje pre daňový subjekt lehotu (nie kratšiu ako 15 dní) na odstránenie týchto
nedostatkov. Zo znenia cit. ustanovenia je zrejmé, že tieto nedostatky zasahujú aj skutkové
okolnosti daňovej veci, ktoré tvoria podklad takto podaného daňového priznania (gramatický výklad
pojmov „správnosť“ a „pravdivosť“).
Z procesného hľadiska je postup podľa ust. 17 Daňového poriadku osobitým spôsobom
odstraňovania nedostatkov podania, ktorý je všeobecne zakotvený v ust. §13 ods. 8 Daňového
poriadku (ak má podanie nedostatky, pre ktoré nie je spôsobilé na prerokovanie, vyzve príslušný
orgán daňový subjekt, aby ich podľa jeho pokynu a v určenej lehote odstránil. Súčasne ho poučí o
následkoch spojených s ich neodstránením). Postup podľa ust. § 13 ods. 8 Daňového poriadku sa
líši od ust. § 17 Daňového poriadku v následkoch neodstránenia vád podania. Vady daňového
priznania podľa ust. § 17 Daňového poriadku nespôsobujú, že daňové priznanie nie je spôsobilé na
prerokovanie, ale že jeho hodnovernosť/pravdivosť je spochybnená. Daňový poriadok v ust. § 68
ods. 4 písm. b) uvádza, že daň je vyrubená podaním daňového priznania vrátane dodatočného
3

Kniha judikátů nejvyššího správního soudu ve věcech finančních. Svazek II. Judikaty z let 19241928. Praha: Nakladatel JUDr. V. Tomsa, 1930, s. 287.
19 Kniha judikátů nejvyššího správního soudu ve věcech finančních. Svazek II. Judikaty z let 19241928. Praha: Nakladatel JUDr. V. Tomsa, 1930, s. 288.
20 Kniha judikátů nejvyššího správního soudu ve věcech finančních. Svazek II. Judikaty z let 19241928. Praha: Nakladatel JUDr. V. Tomsa, 1930, s. 289.
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daňového priznania. V tejto súvislosti je možné položiť si otázku, či sa daň považuje za vyrubenú vo
výške podľa podaného daňového priznania, ak daňový subjekt neodstráni nedostatky vytýkané
podľa ust. § 17 Daňového poriadku.
Na uvedenú otázku je možné odpovedať na základe následkov, ktoré nastávajú v prípade, ak
daňový subjekt neodstráni vady „hodnovernosti“ daňového priznania. V takom prípade, správca
dane daňové priznanie neodmietne, ale vykoná u daňového subjektu daňovú kontrolu alebo vydá
vyrubovací rozkaz (pri nedostatkoch, ktoré majú vplyv na výšku dane).
Postup v skrátenom vyrubovacom konaní upravuje ust. § 68 Daňového poriadku, pričom
správca dane môže vyrubovacím rozkazom vyrubiť daň alebo rozdiel dane oproti vyrubenej dani.
Správca dane takto vyrubuje rozdiel dane oproti dani vyrubenej daňovým priznaním, ktoré s vadami
podľa ust. § 17 Daňového poriadku podal daňový subjekt.
Daňový poriadok nehovorí o tom, čo musí obsahovať výzva správcu dane podľa ust. § 17
Daňového poriadku (ktorá je neformálna a nemá povahu rozhodnutia) – a teda, či takáto výzva musí
obsahovať identifikáciu konkrétnych skutočností, ktoré považuje správca dane za sporné. Výzva na
odstránenie nedostatkov nemôže iba všeobecne uvádzať, že daňové priznanie obsahuje vady. Zo
zásady úzkej súčinnosti (a zároveň teleologického výkladu tejto právnej normy) vyplýva, že takáto
výzva ako procesný úkon správcu dane, má daňovému subjektu poskytnúť možnosť na odstránenie
vád nie len po formálnej stránke, ale aj identifikovaním konkrétnych skutočností, ktoré považuje
správca dane za sporné.
Zároveň Daňový poriadok nehovorí o tom, aké materiálne dôkazy musí produkovať daňový
subjekt na odstránenie pochybností u správcu dane. Postup podľa ust. § 17 Daňového poriadku by
mal byť obmedzený iba na odstránenie tých pochybností správcu dane, ktoré špecifikoval vo výzve
(teda nie ako v prípade ust. § 24 ods. 2 Daňového poriadku). Domnievame sa, že v prípade, ak
daňový subjekt je aktívny a produkuje dôkazy na odstránenie pochybností u správcu dane, nemal
by správca dane (aj keď dôkazy predložené daňovým subjektom jeho pochybnosti nerozptýlili)
pristúpiť k vydaniu vyrubovacieho rozkazu v skrátenom vyrubovacom konaní. K takémuto záveru
vedú dve skutočnosti. Z hľadiska zásady úzkej súčinnosti pri správe daní, mali by byť dôkazy
produkované na rozptýlenie pochybnosti správcu dane preverené v daňovej kontrole.
Zároveň sme toho názoru, že v takom prípade, nie sú splnené všeobecné predpoklady na
vydanie rozhodnutia v skrátenom vyrubovacom konaní. Každé rozhodnutie pri správe daní by malo
byť vydané na základe čo najúplnejšie objasneného skutkového stavu – pričom ani rozhodnutie
v skrátenom vyrubovacom konaní toho nie je výnimkou. Na druhú stranu, rozkaz v skrátenom
vyrubovacom konaní sa vydáva za situácie, kedy má správca dane pochybnosti o určitých
skutočnostiach uvádzaných daňovým subjektom v daňovom priznaní. Správcovia dane by preto
mali vždy s veľkou obozretnosťou pristupovať k tomu, či pristúpi k vydaniu vyrubovacieho rozkazu.
Ak daňový subjekt vlastnou aktivitou predložil dôkazy a pokúsil sa (aj keď neúspešne) o odstránenie
nedostatkov daňového priznania, potom nie sú tieto pochybnosti správcu dane o skutkových
okolnostiach odstránené, ale práve naopak prehĺbené. Skutkový stav (zistený v zásade len na
podklade tvrdenia daňového subjektu, ktoré správca dane spochybňuje) nie je spôsobilý na
subsumovanie do rozhodnutia správcu dane a teda ani pre vydanie rozkazu v skrátenom
vyrubovacom konaní.
Druhou situáciou, pri ktorej dochádza k odstraňovaniu pochybností o skutkovom stave
daňovej veci je postup podľa ust. § 46 ods. 5 Daňového poriadku. Tento postup sa má uplatniť pri
daňovej kontrole ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti dokladov
predložených kontrolovaným daňovým subjektom alebo o pravdivosti údajov v nich uvedených,
oznámi správca dane tieto pochybnosti kontrolovanému daňovému subjektu a vyzve ho, aby sa k
nim vyjadril, najmä aby neúplné údaje doplnil, nejasnosti vysvetlil a nepravdivé údaje opravil alebo
pravdivosť údajov riadne preukázal. Správcovia dane často neinformujú daňové subjekty o svojich
pochybnostiach ohľadom skutkových otázok daňovej veci. Za splnenie povinnosti podľa ust. § 46
ods.5 Daňového poriadku nepovažujeme formálne informovanie daňového subjektu
o pochybnostiach tesne pred skončením daňovej kontroly, kedy možnosť ovplyvniť zistenia
z daňovej kontroly je minimálna. Daňovým subjektom by mala byť daná možnosť efektívne využívať
svoje procesné oprávnenia pri dokazovaní. V prípade, ak daňový subjekt nevie, že určitá okolnosť
vo veci je sporná resp. nevie, ktorá okolnosť je sporná, nemôže si byť ani vedomý potreby
navrhovať vykonanie dôkazov na preukázanie takejto okolnosti. Uvedené platí o to viac, že daňový
subjekt v zásade plošne (okrem explicitne vymedzených prípadov) zaťažuje dôkazné bremeno pri
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správe daní. Zároveň Daňový poriadok zakotvuje v ust. § 46 ods. 8 koncentračnú zásadu, podľa
ktorej daňový subjekt môže vo vyjadrení k protokolu označiť dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia,
ktoré nemohol predložiť v priebehu daňovej kontroly.
Preklopenie celého textu výzvy podľa ust. § 46 ods. 5 Daňového poriadku správcom dane do
protokolu z daňovej kontroly s výzvou môže indikovať, že v čase adresovania výzvy sa nejednalo
o pochybnosti správcu dane - ale o skutočnosti, ktoré v danom čase už považoval za preukázané.
Porušenie ust. § 46 ods. 5 Daňového poriadku môže teda zásadný dosah na kvalitu zistenia
skutkového stavu daňovej veci. Máme za to, že obdobne ako v minulosti pri výklade ust. § 45 ZOD,
aj v súčasnosti by mali správne súdy vyžadovať dôsledné splnenie informačnej povinnosti zo strany
správcov dane.
Dôsledný postup v zmysle ust. § 46 ods. 5 Daňového poriadku podľa nášho názoru vyžaduje,
aby správcovia dane každú individuálnu pochybnosť o skutkovej okolnosti vo veci alebo
o niektorom dôkaze oznamovali daňovému subjektu. Z hľadiska určitosti výzvy adresovanej
daňovému subjektu nepostačuje, ak správcovia dane uvedú, že určitú skutočnosť považujú za
spornú, ale mali by uviesť aj dôvody, z ktorých takáto spornosť vyplýva.
Ďalším spôsobom, akým sú daňové subjekty informované o rozporoch v dôkaznej situácii, je
zaslanie protokolu s výzvou, ktorého doručením sa končí daňová kontrola. Doručenie protokolu
s výzvou umožňuje daňovému subjektu byť informovaný o rozporoch v skutkovom stave pre účely
vyrubovacieho konania (ktoré sa začína doručením tohto protokolu). Problematický aspekt, ktorý
môže vzniknúť v súvislosti týmto daňovým inštitútom, je určenie neprimerane krátkej lehoty pre
daňový subjekt na vyjadrenie. Zákon síce určuje, že táto lehota nemôže byť kratšia ako 15
pracovných dní - avšak v prípade rozsiahlych daňových kontrol, určenie lehoty na minimálnej úrovni
(alebo blízko minimálnej úrovne lehoty) môže fakticky narušiť možnosť daňovému subjektu vyjadriť
sa k zisteniam uvedeným v protokole.
ZÁVER
Čiastkovým cieľom príspevku bolo priblížiť historickú judikatúru v ČSR týkajúcu sa
dokazovania v daňových veciach. Za týmto účelom príspevok analyzoval kompetenčné normy
bývalého N.s.s. so sídlom v Prahe – najmä tie, ktoré upravovali prieskum skutkových otázok touto
súdnou autoritou.
Z rozhodovacej činnosti sme poukázali na rozhodnutia N.s.s., ktorými akcentoval význam
právnej istoty a práva daňovníkov byť informovaní o rozporoch skutkovej situácie identifikovaných
daňovými orgánmi v daňových veciach. Na území Slovenska takto existovala historická tradícia,
ktorá zdôrazňovala úzku súčinnosť pri správe daní ako základ zákonnosti správy daní.
Na základe vyššie uvedeného sme analyzovali súčasné procesné inštitúty upravujúce
povinnosť informovať daňový subjekt o stave daňovej veci. Stav daňovej veci je možné rozčleniť na
tri časti, a to: stav dôkaznej situácie (teda množinu dôkazov v daňovej veci), stav hodnovernosti
jednotlivých dôkazov produkovaných daňovým subjektom a stav hodnovernosti tvrdení daňového
subjektu (ktorá už spadá do komplexného právneho posúdenia daňovej veci).
Právo informovať sa o stave dôkaznej situácie vo veci má daňový subjekt na základe práva
nahliadania do spisov. V tejto súvislosti je zodpovednosťou daňového subjektu, aby toto právo
dôsledne využil, keďže ohľadom väčšiny skutočností dôkazné bremeno pri správe daní zaťažuje
práve daňový subjekt. Na druhú stranu, je procesnou povinnosťou správcov dane informovať
daňové subjekty o stave hodnovernosti dôkazov a tvrdení bezprostredne po tom, kedy je táto
hodnovernosť spochybnená. Daňový poriadok poskytuje dostatok procesných inštitútov
zakladajúcich takúto informačnú povinnosť pre správcov dane. Je preto na správcoch dane, aby
došlo aj k skutočnému materiálnemu naplneniu tejto povinnosti pri každej procesnej činnosti správy
daní.
Sme toho názoru, že porušenie tejto povinnosti je vždy zásadným zásahom do práv
a právom chránených záujmov daňových subjektov a odklonom od zásady úzkej súčinnosti pri
správe daní. V striktnom vyžadovaní dodržiavania tejto zásady predstavuje rozhodovacia činnosť
N.s.s. vzor pre prieskum zákonnosti správy daní správnym súdnictvom v súčasnosti.
4
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REÁLNE MENY VERZUS KRYPTOMENY1
Dušan Stanek
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: The paper deals with the occurrence, nature and functions of the real currency in the
economy and also the occurrence, nature and functions cryptocurrency in the economy. This paper
with the possibilities of pyramid games using cryptocurrency and outlines the perspectives of the
use of cryptocurrency in the world economy.
Abstrakt : Príspevok sa zaoberá vznikom, podstatou a funkciami reálnej meny v ekonomike a tiež
vznikom, podstatou a funkciami kryptomien v ekonomike. Venuje sa možnostiam pyramídových hier
s využitím kryptomien a načrtáva perspektívy uplatnenia kryptomien vo svetovej ekonomike.
Keywords: currency, money, cryptocurrency
Kľúčové slová: mena, peniaze, kryptomeny
ÚVOD
Kryptomeny respektíve virtuálne meny /peniaze/, dnes ich počet presahuje vyše 1500,
nedávajú spať vládam, obyčajným ľuďom, ale ani špekulujúcim ziskuchtivcom. Najviac z týchto
kryptomien /bitcoin, litecoin, dash, monero, ether-etherum clasic a ďalšie/ rezonuje najrozšírenejšia
– bitcoin. Virtuálne peniaze získavajú na popularite okrem vidiny rýchleho zbohatnutia, najmä svojou
“záhadnosťou“, ktorá je umocňovaná jednak tým, že fungujú len v elektronickej podobe /bežný
človek neovládajúci prácu s počítačom a elektronickú komunikáciu má s tým problém/ a jednak tým,
že sú značne popularizované cez printové i elektronické média.
V našom príspevku sa zameriame predovšetkým na ekonomickú stránku virtuálnych peňazí
/konkrétne bitcoinu/ v komparácii s reálnymi menami, s cieľom naznačiť ich perspektívu.
V problematike týkajúcej sa oblasti digitálnych mien /peňazí/ sa používajú základné pojmy
z ekonomiky, finančníctva, ktoré nie sú výstižné /adekvátne/ pre charakterizovanie týchto nových
platobných prostriedkov.
V názvoch sa zamieňajú dva pojmy peniaze a mena v podobe kryptomena a virtuálna mena.
Vzhľadom na vymedzenie meny ako sústavy peňazí, ktorá je zavedená v určitom štáte a upravená
je jeho právnym poriadkom, správne termíny sú kryptopeniaze a virtuálne peniaze.
1.

