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Verejná kontrol a verejnej mo ci

Úvod
Táto publikácia obsahuje príspevky a závery pracovnej
konferencie, ktorá patrí do série podujatí venovaných téme
Prístup k spravodlivosti – Bariéry a východiská a ktorá sa
konala v dňoch 19. – 20. novembra 2007 v Pezinku. Témou
konferencie bola verejná kontrola verejnej moci.
Pracovné konferencie organizuje združenie Via Iuris
(do roku 2005 CEPA – Centrum pre podporu miestneho
aktivizmu) so zámerom identifikovať bariéry v prístupe
občanov k spravodlivosti a nachádzať systémové riešenia
na prekonanie týchto bariér. Pri príprave konferencií sa
riadime princípom, že najstabilnejšie riešenia sa tvoria
v otvorenej a tvorivej diskusii rôznych názorov, a preto sú
účastníkmi konferencie právnici z rôznych oblastí praxe:
sudcovia všeobecných súdov, ústavného súdu i európskych
súdnych inštitúcií, prokurátori, advokáti, poslanci zákonodarného zboru, pedagógovia, predstavitelia verejnej správy
i mimovládneho sektora, a to zo Slovenska, Českej republiky i ďalších krajín.
Od roku 1999 sme sa postupne venovali rôznym témam,
ako napríklad
• Identifikácia najdôležitejších bariér, ktoré bránia efektívnemu prístupu občana k spravodlivosti a možnosti ich
riešenia (1999).
• Prekonávanie medzier v práve pomocou právnych princípov; Porovnanie vybraných techník prekonávania
prekážok v prístupe k spravodlivosti v rámci krajín visegrádskej štvorky; Osobnosť sudcu ako bariéra prístupu k spravodlivosti. Prístup k súdu vo veciach verejného
záujmu (2000)
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• Sloboda prejavu a jej hranice v súvislosti s výrokmi šíriacimi rasizmus. Potenciálny rozpor slovenského správneho súdnictva s európskym dohovorom o ľudských
právach. Zhodnotenie vývoja v oblasti bariér prístupu k
spravodlivosti od roku 1999 (2001)
• Prieťahy v súdnom konaní - príčiny a riešenia. Prístup
verejnosti k súdnym rozhodnutiam (2002)
• Princíp subsidiarity v rozhodovaní súdov, Vzťah všeobecných súdov a Ústavného súdu, Prekonanie bariér
vyplávajúcich z nejasného rozdelenia právomocí (2004)
• Európske súdne inštitúcie, trendy v rozhodovaní a dopad na rozhodovanie v Slovenskej republike, výzvy, ktoré pred týmito orgánmi ochrany práv stoja (2006)
Témou konferencie v roku 2007 bola verejná kontrola
verejnej moci. Východiskom pri úvahách o téme konferencie bolo postavenie občana ako pôvodcu verejnej moci
a jeho právne možnosti domáhať sa toho, aby bola verejná
moc vykonávaná zákonným spôsobom. V spoločnosti rezonujú prípady nezákonnej realizácie moci či jej zneužívania. Sú to napríklad netransparentné a nevýhodné predaje
verejného majetku, prípady starostov, ktorí odvolávajú nepohodlných poslancov zastupiteľstva, nezákonné nakladanie so štátnymi dotáciami, rozpory medzi schválenými a
prezentovanými verziami právnych aktov...
Predmetom diskusie teda bolo zhodnotenie, či je pozícia občana pri kontrole moci dostatočná a primeraná a aké
právne inštitúty posilňujú verejnú kontrolu moci, prípadne odstraňujú jej súčasné nedostatky.
Naším cieľom bolo prispieť k účinnejšej a efektívnejšej
ochrane práv občanov.
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Úvodné poznámky ku konferencii Via Iuris
„Verejná kontrola verejnej moci“
19. november 2007, Pezinok
Lawrence L. Silverman
Deputy Chief of Mission, Ambasáda USA v Bratislave

Gratulujem. Vaša konferencia je nesmierne aktuálna.
Prístup verejnosti k spravodlivosti je nevyhnutný pre rozvoj demokracie a správne spravovanie vecí verejných na
Slovensku.
Neprišiel som sem, aby som vám povedal, že USA už
vyriešili problém prístupu verejnosti k spravodlivosti alebo zodpovednosti vládnych predstaviteľov. Amerika na
týchto veciach pracuje už vyše 200 rokov. Významne sme
pokročili, no práca ešte nie je hotová. Prakticky každý deň
si môžeme v médiách prečítať správy o úsilí získať dohľad
verejnosti nad miestnou, regionálnou aj národnou vládou,
alebo o aktivizme, ktorý je zameraný na spravodlivosť.
Transparentnosť a verejná zodpovednosť sú najlepšími
prostriedkami pre zvyšovanie dôvery verejnosti k vláde,
a táto dôvera je najefektívnejším prostriedkom pre zvyšovanie miery, ktorou verejnosť dobrovoľne dodržuje zákon.
Pre politické strany je tiež kľúčovým faktorom pre získavanie hlasov. Korupcia škodí ekonomike a zabraňuje rozvoju,
ktorý zvyšuje produktivitu a poskytuje novým generáciám
možnosti zamestnania sa v kvalitnom zamestnaní.
Počas môjho pobytu na Slovensku som od občanov počul slová cynizmu na adresu nimi zvolených predstaviteľov
a ďalších. Aj keď vás to možno neprekvapuje, malo by vás
to znepokojovať. Je naozaj znepokojujúce, že ľudia vnímajú korupciu vo veľkom ako oprávnenie pre to, že sa do nej
sami zapoja v malom, aby urýchlili alebo zlepšili zabezpečenie svojich každodenných potrieb. Naše skúsenosti ukazujú, že úspešné vyšetrovanie a súdne stíhanie korupčných
aktivít môže urobiť veľa pre zmenu takéhoto vnímania.
Jeden z našich najväčších korupčných škandálov - korporácia Enron - mohol ohroziť veľké investičné fondy - ale
zásah voči vedúcim predstaviteľom Enronu a ďalším nám
pomohol zachovať dôveru vo väčšie finančné systémy.
Príklady:
• Generálny inšpektor Ministerstva zahraničných vecí sa
musel zriecť účasti na určitých inšpekciách, ktoré by za
normálnych okolností vykonal, aby sa vyhol možnému