2. PODSTATA A FUNKCIE PEŇAZÍ
Medzi najväčšie objavy ľudstva v technickej oblasti patrí vynález kolesa. Porovnateľné
k tomuto vynálezu v ekonomickej oblasti je “vynájdenie“ peňazí.
Učebnice ekonomickej teórie sa nerozchádzajú v názore na vznik a podstatu peňazí.
Predmetom sporu je úloha peňazí v ekonomike.2 Keďže táto otázka nie predmetom nášho záujmu,
sústredíme sa na vznik peňazí, vývoj ich foriem. Primárnou úlohou “prvých“ peňazí, ktoré mali
tovarovú podobu bolo sprostredkovanie výmeny. Išlo o všeobecne akceptované tovary /plnili funkciu
všeobecného ekvivalentu/, za ktoré bolo možné získať ostatné tovary. Ich nevýhoda bola v tom, že
mnohé boli nedeliteľné, iné slabo skladovateľné, ďalšie mali problém s trvanlivosťou. Išlo o rad
prirodzených prekážok vyplývajúcich z povahy ekvivalentného tovaru. Tieto skutočnosti boli hlavnou
prekážkou rozvoja obchodu. Tlak rozširujúcej sa deľby práce, nárast tovarovej výmeny si vyžadovali
riešiť situáciu hľadaním efektívnejších a najmä univerzálnejších prostriedkov výmeny.
Vývoj dospel do štádia, kedy funkciu výmenného prostriedku na seba berú drahé kovy /zlato,
striebro/. Ich predurčenosť na túto funkciu bola daná súhrnom hodnotových, fyzikálnych
Tento príspevok vznikol v rámci projektu APVV-16-0499 Zabezpečenie efektívneho výberu daní
v kontexte informatizácie.
2 LISÝ, J. a kol.: Ekonómia. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. s.426-436.
1
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a chemických vlastností /zriedkavý výskyt, t. j. vysoké náklady na ich získavanie, deliteľnosť,
prenositeľnosť, trvácnosť, stabilnosť/. Tieto vlastnosti a všeobecný súhlas /dôvera/ urobili z drahých
kovov peniaze. V začiatkoch to boli plnohodnotné peniaze v tovarovej podobe. Postupne sa ukazujú
niektoré ich nevýhody /váha vplývajúca na prenositeľnosť, opotrebovateľnosť - následkom je
neekvivalentná výmena a možnosť falšovania/. Do obehu sa dostávajú peniaze z “lacných“ kovov až
nakoniec sa dospieva k papierovým peniazom. Následne vplyvom rozvoja medzinárodnej deľby
práce, medzinárodného obchodu, bankovníctva prichádza k zavádzaniu nových foriem, ktoré
vývojom digitálnej techniky, komputerizácie nadobúdajú podobu platobných kariet, bezhotovostných
peňazí, až po ich najnovšiu formu kryptomeny alebo aj virtuálne peniaze.
Z uvedeného môžeme konštatovať, že prvopočiatočný prínos vzniku peňazí spočíval
z ekonomickej stránky v rozvinutí obchodu tým, že peniaze umožnili oddeliť akt kúpy a predaja
časovo a priestorovo, čo bolo i významným impulzom pre rozvoj výroby.
Peniaze “zahaľujúce sa“ do rôznych foriem plnia v ekonomike tri funkcie, sú prostriedkom
výmeny, zúčtovacou jednotkou a uchovávateľom hodnôt. Súčasné moderné ekonomiky používajú
peniaze s núteným obehom /fiat money/. Tieto peniaze nie sú kryté, ani naviazané na žiadnu
komoditu /napr. zlato/. Štát právnym aktom, právnou formou vytvára /uzákoňuje/ zákonné platidlo,
ktoré vo väčšine krajín vydáva centrálna banka. Štát je zárukou, že “jeho“ peniaze je možné
používať vo všetkých transakciách a ekonomické subjekty dôverujú týmto peniazom.
VIRTUÁLNE PENIAZE BITCOIN A REÁLNE PENIAZE
Kryptopeniaze či virtuálne peniaze sú digitálne platidlá, ktoré využívajú a implementujú
princípy kryptografie na vytvorenie distribuovanej a bezpečnej digitálnej meny. Sú založené na
zložitom šifrovacom matematickom algoritme. Kryptopeniaze zakladajú nové a perspektívne
odvetvie virtuálnej ekonomiky. Existujúce kryptopeniaze sú odvodené buď od bitcoinu alebo
litecoinu.
Na tomto mieste treba poznamenať, že nemožno si zamieňať elektronické peniaze, ktoré
narábajú s reálnymi menami prevedenými do elektronickej podoby s kryptomenami.
Ako sme už vyššie uviedli našou úlohou je porovnať ekonomickú stránku reálnych peňazí
a kryptopeňazí a nevenujeme sa technickej stránke kryptopeňazí, konkrétne bitcoinu.
História virtuálnych peňazí siaha do 80-tich rokov minulého storočia, kedy boli už prvé
„pokusy o využitie počítačovej techniky /ecash, PayPal, neskôr CyberCoin, Visa Cash a iné/ i v tejto
oblasti. Impulzom však bola kríza v rokoch 2008 a následne, sa táto oblasť digitálnych mien stáva
aktuálnou.“3
Autori, ktorí sa zaoberajú virtuálnymi peniazmi pri uvádzaní ich predností pred reálnymi
menami vyzdvihujú nasledujúce skutočnosti:
•
decentralizácia a deregulácia, niet žiadnej autority /štát/, ktorá by zasahovala do
fungovania;
•
jednoduchosť platieb, najmä rýchlosť a bezplatnosť;
•
anonymita, nevystavovaniu sa rizika zverejnenia vlastnenia kryptopeňazí /bitcoinu/;
•
deflačný charakter, nie je možnosť zvyšovania a znižovania počtu kryptopeňazí.
Celkový počet bitcoinov je daný v sume 21 miliónov.
3.

Naproti tomu opozičné názory na bitcoin uvádzajú nasledujúce nevýhody:
•
anonymita umožňuje “zúčastňovať sa“ na bitcoine tým, ktorí chcú prať špinavé peniaze,
prípadne tým, ktorí chcú financovať terorizmus,
•
bezpečnosť, keď údaje môžu byť ukradnuté /hackermi/,
•
zabezpečenie pohybu bitcoinov, keď sa omylom zašlú na inú adresu a niet žiadnej
nápravy
•
vysoká volatilita, ktorá vzbudzuje nedôveru v stabilitu a pochybnosti, či je to bežný jav
alebo je to náhodilosť, prípadne zámernosť niektorých držiteľov väčšieho množstva
bitcoinov.
Častým argumentom proti virtuálnym peniazom je, že ide o pyramídovú hru. To, že
pyramídových hier je skutočne veľa, stačí nám pozrieť internetové stránky. Vzhľadom na vysoký
3

STROUKAL, D. - SKALICKÝ, J.: Bitcoin a jiné kryptopeníze. Praha: GRADA, 2018. s. 32-35.
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počet virtuálnych peňazí /kryptomien/, našli sa medzi nimi a ešte sa budú nachádzať také, ktoré
spĺňajú povahu pyramídovej hry. Spoločným znakom pyramídových hier je sľubovanie vysokých
ziskov. Založené sú prevažne na nábore nových a nových členov, ktorí financujú prvých účastníkov
/zakladateľov/ tejto hry, kedy po skončení prílevu nových členov, celá pyramída padne.
Stačí spomenúť najmä 90 roky minulého storočia u nás, vznik nebankových subjektov.
Pochybnosti podporuje aj ich súčasný počet ako sme uviedli na začiatku. Aj keď väčšina z nich má
veľmi krátke trvanie vzhľadom na ich cieľ, sú pre neznalých lákadlom.
Pozrime sa bližšie na virtuálne peniaze bitcoin v porovnaní s reálnymi menami.
V problematike týkajúcej sa oblasti digitálnych mien /peňazí/ sa používajú základné pojmy
z ekonomiky, finančníctva, ktoré nie sú plne výstižné pre charakterizovanie nových prostriedkov.
Tak ako bežní občania štátu, tak i podnikatelia a ďalšie subjekty majú istú reálnu predstavu o kvalite
peňazí, t. j, že sú to dobré peniaze, dá sa im dôverovať a spĺňajú všeobecne prijaté
a akceptovateľné znaky. Tie sme uviedli pri charakteristike reálnych peňazí v prvej časti. Aplikujeme
ich teraz na bitcoin:
•
deliteľnosť, tá je napĺňaná tým, že už sa v systéme platieb používajú menšie jednotky
ako centi, mili či mikrobitcoin. Túto vlastnosť zlato, papierové peniaze plnia len
v obmedzenej miere;
•
skladovateľnosť, prenositeľnosť /bitcoin je v podstate digitálna informácia, ktorú možno
uložiť na rôzne nosiče/.
Otázku nielen v laickej verejnosti vyvoláva to, či virtuálne peniaze /bitcoin/ majú nejakú
vnútornú hodnotu, o čo sa opierajú v materiálnej podobe. Táto myšlienka je hlboko vrytá vzhľadom
na dlhodobé skúsenosti, používanie zlata ako peňazí, či krytie peňazí zlatom. Tu len okrajovo
spomenieme obdobie zlatého štandardu, či už v podobe štandardu zlatej mince, štandardu zlatého
zliatku, či štandardu zlatej devízy. Aj keď občas aj niektorých ekonómov napadne návrat k zlatu, ale
to býva väčšinou pod vplyvom kríz.
Hovoriť dnes o nejakej vnútornej hodnote peňazí nemá zmysel. Zavedením papierových
peňazí s núteným obehom, kde si peniaze monopolizoval štát, snaha nájsť vnútornú hodnotu peňazí
je fikcia.
Je bitcoin krytý a čím? Použitie analógie s ťažbou drahých kovov, zlata býva síce príťažlivé,
ale mylné. Pokus, že bitcoin je krytý tým, že sa “taží“ teda tým že sa míňa elektrická energia,
nakupujú počítače a iné potrebné príslušenstvo a nevynímajúc ani čas strávený nad ťažením, čo
predstavuje náklady, ktoré materiálne stoja za bitcoinom, nemožno považovať za argument.
Tak čím je krytý bitcoin? Ničím? Ničím materiálnym. Skutočne je krytý vzácnosťou, čím si je
podobný zlatu. Práve vzácnosť, ktorú dal bitcoinu do vienka jeho anonymný autor Sathosi
Nakamoto v podobe 21 miliónov bitcoinov a vzťah dopytu a ponuky po bitcoinoch ho robí vzácnym.
Čím väčší záujem, tým viac ťažby, tým vyššia cena.
Prostredníctvom bitcoinu sa nakupuje, predáva v obchodných sieťach, ktoré ho akceptujú.
Nakupujú a predávajú sa samotné bitcoiny s cieľom zvýšiť ich objem a tým aj “bohatstvo“
v prepočítaní na reálne meny /USD, Euro či iné meny/.
Existuje niekoľko otázok, ktoré v súvislosti s bitcoinom /a inými virtuálnymi peniazmi/ treba
zodpovedať. Prvou z nich je vysoká volatilita. Aj keď sme čiastočne na ňu zodpovedali, predsa
obrovské výkyvy budia pochybnosti a podozrenia. Napriek vystríhaniu pred kúpou, vidina rýchleho
zbohatnutia častokrát preváži nad zdravým rozumom. Tak ako v každej hre, nemôžu všetci vyhrať,
pričom nemáme na mysli, že ide o hru, tak ani tu nemôžu všetci záujemcovia vyhrať. Ak za výhru
nebudeme považovať aj malé sumy.
Od objavenia digitálnych peňazí viaceré štáty sa snažia reagovať na ne a v rôznych
podobách, či už úplného zakázania napríklad bitcoinu v Thajsku, alebo v snahe dostať ho pod
kontrolu /Čína, Rusko, Slovensko/. Už ECB v roku 2012 reagovala na virtuálne meny tým, že prijala
dokument, ktorý je zameraný z pohľadu regulácie, kde sa konštatuje, že:4
•
nepredstavuje riziko pre cenovú stabilitu, ak tvorba peňazí nebude vysoká;
•
majú tendenciu byť nestabilné, avšak tým, že majú nízke prepojenie na reálnu
ekonomiku /malý objem obchodu/ neohrozujú finančný sektor;
NÁDASKÝ A. - PÉNZEŠ, P.: Niekoľko úvah k virtuálnej mene bitcoin. In: Biatec, roč. 21 8/2013, s.
25-28.
4
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•

môžu byť problémom pre orgány verejnej moci z dôvodu právnej neistoty /využívanie
na trestnú činnosť/;
•
predstavujú reputačné riziko pre centrálne banky, ak proti ním dostatočne nezasiahne,
nakoľko môžu vzniknúť škody subjektom pri obchodovaní s nimi;
•
ich podobnosť s platobnými systémami si vynucuje skúmanie ich vývoja, kontroly
a vyhodnocovania.
4. ZÁVER
Na to, aby sa stal bitcoin všeobecne a teda viac akceptovateľným digitálnym platidlom
a rovnocenným s inými reálnymi platidlami je treba jeho širšie zapojenie, teda akceptácia aj reálnou
ekonomikou. Z právnej stránky ide o kontrolu vzhľadom na zdanenie, ako aj ochranu spotrebiteľov
a malých podnikateľov. Možno, že potreba širšej akceptácie vo svete cestou akceptovania bitcoinu
veľkými svetovými korporáciami a štátmi bude tou cestou, že sa bitcoin stane tým čím nielen sú
terajšie meny, ale posunie chápanie meny do inej roviny.
Zároveň je nutné v budúcnosti odstrániť technické nedostatky, ktoré by zabránili zneužívaniu
na nekalé ciele /kradnutie, terorizmus, pranie špinavých peňazí/, ale i zabránenie chybám
spôsobených nepozornosťou odosielateľa a nemožnosť neskôr tieto omylom zaslané bitcoiny získať
naspäť.
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CLO AKO TRADIČNÝ VLASTNÝ ZDROJ ROZPOČTU EÚ
A PRÁVNE ASPEKTY JEHO ÚPRAVY1
Monika Stojáková2- Adrián Popovič3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta

Abstrakt: The authors initially focuses on the theoretical and legal definition of the European Union
budget, focusing on its revenue components. Consequently, it assesses the legal aspects of
customs as the traditional own resource of the European Union budget and its link to national law
and European Union law. The contribution is also referred to the European Union own resources
evaluation criteria in line with the most recent scientific studies at international level. At the end of
the article, the authors analyzes and evaluates the duty as a traditional own resource of the
European Union budget in the context of the evaluation criteria and assesses its importance,
relevance and compliance with EU law.
Abstrakt: Autori sa spočiatku venujú teoreticko-právnemu vymedzeniu rozpočtu Európskej únie so
zameraním na jeho príjmové zložky. V nadväznosti na to následne posudzujú právne aspekty cla
ako tradičného vlastného zdroja rozpočtu Európskej únie a jeho previazanosti na vnútroštátnu
právnu úpravu a právo Európskej únie. V príspevku je takisto poukázané na hodnotiace kritéria
vlastných zdrojov Európskej únie v súlade s najnovšími vedeckými štúdiami na medzinárodnej
úrovni. V závere článku autori analyzujú a vyhodnocujú clo ako tradičný vlastný zdroj rozpočtu
Európskej únie v kontexte hodnotiacich kritérií a posudzujú jeho dôležitosť, opodstatnenosť a súlad
s úniovým právom.
Kľúčové slová: customs, the budget of the European Union, own resources, national legislation,
customs union
Kľúčové slová: clo, rozpočet Európskej únie, vlastné zdroje, vnútroštátna právna úprava, colná
únia
ÚVOD
Rozpočet EÚ stále bol a aj je jednou z najproblematickejších a najkomplikovanejších
oblastí v rámci európskeho práva. Samozrejme, pokiaľ ide o financie, každý členský štát by chcel
prispievať do rozpočtu EÚ čo najmenej, a pritom čerpať z neho v čo najväčšom množstve.
V súčasnosti nastavený systém vlastných zdrojov EÚ má však mnohé nedostatky, a okrem svojej
zložitosti trpí tým, že viacero z jeho zdrojov možno len s ťažkosťami označiť ako tzv. vlastné zdroje
EÚ, ak vôbec, a to najmä s ohľadom na skutočnosť, že Európska únia si má svoje financovanie na
základe Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej aj „ZFEÚ“) zabezpečiť pomocou vlastných
zdrojov.
Množstvo odborníkov vyzýva k iniciatívam na reformu súčasného spôsobu financovania
rozpočtu EÚ, pričom sa navrhujú rôzne spôsoby jeho možného budúceho financovania. Už teraz je
1