konfliktu záujmov vzťahujúcemu sa k podnikaniu jeho
brata. Verejnosť by mala očakávať odmietnutie účasti
v podobných prípadoch.
• Dohľad nad aktivitami súkromného sektora: Senát si nedávno predvolal majiteľa bane v štáte Utah, v ktorej sa
v auguste stala nehoda so smrteľnými následkami. Predchádzajúceho prejednávania sa majiteľ bane nezúčastnil,
preto bol predvolaný opäť. Na predošlom prejednávaní
príbuzní baníkov, ktorí zahynuli, Senátu povedali, že baníci boli znepokojení v súvislosti s úrovňou bezpečnosti
v bani, no obávali sa prepustenia, ak by sa sťažovali príliš. Jeden zo senátorov vyhlásil: „Dostaneme sa na dno
toho,čo sa tam dialo.“
• Najvyšší súd štátu Havaj tento rok rozhodol, že prokurátor konal nezákonne, keď použil verejné zdroje na podporu vlastného názoru na návrh zmeny ústavy, s odôvodnením, že verejný činiteľ nemôže v rámci verejnej diskusie
použiť verejné zdroje na podporu len jednej strany.
• Predstaviteľka Senátu v júli vyhlásila, že predá pozemok,
ktorý údajne kúpila od politického podporovateľa za
cenu nižšiu, než je trhová. Stalo sa tak krátko po tom, čo
Senát proti nej podal sťažnosť za porušenie etiky.
• Aj keď sme vyvinuli vlastné nástroje na boj s korupciou,
stále ich považujeme za nedostatočné. Kongres v tomto
období uvažuje o novej legislatíve posporovanej oboma stranami, ktorá by prokurátorom poskytovala viac
zdrojov (vrátane väčšieho počtu prokurátorov), ako
aj nástroje na odhaľovanie a postih verejnej korupcie.
Rozšírila by definície korupčného skutku, a taktiež znížila obmedzenia pre ich postih. Návrh zákona ide ruka
v ruke so striktnejšími etickými pravidlami pre zákonodarcov, vrátane toho, čo môžu prijať od lobistov. K týmto
zmenám nás podnietilo súdne stíhanie prominentného
lobistu, ako aj 8 doterajších odsúdení, vrátane bývalého
kongresmana.
Ako Spojené štáty podporujú zodpovednosť? Ako verejnosť získava prístup k spravodlivosti?
• Voľby - v známom prípade skorumpovaného mestského
pokladníka sa verejnosť dozvedela o obvineniach a vo
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voľbách ho nezvolila do úradu - ešte predtým, ako mu
bola dokázaná vina a odsúdili ho na 10 rokov väzenia.
• Odvolanie verejných činiteľov.
• Dohľad pomocou zákonodarného zboru - musí mať dostatok pracovníkov, aby mohol vykonávať túto funkciu.
• Úrad pre vládnu zodpovednosť (Government Accountability Office, GAO).
• Skupiny za verejný záujem.
• Občianske skupiny. Po ropnej havárii tankera Exxon Valdez v 1989 štát Aljaška založil Regionálne rady pre občianske poradenstvo (Regional Citizens Advisory Councils),
aby sa vysporiadal s problémom nedostatku participácie
informovanej verejnosti. Preventívne opatrenia sa mohli
aj mali uskutočniť už skôr. Tieto rady majú správne rady,
v ktorých sú zástupcovia komunít, aj väčších volebných
obvodov. Výsledok ich činnosti viedol k mnohým zlepšeniam v oblasti bezpečnosti lodnej dopravy. Financuje
ich priemysel, avšak sú nezávislé. Kľúčom je zvyšovanie
množstva informácií dostupných verejnosti a ich podpora smerom k informovanosti. Transparentnosť.
• Právna pomoc.
• Vládne regulačné orgány. Mali konať vo verejnom záujme, hoci existujú obavy, že majú príliš blízko k spoločnostiam a inštitúciám, ktoré majú regulovať.
• FOIA - dobrý nástroj, ale len ak sa využíva a jeho využitie je jednoduché a efektívne.
• Prístup k spravodlivosti prostredníctvom internetu webové stránky právnej pomoci. Analýza, prečo občania
nemajú prístup, keď ho potrebujú, po ktorej nasledovali
doporučenia na odstránenie nedostatkov.
• Médiá - investigatívni novinári – ich príbehy.
• Ochrana odhaľovania nezákonností. Kongres sa práve
zaoberá legislatívou na rozšírenie a zaistenie jednotnosti
ochrany odhaľovania nezákonností vo všetkých inštitúciách - verejných aj súkromných. Pokiaľ je mi známe,
V Českej republike nedávno založili telefónnu linku pre
verejnosť, ktorá má slúžiť na ohlasovanie prípadov možnej korupcie. Je určená na poskytovanie ľahšieho prístupu k právnemu poradenstvu, ak je verejnosť svedkom
korupčného správania.
• Generálni inšpektori vo všetkých vládnych úradoch so
skutočnou mocou a nezávislosťou. V našom systéme má
právo odvolať generálneho inšpektora z funkcie len prezident. Výsledky práce generálnych inšpektorov často
vedú k vypočúvaniam pred Kongresom.
• Pre procesy verejného obstarávania v niektorých oblastiach existujú „zmluvy o čestnosti“, kde zadávatelia ponúk
prisahajú, že sa nenechajú podplatiť a pod. Túto skutočnosť
môžu dopĺňať aj verejné prejednávania v rámci tendrov.
6