Tento príspevok bol spracovaný v rámci grantových projektov VEGA 1/0846/17: „Implementácia
iniciatív inštitúcií EÚ v oblasti priamych a nepriamych daní a ich rozpočtovo- právne dopady“
a APVV č. 16-0160 „Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam (motivačné faktory, vznik
a eliminácia).
2Autorka je internou doktorandkou na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde
pôsobí na Katedre finančného práva, daňového práva a ekonómie.
3 Autor je interným doktorandom na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde
pôsobí na Katedre finančného práva, daňového práva a ekonómie.
1
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však všeobecne známe, že samotná diskusia ohľadom reformy rozpočtu EÚ je behom na dlhú trať
a neuskutoční sa jednoduchým konsenzom. To by sme však ani neočakávali, keďže sa rokuje
o obmedzení fiskálnej suverenity, ktorá je vlastná každému suverénnemu členskému štátu EÚ
a tieto diskusie zasahujú priamo do ústavno-právnej roviny právnych poriadkov členských štátov
EÚ.
Účinnosť všeobecného rozpočtu EÚ závisí od schopnosti (a od vnímania tejto schopnosti
verejnosťou) riešiť priority EÚ a pomôcť pri riešení problémov, ktorým vo svojich životoch čelia
európski občania, či už ide o problémy hospodárske, bezpečnostné a geopolitické, sociálne alebo
kultúrne. Uvedené platí najmä v kontexte všeobecnej použiteľnosti získaných vlastných zdrojov EÚ
v súlade s politikami EÚ a právom EÚ.
Tomuto úsiliu nepomáha súčasný systém financovania, ktorý sa postupne stal systémom
vnútroštátnych príspevkov, keď sa rozpočet EÚ vníma ako hra s nulovým súčtom medzi „čistými
prispievateľmi“ a „čistými príjemcami“. Okrem toho by taký systém mohol vytvoriť neudržateľný
pomer medzi platbami a záväzkami, ktorý je potrebné dôsledne monitorovať.
Reformovaný systém vlastných zdrojov by mohol prispieť k dosiahnutiu európskych
politických cieľov a aj k splneniu úlohy primerane financovať rozpočet EÚ a k zjednodušeniu
prijímania rozpočtu. V mnohých dokumentoch vypracovaných inštitúciami EÚ sa konštatuje, že si
občania EÚ zaslúžia rozpočet, ktorý priamo rieši tieto problémy vždy, keď je potrebný zásah na
úrovni EÚ. Onedlho sa začnú prípravy budúceho viacročného finančného rámca. Konať sa budú za
jedinečných okolností, ktoré by mohli pomôcť prekonať tradičné prekážky, na ktoré reforma naráža
na príjmovej strane. Budúci viacročný finančný rámec poskytne možnosť prehodnotiť, ako môže
rozpočet EÚ podporovať členské štáty a európskych občanov efektívnejšie a účinnejšie, a je veľmi
dôležité túto možnosť maximálne využiť. Malo by sa to odraziť na príjmovej strane a na výške a
zložení výdavkov, aby bolo možné plniť ciele rozpočtu EÚ a požiadavky na tento rozpočet.
Z tohto dôvodu sa javí nevyhnutným poukázať najmä na tie vlastné zdroje EÚ, ktoré už
v súčasnosti tvoria príjem rozpočtu. V tomto kontexte je opodstatnené upriamiť pozornosť na tzv.
tradičné vlastné zdroje EÚ (medzi ktoré zaraďujeme aj clo), ktoré sú v súčasnosti považované za
„originálne a svojou povahou určujúce“ vlastné zdroje EÚ a na hodnotiace kritéria vlastných zdrojov
EÚ v súlade s najnovšími vedeckými štúdiami, pomocou ktorých bude možné analyzovať
a zhodnotiť opodstatnenosť doterajšej, ale aj budúcej existencie tradičných vlastných zdrojov v
systéme reformovaných vlastných zdrojov rozpočtu EÚ.
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU EÚ
Problematika a otázky ohľadom všeobecného rozpočtu EÚ vyvolávajú množstvo diskusií na
najvyššej vládnej úrovni jednotlivých členských štátov, ale aj v samotných inštitúciách EÚ. Už od
počiatkov zrodu európskej integrácie, ktoré sa začala vytvorením Európskeho spoločenstva pre
uhlie a oceľ založenej v roku 1951, museli politickí lídri rôznych členských štátov rokovať
o dohodách týkajúcich sa financovania Spoločenstva a jeho nových nadnárodných inštitúcií.
V súčasnosti je možné rozpočet EÚ definovať ako nadnárodný finančný nástroj vytvorený
na podporu politických a ekonomických úloh EÚ.4 Jednoročný rozpočet EÚ charakterizujeme ako
celkový počet finančných prostriedkov, ktorý má EÚ k dispozícii počas jedného roka.
Prostredníctvom tohto rozpočtu sú financované projekty vo všetkých politických oblastiach a zahŕňa
aj výdavky jednotlivých inštitúcii EÚ. Rozpočet EÚ je v prvom rade investičný rozpočet s niektorými
funkciami prerozdeľovania medzi členskými štátmi. Slúži najmä na podporu spoločných politík a
cieľov EÚ, pričom predstavuje oporu rozvoja acquis communautaire na viacročnom základe a
poskytuje štartovací kapitál pre strednodobé a dlhodobé investície.5
Počas posledných 25-tich rokov uskutočnila EÚ významné reformy, ktoré umožnili získať
pre EÚ finančné zdroje. Každá reforma v sebe niesla znaky toho-ktorého vývojového stupňa
2

BELIČKOVÁ, K. et al. Rozpočtová teória, politika a prax. Bratislava: Iura Edition, 2010, s. 161.
KÖNIG, P. et al. Rozpočet a politiky Evropské únie: příležitost pro změnu. 2. vyd. Praha: C. H.
Beck, 2009, s. 7.
4
5
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európskeho zoskupenia, keďže z pôvodných 6-tich členských štátov sa jeho počet do súčasnosti
rozrástol na 28.6
Od roku 1951, kedy vzniklo Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ, bola táto organizácia
financovaná prostredníctvom priamych odvodov z výroby uhlia a ocele. Od roku 1958 do roku 19707
boli výdavky EÚ financované výhradne prostredníctvom dobrovoľných ad-hoc príspevkov jej
vtedajších členských štátov. Je dôležité neopomenúť skutočnosť, že tento systém bol od začiatku
zamýšľaný ako dočasný. Z toho dôvodu bol v roku 1970 predstavený systém financovania EÚ
založený na tzv. systéme vlastných zdrojov, ktorý pozostával z colných príspevkov a odvodov
z produkcie a výroby cukru (tzv. poľnohospodárske odvody).8 Tieto zdroje sa označujú ako tzv.
tradičné vlastné zdroje. Uvedený proces prebiehal postupne a na základe článku 4 tohto
rozhodnutia možno skonštatovať, že od 1. januára 1975 mal byť rozpočet Spoločenstiev, bez
ohľadu na iné príjmy, financovaný výhradne z jeho vlastných zdrojov. Tieto vlastné zdroje bolo
možné identifikovať na základe existencie zjednotenej colnej únie členských štátov, teda z právnych
aj praktických dôvodov nemohli byť priamo pripočítané na účet jednotlivých členských štátov. O tom
svedčí aj skutočnosť, že na základe tohto rozhodnutia Spoločenstva vrátili každému členskému
štátu 10 % zo sumy zaplatenej z titulu vlastných zdrojov Spoločenstiev, a to na pokrytie nákladov
súvisiacich s ich výberom.9
Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že v tomto rozhodnutí sa v úvodnom vyhlásení
uvádza, že poľnohospodárske odvody a colné príspevky dostatočne nepokryjú výdavky rozpočtu
Spoločenstiev. Z tohto dôvodu je potrebné prideliť Spoločenstvám aj podiel z príjmov na dani
z pridanej hodnoty. Najviac vhodnou aplikáciou sa podľa formulácie uvedenej v rozhodnutí javí
určenie jednotnej sadzby na vymeraný základ harmonizovanej dane z pridanej hodnoty, ktorý bude
stanovený jednotným spôsobom platným pre všetky členské štáty, pričom sa v ňom vymedzili
základné podmienky takéhoto financovania.
V roku 1979 bol nakoniec uvedený vlastný zdroj financovania založený na určení podielu
z vybranej dane z pridanej hodnoty v jednotlivých členských štátoch. Nahradil dobrovoľné ad-hoc
príspevky členských štátov, ktoré boli nakoniec odstránené v roku 1985. V nasledujúcich rokoch
bola potom výška podielu vybranej dane z pridanej hodnoty, ktorú museli jednotlivé členské štáty
odviesť, niekoľkokrát upravovaná aj vzhľadom na požiadavky a dohody členských štátov EÚ, ale
i zvyšujúcich sa výdavkov EÚ ako celku. Nárast tohto podielu spôsobilo aj znižovanie výšky zdrojov
získaných z tradičných vlastných zdrojov.10
V roku 1988 bol predstavený ďalší vlastný zdroj EÚ, a to vlastný zdroj založený na hrubom
národnom produkte (HNP). Tento zdroj slúžil ako prostriedok na udržanie vyrovnaného rozpočtu EÚ
a od toho sa odvíjala v jednotlivých etapách vývoja rozpočtu aj jeho výška. Ďalším dôležitým
medzníkom v tomto vývoji predstavuje nahradenie vlastného zdroja založeného na hrubom
národnom produkte (HNP) vlastným zdrojom založeným na hrubom národnom dôchodku (HND),
pričom k tomuto nahradeniu došlo v roku 2002. Následne sa až do súčasnosti niekoľkokrát
upravovala výška podielu všetkých vlastných zdrojov EÚ.11
Po vzniku Spoločenstiev malo každé z nich, až do roku 1967, svoj vlastný rozpočet,
prostredníctvom ktorého zabezpečovali financovanie všetkých ich výdavkov. Každý z týchto
Do tohto výpočtu je nutné stále zarátať i Veľkú Britániu, ktorá sa rozhodla vystúpiť z EÚ
v referende roku 2016 (tzv. BREXIT). Tento proces však ešte nie je ukončený a môže trvať aj
niekoľko rokov.
7 Bližšie pozri: <http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20130723STO17551/history-ofown-resources-system>
8 Tento systém začal platiť od 1. januára 1971. Zaviedol sa na základe rozhodnutia Rady
70/243/ECSC, EEC, Euratom z 21. apríla 1970 o nahradený finančných príspevkov členských
štátov vlastnými zdrojmi Spoločenstiev.
9 Čl. 3 bod 1 rozhodnutia Rady 70/243/ECSC, EEC, Euratom z 21. apríla 1970 o nahradený
finančných príspevkov členských štátov vlastnými zdrojmi Spoločenstiev.
10
MATTHIJS, H. The budget of the European Union. In: The IES Working Paper Series No. 4. 2010,
s. 7.
11 SCHRATZENSTALLER, M. et al. EU Taxes as Genuine Own Resource to Finance the EU Budget
– Pros, Cons and Sustainability-Oriented Criteria to Evaluate Potential Tax Candidates. In: FairTax
– Working Paper Series No. 3. 2016, s. 10-11.
6
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rozpočtov mal svoje vlastné pravidlá týkajúce sa ako príjmovej, tak aj výdavkovej stránky. Vývoj
v predmetnej problematike nastal po nadobudnutí účinnosti Zlučovacej zmluvy, kedy boli
inštitucionálne zlúčené všetky tri Spoločenstvá do jedného Spoločenstva s jedným hlavným
rozpočtom.12 Avšak aj po tomto období možno konštatovať, že sa charakter rozpočtu EÚ značne
líšil od štruktúry rozpočtov členských štátov Únie, ale aj od štruktúry rozpočtov federálnych štátov.
Uvedené platí dodnes. Aj napriek iniciatíve z roku 1970 zaviesť systém vlastných zdrojov
Spoločenstva možno tvrdiť, že príjmy rozpočtu EÚ majú skôr charakter príspevkov a inštitúcie EÚ
nemajú právomoc autonómne rozhodovať o ich výške a štruktúre.13 Prerozdeľujú sa odsúhlaseným
finančným plánom na sedemročné obdobie, pričom sa v súčasnosti plní viacročný finančný rámec
na roky 2014-2020.
Možno takisto poukázať na to, že hoci je EÚ veľmi špecifický útvar a ktorý je určite viac než
len medzivládnou organizáciou, nie je v žiadnom prípade federáciou.14 Zmluva o založení EHS
a všetky jej nasledujúce revízie rozšírili záber činností Únie ďaleko za hranice uhoľného,
oceliarskeho alebo jadrového priemyslu. EÚ je v súčasnosti aktívna najmä v oblasti vytvárania
a zabezpečenia správneho fungovania jednotného vnútorného trhu, ale takisto v oblasti
poľnohospodárstva, hospodárskej a sociálnej súdržnosti, dopravy, životného prostredia, kultúry,
vzdelávania, výskumu a technologického rozvoja, sociálnej a menovej politiky, zahraničnej
a bezpečnostnej politiky a koordinácie spolupráce policajných a justičných orgánov. Skutočnosť, že
inštitúcie EÚ vykonávajú svoje právomoci v spomínaných oblastiach politiky si žiada spoločné
finančné krytie, a to je zabezpečené spoločným rozpočtom.
2.1

Príjmové zložky rozpočtu EÚ

Rozpočet EÚ je financovaný vlastnými zdrojmi a ostatnými príjmami15. Ako bolo spomínané,
vlastné zdroje sú príjmy pridelené raz a navždy EÚ s cieľom financovať jej rozpočet, ktoré plynú do
tohto rozpočtu automaticky bez potreby akéhokoľvek dodatočného rozhodnutia národných orgánov.
Celkové príjmy EÚ musia zodpovedať celkovým výdavkom, pričom sa musia pohybovať v rámci
dohodnutých zákonných limitov. V období rokov 2014 – 2020 môže EÚ podľa nových pravidiel
získať vlastné zdroje na platby až do výšky 1,23 % súčtu HND všetkých členských štátov. Celková
výška rozpočtových prostriedkov na záväzky nepresiahne 1,29 % HND EÚ.
Po stručnom nahliadnutí do vývoja rozpočtu EÚ sa javí ako opodstatnené predstaviť typy
vlastných zdrojov na obdobie rokov 2014 – 202016. V pravidlách sa na súčasný sedemročný
rozpočtový cyklus ustanovujú tieto typy vlastných zdrojov:
• tradičné vlastné zdroje (t. j. najmä clá a odvody z produkcie cukru). Clá
a poľnohospodárske poplatky vyplývajú z použitia colnej legislatívy EÚ a spoločnej
poľnohospodárskej politiky pre dovoz z tretích krajín. Odvody z produkcie cukru sú uložené
výrobcom v odvetví cukru a slúžia na pokrytie výdavkov EÚ v tomto odvetví. Výhodou
Určitú výnimku tvoril operatívny rozpočet ESUO, ktorý bol po celú dobu svojej existencie mimo
súhrnný rozpočet EÚ. Dôvodom môže byť práve časová obmedzenosť trvania ESUO ako takej.
13 Samotný vývoj rozpočtu EÚ možno rozdeliť na viaceré fázy. Ide konkrétne o: Luxemburská
dohoda, Dohoda z Fontainebleau, Bruselská dohoda - Delors I, Dohoda z Edinburgu – Delorg II,
Dohoda z Berlína – Agenda 2000, Dohoda o revízii.
14 KÖNIG, P. et al. Rozpočet a politiky Evropské únie: příležitost pro změnu. 2. vyd. Praha: C. H.
Beck, 2009, s. 7-12.
15 Ostatnými príjmami rozumieme napr. poplatky za administratívnu činnosť inštitúcií, poplatku
vzťahujúce sa na fungovanie Európskeho hospodárskeho priestoru, pokuty, úroky z omeškania,
dane z príjmov zamestnancov inštitúcií EÚ, príjmy z poskytovania pôžičiek a výpožičiek
a predovšetkým prebytok rozpočtu z predchádzajúceho roku. Všeobecne však platí, že ak by nebolo
prebytkov rozpočtu, bola by táto skupina príjmov z hľadiska celého rozpočtu takmer zanedbateľná.
Pozri napr. nariadenie Rady (EHS, EURATOM, ESUO) č. 260/68 z 29. februára 1968, ktorým sa
určujú podmienky a postup uplatňovania dane v prospech Európskych spoločenstiev, resp.
nariadenie Rady (EÚ) 2016/300 z 29. februára 2016, ktorým sa upravujú funkčné požitky
vysokopostavených verejných činiteľov EÚ.
16 LEEN, A. What an EU Tax Means (From Collective to Individual Net Positions). In EC Tax
Review, 2011, roč. 20, č. 4, s. 205.
12
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tradičných vlastných zdrojov je to, že neovplyvňujú rozpočtové bilancie členských štátov
a ani nezaťažujú členské štáty, v ktorých sú vyberané, pretože na pokrytie inkasných
nákladov si tieto štáty ponechávajú časť vybraných prostriedkov17;
• vlastné zdroje založené na dani z pridanej hodnoty (DPH). Tento spôsob financovania bol
zavedený z dôvodu nedostatočných dovtedajších príjmov rozpočtu EÚ. Z
harmonizovaného vymeriavacieho základu DPH každého členského štátu sa vyberá
jednotná sadzba vo výške 0,3 % a zdaniteľný základ DPH je pre členské štáty obmedzený
na 50 % ich hrubého národného dôchodku (HND). Nejde však o skutočný vlastný príjem
založený na dani vyberanej jednotlivými štátmi, ale iba o spôsob výpočtu príspevku
členského štátu.18 Harmonizovaný základ DPH sa vypočítava v súlade s ustanoveniami
smernice Rady č. 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty;
• vlastné zdroje založené na HND. Tieto zdroje sa získavajú použitím sadzby určenej
každoročne v rámci rozpočtového postupu na základňu predstavujúcu celkové množstvo
HND v trhových cenách.19 Možno ich opísať aj tak, že na výdavky, ktoré nie sú pokryté
inými vlastnými zdrojmi, sa vyberá štandardný percentuálny podiel HND každého
členského štátu s cieľom dosiahnuť rovnováhu príjmov a výdavkov EÚ. 20
Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že tie-ktoré členské štáty si nárokovali rôzne korekcie,
ktorých cieľom bolo znížiť vlastný podiel na financovaní rozpočtu EÚ. 21 Táto skutočnosť okrem
iného odpovedá na otázku, prečo tie-ktoré členské štáty a inštitúcie EÚ už dlhodobo volajú po
reformovaní spôsobu získavania príjmov do rozpočtu EÚ.22
Reforma vlastných zdrojov rozpočtu EÚ ako prostriedkov jeho financovania
Myšlienka zmeny financovania súčasného systému vlastných zdrojov EÚ nie je ničím novým.
Diskusie ohľadom tejto problematiky prebiehajú dlhé roky nielen na národnej úrovni, ale najmä na
nadnárodnej úrovni23.
S otázkou reformy vlastných zdrojov EÚ je úzko spojená citeľná potreba reformy rozpočtu
EÚ, pričom sa v tejto súvislosti poukazuje najmä na korekcie a výnimky pre tie-ktoré členské štáty v
spojení so zložitosťou v súčasnosti fungujúceho systému. 24 Vzniká potreba zaviesť originálny
daňový nástroj, ktorým sa zabezpečí spravodlivé a účinné financovanie rozpočtu EÚ v súlade so
spoločnými politikami EÚ.
2.2

KÖNIG, P – LACINA, L. Rozpočet a politiky Evropské unie. Praha: C. H. Beck, 2004.; KÖNIG, P.
et al. Rozpočet a politiky Evropské únie: příležitost pro změnu. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009.
18 BEGG, I. et al. Financing of the European Union Budget. Study for European Commission,
Directorate General for Budget – Final report, 2009, s. 7.; LEEN, A. The Return of the Value Added
Tax: A New Own Resource to Finance the Budget of the European Union. In ATINER´s Conference
Paper Series POL2013-0496, s. 6-8.
19 BELIČKOVÁ, K. et al. Rozpočtová teória, politika a prax. Bratislava: Iura Edition, 2010, s. 173.
20 Prvá hodnotiaca správa Skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje (High Level Group on
Own Resource – HLGOR), 2014, s. 7-9.
21 Publikácia Európskej komisie: European Union – Public Finance. 4. vyd. Luxembourg: Office for
Official Publications of the European Communities, 2008.
22 Dokument Európskeho dvora audítorov: Rozpočet EÚ: čas na reformu? – Informačný dokument
o strednodobom preskúmaní viacročného finančného rámca na obdobie 2014-2020. Cit. 17-2-2018.
Dostupné
na:
<http://www.eca.europa.eu/Other%20publications/PL_MFF_20142020_review/Briefing_paper_MFF
_2014-2020-sk.pdf>.
23 MONTI, M. Summary Statement of Mario Monti´s Keynote Introduction. In: EU Own Resources:
Momentum for a Reform?. European Union Institute, 2016, s. 2-3.; DE FEO, A. EU Own Resources:
Momentum for a Reform? In: EU Own Resources: Momentum for a Reform?. European Union
Institute,
2016,
s.
63.
Cit.
18-2-2018.
Dostupné
na:
<http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf>.
24 LAFFAN, B. Own Resources: the Need for a Reform. In: EU Own Resources: Momentum for
a Reform?. European Union Institute, 2016, s. 8.
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Amsterdamskou zmluvou sa stanovilo, že „rozpočet je plne financovaný z vlastných zdrojov
bez toho, aby boli dotknuté iné príjmy“.25 Súčasný systém financovania je však podľa mnohých
odborníkov, v rozpore s týmto ustanovením. Tretí a štvrtý zdroj (zdroj založený na DPH a HND)
rozpočtu EÚ sú mnohokrát považované len za povinné príspevky členských štátov 26, teda ich mnohí
nepokladajú za skutočné vlastné zdroje EÚ. Najviac o výške týchto príjmov a ich štruktúre
nerozhodujú autonómne inštitúcie EÚ, ale každé jedno rozhodnutie o vlastných zdrojoch musí byť
schválené národnými parlamentmi, teda členskými štátmi. Tie napokon v konečnom dôsledku držia
kontrolu nad fiskálnou politikou EÚ vo vzťahu k financovaniu rozpočtu EÚ. Aj keď súčasný model
financovania fakticky funguje, množstvo vedeckých autorít, ale aj pracovných skupín poverených
priamo inštitúciami EÚ, skúmajú možnosti reformovania vlastných zdrojov EÚ.
Samotná reforma vlastných zdrojov by sa mala riadiť rôznymi zásadami, ktoré by sa mali
dodržať, aby sa dosiahol želaný účel vzhľadom na charakter predpokladaných nových vlastných
zdrojov EÚ. Ide konkrétne o tieto zásady:
1. európska pridaná hodnota – rozpočet EÚ sa musí zamerať na oblasti, ktoré prinášajú
najvyššiu európsku pridanú hodnotu (oblasti, ktoré možno efektívne zrealizovať len na
nadnárodnej úrovni) a ktorými sa dosiahnu spoločné európske ciele nielen efektívnejšie,
ale aj hospodárnejšie ako financovaním z vnútroštátnych zdrojov;
2. subsidiarita – napriek zavedeniu nových vlastných zdrojov EÚ sa musia rešpektovať
právomoci vnútroštátnych orgánov pri rozhodovaní o týchto zmenách a každá reforma na
výdavkovej strane by mala zahŕňať skúšku subsidiarity s cieľom určiť úroveň, na ktorej by
malo byť realizovanie výdavkov najlepšie – buď na nižšej úrovni ako vnútroštátnej, na
vnútroštátnej úrovni alebo na európskej úrovni;
3. rozpočtová neutralita – výška rozpočtu ako taká je určená stropom vlastných zdrojov a VFR
na roky 2014-2020, teda stropom na strane výdavkov. Štruktúra získavania financií sama
o sebe nemá vplyv na objem získaných prostriedkov do rozpočtu EÚ;
4. celkové daňové zaťaženie nebude vyššie – zavedením nových vlastných zdrojov sa
nezvýši celkové daňové zaťaženie daňovníkov EÚ. Naopak sa predpokladá zníženie
celkových výdavkov a možnosť vzniku úspor jednotlivým rozpočtom členských štátov;
5. zlepšenie synergie medzi rozpočtom EÚ a vnútroštátnym financovaním v oblastiach
s vysokou európskou pridanou hodnotou, alebo v prípadoch, keď sú možnosti financovania
z vnútroštátnych zdrojov nedostatočné na dosiahnutie európskych verejných záujmov;
6. jednotnosť rozpočtu – samotná jednotnosť rozpočtu EÚ by sa mala vysvetľovať, chrániť a
„satelitné“ rozpočty by mali byť obmedzené na prísne odôvodnené prípady a mali by
podliehať riadnej parlamentnej kontrole;
7. transparentnosť rozpočtu EÚ, jeho financovania a zlepšenie jeho čitateľnosti pre občanov,
aby bolo možné identifikovať nielen náklady EÚ, ale aj jej prínos;
8. vlastné zdroje by mali slúžiť na podporu politík EÚ v kľúčových oblastiach právomocí EÚ,
ako je posilnenie jednotného trhu, ochrana životného prostredia a opatrenia v oblasti klímy,
energetická únia a zníženie fiskálnej rôznorodosti na jednotnom trhu.27
Pri dodržiavaní hore uvedených zásad reformovania rozpočtu EÚ je nevyhnutné zohľadniť
aj hodnotiace kritéria stanovené pre jednotlivé posudzované možné vlastné zdroje EÚ. Jedná sa
o tieto kritéria28:
1. spravodlivosť;
Čl. 311 (pôvodný článok 269 ZES) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Je dôležité poznamenať, že tento tretí a štvrtý zdroj financovania sú členské štáty povinné pod
hrozbou sankciíí odvádzať.
27 MONTI, M. et al. Future Financing of the EU: Final report and recommendations of the High Level
Group on Own Resources. December 2016, s. 72-73.; CATTOIR, P. Options for an EU financing
reform.
Notre
Europe,
2009,
s.
9-16.
Cit.
18-2-2018.
Dostupné
na:
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf.
28 COM(2004) 505 final, Volume II – Financing the European Union: Commission report on the
operation of the own resources system. Luxembourg: Office for Publications of the European
Communities, 2004, s. 12-17.; HEINEMANN, F. et al. Reform Options for the EU Own Resources
System. Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH, Mannheim, s. 3-5.;
25
26
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

efektívnosť;
dostatočnosť a stabilita;
transparentnosť a jednoduchosť;
demokratická zodpovednosť a rozpočtová disciplína;
zameranie sa na európsku pridanú hodnotu;
princíp subsidiarity a fiskálna suverenita členských štátov;
29
predpokladaná politická prijateľnosť nového zdroja.

Clo ako tradičný vlastný zdroj rozpočtu EÚ v kontexte hodnotiacich kritérií vlastných
zdrojov EÚ
Vstup SR do EÚ sa dotkol tak ako všetkých právnych odvetví aj colného práva. Do roku 2004
bol na území SR uplatňovaný najmä Colný zákon, ale vstup SR do EÚ predstavoval harmonizáciu
vnútroštátneho colného práva s európskym právom, teda úniovým právom. Zavŕšením procesu
harmonizácie bolo prijatie Colného kódexu Únie . V Ústave SR, konkrétne v čl. 57 je zakotvené, že
Slovenská republika je colným územím. Vzhľadom na fakt, že Slovenská republika vstupom do
Európskej únie dňa 1. mája 200430 pristúpila k uplatňovaniu spoločnej obchodnej politiky Európskej
únie, oblasť colnej politiky je v súčasnosti upravená najmä nariadeniami a inými právnymi predpismi
Európskej únie. Dôraz možno klásť na právne predpisy uplatňované pri dovoze, vývoze ako aj
tranzite tovaru, a to nie len na vnútroštátnej úrovni, ale z vyššie uvedeného dôvodu aj na predpisy
Európskej únie. Clo ako jeden z tradičných vlastných zdrojov rozpočtu EÚ je priamym následkom
uplatňovania spoločnej obchodnej politiky EÚ voči tretím štátom a je podmienený existenciou colnej
únie. V súlade s čl. 3 ods. 1 písm. a) ZFEÚ možno skonštatovať, že EÚ má výlučnú právomoc
v oblasti colnej únie. Z tohto dôvodu ZFEÚ ustanovuje, že sa zakazuje členským štátom EÚ
určovať clá na dovozy a vývozy, resp. poplatky s rovnakým účinkom.31 V tomto kontexte možno
takisto spomenúť skutočnosť, že clá Spoločného colného sadzobníka určuje Rada na návrh
Komisie.32
Clo sa teda vyberá pri vstupe (dovoze) tovarov na jednotný vnútorný trh EÚ. Z povahy
tradičných vlastných zdrojov ako takých vyplýva, že aj clo odvádza do spoločného rozpočtu ten
členský štát, v ktorom došlo k jeho výberu. Je to z toho dôvodu, že na úrovni EÚ nie je zriadený
žiaden európsky colný orgán, v ktorého kompetencii by bola správa cla v EÚ. Odvedené clo je
považované za platbu daného členského štátu do rozpočtu EÚ (aj keď už okamihom vzniku cla je to
považované za príjem rozpočtu EÚ), pričom si členské štáty nechávajú 20 % z takto odvedenej
sumy vybraného cla, ktoré majú pokryť náklady na výber a správu cla.
Javí sa však nevyhnutným poukázať na hodnotenie cla ako tradičného vlastného zdroja EÚ
v kontexte hodnotiacich kritérií vytvorených za účelom posúdenia vhodnosti, resp. nevhodnosti jeho
ďalšieho uplatňovania v rámci reformovania rozpočtu EÚ. V tomto zmysle možno clo ako tradičný
vlastný zdroj zhodnotiť nasledovne:
2.3

29

SCHRATZENSTALLER, M. et al. EU Taxes as Genuine Own Resource to Finance the EU Budget
– pros, cons and sustainability-oriented criteria to evaluate potential tax candidates. In FairTax,
2016, s. 54-59.
30 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 185/2004 Z. z. o podpísaní
Zmluvy medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko,
Helénskou republikou, Španielským kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou
republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holanským kráľovstvom, Rakúskou republikou,
Portugalskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej
Británie a Severného Írska (členskými štátmi Európskej únie) a Českou republikou, Estónskou
republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Maďarskou
republikou, Maltskou republikou, Poľskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou
o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky,
Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky
a Slovenskej republiky k Európskej únii.
31 Článok 30 ZFEÚ.
32 Článok 31 ZFEÚ.
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spravodlivosť – v prípade cla ako súčasti tradičného vlastného zdroja možno bez pochýb
poukázať na jeho prepojenie na všeobecnú politiku EÚ, ktorou je vnútorný trh (jeho
vytvorenie a zabezpečenie jeho fungovania v súlade s právom EÚ). Z hľadiska všeobecnej
požiadavky financovania rozpočtu EÚ vlastnými zdrojmi formulovanou ZFEÚ možno
skonštatovať, že príjmy z cla priamo plynú do rozpočtu EÚ (nie sú príjmom rozpočtov
jednotlivých členských štátov), a možno ich teda považovať za vlastný zdroj rozpočtu EÚ
v pravom slova zmysle. Z hľadiska horizontálnej spravodlivosti má clo rovnaký vplyv na
všetkých daňovníkov v celej EÚ. Svojím charakterom je zároveň spravodlivé aj z toho
dôvodu, že väčšina príjmov z cla je získaná v kontaktných miestach celoeurópskeho
obchodu (napr. veľké obchodné prístavy), z čoho profituje ten členský štát, resp. región
tohto členského štátu, v ktorom sa to-ktoré kontaktné miesto nachádza.
efektívnosť – z dostupnej literatúry vyplýva, že za obdobie fungovania tohto systému sa ten
ukázal ako efektívny, pričom v praxi nespôsobovalo vyberanie cla a odvedenia 80 %
podielu colnými úradmi členských štátov EÚ do rozpočtu EÚ žiadne vážne problémy.
dostatočnosť a stabilita – príjmy z tradičných vlastných zdrojov, a teda aj cla, tvoria príjem
rozpočtu EÚ približne v 12 % podiele. Aj keď sa nejedná o podstatnú časť celkového
objemu prostriedkov rozpočtu EÚ, možno uviesť, že svojím objemom tvoria jeho
nezanedbateľnú časť, a to najmä s poukazom na ich význam a podstatu ako vlastného
zdroja EÚ v pravom slova zmysle.
transparentnosť a jednoduchosť – vzhľadom na uplatňovanie výlučnej právomoci v oblasti
cla prenesenej na EÚ a vzhľadom na jej prepojenosť s politikami a právom EÚ sa vlastný
zdroj založený na odvádzaní cla javí ako transparentný a jednoduchý.
demokratická zodpovednosť a rozpočtová disciplína – s ohľadom na spomínanú výlučnú
právomoc EÚ v tejto oblasti nemožno objektívne zhodnotiť vlastné zdroje plynúce z cla
pomocou tohto hodnotiaceho kritéria, keďže členské štáty sú povinné clo odvádzať do
rozpočtu EÚ priamo na základe ZFEÚ.
zameranie sa na európsku pridanú hodnotu – v kontexte uvedeného možno uviesť, že
vlastný zdroj založený na príjmoch z cla je jednoznačne prepojený s politikami EÚ a jej
právom, to znamená, že vykazuje vysokú európsku pridanú hodnotu.
princíp subsidiarity a fiskálna suverenita členských štátov – clo a ostatné tradičné vlastné
zdroje sú v súčasnosti jedinými vlastnými zdrojmi EÚ, ktorých existencia priamo vyplýva
z existencie jednotného vnútorného trhu. Príjmy z týchto zdrojov sú odvedené
a kontrolované na úrovni EÚ. Prenesenie fiskálnej právomoci členských štátov v tejto
oblasti je priamo ustanovené v zakladajúcich zmluvách EÚ (ZFEÚ).
politická prijateľnosť vlastného zdroja – výber cla je zabezpečený na vnútroštátnej úrovni,
ktoré si ponechávajú 20 % z vybraného cla na zabezpečenia správy cla, pričom dohľad
a kontrola je vykonávaná a realizovaná na úrovni EÚ. Vzhľadom na bezproblémovú
realizáciu pravidiel stanovených ZFEÚ a s cieľom zabezpečenia fungovania jednotného
vnútorného trhu možno skonštatovať, že tento vlastný zdroj predstavuje pre členské štáty
prijateľnú alternatívu financovania rozpočtu EÚ.33

ZÁVER
Clo ako najvýznamnejšia časť tradičných vlastných zdrojov predstavuje spoľahlivý základ
príjmov rozpočtu EÚ, ktorý je súladný s politikami EÚ a právom EÚ. Na základe skutočností
uvedených v príspevku možno skonštatovať, že clo predstavuje skutočný vlastný zdroj rozpočtu EÚ,
resp. vlastný zdroj rozpočtu EÚ v pravom slova zmysle.
Po vykonaní jeho hodnotenia pomocou uvedených hodnotiacich kritérií pri súčasnom
rešpektovaní zásad budúcej reformy rozpočtu EÚ možno uviesť, že by mal byť braný ako vzorový
príklad na to, ako by mal byť skutočne vlastný zdroj rozpočtu EÚ upravený a čo by malo byť jeho
podstatou. Nemal by byť teda len akýmsi príspevkom členských štátov EÚ, ako je to v prípade
v súčasnosti upraveného vlastného zdroja založeného na dani z pridanej hodnoty (DPH) a
3