• Efektívne vzdelávanie študentov práva v oblasti maximalizovania prístupu verejnosti k spravodlivosti, transparentnosti, etike v podnikaní a verejnej správe, zodpovednosti a postihovaniu korupčných praktík. Jestvuje
viacero príručiek pre kompletné právne vzdelanie, vrátane „Správnej praxe pre právne vzdelávanie (Best Practices for Legal Education)“, ktorú vydala Asociácia objektívneho právneho vzdelávania (Clinical Legal Education
Association).
• Súdy. Sudcovia v USA občas použili tvorivosť a nezvyčajný prístup pri rozhodovaní v prípadoch z oblasti verejného záujmu. V mojom rodnom meste, Bostone, sa mal
sudca vysporiadať so žalobou väzňov z mestskej väznice, ktorí uviedli, že sa rozpadá a jej stav je nevyhovujúci
pre ľudský život. Federálny sudca, namiesto obyčajného
vypočutia svedectva, strávil noc vo väzení, aby sa o podmienkach presvedčil na vlastnej koži. Nasledujúci deň
nariadil, aby väzenie navždy zatvorili.
V boji proti korupcii potrebuje vláda verejnosť rovnako,
ako verejnosť potrebuje vládu. Ak sa pozriete na webové
stránky FBI, nájdete tam takúto výzvu: Korupcia verejných
činiteľov je jednou z top investigatívnych priorít FBI - hneď
za terorizmom, špionážou a zločinom cez internet. Prečo?
Pre jej dopad na našu demokraciu a národnú bezpečnosť.
Korupcia verejných činiteľov môže ovplyvniť všetko – od
toho, ako sú strážené naše hranice a chránené domovy, cez
rozhodnutia súdov... až po kvalitu našich ciest a škôl. A vyžiada si tiež značnú časť z našich príjmov, tým, že odčerpáva zdanené doláre. Dozviete sa tu viac o našom národnom
programe a miestnych prípadoch.
Vláda Spojených štátov je pripravená pomáhať ďalším
krajinám pri odstraňovaní korupcie - radou, právnym poradenstvom, aj školeniami založenými na našich vlastných
skúsenostiach. USA boli prvou krajinou, ktorá začala kriminálne postihovať svojch občanov a spoločnosti za podplácanie zahraničných vládnych predstaviteľov – prostredníctvom Zákona o korupčných aktivitach v zahraničí
(Foreign Corrupt Practices Act) z roku 1977. Podporujeme
tiež úsilie na medzinárodnej úrovni, ako napr. Iniciatívu za
transparentnosť krajín G 8 (G 8 Transparency Initiative).
To sme potvrdili aj vyslaním verejného prokurátora a špeciálneho agenta FBI na konferenciu v septembri, ktorú sme
sponzorovali spolu s Transparency International. Účastníci
tejto konferencie zo Slovenska, USA a Veľkej Británie vyslovili záver, že hoci nastal určitý pokrok, korupcia zostáva
na Slovensku vážnym problémom, a tak je to aj v celom
regióne. Úsilie urobiť pre odstránenie korupcie všetko, nie
je len povinnosť vlády voči občanom, ktorí ju zvolili, ale
aj záväzok vyplývajúci z členstva v EÚ a NATO. Preto je

P r í s t u p k s p r avo d l i vo s t i – Ba r i é ry a v ýc h o d i s k á

Verejná kontrol a verejnej mo ci

vaša práca, ktorú urobíte v tejto oblasti dnes či zajtra, taká
dôležitá.
Ak to prokurátori, advokáti a sudcovia budú považovať
za užitočné, pokúsime sa podporiť skupinu slovenských
Američanov z tejto oblasti, aby navštívili Slovensko, a poskytli prehľad o ich vlastných skúsenostiach.
Ďakujem a veľa šťastia.
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Postavenie NKÚ SR v systéme
kontroly a niektoré výsledky
z kontrolnej činnosti úradu
Ing. Emil Kočiš
Podpredseda NKÚ SR

Úvod

• Správcovia rozpočtových kapitol a iné orgány štátnej správy

Otázky verejnej kontroly, ale aj kontroly verejných inštitúcií sú veľmi často diskutovanou témou, či už vo vzťahu
občan – verejná správa, alebo štátna správa – samospráva,
resp. v rámci štátnej správy alebo samosprávy.
Kontrola verejnej správy tvorí nezastupiteľnú súčasť buď
samotného procesu výkonu verejnej správy (tzv. vnútorná
kontrola) alebo dotvára samotný proces výkonu verejnej
správy (tzv. externá resp. vonkajšia kontrola). Dôležité tiež
je, aby boli vytvorené podmienky pre verejnú kontrolu
tzn., aby občania mali prístup k informáciám o samotnej
činnosti verejnej správy a jej orgánov. Ak štát spriehľadňuje rozhodovacie procesy a vystavuje ich verejnej kontrole, vytvára základný predpoklad efektívneho a účinného
využitia finančných prostriedkov a majetku, ako aj boja
proti korupcii vo verejne správe. Slobodný prístup k informáciám je nevyhnutným predpokladom na dosiahnutie
transparentnosti, efektívnosti a zodpovednosti verejných
inštitúcií voči verejnosti.
Kontrola, jej postavenie a právomoc na Slovensku závisela a závisí od politických a ekonomických podmienok
spoločnosti, štátoprávneho usporiadania, ako aj funkcií jednotlivých štátnych a politických orgánov. V tomto
zmysle prešiel systém kontroly v SR od roku 1990 viacerými kompetenčnými a organizačnými zmenami.
Plnenie jednej z hlavných úloh kontroly, t. j. vytvárať
také podmienky a bariéry, aby nedochádzalo k nedostatkom a ak by aj vznikli, vytvárať také účinné kontrolné mechanizmy, aby sa v najkratšom možnom čase zabezpečila
náprava nepriaznivého stavu, môže zabezpečiť len efektívne fungujúci systém kontroly.
Štátny kontrolný systém SR tvoria:
• Národná rada SR
• Najvyšší kontrolný úrad SR
• Vláda SR
• Úrad vlády SR
• Ministerstvo financií SR a orgány kontroly v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
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• Prokuratúra a súdnictvo
• Verejný ochranca práv
• Kontrolný systém samosprávnych krajov
• Kontrolný systém obcí a miest
Súčasný kontrolný systém je založený na relatívne samostatných orgánoch kontroly, ktoré vykonávajú svoju kontrolnú činnosť a majú oporu v právnom poriadku SR.
Konkrétne ide najmä o kontrolu vykonávanú Najvyšším kontrolným úradom SR podľa zákona NR SR
č. 39/1993 Z. z. o NKÚ SR v znení neskorších predpisov,
kontrolu vykonávanú v štátnej správe podľa zákona NR
SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, finančnú kontrolu vykonávanú podľa
zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kontrolu
vykonávanú v územnej samospráve v zmysle zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a kontrolu vykonávanú podľa zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, ako i o ďalšie
druhy kontroly vykonávané podľa osobitných predpisov.