33

MONTI, M. et al. Future Financing of the EU: Final report and recommendations of the High Level
Group on Own Resources. December 2016, s. 40. Cit. 18-2-2018. Dostupné na:
<http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf>.
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vlastného zdroja založeného na HND. Mohol by teda slúžiť ako vzor možných budúcich príjmov,
ktorých podstata by vyplývala z prudko rozvíjajúcich sa politík EÚ, a to napríklad v oblasti
energetiky, digitálneho trhu alebo kapitálového trhu.
Nemožno však opomenúť ani skutočnosť, že v konečnom dôsledku vstupom Slovenskej
republiky do EÚ, pristúpením k zakladajúcim zmluvám EÚ a ústavno-právnym prijatím práva EÚ
došlo (nielen) k ústavno-právnemu obmedzeniu nároku na príjmy získané z cla a určovaniu cla.
Vzhľadom na uznanie výlučnej právomoci EÚ v oblasti colnej únie sa Slovenská republika vzdala
práva určovať a vyberať clo ako príjmu plynúceho do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky,
a tento príjem nadobudnutý z výberu cla tvorí od počiatku príjem rozpočtu EÚ (okrem 20 % podielu
na pokrytie nákladov colných úradov súvisiacich s ich výberom). V rámci tzv. colného práva, ktoré
predstavuje subsystém finančného práva môžeme aktuálne rozlišovať právnu úpravu, a to na právo
Európskej únie a právnu úpravu Slovenskej republiky. Primárne však platí zásada, že prednostné
postavenie má právo EÚ a národná legislatíva upravuje prevažne inštitúty v oblasti cla, ktoré
prenechala EÚ v pôsobnosti jednotlivých členských štátov.34
V tejto oblasti možno jasne identifikovať odovzdanie fiskálnych právomocí Slovenskej
republiky priamo na úroveň EÚ. V súčasnosti sa pri problematike reformovania rozpočtu EÚ riešia
načrtnuté čiastkové problémy, pričom bude určite zaujímavé sledovať nasledujúci vývoj udalostí
v tejto oblasti. Zaujímavým sa javí najmä budúcnosť v oblasti postupného okliešťovania fiskálnej
suverenity členských štátov EÚ, ktorého zavŕšenie je predpokladom na prijímanie nových
zreformovaných vlastných zdrojov EÚ a zreformovania jej rozpočtu.
Každopádne možno skonštatovať, že clo ako tradičný vlastný zdroj by mal byť v budúcom
rozpočte EÚ zachovaný, pričom jeho právna úprava je súladná s právom EÚ a jej politikami
a ústavným právom členských štátov EÚ, o čom svedčí okrem iného aj doterajšia prax
a bezproblémové odvádzanie dohodnutého podielu z príjmov cla do rozpočtu EÚ.
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VYBRANÉ ÚSTAVNOPRÁVNE ASPEKTY NÚTENEJ SPRÁVY V
OBCI
Jana Šimonová
Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Katedra správneho práva

Abstrakt: The municipality is a legal person, which, under the law conditions manages itself with its
own property and its financial means. If it arises financial problems or insolvency, usually after a
failed rehabilitation regime, it begins a forced administration enters. During the forced
administration, limited management is being implemented to reduce debt. Budget commitments are
to be paid through the crisis budget. The solution of the negative financial management during the
forced administration is related to various constitutional aspects, budgetary responsibility, and in the
municipality is essentially negated the further development. This contributionis points out to
problematic areas of solving the imposed forced administration in the municipality.
Abstrakt: Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom hospodári
samostatne s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami. Ak nastanú finančné
problémy, prípadne tzv. platobná neschopnosť, spravidla po neúspešnom ozdravnom režime
nastupuje nútená správa. Počas nútenej správy sa realizuje obmedzené hospodárenie, ktorého
cieľom je znížiť dlh. Prostredníctvom krízového rozpočtu majú byť splatené záväzky. S vyriešením
negatívneho finančného hospodárenia počas zavedenej nútenej správy súvisia rôzne
ústavnoprávne aspekty, rozpočtová zodpovednosť a v obci je v podstate negovaný ďalší rozvoj. V
príspevku poukážem na problémové oblasti zavedenia nútenej správy v obci.
Kľúčové slová: budget rules, budgetary responsibility, rehabilitation regime, forced administration,
community
Kľúčové slová: rozpočtové pravidlá, rozpočtová zodpovednosť, ozdravný režim, nútená správa,
obec

1.

ÚVOD

Dodržiavanie fiškálnej politiky na úrovni územnej samosprávy je zložitým problémom, aj
s ohľadom na skutočnosť, že spravidla prekračujú možnosti ich reálneho financovania. Opakované
problémy rozpočtovej zodpovednosti z globálneho hľadiska, hospodárska kríza i ozdravovanie
verejných financií sú pertraktovanou oblasťou aj s ohľadom na elementárny fiškálny cieľ, zameraný
na alokáciu finančných prostriedkov pre financovanie verejných potrieb štátu, ale i subjektu územnej
samosprávy. Jedným z inštitútov, ktorého cieľom je uzdravenie financií územnej samosprávy je aj
nútená správa, s ktorou napriek variabilným legislatívnym zmenám sa neustále spájajú rôzne
problémové otázky.
S ohľadom na poslednú dekádu rokov, ako aj aktuálne dianie vidieť, aké primitívne je
dostať sa do finančných problémov spôsobených aj napr. nesprávnym hospodárením. Druhá strana
daného problému sa viaže k náročnosti vymanenia sa z daného nepriaznivého stavu a prinavrátenia
požadovanej vyrovnanosti finančného hospodárenia v obci. Základné piliere a súvisiace aspekty
nachádzame priamo v základnom zákone štátu, teda Ústave SR, ktorá priznáva z fiškálneho
hľadiska obci a vyššiemu územnému celku samostatnosť hospodárenia. Finančná politika disponuje
rôznymi nástrojmi a rozpočet obce je v danom chápaní považovaný za základný nástroj jej
finančného hospodárenia. Slúži na vyjadrenie zámerov s cieľom rozvoja územia obce a napĺňania
potrieb obyvateľov obce, ktoré sa realizujú prostredníctvom programov s ohľadom na zákonnú
limitáciu vlastnej pôsobnosti.
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Predmetný príspevok predstavuje parciálny sumár elementárnych poznatkov o legislatívnej
úprave nútenej správy obce, pričom primárne bude orientovaná pozornosť na vybrané
ústavnoprávne aspekty, základný právny rámec a následne jej aplikačné problémy. Na aktuálnosť
daného problému poukazuje aj viac ako dvanásťročná nútená správa zavedená v bratislavskej
mestskej časti Devín, v rámci ktorej ku koncu roka 2016 bolo evidovaných 10,6 milióna Eur
celkových záväzkov voči veriteľom.
2.

VYBRANÉ ÚSTAVNOPRÁVNE ASPEKTY NÚTENEJ SPRÁVY V OBCI

Základný zákon štátu č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky ustanovuje v štvrtej hlave
„Územná samospráva“ samostatnosť územnej samosprávy vo vzťahu k štátu, čo je prejavom
dekoncentrácie moci zo štátu na menšie celky, ktorými sú v tomto prípade obce a vyššie územné
celky, ako aj fiškálnej decentralizácie.
Podľa článku 65 Ústavy Slovenskej republiky sú obec a vyšší územný celok právnickými
osobami, ktoré za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodária s vlastným majetkom
a so svojimi finančnými prostriedkami. Potreby obce si financujú primárne z vlastných príjmov, ale
tiež zo štátnych dotácií, ktorých sa možno domáhať len v medziach zákona. Z pohľadu vymedzenia
vlastných príjmov zákon ustanovuje, ktoré dane a poplatky sú príjmom obce.1 V postavení
právnickej osoby samostatne spravujú svoj majetok, hospodária s ním a financujú svoje potreby.
Prevenciu pred problémami spôsobenými zlým hospodárením plnia zákony, ktoré konkrétne
špecifikujú pravidlá rozpočtového hospodárenia, rozpočtovú zodpovednosť, ako aj inštitút
ozdravného režimu a nútenej správy. Právnickým osobám možno ukladať a vymedziť povinnosti iba
zákonom a preto podrobnejšie hospodárenie obcí, financovanie ich záležitostí, finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu a finančné vzťahy k iným osobám, ako aj rozpočet obce, jeho tvorbu
a aplikáciu, rozpočtové pravidlá územnej samosprávy, zostavovanie a schvaľovanie záverečného
účtu obce a iné otázky upravuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).
Obec vo vlastnej kompetencii si zostavuje svoj rozpočet, podľa ktorého hospodári,
obsahovo subsumuje príjmy, výdavky, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, rozpočtom iných obcí,
rozpočtu vyššieho územného celku, v ktorého území sa obec nachádza. Súčasťou rozpočtu sú aj
rozpočty príjmov a výdavky rozpočtových organizácií a príspevky príspevkových organizácií nimi
zriadenými, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec.
Medzi vlastné príjmy, ktoré sú ustanovené v Ústave SR patria:
•
miestne dane,
•
miestne poplatky,
•
nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti
obce a jej rozpočtových organizácií,
•
úroky a iné príjmy z finančných prostriedkov obce,
•
sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou,
•
dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,
•
podiely na daniach v správe štátu,
•
prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na
konkrétny účel, ak tak stanoví osobitný predpis.
Rozhodnutie o použití vlastných príjmov je úlohou obce, pri ktorej sa prejavuje jej samostatnosť.
Výnimkou je účelovo určený dar. Podstatnou súčasťou rozpočtu obce je aj program obce, ktorý
obsahuje realizáciu zámerov a cieľov z výdavkov rozpočtu.
Ak by sme bližšie rozanalyzovali ústavné ustanovenie čl. 65, najrelevantnejším slovom je
samostatnosť. Práve fiškálna decentralizácia výrazne posilnila finančnú autonómnosť samosprávy,
a teda aj obcí. Na základe gramatického a legálneho výkladu pod autonómnosťou rozumieme
samostatné upravovanie právnych a iných pomerov v obci prostredníctvom stanovovania
všeobecne záväzných právnych predpisov. Samostatné hospodárenie obce podľa čl. 65 ods. 1
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov
1
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ústavy nie je možné chápať v zmysle slobodnej vôle pri nadobúdaní majetku, ale v nemožnosti inej
osoby zasahovať do spravovania majetku obce.2 Práve predmetné ustanovenie nám neguje
možnosť zásahu zo strany štátu do negatívnej finančnej situácie obce, ktorou nútená správa
nepochybne je. Na druhej strane nám Ústavný súd SR uvádza, že obce ako samostatné
samosprávne územné a správne celky majú postavenie právnickej osoby, t. j. subjektu, ktorý má
spôsobilosť mať práva a povinnosti, spôsobilosť na právne úkony a v tej súvislosti aj právo
samostatne hospodáriť s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami. Obce pri
hospodárení s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami však nemajú ústavou
garantovanú absolútnu samostatnosť. Ústava umožňuje zákonodarcovi, aby zákonom ustanovil
podmienky hospodárenia, a teda aj rozpočtového hospodárenia danej entity (čl.65 ods.1 ústavy).3
Ako vyššie spomínam prípad Devína, riešením minimalizovania daného stavu a snahy vyriešiť
niekoľkoročný problém, bola zmena legislatívy. So samostatnosťou a autonómnosťou sa spája
nielen väčší rozsah finančných prostriedkov, rôznorodosť alternatív ich použitia, ale aj vyššia
zodpovednosť voči obyvateľom obce a obci, ako samostatnému územnému samosprávnemu a
správnemu celku Slovenskej republiky. Opakovanie sa autonómnosť obce zdôrazňuje aj v čl. 64a
Ústavy SR.
Ústavnoprávne aspekty nachádzame aj v ústavnom zákone č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej
zodpovednosti. Ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších
predpisov má stanovený zámer zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť hospodárenia SR,
transparentnosť a efektivitu poskytnutých fiškálnych prostriedkov. Za tým účelom upravuje
existenciu a pôsobnosť Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, nezávislého orgánu monitoringu a
zhodnotenia aktuálneho vývoja hospodárenia SR a dodržiavania pravidiel rozpočtovej
zodpovednosti. Práve určenie limitov verejných výdavkov je považované za najefektívnejší fiškálny
prvok zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti hospodárenia SR a ohraničenie dlhu v prijateľnom
merítku. Osobitne sú v ňom upravené ustanovenia pre územnú samosprávu v článku 6, kde je opäť
proklamovaná samostatnosť obce a dokonca jasne precizované, že štát z finančného hľadiska
nezabezpečuje platobnú schopnosť a nezodpovedná za platobnú schopnosť obce. Napriek tomu ak
celková suma dlhu obce dosiahne minimálne 60 % reálnych bežných príjmov minulého
rozpočtového roka, Ministerstvo financií SR je oprávnené uložiť obci pokutu vo výške 5% z rozdielu
medzi celkovou sumou dlhu a 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového
roka. Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z prijatia návratných zdrojov
financovania podľa § 19 ods. 25 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy4 a záväzky
obce v nútenej správe. Obec je povinná uvedenú pokutu uhradiť. Výnimkou je stav, ak počas 24
mesiacov počnúc prvým dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa uskutočnilo ustanovujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ak nebola vo voľbách ako nový starosta či nový primátor
zvolená tá istá fyzická osoba, ako v predchádzajúcom volebnom období. Z procesu nútenej správy
však vyplývajú dôležité povinnosti, za nesplnenie ktorých môže byť obci uložená pokuta až do výšky
33 000 €.5 A uvedené výklad je naozaj excesívny v kontexte nedostatku finančných prostriedkov na
úhradu záväzkov veriteľom.
Kontrolná činnosť zo strany Ministerstva financií SR je v podstate realizovaná aj
prostredníctvom rozpočtového informačného systému. S cieľom zabezpečenia vyššej finančnej a
rozpočtovej disciplíny6 územnej samosprávy dodržiavaním stanovených podmienok sú sprísnené
Nález ÚS SR PL. ÚS 11/05-39
Nález ÚS SR PL. ÚS 126/07-59
4 Podľa § 19 ods. 25 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej správy v znení
neskorších predpisov počas nútenej správy obec nesmie vstupovať do nových záväzkov
vyplývajúcich z prijatia návratných zdrojov financovania s výnimkou prijatia návratného zdroja
financovania po predchádzajúcom písomnom súhlase núteného správcu poskytnutého subjektom
verejnej správy, bankou alebo pobočkou zahraničnej banky na splácanie záväzkov.
5 ULAHER, J. Ozdravný režim a nútená správa obce. In: Epi odborné články 2014.
6
V prípade ak sa celková suma dlhu obce alebo VÚC dosiahne 60% a viac, okrem realizácie
predchádzajúcich postupov, budú obec alebo VÚC povinní uplatňovať postupy podľa osobitného
predpisu, konkrétne sa vychádza z čl. 6 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej
zodpovednosti. Pozri aj pravidlá finančného hospodárenia obcí v zákone č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
2
3