Postavenie a pôsobnosť NKÚ SR

Činnosť NKÚ SR upravuje Ústava Slovenskej republiky
v čl. 60 – 63 a zákon NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom
kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov.
Najvyšší kontrolný úrad SR je podľa zákona o NKÚ SR
štátny orgán, ktorý je vo svojej kontrolnej činnosti nezávislý, viazaný len zákonom a z hľadiska svojho pôsobenia
realizuje takzvanú vonkajšiu kontrolu.
Kontrolná pôsobnosť NKÚ SR podľa § 2 zákona č.
39/1993 Z. z. o NKÚ SR v znení neskorších predpisov sa
vzťahuje na prostriedky rozpočtov, majetkové práva, finančné prostriedky, záväzky a pohľadávky štátu, verejnoprávnych inštitúcií, FNM SR, obcí, VÚC, ale aj právnických osôb s majetkovou účasťou štátu, VÚC, obcí,
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verejnoprávnych inštitúcií, FNM SR, ďalej tiež na majetok,
majetkové práva a finančné prostriedky a pohľadávky, ktoré sa poskytli SR, právnickým osobám alebo fyzickým osobám zo zahraničia prípadne kde SR prevzala záruku ako aj
majetok, majetkové práva, finančné prostriedky, pohľadávky a záväzky právnických osôb vykonávajúcich činnosti vo
verejnom záujme.
NKÚ SR v rámci svojej pôsobnosti kontroluje aj spôsob
vyrubovania a vymáhania daní, ciel, odvodov, poplatkov
a pokút, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu SR, rozpočtov obcí, miest a VÚC ako aj výkon a uplatňovanie práv
a dodržiavanie povinností vyplývajúcich z finančno-ekonomických vzťahov vznikajúcich v rámci hospodárenia,
ktoré patrí do vecnej kontrolnej pôsobnosti NKÚ SR.

h) Sekciu hospodárskych odvetví, ktorú riadi predstavený
– generálny riaditeľ,
i) Sekciu kontroly európskych fondov, ktorú riadi predstavený – generálny riaditeľ,
j) Expozitúra Banská Bystrica, ktorú riadi predstavený –
riaditeľ,
k) Expozitúra Bratislava, ktorú riadi predstavený – riaditeľ,
l) Expozitúra Košice, ktorú riadi predstavený – riaditeľ,
m) Expozitúra Nitra, ktorú riadi predstavený – riaditeľ,
n) Expozitúra Žilina, ktorú riadi predstavený – riaditeľ,
o) Expozitúra Trenčín, ktorú riadi predstavený – riaditeľ.

Ľudské zdroje
Organizačná štruktúra NKÚ SR

Úrad vykonáva svoju činnosť prostredníctvom svojich
orgánov, kontrolórov a ďalších zamestnancov.
V zmysle organizačného poriadku a jeho dodatkov je
nasledovná organizačná štruktúra NKÚ SR:
a) úsek predsedu,
b) úsek podpredsedníčky,

Limit počtu zamestnancov pre rok 2007 bol zákonom
o štátnom rozpočte určený v počte 289 osôb, z toho bolo
25 osôb schválených pre výkon práce vo verejnom záujme
a 269 osôb pre štátnu službu.
Zvýšenie limitu počtu zamestnancov o 20 osôb oproti
roku 2006 bolo realizované v nadväznosti na rozšírené
kompetencie NKÚ SR v oblasti kontroly samosprávy.

c) úsek podpredsedu.
NKÚ SR sa člení na útvary:
a) Sekretariát predsedu,
b) Sekciu predsedu, ktorú riadi predstavený – generálny
riaditeľ,
ba) Osobný úrad, ktorý riadi predstavený – riaditeľ,
bb) Odbor vzťahov so zahraničím a verejnosťou, ktorý
riadi predstavený – riaditeľ,
bc) Právny odbor, ktorý riadi predstavený – riaditeľ,
bd) Odbor informačnej podpory a bezpečnosti, ktorý
riadi predstavený – riaditeľ,
be) Odbor rozpočtu a financovania, ktorý riadi predstavený – riaditeľ,
bf) Majetkový a prevádzkový odbor, ktorý riadi predstavený – riaditeľ,
c) Vnútorný audítor,
d) Sekciu stratégie, ktorú riadi predstavený – generálny
riaditeľ,
e) BOZP, PO, CO a ochrana utajovaných skutočností vo
funkcii odborný radca,
f) Sekciu finančnú a daňovú, ktorú riadi predstavený –
generálny riaditeľ,
g) Sekciu špeciálnych odvetví a činností, ktorú riadi predstavený – generálny riaditeľ,