122

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____
podmienky zadlžovania obcí zavedením postupu na prijatie opatrení v prípade, ak celková suma
dlhu subjektov územnej samosprávy dosiahne hranicu 50 % a viac skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka. Ak prekročí celková suma dlhu 60%, bude príslušnému
subjektu uložená pokuta, ktorej výpočet vychádza z podielu celkovej sumy dlhu ku koncu
príslušného rozpočtového roka na skutočných bežných príjmoch predchádzajúceho rozpočtového
roka. Osobitné postavenie má aj hlavný kontrolór, ktorý sleduje stav a vývoj dlhu obce počas
rozpočtového roka a prípadné porušenie vyššie uvedených podmienok je povinný bezodkladne
oznámiť MF SR.
2.1. Nútená správa v obci
Hospodárenie obce je riadené schváleným rozpočtom za dodržiavania zákonom
stanovených tzv. rozpočtových pravidiel. Obec má právo vstupovať výlučne do takých záväzkov
vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania a z investičných dodávateľských úverov, ktorých
úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch. Ďalšie limity sú
v negovaní možnosti prevziať záväzok z úveru, pôžičky alebo iného dlhu fyzickej alebo právnickej
osoby, a výnimkou právnickej osoby ktorej zriaďovateľom je obec a záruky prevzatej obcou za
poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu. Ochrannú funkciu pred nežiadúcou
zadlženosťou zabezpečujú aj pravidlá používania návratných zdrojov financovania uvedené v § 17
a nasl. zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Zákonné limity rozpočtového
hospodárenia v obci predstavujú nástroj na predchádzanie dlhodobého narušenia vyrovnanosti
rozpočtu obce, čo môže ohroziť aj verejné financie.
Oprávnením rozhodnúť o zavedení nútenej správy disponuje Ministerstvo financií SR, ak:
•
nastali skutočnosti pre zavedenie ozdravného režimu a obec ho nezaviedla7,
•
po skončení hospodárenia v ozdravnom režime pretrvávajú skutočnosti ozdravného
režimu, a to podľa zistení ministerstva financií alebo na základe oznámenia
starostu, hlavného kontrolóra obce, audítora, veriteľa obce alebo štátneho orgánu,
•
obec opakovane nepredložila výkazy podľa osobitného predpisu. 8
MF SR podľa posledného bodu môže rozhodnúť o zavedení nútenej správy nad obcou aj ak
opakovane nedodržiava povinností predkladania finančných výkazov v súlade s povinnosťou
vyplývajúcou podľa § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ministerstvo financií SR pravidelne monitoruje
podmienky zavedenia nútenej správy zo štvrťročných výkazov predkladaných obcami. Ak sú teda
mimo predmetnej kontroly, môže to evokovať riziko finančného hospodárenia v obci.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia o zavedení nútenej správy môžu byť vlastné zistenia
ministerstva alebo oznámenia taxatívne vymedzených subjektov. Akonáhle sa ministerstvo dozvie
o uvedených skutočnostiach, preverí, resp. zabezpečí preverenie predmetných informácií (buď
ministerstvo alebo poverí tým Úrad vládneho auditu) s cieľom ich verifikácie v kontexte naplnenia
podmienok pre zavedenie nútenej správy, ako aj zistenia dôvodov neuhradenia záväzkov. Obec je
povinná poskytnúť nevyhnutne potrebnú súčinnosť, ako aj účtovné a iné doklady potrebné pre daný
účel. Iba na základe pravdivých materiálov, ktoré reálne popisujú finančnú situáciu je možné posúdiť
7 V zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej správy v znení
neskorších predpisov obec je povinná zaviesť ozdravný režim, ak celková výška jej záväzkov po
lehote splatnosti presiahne 15 % skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho
rozpočtového roka a ak neuhradila niektorý uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti. Pre
potreby zavedenia ozdravného režimu sa do celkovej výšky záväzkov obce po lehote splatnosti 60
dní nezapočítavajú záväzky z realizácie spoločných programov SR a EU, operačných programov
spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe
medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi SR a inými štátmi najviac v sume
zmluvne dohodnutého nenávratného finančného príspevku.
8
§ 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22.
novembra 2012 č. MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie,
spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely
hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (oznámenie č. 375/2012 Z. z.).
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všetky skutočnosti a aj ich vzájomné súvislosti, ktoré môžu viesť až k rozhodnutiu o zavedení
nútenej správy.
Konanie o zavedení nútenej správy sa začína dňom ukončenia preverenia skutočností
Ministerstvom financií SR alebo doručením správy o preverení skutočností Úradom vládneho auditu
ministerstvu, v prípade pozitívneho nálezu. V konaní o zavedení nútenej správy postupuje
Ministerstvo financií SR podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov a ďalších príslušných ustanovení zákona o nútenej správe obce. V rámci Ministerstva
financií SR má nepochybne v danom konaní osobitné postavenie sekcia rozpočtovej politiky.
Účastníkom konania o zavedení nútenej správy je obec. Ministerstvo financií rozhodne o zavedení
nútenej správy najneskôr do 60 dní odo dňa začatia konania. Ak nezavedie nútenú správu, je
povinné to oznámiť písomne obci. Rozhodnutie o zavedení nútenej správy obsahuje aj údaje
núteného správcu.9 Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok. Rozhodnutie o
zavedení nútenej správy sa doručí aj miestne príslušnému daňovému úradu.
Účelom nútenej správy je vytvoriť priestor pre samosprávy, ktorý slúži na to, aby mohli
konsolidovať svoje financie. Nie je jej cieľom obmedziť autonómiu obce. Zákon počas nútenej
správy stanovuje obci rôzne povinnosti a taktiež z hľadiska finančného hospodárenia prikazuje obci
pohybovať sa v jasne vymedzených zákonných mantineloch. Medzi podstatné povinnosti obce
patria:
• zverejniť zavedenie nútenej správy v lehote do siedmich dní od doručenia
rozhodnutia o zavedení nútenej správy, a to spôsobom v obci obvyklým. V
rovnakej lehote je obec povinná oznámiť túto skutočnosť všetkým bankám a
pobočkám zahraničných bánk, ktoré vedú účty obce, a všetkým svojim veriteľom.
• zriadenie osobitného účtu10 nútenej správy v lehote do siedmych dní od doručenia
rozhodnutia o zavedení nútenej správy a prevedenie všetky zostatky peňažných
prostriedkov, ktoré viedla na svojich doterajších účtoch s výnimkou tých, ktoré je
povinná viesť na samostatných účtoch,
• umožniť nahliadať nútenému správcovi do všetkých účtovných a iných dokladov
potrebných na účely zistenia stavu hospodárenia obce,
• prijať program na konsolidáciu hospodárenia obce vrátane organizačných a
personálnych opatrení,
• v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zavedení nútenej správy
zostaviť a schváliť krízový rozpočet.
Zákonodarca obci ukladá aj viacero finančných obmedzení vo vzťahu k hospodáreniu
obce. Obec nie je oprávnená použiť peňažné prostriedky vedené na účtoch v banke bez písomného
súhlasu núteného správcu. V rámci nútenej správy je podstatné zabezpečovanie realizácie
verejných funkcií a teda uhradenie záväzkov veriteľom sa v niektorých prípadoch odďaľuje. Počas
jej trvania nesmie byť starostovi, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi ani
ostatným zamestnancom obce vyplatená odmena. Podľa § 4 ods. 7 zákona č. 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest počas nútenej správy
patrí starostovi plat, ktorý sa vypočíta ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku, ktorý je určený týmto zákonom v závislosti od počtu
obyvateľov obce. Zvýšenie platu starostovi obecným zastupiteľstvom je počas trvania nútenej
správy absolútne vylúčené.
Pri zostavovaní a schvaľovaní krízového rozpočtu ho nie je potrebné členiť na bežný
a kapitálový rozpočet. V 30 dňovej lehote je nielen povinnosť schváliť ho, ale aj schváliť program
konsolidácie rozpočtového hospodárenia, ktorého súčasťou je aj časový harmonogram splácania
záväzkov. Krízový rozpočet sa zostavuje aj schvaľuje do konca rozpočtového roka, v ktorom sa
zavádza nútená správa. V krízovom rozpočte sa podľa zákona povinne rozpočtujú bežné výdavky:
záväzky obce vyplývajúce z plnenia si povinností obce,
výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce,
viď § 19 ods. 13 až 15 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (meno a priezvisko
núteného správcu, adresu jeho trvalého pobytu a číslo preukazu totožnosti.)
10 Podľa § 19 ods. 18 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy peňažné prostriedky
vedené na osobitnom účte nútenej správy nepodliehajú exekúcií. núteného správcu.
9
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výdavky na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených
obcou,
výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správ,
ako aj kapitálové výdavky ak ich úhrada je zabezpečená finančnými prostriedkami zo štátneho
rozpočtu alebo z rozpočtu Európskej únie, alebo ich úhrada vyplýva zo zmlúv uzavretých pred
zavedením nútenej správy. V období nútenej správy je vhodným prístupom k rozpočtovaniu
takzvaný „zero-based budgeting“, vychádza z princípu, že nie je potrebné zdôvodňovať úspory, ale
naopak to, prečo by mal akýkoľvek výdavok pokračovať v ďalšom roku. Tento prístup je vhodné
použiť v krízovej situácii, akou je nútená správa obce.11 Pri nútenej správe je logické zoškrtanie
nepotrebných výdavkov, pri ktorom pomáha práve aplikácia spomenutého princípu. V prípade, že
sa nútená správa neskončí v príslušnom rozpočtovom roku, obec povinne zostaví a schváli krízový
rozpočet aj na nasledujúci rozpočtový rok do 31. decembra daného kalendárneho roka. Osobitosťou
krízového rozpočtu je maximalizácia príjmov na splácanie záväzkov v oblasti miestnych daní,
konkrétne zabezpečenie zavedenia miestnych daní alebo zvýšenie sadzieb už zavedených
miestnych daní. Napriek možno pochopiteľnosti predmetného ustanovenia z neho vyplýva množstvo
otázok, napr. či je povinná zaviesť všetky miestne dane vyberateľné tou konkrétnou obcou, či
postačuje navýšenie len najziskovejšej miestnej dane, alebo sa táto povinnosť viaže ku všetkým už
zavedeným miestnym daniam. Keďže táto povinnosť vyplýva pre obec zo zákona, obec tak musí
učiniť. Inak by išlo o porušenie ustanovení zákona, za ktoré nastupujú sankcie finančného
charakteru, ktoré by boli pre obec v nútenej správy nepriaznivé. V prípade, že krízový rozpočet
nezostavilo obecné zastupiteľstvo v zákonom stanovenej lehote, urobí tak nútený správca.
Zákaz vstupovať do nových záväzkov, ktoré vyplývajú z prijatia návratných zdrojov
financovania, platí pre obec v období nútenej správy. V praxi by sme si to mohli predstaviť tak, že
obec nemôže čerpať financie z programov a fondov Európskej únie, nesmie sa zúčastňovať
projektov ako partner, ktorý ich spolufinancuje a taktiež nesmie investovať. Povolená je iba oprava
havarijných stavov. Výnimku tu tvorí prípad, ak nútený správca vopred písomne odsúhlasí prijatie
návratného zdroja financovania poskytnutého subjektom verejnej správy, bankou alebo pobočkou
zahraničnej banky na úhradu záväzkov.
O zrušení nútenej správy opätovne rozhoduje Ministerstvo financií SR na základe návrhu
núteného správcu, žiadosti obce alebo ak zistí, že pominuli dôvody na jej trvanie. Ministerstvo
financií SR rozhodne v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania (odo dňa doručenia návrhu alebo
dňom zistenia pominutia dôvodov na trvanie nútenej správy). O zrušení nútenej správy informuje
písomne obec, núteného správcu, pričom predmetné rozhodnutie doručí aj miestne príslušnému
daňovému úradu. Rozhodnutie o zrušení nútenej správy musí obsahovať aj dátum, ktorým sa
nútená správa zrušuje a zdôvodnenie jej zrušenia. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá
odkladný účinok.
-

2.2. Návrhy de lege ferenda v kontexte nútenej správy v Devíne
Ako uvádzam v úvode predkladaného príspevku, podnetom preň bol jeden z najznámejších
prípadov zavedenia nútenej správy v časti Devín, ktorá trvá viac ako 12 rokov. Naozaj v skratke
a pár bodoch zhrniem najpodstatnejšie informácie o tomto prípade a nielen vo vzťahu k danému
prípadu budem polemizovať o alternatívach vyriešenia nežiadúceho legislatívneho stavu, aký
aktuálne máme v zákone o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v kontexte zrušenia
nútenej správy. Devín bol v nútenej správe od roku 2005, pričom ku koncu roka 2016 mal
neuhradené záväzky vo výške 10,6 milióna eur a splatený dlh veriteľom vo výške 119 462 eur.
Výdavková časť rozpočtu bola neustále konfrontovaná hlavným mestom SR. Počas uvedeného
obdobia bol však Devín vyselektovaný z možností byť oprávneným žiadateľom finančnej podpory
z fondov v rámci Národného strategického referenčného rámca v rokoch 2007–2013, finančných
prostriedkov z grantových schém podporujúcich verejný sektor v SR, nemal možnosť čerpať
prostriedky z verejných programových prostriedkov, z ostatných podporných programov (napr.
Nórskeho finančného mechanizmu, bilaterálnych programov, dotácií ministerstiev SR). Pre
ilustráciu v roku 2010 bol rozpočet Devína asi 498 tisíc eur a výška dlhu od 9,96 milióna eur.
STAROŇOVÁ, K. – SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, E. 2006. Verejná politika a miestna samospráva: štyri
princípy spravovania. Bratislava : Adin, 2006. s. 106
11
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Rozdiel je spôsobený tým, že k istine skladajúcej sa z dlhov sa pripočítava príslušenstvo.
Z matematického hľadiska však dlh prevyšuje rozpočet 20 až 40-násobne. Devín v rámci
konsolidačného programu, pravidelne v rozpočte vyčleňoval peňažné prostriedky, ktoré slúžili na
splácanie dlhu veriteľom, avšak možno konštatovať o jej provizórnom charaktere. Vďaka
vzájomných rokovaniam s veriteľmi dosiahol Devín konsenzus, že pri úhrade 6,75 milióna by boli
všetky jej záväzky anulované a nútená správa by mohla byť ukončená. Pochopiteľne Devín toľko
financií nemá, preto chce, aby mu v tejto situácii pomohlo hlavné mesto. Naň totiž v roku 2014
prešiel legislatívnou zmenou výkon nútenej správy z ministerstva financií. 12 Aktuálnym návrhom na
riešenie súčasnej situácie po dohode s veriteľmi je dosiahnuť dohodu s veriteľmi a uzavrieť zmluvy
o urovnaní, umožňujúce ukončenie nútenej správy Devína za aktívnej pomoci hlavného mesta SR,
ktoré zabezpečí potrebné finančné prostriedky na uspokojenie veriteľov. 13 S uvedeným postupom
sa spájajú ďalšie legislatívne a finančné otázky, napr. či bude udelený na to súhlas ostatných
mestských častí.
Je zrejmé, že obdobné prípady si budú pro futuro vyžadovať legislatívnu zmenu, ktorú na
jednej strane limituje Ústava SR, ako aj samotný zákon o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Prvé dve alternatívy, ktoré výslovne vyplynuli z riešení prípadu Devín sú odpustenie
dlhu zo strany veriteľov (v minimálnej miere na základe vyššie uvedených informácií bol) alebo
uhradenie predmetných záväzkov iným subjektom. Druhý prípad je z legislatívneho hľadiska
absolútne iracionálny a nereálny. Najmarkantnejšie problémy, ktoré jednoznačne súvisia so
zrušením nútenej správy v obci sú absencia stanovenia časového limitu trvania nútenej správy
a absencia efektívnejšieho výkonu hospodárenia obcí s vlastnými príjmami v rozpočtoch obcí.
Právna úprava kontroly rozpočtov obci, primárne so zameraním na vlastné príjmy, by mohla byť
zabezpečená zavedením nového zákona o kontrole na úrovni územnej samosprávy prípadne
finančnej kontrole14 alebo zriadenie osobitného nezávislého subjektu, ktorý kontroloval
hospodárnosť a efektívnosť finančného hospodárenia obcí a zisťovali príčiny nehospodárneho
nakladania s vlastnými príjmami obce s cieľom konsolidovať financie obcí.
Obec sa logicky sama nedokáže vlastnými silami z takejto situácie dostať, preto si
vyžaduje dôslednejší zásah bez obmedzenia jej autonómie, čo nám však negujú ústavnoprávne
aspekty. Podstatným a reálnym návrhom de lege ferenda je limitovanie trvania času nútenej správy.
Na príklade mestskej časti Bratislavy – Devína možno vidieť potrebu časovo tento režim ohraničiť.
Súvisiacim legislatívnym návrhom je využitie určitých prvkov typických pre konkurz a ich
pretransformovanie do ustanovení o nútenej správe. Tzn. po ukončení časového ohraničenia
nútenej správy ak by naďalej pretrvávala platobná neschopnosť obce, záväzky voči veriteľom by boli
naďalej neuhradené, obec by išla do podobného inštitútu akým je konkurz. Obdobnú právnu úpravu
vidíme aj v USA. Záväzky by sa prioritne uhrádzali zo speňaženého majetku. V prípade, ak by
záväzky prevyšovali takto speňaženú časť, veritelia by mali možnosť dostať iný benefit, napr.
možnosť odpísať ako nedobytné pohľadávky. Obec by nebola neobmedzene časovo dlho
v nepriaznivej finančnej situácií a dokonca by ani nemala po takú dobu negovanú možnosť byť
oprávneným žiadateľom rôznych prostriedkov z fondového hospodárstva pre rozvoj obce. Ak by
obec pomocou nútenej správy nedosiahla ozdravenie svojich financií, po istom čase by nastúpil
„konkurz“ obce. Samozrejme takto závažná zmena si vopred vyžaduje diskusiu naprieč celým
spektrom odborníkov, aby sa odstránili nedostatky takéhoto návrhu a aby nič nebránilo dôkladnému
konsolidovaniu verejných financií. Všetky tieto opatrenia majú cieľ preventívne pôsobiť pred
úpadkom do finančných ťažkostí, pred problémami týkajúcimi sa nakladania s majetkom a
vyvarovať sa zadlžovaniu. Ak už obec do problémov upadne, tak jej pomôcť prostredníctvom
účinných
prostriedkov
znova
prinavrátiť
vyrovnanosť
do
svojho
hospodárenia.