Organizačné zabezpečenie výkonu
kontroly NKÚ SR v územnej
samospráve

Do času rozšírenia kontrolnej pôsobnosti na územnú
samosprávu mal NKÚ SR dve regionálne pracoviská – expozitúry so sídlom v Košiciach a Banskej Bystrici, ktoré
boli zároveň detašovanými pracoviskami vedenia úradu.
Po získaní nových kompetencií úrad vykonal organizačné
zmeny a postupne až doteraz zriadil ďalšie expozitúry so
sídlom v Bratislave, Nitre, Žiline a Trenčíne. V najbližšom
období je plánované zriadenie expozitúry v Prešove a po
prehodnotení priestorových možností v Trnave sa uvažuje
tiež so zriadením expozitúry tak, aby boli vytvorené rovnaké podmienky pre kontrolu samosprávy v každom kraji.
Rozšírením kontrolnej pôsobnosti úradu na samosprávu
sa zvýšil počet subjektov, v ktorých má NKÚ SR právo vykonať kontrolu o viac ako 7 000 subjektov. Pri limitovanej
kontrolnej kapacite bolo preto potrebné vykonať také organizačné opatrenia a prijať taký systém kontroly, aby všetky subjekty mohli predpokladať, že NKÚ SR je pripravený
u nich vykonať kontrolu.
Pri návrhu systému kontroly samosprávy v jednotlivých
krajoch sa vychádzalo zo zámeru, aby výsledky kontrolnej
činnosti v samosprávnych krajoch dávali dostatočný obraz
o stave hospodárenia a prierezových činností v samosprá-
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ve a taktiež zabezpečovali dostatočnou kapacitou kontrolu štátnej správy v regiónoch. Z uvedeného dôvodu preto
NKÚ SR chce v regiónoch realizovať tri základné druhy
kontrol:
• Tematické kontroly,
• Kontroly hospodárenia samosprávnych úradov,
• Kontroly organizácií a inštitúcií štátnej správy.
Tematické kontroly budú ťažiskovými kontrolami v oblasti samosprávy a budú predstavovať 50 % - 60 % kontrolných akcií vykonaných expozitúrami úradu.
Kontrola hospodárenia samosprávnych úradov bude
zameraná predovšetkým na kontrolu príjmov a výdavkov
významnejšieho objemu, ale taktiež na čerpanie prostriedkov z EÚ fondov, nakladanie s majetkom obcí, miest
a VÚC a na kontrolu výkonnosti. Tento typ kontroly bude
predstavovať 20 % - 30 % kontrolných akcií vykonaných
expozitúrami úradu.
Kontroly organizácií štátnej správy v regióne budú predstavovať zvyšok kontrolnej kapacity, v organizáciách, v ktorých funkciu zriaďovateľa alebo zakladateľa vykonávajú
ústredné orgány štátnej správy alebo iné štátne orgány.

Budovanie systému manažmentu
kvality kontroly v NKÚ SR

Orientácia činnosti NKÚ SR na kontrolu programového
rozpočtovania verejných prostriedkov, čerpania prostriedkov z EÚ a iných medzinárodných inštitúcií ale aj na kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a VÚC vyžaduje venovať zvýšenú
pozornosť otázkam samotnej kvality kontroly.
Vychádzajúc z čl. 51 Európskych vykonávacích smerníc
pre kontrolné štandardy INTOSAI chápeme v podmienkach NKÚ SR zabezpečenie kvality kontroly ako dvojstupňový proces.
Na prvom stupni máme upravené postupy formou vlastných kontrolných štandardov, ktoré sú následne podrobnejšie špecifikované v norme upravujúcej plánovanie, prípravu, výkon a realizáciu výsledkov kontrolnej činnosti
NKÚ SR. Túto normu sme aktualizovali tak, že boli do nej
premietnuté posledné novely zákona o NKÚ SR a medzinárodné smernice pre zabezpečenie kvality kontroly.
Požadovanú kvalitu kontrolnej činnosti, ktorá sa vykonáva a hodnotí na druhom stupni NKÚ SR zabezpečuje
osobitným útvarom NKÚ SR. Tento útvar je poverený výkonom inšpekčnej činnosti, metodickým a analytickým
posudzovaním materiálov, hodnotením kvality protokolov, správ a iných materiálov a poskytovaním metodickej
10

podpory kontrolným sekciám a expozitúram NKÚ SR.
Samotný výkon tejto činnosti sa realizuje podľa Smernice o pravidlách výkonu inšpekčnej činnosti a hodnotenia
kvality protokolov, správ a iných materiálov NKÚ SR, ktorá bola schválená v roku 2006. Smernica vychádza z kontrolného štandardu č. 14 „zabezpečenie kvality“ smernice
č. 10/2003 - Kontrolné štandardy NKÚ SR.
Samotná inšpekčná činnosť v podmienkach NKÚ SR sa
chápe, ako komplexná previerka zabezpečenia kvality celej
kontrolnej akcie. V rámci nej sa hodnotí úroveň prípravy, výkon kontroly na preverovanom subjekte a realizácia
výsledkov kontroly, vrátane zhodnotenia úrovne výsledných materiálov kontrolórmi, vedúcimi kontrolných skupín a vedúcimi kontrolných akcií. Táto smernica upravuje
okrem organizácie inšpekčnej činnosti aj jej úlohy, postup
a spôsob jej vykonávania.
Na druhom stupni sa kvalita kontroly zabezpečuje aj
hodnotením kvality protokolov, správ a iných materiálov
NKÚ SR po ukončení kontrolnej akcie bez toho, aby bola
vykonaná inšpekcia. Hodnotenie výsledných materiálov,
ktoré majú podobu oponentúry, sa realizuje na vopred určených kontrolných akciách, ktoré sú stanovené schváleným ročným plánom kontrolnej činnosti NKÚ SR.
Hodnotenie kvality protokolov, správ a iných materiálov vykonávajú poverení zamestnanci osobitného útvaru
NKÚ SR s cieľom metodickej podpory kontrolným sek
ciám a expozitúram úradu.
V nadväznosti na normatívnu úpravu postupu hodnotenia kvality vykonal NKÚ SR v posledných dvoch rokoch
viaceré konkrétne hodnotenia kvality protokolov, správ a
iných materiálov. Výsledky uvedených hodnotení boli po
ich ukončení prerokované so zainteresovanými kontrolórmi a ich predstavenými. Na základe vykonaných hodnotení boli odporučené a prijaté konkrétne opatrenia smerujúce na odstránenie zistených nedostatkov s cieľom zvýšenia
kvality vykonávaných kontrolných akcií.
Súhrnné poznatky z vykonaného hodnotenia boli zovšeobecnené a prerokované na porade vedenia NKÚ SR,
na ktorej boli prijaté závery a odporúčania. Výsledky
tohto hodnotenia boli využité aj tým, že bol aktualizovaný program vzdelávania odborných zamestnancov
úradu.
V súlade s medzinárodnými štandardmi kontrolnej činnosti používanými v EÚ a v rámci rozšírenej právomoci
NKÚ SR v štádiu realizácie kontrolných akcií aktívne
ovplyvňoval kvalitu prijímaných opatrení zo strany štatutárnych orgánov kontrolovaných subjektov a predkladal
príslušným orgánom, resp. štatutárnym orgánom kontro-
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lovaných subjektov odporúčania na riešenie zistených nedostatkov.
V záujme skvalitnenia úrovne návrhov predkladaných
predovšetkým NR SR a ďalším príslušným orgánom zriadil úrad legislatívnu radu predsedu NKÚ SR. Úlohou legislatívnej rady je prerokúvanie a posudzovanie návrhov
na zmeny zákonov a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov, ktoré navrhujú jednotlivé útvary a ktoré NKÚ
SR predkladá Národnej rade SR. Legislatívna rada okrem
toho prerokúva aj návrhy základných vnútroorganizačných
a služobných predpisov a smerníc NKÚ SR, to znamená aj
interné predpisy, v ktorých sa určujú základné kritéria kvality prípravy, výkonu a realizácie kontroly.
Legislatívna rada pri príprave stanovísk a návrhov odporúčaní pre predsedu NKÚ SR v oblasti legislatívy využíva
aj odborné poznatky a skúsenosti aj iných útvarov NKÚ
SR získaných v rámci kontrolnej činnosti a iných aktivít.
Podľa potreby legislatívna rada môže využívať aj odborné
stanoviská vysokých škôl, výskumných a iných ústavov
a inštitúcií.
Sme si vedomí toho, že efektívny manažment kvality
kontroly predpokladá maximálne využitie moderných
informačných technológií. V podmienkach NKÚ SR len
začíname budovať komplexný kontrolórsky informačný
systém. Cieľom tohto systému je zabezpečenie podpory
práce kontrolórov a to rýchlym, úplným a ľahkým pripojením sa k dôležitým zdrojom informácií o subjektoch, ktoré
sa budú kontrolovať. Zámerom systému je aj sprístupnenie databáz vykonaných kontrol pre všetkých kontrolórov,
no predovšetkým skvalitnenie výkonu a vyhodnocovania
kontrolných akcií. Systém má prispieť aj k racionalizácii
prípravy kontroly s výraznejším využívaním informácií
získaných z informačných systémov vedených v kontrolovaných subjektoch. Okrem toho má tiež napomôcť aj
implementácii zásad politiky informatizácie spoločnosti
a stratégie informačnej bezpečnosti v súlade s odporúčaniami INTOSAI, EUROSAI, ako aj normami EÚ. Napokon veľmi dôležitú funkciu bude plniť v oblasti riadenia
kvality kontrolnej činnosti vo všetkých jej etapách. V tejto
súvislosti veľmi intenzívne konzultujeme túto problematiku s viacerými partnerskými NKI v snahe využiť ich skúsenosti a poznatky.
Budovanie systému manažmentu kvality kontroly v NKÚ
SR vytvára predpoklady pre zabezpečenie primeranej kvality kontroly a mal by zaručovať jej stabilitu. Je to otvorený
systém, ktorý bude spresňovaný podľa aktuálnych poznatkov a požiadaviek vychádzajúcich z Európskych vykonávacích smerníc pre kontrolné štandardy INTOSAI.