Pozri § 19 ods. 29 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
https://www.etrend.sk/ekonomika/devin-chce-aby-ho-z-nutenej-spravy-dostalo-mesto-2.html
14 pozri ŠIMONOVÁ J. Zodpovednosť za rozpočtové hospodárenie. In : Policajná teória a prax.
Ročník XXIV. 4/2016
12
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3.

ZÁVER

Zavedením nútenej správy sa reaguje na zlé hospodárenie danej obce alebo mestskej časti.
Úlohou je odstrániť následky neefektívneho poprípade nerozumného hospodárenia. Domnievam sa,
že tu absentuje hľadanie a odstraňovanie príčin negatívneho hospodárenia, aj v kontexte rôznych
ústavnoprávnych prekážok. Ak by sme zverili výkon pravidelnej kontroly hospodárenia
s prostriedkami obce do výlučnej pôsobnosti ministerstva financií, išlo by o neprimeraný zásah štátu
do autonómnosti vecí územnej samosprávy, čo je v rozpore s ideami právneho štátu. Ministerstvo
financií SR môže kontrolovať hospodárenie obce s tzv. cudzími príjmami, t. j. majú presne
stanovený účel ich použitia. V tejto súvislosti nemôžeme opomenúť ani kontrolovanie hospodárenia
po zrušení zavedenia nútenej správy. Vždy existuje riziko úpadku obce do finančných ťažkostí, čoho
následkom by bolo znovuzavedenie nútenej správy. Hlavný zmysel zavedenia ozdravného režimu
a nútenej správy nie je v postihovaní obce, ale v zlepšení hospodárenia, nakladaní s prostriedkami,
v rozumnom a výhodnom hospodárení, a tým aj v ozdravení verejných financií. Snaha o zdravé
verejné financie by mala patriť k základným úlohám nielen štátu a Európskej únie, ale aj obcí a
vyšších územných celkov.
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ROZHODOVACIA PRAX NA ÚSEKU SPRÁVY DANÍ –
OČAKÁVANIA A REALITA
Juraj Štorcel
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: The aim of this contribution is to highlight the decision-making practice of tax
administration bodies - the contribution will be conceived as a case study in which the author
discusses selected application issues related to the area of VAT. In the case study, the author deals
with the theoretical legal obligation of the ECJ / SDEO case - law for tax administration authorities,
and then, in relation to the theoretical legal aspects presented, the case - law of the ECJ / SDEU
deals with selected decisions (cases) of the tax administration bodies that this case - refused to
apply, respectively. they misinterpreted it.
Abstrakt: Cieľom predkladaného príspevku je poukázať na rozhodovaciu prax orgánov na úseku
správy daní – príspevok bude koncipovaný ako prípadová štúdia, v ktorej v autor rozoberie vybrané
aplikačné problémy, vzťahujúce sa k oblasti DPH. Autor sa v prípadovej štúdii zaoberá teoreticko –
právnou záväznosťou judikatúry ESD/SDEÚ pre orgány na úseku správy daní a následne sa vo
vzťahu k predloženým teoreticko – právnymi aspektom záväznosti judikatúry ESD/SDEÚ zaoberá
vybranými rozhodnutiami (prípadmi) orgánov na úseku správy daní, ktoré túto judikatúru odmietli
aplikovať, resp. ju nesprávne interpretovali.
Keywords: Tax Administrator, VAT, Case Law, ESD / SDEÚ, Financial Directorate, Constitution of
the Slovak Republic
Kľúčové slová: Správca dane, DPH, judikatúra, ESD/SDEÚ, Finančné riaditeľstvo, Ústava SR

1

ÚVOD

Možnosť požiadať o nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty je štandardnou situáciou, ktorú
daňové subjekty pri splnení zákonných náležitostí využívajú. Cieľom predkladanej prípadovej štúdie
bude poukázať na vybraný aspekt rozhodovacej praxe daňových úradov a Finančného riaditeľstva
Slovenskej republiky (ďalej spolu len „Správca dane“), v rámci ktorého Správca dane v rámci svojej
praxe odmietol aplikovať judikatúru ESD/SDEÚ.
V prípadovej štúdii poukážeme na vybrané aspekty konania a rozhodovania Správcu dane,
ktoré tkveli v nedodržiavaní a nerešpektovaní dlhodobo ustálenej judikatúry ESD/SDEÚ, a ktoré tak
neboli vo vzťahu k očakávaniam daňového subjektu. V prípadovej štúdii v bode 2 poukážeme na
teoreticko-právne východiská záväznosti judikatúry ESD/SDEÚ, ktoré pripravia všeobecný základ
tejto prípadovej štúdie, a to na základe vybranej európskej a vnútroštátnej judikatúry a následne
v bode 3, s prihliadnutím na prezentované teoreticko-právne východiská, poukážeme na vybrané
rozhodnutia (vybrané aspekty z rozhodnutí) Správcu dane, v ktorých Správca dane záväznú
judikatúru ESD/SDEÚ odmietol aplikovať.
Predmetná prípadová štúdia bude koncipovaná prostredníctvom prezentovania prípadov,
s ktorými prišiel autor do kontaktu v rámci koncipientskej praxe. Prípadová štúdia sa zameria
a podčiarkne vybrané aspekty, na ktorých bude zreteľné ako Správca dane v rámci konania
o priznanie / nepriznanie práva o nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty postupuje a ako
judikatúru ESD/SDEÚ neaplikuje. Cieľom predkladanej prípadovej štúdie tak bude právna analýza
vybraných rozhodnutí Správcu dane, a následný rozbor vo vzťahu k ustálenej judikatúre
ESD/SDEÚ.
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2

OČAKÁVANIA – K ZÁVÄZNOSTI JUDIKATÚRY ESD/SDEÚ
A) Všeobecne k záväznosti judikatúry ESD/SDEÚ

Na úvod tejto prípadovej štúdie je potrebné podotknúť, že sa Slovenská republika vstupom do
Európskej únie zaviazala k
rešpektovaniu komunitárneho práva. Táto zásada prednosti
komunitárneho práva pred vnútroštátnym právom je čitateľne vyjadrená v druhej vete článku 7 ods.
2 Ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Ústava SR“), v ktorom je uvedené, že „právne záväzné akty Európskych spoločenstiev
a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.“
Daná prednosť je dlhodobo judikovaná aj rozhodnutiami Európskeho súdneho dvora, resp.
SDEÚ (napr. Rozsudok ESD vo veci C-224/01, Gerhard Köbler v Republik Österreich, bod 56;
Rozsudok ESD vo veci C-46/93 a C-48/93, Brasserie du Pêcheur SA v Bundesrepublik
Deutschland and The Queen v Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd and
others, bod 57), v ktorých ESD/SDEÚ výslovne konštatoval, že nerešpektovanie judikatúry
ESD/SDEÚ vnútroštátnym súdom možno považovať za porušenie komunitárneho práva.
ESD/SDEÚ vo svojich rozhodnutiach zároveň konštatoval, že rozhodnutia ESD/SDEÚ musí pri
rozhodovaní rešpektovať aj správny orgán, čo je prejavom zásady prednosti komunitárneho
práva. ESD/SDEÚ dospel k záveru, že všetky správne orgány členských štátov Európskej únie
majú predovšetkým povinnosť v rámci svojej právomoci presadzovať pravidlá
komunitárneho práva (napr. Rozsudok ESD vo veci C-8/88 Spolková republika Nemecko vs.
Komisia, Slg. 1990, I-2321, bod 13). Súčasne konštatoval, že všetky správne orgány Spoločenstva
majú povinnosť vykladať komunitárne právo konzistentne s názorom, ktorý vyslovil ESD/SDEÚ
(napr. Rozsudok vo veci C-453/00 Kühne und Heinz alebo Rozsudok ESD vo veci C-422/04 i-21
Germany, Arcor v. Bundesrepublik Deutschland).
Na vyššie spomínanú prednosť komunitárneho práva dlhodobo poukazuje aj ustálená právna
teória, venujúca sa otázkam práva Európskej únie vo vzťahu k vnútroštátnemu právu členských
štátov. Ako je ustálené, „tzv. prednosť práva Európskej únie je jeho základnou vlastnosťou
a prvkom, ktorý vymedzuje vzťah tohto práva a vnútroštátneho práva členského štátu. Uplatnením
tejto vlastnosti európskeho práva dochádza v rámci aplikačnej praxe k vzniku povinnosti národného
súdu (resp. iného orgánu aplikácie práva) neaplikovať vnútroštátnu právnu normu odporujúcu
európskej úprave, a použiť na daný skutkový stav normu práva Európskej únie. Zásada prednosti
práva Európskej únie sa z perspektívy SDEÚ vzťahuje na všetky pramene európskej práva.
Táto zásada je riešením kolízie európskej úpravy s vnútroštátnym právom, kedy v prípade takéhoto
stretnutia je národný súd a každý iný vnútroštátny orgán aplikácie práva povinný použiť na riešenie
danej právnej situácie normu práva Európskej únie.“1 Súčasne je dlhodobo ustálené, že „podstatou
princípu prednosti je to, že komunitárne právo má v procese používania práva v členskom štáte
prednosť pred vnútroštátnym právom. Komunitárne právo teda neruší rozporné vnútroštátne
právo, ale spôsobuje len jeho neaplikovateľnosť. Ide tak vlastne o aplikačnú prednosť
komunitárneho práva.“2
Hore uvedené skutočnosti sú nesporné aj medzi ustálenou judikatúrou súdov a vyšších
súdnych autorít Slovenskej republiky. Možno spomenúť, že ustanovenia Ústavy Slovenskej
republiky vytvárajú dostatočný právny rámec nielen, pokiaľ je to možné, na eurokonformný výklad
ustanovení vnútroštátneho právneho predpisu – v danom prípade § 51 zákona o DPH, ale aj pre
rešpektovanie tých nárokov komunitárneho práva, ktoré vo svojich rozhodnutiach
sformuloval ESD. A práve ESD vo svojej rozsiahlej judikatúre sformuloval aj pravidlo prednostnej
aplikácie priamo účinných ustanovení ZES, nariadení resp. smerníc, ako aj judikatúry ESD, aj

Hamuľák, O.: Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky. Praha : Leges,
2010, s. 80.
2 Mazák, J.; Jánošíková, M. Základy práva Európskej únie. Ústavný systém a súdna ochrana.
Bratislava : Iura Edition, 2009, s. 270.
1
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orgánmi verejnej správy resp. samosprávy (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo
dňa 09.12.2010, sp. zn.: 8 Sžf/17/2010).
Na základe uvedeného je tak zrejmé, že je prednosť komunitárneho práva (pod ktoré
samozrejme patrí aj judikatúra ESD/SDEÚ) pred vnútroštátnym právom daná a nespochybniteľná.
Táto prednosť je z historického kontextu formovania samotného komunitárneho práva viditeľná aj
v konaní orgánov na úseku správy dane. Ako správne súdy, tak aj správne orgány (pozn. v tejto
súvislosti je potrebné chápať správny orgán - Správcu dane) majú povinnosť sa samostatne
vysporiadať s právom Európskej únie, a to prostredníctvom využitia všetkých nástrojov, ktoré právo
Únie vnútroštátnym orgánom zveruje, vrátane prípadnej neaplikovateľnosti vnútroštátneho predpisu
pre jeho rozpor s priamo účinným právnym aktom Európskej únie. Pokiaľ tak správny orgán alebo
správny súd neučiní, potom je jeho rozhodnutie nezákonné a ako také bude súdom zrušené
a vec vrátená k ďalšiemu konaniu. Z toho pohľadu je právo Európskej únie plne integrované do
vnútroštátneho právneho poriadku v rámci systému správneho súdnictva; pokiaľ sa správny orgán
alebo správny súd nevysporiada s priamo účinným právom Únie (cháp aj judikatúru SDEÚ),
tak je jeho rozhodnutie nezákonné rovnako, akoby opomenul aplikáciu vnútroštátneho
zákona.3
B) Vo vzťahu k Správcovi dane
Oblasť dane z pridanej hodnoty, resp. oblasť priznania / nepriznania odpočtov DPH je
dlhodobo v záujme ako samotnej Európskej únie, tak aj v záujme rozhodovacej praxe ESD/SDEÚ.
Možno zovšeobecniť, že je tento záujem v popredí z dôvodu, že práve v oblasti priznávania /
nepriznávania odpočtov DPH dochádza k podvodným konaniam, ktoré v konečnom dôsledku stoja
ako Európsku úniu, tak aj samotné členské štáty Európskej únie milióny eur. Tieto podvodné
konania sú spôsobené neuskutočnenými dodávkami, a následnými odpočtami DPH.
Vo vzťahu k uvedenému týmto odkazujeme na Kačaljaka4, ktorý vo vzťahu k judikatúre
ESD/SDEÚ rozlíšil nasledujúci prehľad možných situácií, ktoré vznikajú pri neuskutočnených
dodávkach:
(i) situácie, kde k uskutočneniu dodávky nedošlo vôbec (dodávka nebola uskutočnená de
facto);
(ii) situácie, kde síce k uskutočneniu dodávky došlo, ale tieto dodávky boli súčasťou podvodu
na DPH, a preto sa považujú za neuskutočnené (dodávka sa považuje na
neuskutočnenú de iure); a
(iii) situácie, kde k uskutočneniu dodávky došlo a neexistujú dôvody, prečo by dodávka mala
byť považovaná za nedoručenú, ale existujú určité nezrovnalosti vo vzťahu
k uskutočneniu dodávky.
Predmetná prípadová štúdia sa bude v 3 časti tohto príspevku venovať práve situácii číslo (iii),
a to najmä vo vzťahu k uskutočneniu dodávky, kde sa dodávka síce uskutočnila, ale v reťazci
subdodávateľských vzťahov nastali situácie, ktoré Správca dane nepovažoval za uskutočnené.
Predmetné situácie tak môžu nastať aj v konaniach, v ktorých Správca dane rozhoduje o priznaní /
nepriznaní odpočtu DPH.
Vo vzťahu k vyššie uvedenému je potrebné poukázať, že judikatúra SDEÚ je záväzná aj pre
Správcu dane (ktorý vo vzťahu k priznaniu / nepriznaniu práva na odpočet DPH vykonáva daňovú
kontrolu). Toto tvrdenie možno demonštrovať na skutočnosti, že samotný SDEÚ dlhodobo
rozhoduje aj vo veciach, týkajúcich sa Správy daní. S prihliadnutím na nižšie predkladané
Bobek, M., Bříza, P., Komárek, J. Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. Vydaní 1. Praha : C.
H. Beck, 2011, s. 134.
4 Kačaljak, M. Režim DPH pri neuskutočnenej dodávke. In DPH v praxi. Ročník 2017, vydanie
11/2017.
3
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rozhodnutia Správcu dane sú to rozhodnutia, týkajúce sa priznania odpočtu DPH, a to najmä vo
vzťahu k sledovaniu dodávateľskej štruktúry (teda k situáciám, ktoré uvádzame vyššie). Možno
poukázať napr. Rozsudok SDEÚ (tretia komora) zo dňa 12.12.2006 v spojených veciach C354/03, C-355/03 a C-484/03, Optigen Ltd, Fulcrum Electronics Ltd a Bond House Systems Ltd proti
Commissioners of Customs & Excise (ďalej len „Rozsudok C-354/03, C-355/03 a C-484/03“). Na
účely tejto štúdie sú relevantné nasledovné body Rozsudku C-354/03, C-355/03 a C-484/03:
47 Ako uviedol generálny advokát v bode 27 svojich návrhov, každé plnenie sa musí posúdiť samo
osebe a povaha určeného plnenia v dodávateľskom reťazci nemôže byť zmenená z dôvodu
predchádzajúcich alebo nasledujúcich udalostí.
52 Právo platiteľa dane, ktorý uskutočňuje tieto plnenia spočívajúce v odpočítaní DPH
zaplatenej na vstupe, nemôže byť ovplyvnené ani tým, že v dodávateľskom reťazci, ktorého
sú tieto plnenia súčasťou, sa nachádza iné plnenie, ktoré predchádza alebo nasleduje po
plnení platiteľa dane a ktoré je bez toho, aby to platiteľ dane vedel alebo mohol vedieť,
poznačené podvodom vo vzťahu k DPH.
54 Otázka, či DPH splatná vo vzťahu k predchádzajúcim alebo nasledujúcim predajom dotknutého
tovaru bola alebo nebola zaplatená do štátnej pokladnice, nemá vplyv na práva platiteľa dane
odpočítať DPH zaplatenú na vstupe (pozri v tomto zmysle uznesenie z 3. marca 2004, Transport
Service, C-395/02, Zb. s. I-1991, bod 26). Z ustálenej judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že podľa
základnej zásady, ktorá je súčasťou spoločného systému DPH a vyplýva z článkov 2 prvej a šiestej
smernice, sa DPH uplatňuje na všetky plnenia výroby a distribúcie po odpočítaní dane, ktorou boli
priamo zaťažené jednotlivé nákladové prvky tvoriace cenu (pozri najmä rozsudky z 8. júna 2000,
Midland Bank, C-98/98, Zb. s. I-4177, bod 29, a Zita Modes, už citovaný, bod 37).
55 Právo platiteľa dane, ktorý uskutočňuje tieto plnenia spočívajúce v odpočítaní DPH
zaplatenej na vstupe, nemôže byť ovplyvnené ani tým, že v dodávateľskom reťazci, ktorého
sú tieto plnenia súčasťou, je iné plnenie, ktoré predchádza alebo nasleduje po plnení
platiteľa dane a ktoré je bez toho, aby to platiteľ dane vedel alebo mohol vedieť, poznačené
podvodom vo vzťahu k DPH.“.
Závery Rozsudku C-354/03, C-355/03 a C-484/03 sú plne akceptované aj Najvyšším
súdom Slovenskej republiky. Je možné poukázať napr. na Rozsudok Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky zo dňa 15.03.2011, sp. zn. 3 Sžf 1/2011 (ďalej len „Rozsudok sp. zn. 3 Sžf
1/2011“): „Z uvedených ustanovení nemožno vyvodiť dôkazné bremeno žalobcu na právne
vzťahy týkajúce sa jeho dodávateľa a dodávateľových subdodávateľov. Tieto skutočnosti
nemôžu tvoriť dôkazné bremeno daňového subjektu a ani nemôže z týchto skutočností
daňový subjekt znášať dôkaznú núdzu. V tejto súvislosti možno poukázať na rozsudok Súdneho
dvora Európskej únie v spojených prípadoch C-354/03 (Optigen), C-355/03 (Fulcrum Elektronics) a
C-484/03 (Bond House), kde súdny dvor vyslovil, že nárok na odpočet nemôže byť dotknutý
skutočnosťou, že v reťazci dodávok je iná predchádzajúca alebo následná transakcia zaťažená
daňovým podvodom, o ktorom platca nevie alebo nemôže vedieť. Každá transakcia musí byť
posudzovaná sama osebe a charakter jednotlivých transakcií nemôže byť zmenený
predchádzajúcimi alebo následnými udalosťami. Najvyšší súd preto dospel k záveru, ak daňový
subjekt disponuje existenciou materiálneho plnenia, faktúrou a prílohami s podrobným položkovitým
opisom druhu a ceny u dodaných služieb a tovarov od určitého dodávateľa, vyčerpal vlastné
dôkazné bremeno. Na preukázanie opaku v dôsledku skutočností, ktoré nastali u dodávateľa a jeho
subdodávateľov znáša dôkazné bremeno i dôkaznú núdzu správca dane.“
Ako bolo spomínané vyššie, predkladaná prípadová štúdia sa bude zaoberať situáciou
číslo (iii), a teda situáciou, kedy ku dodaniu tovaru došlo, avšak možno predpokladať, že
v subdodávateľských vzťahoch (bez akéhokoľvek dopadu na dodanie tovaru) existujú pochybnosti,
či sa tieto vzťahy neuskutočnili podvodným konaním.
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3

REALITA – ROZHODOVACIA PRAX SPRÁVCU DANE

Ako vyplýva z ust. § 49 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) právo odpočítať daň z tovaru alebo zo
služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovaru alebo službe vznikla daňová povinnosť.
V súlade s uvedeným si tak môže platiteľ dane uplatniť právo na odpočet dane podľa príslušných
ustanovení Zákona o DPH. V prípade, ak má Správca dane určité pochybnosti, zákon č. 563/2009
Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
právnych predpisov (ďalej len „Daňový zákon“) mu dáva možnosť vykonať daňovú kontrolu.
Vychádzajúc z ust. § 44 ods. 1 Daňového poriadku, daňovou kontrolou správca dane zisťuje alebo
preveruje skutočnosti, rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie ustanovení
osobitných predpisov. Daňová kontrola sa vykonáva v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na
dosiahnutie jej účelu.
V súlade s vyššie uvedeným tak možno podčiarknuť, že Správca dane má pri
pochybnostiach, vzťahujúcich sa k žiadosti o priznanie odpočtu DPH možnosť vykonať daňovú
kontrolu. Je však potrebné uviesť, že predmetná daňová kontrola sa musí vykonávať ako v súlade
s príslušnými právnymi predpismi, tak aj ustálenou judikatúrou. Vo vzťahu k situácii číslo (iii)
a následnej daňovej kontrole je možné uviesť nasledujúce:
-

-

-

na základe dlhodobo ustálenej judikatúry je vylúčené zamietnutiu práva na odpočítanie DPH
zdaniteľnej osoby, ktorá nevedela alebo nemohla vedieť, že dotknuté plnenie bolo súčasťou
podvodu, spáchaného dodávajúcim alebo že iné plnenie tvoriace súčasť dodávateľského
reťazca, ktoré predchádza alebo nasleduje po plnení zdaniteľnej osoby, bolo poznačené
podvodom vo vzťahu k DPH,
v rozpore s princípmi DPH je skutočnosť, aby sa zdaniteľnej osobe zamietlo právo odpočítať
DPH za dodanie z dôvodu, že so zreteľom na podvody alebo nezrovnalosti spáchané na
vstupe alebo výstupe tohto dodania sa toto dodanie nepovažuje za skutočne uskutočnené bez
toho, aby sa na základe objektívnych dôkazov preukázalo, že zdaniteľná osoba vedela alebo
mala vedieť, že uvedené plnenie zakladajúce právo na odpočítanie dane je súčasťou podvodu
týkajúceho sa DPH spáchaného na vstupe alebo na výstupe v rámci dodávateľského reťazca,
dôkazné bremeno vo vyššie uvedených situáciách je výlučne na Správcovi dane.5

S odkazom na uvedené je tak možné ustáliť, že rozhodnutia SDEÚ sa dotýkajú aj situácií,
uvedených ako situácia č. (iii). A práve v súvislosti s danou judikatúrou poukazujeme na nižšie
uvedené rozhodnutia Správcu dane. V súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly, ktorá sa
vzťahovala na posúdenie priznania/nepriznania odpočtu DPH, je možné poukázať na nedostatky,
ktoré boli Správcom dane v daňovej kontrole vykonané, a to vo vzťahu k nerešpektovaniu vyššie
uvedenej európskej judikatúry.
Vo vzťahu k nižšie prezentovaným príkladom je možné podčiarknuť, že si slovenská
obchodná spoločnosť ako daňový subjekt požiadala o priznanie nadmerného odpočtu DPH (za
príslušné kvartály zdaňovacieho obdobia), a v oboch prípadoch príslušný daňový úrad začal
vykonávať daňovú kontrolu. V oboch prípadoch nebol daňovému subjektu priznaný odpočet DPH
(rozhodnutie Daňového úradu bolo v oboch prípadoch potvrdené Finančným riaditeľstvom SR), a to
najmä z nižšie uvedených dôvodov:
Správca dane sa pri rozhodovaní o priznaní/nepriznaní odpočtu DPH zameral na skúmanie
subdodávateľských vzťahov. Je to viditeľné z nasledujúceho konania Správcu dane: „Správca dane

Kačaljak, M. Režim DPH pri neuskutočnenej dodávke. In DPH v praxi. Ročník 2017, vydanie
11/2017.
5
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preveruje splnenie zákonom určených povinností aj u dodávateľov tovarov. V rámci
dokazovania posudzuje správca dane závažnosť jednotlivých dôkazných prostriedkov, a je tiež
v jeho právomoci posúdiť vierohodnosť jednotlivých dôkazných prostriedkov a rozhodnúť o ich
preukaznosti.“6 Finančné riaditeľstvo SR ďalej poukazuje, že „obchodné transakcie medzi
prepojenými spoločnosťami (pozn. autora: obchodné transakcie medzi dodávateľmi) sa nie vždy
uskutočňujú za bežných trhových podmienok a umelo vytvárajú príležitosti na účelové znižovanie
vlastnej daňovej povinnosti za účelom uplatňovania nadmerných odpočtov. Ako sa pri daňovej
kontrole zistilo, všetky transakcie prebiehali medzi prepojenými spoločnosťami, konatelia
spoločností, ktoré uzavreli zmluvy, resp. medzi ktorými vznikali obchodné vzťahy, sa
navzájom poznali.“7 Vo vzťahu k predkladanej judikatúre SDEÚ Finančné riaditeľstvo SR uviedlo,
„že v reťazci dodávateľov, ako sa pri preverovaní transakcií zistilo, osoby sú navzájom
prepojené, konatelia spoločností sa navzájom poznali, argumentácia rozsudkami SDEÚ je
v tejto veci nedôvodná.“8
Podobne rozhoduje Finančné riaditeľstvo SR aj v nasledujúcom rozhodnutí, v ktorom
Finančné riaditeľstvo SR podčiarkuje, že „správca dane svojim nálezom z daňovej kontroly
a prejednaním dôkazov v rámci vyrubovacieho konania nespochybnil existenciu diela, spochybňuje
len nadobudnutie diela v takom rozsahu a takým dodávateľom ako to daňový subjekt deklaruje.
Skutočnosť, že si daňový subjekt splnil povinnosť predložiť listinné doklady za kontrolované
zdaňovacie obdobie, nepostačuje na zdokladovanie reálneho uskutočnenia hospodárskych operácií.
Platiteľ dane z pridanej hodnoty neuniesol dôkazné bremeno podľa ustanovenia § 24 ods. 1
Daňového poriadku, keď vierohodným spôsobom nepreukázal deklarovaný nákup tovaru
v tuzemsku. Bolo povinnosťou platiteľa dane preukázať pravdivosť, že nákup deklarovaného tovaru,
z ktorého si uplatnil nárok na odpočítanie dane, bol dodaný dodávateľom, uvedeným na faktúre.
Dôkazné bremeno je na strane daňového subjektu. V daňovom konaní je povinnosťou daňového
subjektu preukázať všetky tvrdené skutočnosti. V tejto súvislosti je potrebné dať do pozornosti, že je
potrebné aby sám daňový subjekt preukázal, že vynaložil a prijal všetky rozumné opatrenia
s odbornou starostlivosťou, vyplývajúcou z jeho podnikateľskej činnosti, aby zabránil tomu,
že reálne uskutočnenie obchodu bude spochybnené. Aj napriek dodržaniu formálnych
podmienok, stanovených v § 70 a § 71 Zákona o DPH, správca dane konštatuje, že ide o konanie
s cieľom dosiahnutia daňovej výhody. Skutočnosť, že bola vyhotovená faktúra, nie je relevantným
dôkazom o tom, že k dodaniu tovaru, uvedenom na faktúre došlo, a preto nie sú splnené vecné
podmienky na odpočítanie dane, čo je základným predpokladom pre uplatnenie odpočtu dane.“9
V súlade s vyššie uvedeným je tak možné podčiarknuť, že Správca dane (mysliac tým ako
Daňový úrad, tak aj Finančné riaditeľstvo SR) sa pri vykonaní dokazovania zameral hlavne na
zisťovanie oprávnenosti nároku daňového subjektu na odpočet DPH vo vzťahu k zisteniu
uskutočnenia zdaniteľných plnení medzi dodávateľom daňového subjektu a jeho dodávateľmi, resp.
dodávateľmi a subdodávateľmi. Správca dane sa na preverovanie tejto skutočnosti zameral aj
napriek tomu, že mu daňový subjekt počas celej daňovej kontroly (a to v oboch prípadoch)
prezentoval dlhodobo ustálenú judikatúru v daných veciach. Možno tak uviesť, že sa Správca dane,
za účelom nepriznania odpočtu DPH daňovému subjektu zameral na tie skutočnosti, na ktoré sa
podľa ustálenej judikatúry zamerať nemal. Toto konanie Správcu dane tak možno považovať za
prekročenie jeho kompetencií, a za konanie, ktoré je v rozpore k legitímnemu očakávaniu daňového
subjektu.
Dôsledkom vyššie uvedeného nerešpektovania záväznej judikatúry nie je len nepriznanie
práva na odpočet DPH. V tejto súvislosti poukazujeme na Nález Ústavného súdu Českej republiky
zo dňa 25.11.1999, sp. zn.: III. ÚS 470/1997, v ktorom sa konštatovalo, že bezdôvodné opomenutie
rozhodnutia Najvyššieho súdu môže mať črty jurisdikčnej ľubovôle, a preto môže byť protiústavné,
keď sa všeobecné súdy (pozn. v danom prípade cháp aj ako orgány verejnej správy, ktorými je
Rozhodnutie Finančného riaditeľstva SR, č. 100398046/2017 zo dňa 06.03.2017.
Ibidem.
8 Ibidem.
9 Rozhodnutie Finančného riaditeľstva SR č. 104044209/2016 zo dňa 05.10.2016.
6
7
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Správca dane) odchýlia od ustálenej rozhodovacej praxe, navyše usmernenej opakovanými
rozhodnutiami Najvyššieho súdu, a to bez toho, aby dostatočným spôsobom vyložili dôvody, pre
ktoré ustálenú rozhodovaciu prax odmietajú. Súčasne je potrebné poukázať aj na Uznesenie
Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 27.04.2006, sp. zn.: 29Odo/551/2006, v ktorom sa
zdôraznilo, že ak všeobecný súd (pozn. aj orgán verejnej správy) bez vysvetlenia opomenie pre
účastníka konania priaznivú judikatúru, na ktorú ho tento účastník výslovne upozornil, táto
skutočnosť sama o sebe významne oslabuje presvedčivosť písomného vyhotovenia jeho
rozhodnutia. Ide tiež o jav, ktorý oslabuje predvídateľnosť súdneho rozhodovania a v rozhodovacej
praxi ju nemožno tolerovať. V súlade s uvedeným tak obdobné rozhodnutia Správcu dane môžu byť
protiústavné, a tým porušujúce základné práva daňového subjektu.
K danému je taktiež možné poukázať aj na článok 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný
sporový poriadok v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „CSP“), ktorý sa s prepojením
na ust. § 5 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších právnych
predpisov, ktoré sa analogicky aplikuje aj na konanie Správcu dane. Ako vyplýva zo spomenutého
článku CSP, „vec sa prejedná s prihliadnutím na ustálenú rozhodovaciu prax najvyšších
súdnych autorít.“ A práve touto najvyššou súdnou autoritou je v konkrétnom prípade judikatúra
SDEÚ (ako záväzný prameň práva) a rozhodnutia Ústavného súdu a Najvyššieho súdu Slovenskej
a Českej republiky, s čím sa Správca dane v rámci vyššie uvádzaných rozhodnutí odmietol zaoberať
a aplikovať ich.
4

ZÁVER

Ako sme poukázali na základe predložených prípadov z praxe, Správca dane v rámci
daňovej kontroly častokrát opomína aplikáciu judikatúry SDEÚ a rozhoduje v jej príkrom rozpore.
Správca dane si túto pre neho záväznú judikatúru nesprávne interpretuje, a tento odklon a ani
nesprávnu interpretáciu častokrát nezdôvodňuje. Skutočnosť, že Správca dane nekoná tak, ako to
od neho požaduje judikatúra SDEÚ a ako to očakáva daňový subjekt, spôsobuje situáciu, kedy sú
rozhodnutia Správcu dane v príkrom rozpore so zásadami spravodlivého súdneho konania
a nekorešpondujú s legitímnym očakávaním daňového subjektu. Rozhodnutia Správcu dane sa tak
stávajú arbitrárne a nepreskúmateľné.
Samozrejme, na jednej strane je potrebné podčiarknuť, že jednou z dôležitých úloh
Správcu dane je ochrana fiškálneho záujmu štátu, avšak na druhú stranu, táto ochrana nemôže ísť
na úkor daňového subjektu, ktorý si v rámci svojej obchodnej činnosti splní všetky pre neho záväzné
povinnosti, a očakáva, že Správca dane bude rozhodovať nielen v záujme štátu, ale aj v záujme
daňového subjektu, a to najmä s odkazom na ustálenú prax. S ohľadom na uvedené sme tak toho
názoru, že ako daňový subjekt, tak aj Správca dane musia svoje úkony vykonávať tak, aby boli plne
v súlade s ustálenou judikatúrou ESD/SDEÚ a aplikačnou praxou.
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