Základné rámce kontroly zhody
a výkonnosti

Za účelom splnenia cieľov kontroly sa realizujú rôzne
typy kontroly. Vo všeobecnom priblížení sa realizujú dva
základné typy kontroly:
1) Kontrola zákonnosti alebo zhody,
2) Kontrola výkonnosti.
Základným cieľom kontroly zhody je, či sú stanovené
pravidlá a postupy vykonávané príslušnými orgánmi v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi.
Hlavným cieľom kontroly výkonnosti je vyhodnotiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť, pričom na každý faktor sa
kladie iný dôraz podľa konkrétnych charakteristík kontroly.
Prístup

Dôraz

Priama kontrola výkonnosti

Vstupy, výstupy, výsledky
a dosah

Kontrola systémov kontroly

Primeranosť zásad
a postupov, ktoré zaviedlo
vedenie na podporu,
monitorovanie a hodnotenie
výkonnosti

Hospodárnosť je potrebné zohľadniť vtedy, keď by sa pre
nejaký subjekt alebo činnosť mohli pri danej úrovni výstupov alebo výsledkov významne znížiť náklady na vstupy.
Medzi všeobecné riziká v tejto oblasti patria napr. plytvanie, preplácanie, predražovanie a pod.
Efektívnosť je potrebné zohľadniť vtedy, keď by bolo
možné zvýšiť kvantitu alebo kvalitu výstupov alebo výsledkov subjektu alebo pomoci, pričom čerpanie prostriedkov
by sa nezvýšilo.
Medzi riziká v tejto oblasti patria napr. straty, neoptimálny pomer vstupov a výstupov, pomalá implementácia
a pod.
Účinnosť je potrebné zohľadniť vtedy, keď subjekt alebo
pomoc netvoria očakávané výstupy, výsledky alebo dosah.
Medzi riziká v tejto oblasti napr. patria chyby v riadení,
nedostatky v návrhu politiky, nedostatočne ohodnotené
potreby, nejasné alebo nesúrodé ciele a pod.
Ďalšie členenie kontrol môže byť založené na rozsahu
kontrolovanej problematiky, napr. výberové kontroly, horizontálne kontroly, kontrolné dozory, následné kontroly,
finančné kontroly a pod.
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Proces kontroly pozostáva z troch fáz – príprava (plánovanie), výkon (preskúmanie) a realizácia (vypracovanie
protokolov a správ). Od začiatku až po koniec kontroly
kontrolór koná tak, aby zabezpečil, že:
• počas kontroly sa používa dobrý úsudok,
• používa sa kombinácia vhodných metodík tak, aby zahŕňali celý súbor údajov,
• otázky sú formulované tak, aby sa na ich základe mohli
vyvodiť závery,
• riziká, ktoré by mohli ovplyvniť vypracovanie správy sa
analyzujú a riadia,
• používané nástroje prispievajú k úspešnému vykonaniu
kontroly,
• dôkazy na podporu zistení sú dostatočné, relevantné
a spoľahlivé,
• štruktúra konečného protokolu a správy sa zohľadňuje
od fázy plánovania kontroly,
• prístup vo vzťahu ku kontrolovanému subjektu je transparentný, t. j. „prístup bez prekvapení“.

Postavenie NKÚ SR v boji proti
korupcii

NKÚ SR sa problematikou boja proti korupcii zaoberal
prakticky už od svojho vzniku, keď ako sekundárny produkt jeho kontrolnej činnosti boli orgánom činným v trestnom konaní zasielané oznámenia o podozrení z trestnej
činnosti.
Systematickejšie sa s touto problematikou začal zaoberať
na prelome rokov 1998 a 1999 po uskutočnení XVI. Kongresu INTOSAI (medzinárodná organizácia najvyšších
kontrolných inštitúcií NKI), ktorého nosnou témou bol
boj proti korupcii. Vláda SR schválila v roku 2000 „Akčný plán boja proti korupcii“. Napriek tomu, že tento dokument neukladal NKÚ SR žiadnu konkrétnu úlohu, resp.
povinnosť NKÚ SR určil konkrétne postupy jeho realizácie
zamerané predovšetkým na využívanie našich kontrolných
poznatkov v oblasti boja proti korupcii.
Uznesením vlády č. 323 zo 04. 04. 2007 bolo uložené vytvoriť pracovnú skupinu k aktualizácii „Národného programu boja proti korupcii“. NKÚ SR bol oslovený
predsedom vlády, aby nominoval predstaviteľa NKÚ SR
do tejto pracovnej skupiny. Predsedom NKÚ SR bola nominovaná podpredsedníčka NKÚ SR. Prvé zasadnutie
pracovnej skupiny sa uskutočnilo 20. 09. 2007 a bude sa
schádzať s mesačnou frekvenciou.
V mesiaci september 2006 sa v Kyjeve uskutočnila medzinárodná konferencia EUROSAI, ktorá bola zameraná na
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úlohy najvyšších kontrolných inštitúcií v boji proti podvodu a korupcii za účasti zástupcov z 25 krajín Európy a Ázie,
vrátane zástupcov NKÚ SR. Účastníci tejto konferencie sa
jednomyseľne zhodli na nutnosti a neodkladnej potrebe
zaoberať sa problémami podvodu, sprenevery verejných
financií a korupcie ako extrémne nebezpečným socioekonomickým fenoménom. Účastníci konferencie prijali nasledovné závery a odporúčania a zhodli sa na tom, že:
• NKI všetkých krajín plnia veľkú a rastúcu úlohu v posilňovaní procesov a postupov zameraných na prevenciu
a vysporiadanie sa s podvodom a korupciou v systémoch riadenia verejných financií,
• korupcia sa vyskytuje v rôznych formách, ktoré sú najnebezpečnejšie, ak sa uskutočňujú spojením úplatných
štátnych úradníkov s rôznymi komerčnými organizáciami a kriminálnymi štruktúrami,
• skorumpovaní štátni úradníci a zlegalizované kriminálne príjmy majú škodlivý vplyv na národný finančný
systém a ekonomickú istotu a spôsobujú škody národnému hospodárstvu a spoločnosti ako celku, existencia
nevyhovujúcich právnych predpisov upravujúcich ekonomické vzťahy, nedokonalý daňový systém umožňujúci „šedú“ ekonomiku, vytvárajú predpoklady pre výskyt
korupcie, posilnenie kriminálnych živlov a zníženie kvality verejných služieb,
• skorumpovateľné vzťahy medzi štátnymi úradníkmi
a hospodárskymi subjektmi majú za následok vypracovanie a schválenie zákonov poskytujúcich privilégiá pre
jednotlivcov, pri opomínaní národných záujmov,
• kontroly vykonávané NKI pozitívne ovplyvňujú legislatívny a inštitucionálny systém verejnej správy, znižujú svojvôľu štátnych úradníkov, zjednodušujú administratívne
postupy, posilňujú priehľadnosť rozhodovacích procesov
a upozorňujú na kritické oblasti hrozby korupcie,
• zvýšením zodpovednosti a transparentnosti, zdokonalením kontrolných metód a správnym výberom kontrolovaných subjektov NKI prispievajú v boji proti korupcii,
• NKI majú predpoklady spolupracovať s orgánmi presadzujúcimi ochranu ekonomiky od závažných nezrovnalostí, prania špinavých peňazí a iných porušení vo verejnej správe.
Vychádzajúc z uvedených záverov účastníci konferencie
navrhli konkrétne úlohy v oblasti boja proti podvodu a korupcii vo verejných financiách, v oblasti spolupráce NKI
s organizáciami presadzujúcimi právo pri aktivitách odhaľovania a prevencii korupcie a v oblasti implementácie
princípov transparentnosti a publicity v boji proti podvodu a korupcii.
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Podrobné výsledky kontrolných akcií úrad predkladal
priebežne Výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu
ako aj ďalším vecne príslušným výborom NR SR, dotknutým štátnym orgánom a samospráve. Zároveň výsledky
kontrolných akcií sú priebežne a v plnom rozsahu uverejnesprávny postup
činnosť právnických
ňované na internetovej
stránkeobcami
NKÚ SR vo kontrolóra
forme „Spraosôb zriadených
0,61%
10,43%
vodajcu“.

korupcia
9
a klientelizmus
22,83%
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29,92%
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Zovšeobecnené poznatky z vykonaných kontrol ukázali,
financovanie verejných služieb vplýva na špeciálny záujem
nesprávny postup pri
že kontrolované subjekty z celkového počtu 6 848 zisteverejnomvýberu
obstarávaní
nesprávny postup
verejnosti o oblasť
verejných príjmov. Túto
skutočkorupcia
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nesprávne nakladanie
nosť rešpektuje aj NKÚ SR. Hlavným cieľom kontroly
ve0,61%
22,83%
s majetkom
zákony, ktorých prehľad je uvedený v nasledujúcom52,15%
grafe:
rejných príjmov vo všeobecnej rovine je zaručiť verejnosti,
že uskutočňovanie výberu daní vládou alebo samosprávou
je účinné a efektívne.
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Odporúčania NKÚ SR na základe kontrol vykonaných
napr. v oblasti poskytovania daňových a colných úľav
prispeli k legislatívnej zmene, ktorá zabezpečila stransparentnenie procesu ich poskytovania a výrazne obmedzila
možnosti ich udeľovania, čo sa pozitívne prejavilo v ich
významnom poklese a zároveň vo zvýšení príjmov ŠR.
Ďalšie legislatívne odporúčania NKÚ SR predložené NR
SR a MF SR, boli v rámci prípravy noviel zákona o správe daní a poplatkov vo väčšine prípadov akceptované, čím
došlo napríklad:
• k zjednoteniu sankčného systému pre všetky daňové zákony,
• k zvýšeniu efektívnosti výkonu správy a kontroly daní,
• k zapracovaniu ustanovení upravujúcich podrobne postup daňových orgánov pri vymáhaní daňových nedoplatkov.
Organizačné odporúčania NKÚ SR na základe kontrol
vykonaných v oblasti vymáhania daňových nedoplatkov
prispeli k zavedeniu organizačných opatrení v daňovej
správe SR na zvýšenie efektívnosti exekučného konania
daňových úradov pri vymáhaní daňových nedoplatkov.
Z hľadiska dosiahnutých výsledkov kontrol, ktoré NKÚ
SR vykonal v poslednom období v oblasti verejných príjmov môžem uviesť nasledovné príklady:
Na základe výsledkov kontroly postupu daňových orgánov
pri správe, kontrole a vymáhaní dane z pridanej hodnoty
a plnenia úloh v rámci systému VIES na výmenu informácií medzi členskými krajinami EÚ daňové orgány vykonali predpisy dane v evidencii štátnych príjmov v celkovej
sume 3 399 tis. Sk, pokút v sume 146 tis. Sk a sankčných
úrokov v sume 1 867 tis. Sk. Daňové subjekty z uvedených
predpisov uhradili 1 651 757 Sk.
Príslušné daňové úrady po preverení rozdielov v daňových výkazoch o intrakomunitárnych transakciách, na
ktoré pri výkone kontroly poukázal NKÚ SR, dorubili daňovým subjektom rozdiel dane v celkovej sume 18 958 tis.
Sk, čím sa potvrdili podozrivé obchodné prípady a odhalili
daňové úniky.
Z výsledkov kontroly vyplýva, že významným prínosom
pri identifikácii daňových únikov v rámci krajín Európskej
únie bola medzinárodná výmena informácií o intrakomunitárnych transakciách prostredníctvom systému VIES
(Value Added Tax Information Exchange System – Systém
na výmenu informácií o dani z pridanej hodnoty).
Ďalej NKÚ SR na základe výsledkov vykonanej kontroly poskytovania nepriamej štátnej pomoci formou úľavy na
14

dani z príjmu právnických osôb vo všeobecnosti konštatoval prínos jej poskytovania z hľadiska posilnenia investícií
do slovenskej ekonomiky a vytvárania nových pracovných
miest v príslušných regiónoch Slovenskej republiky, keď
v období rokov 1999 až 2005 vybraní príjemcovia štátnej
pomoci investovali finančné prostriedky celkom v sume
41 158,7 mil. Sk a vytvorili spolu 10 497 nových pracovných miest.
Kontrolou postupu vybraných daňových úradov pri výkone kontroly použitia prostriedkov štátnej pomoci, oprávnenosti vynaložených nákladov a dodržania podmienok
poskytnutia štátnej pomoci bolo zistené, že daňové úrady
v nedostatočnej miere vykonávali predmetnú kontrolu. Vo
väčšine prípadov bola táto kontrola vykonaná prvýkrát až
na základe požiadavky NKÚ SR.
Ďalej bolo kontrolou NKÚ SR zistené, že v prípade kontroly štátnej pomoci sa daňové úrady zameriavali iba na
správnosť plnenia podmienok poskytnutia štátnej pomoci, ale nevykonávali kontrolu dane z príjmov právnických
osôb, ktorá veľmi úzko súvisí s overením správnosti výšky
uplatnenej úľavy na dani.
Pretože daňové príjmy štátneho rozpočtu SR sú každoročne nižšie o sumu poskytnutej nepriamej štátnej pomoci
formou úľavy na dani z príjmov právnických osôb, tzn. o 4
až 6 mld. Sk, je nevyhnutné, aby ich kontrole bola venovaná zodpovedajúca pozornosť.
Preto NKÚ SR na základe výsledkov kontroly odporučil zjednotiť systém kontroly nepriamej štátnej pomoci
poskytnutej formou úľavy na dani z príjmov právnických
osôb, tak aby bola v prvom rade vykonaná kontrola dane
z príjmov právnických osôb, následne priebežná kontrola
použitia prostriedkov, oprávnenosti vynaložených nákladov a dodržania podmienok poskytnutia štátnej pomoci
a na záver komplexná kontrola po ukončení schválenej
doby čerpania štátnej pomoci.

Skúsenosti a odporúčania NKÚ SR
z kontrol vykonaných v územnej
samospráve, so zameraním na
kontrolu majetku a účinnosť
vnútorného kontrolného systému

Novelou ústavy SR vykonanou v roku 2005 a na ňu nadväzujúcou novelizáciou zákona o NKÚ SR v roku 2006
sa výrazne rozšírila vecná a osobná kontrolná pôsobnosť
NKÚ SR vo vzťahu k územnej samospráve.
V súlade s týmito zmenami vykonal NKÚ SR už v II. polroku 2006 kontroly v 43 subjektoch samosprávy a v roku
2007 v 113 subjektoch samosprávy.
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Účelom vykonaných kontrol bolo hlavne:
• zistiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami rozpočtov vo vybraných krajských a okresných mestách
a dodržiavanie povinností vyplývajúcich z hospodárenia
a nakladania s majetkom v okresných a krajských mestách,
• skontrolovať spôsob vyrubovania a vymáhania dane
z nehnuteľností podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a podľa zákona SNR SR č. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov v znení neskorších predpisov,
• zistiť stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami
z rozpočtov obcí a samosprávnych krajov a dodržiavania
povinností vyplývajúcich z hospodárenia a nakladania
s majetkom obcí a samosprávnych krajov.
Hlavné okruhy zistených nedostatkov:
• nedostatky pri zostavení záverečného účtu a jeho schvaľovaní,
• nedostatky vo verejnom obstarávaní,
• nedostatky pri nakladaní s majetkom,
• nedostatky v účtovníctve,
• nedostatky pri vyrubovaní miestnych daní a poplatkov,
• nedostatky v zriaďovacích listinách rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestami, obcami,
• nedostatky vo vnútornom kontrolnom systéme.
1. Nedostatky pri nakladaní s majetkom
Na základe kontrolných zistení a poznatkov NKÚ SR
z doteraz vykonaných kontrol môžeme tento druh nedostatkov rozdeliť do 4 nasledovných skupín:
a) Nedostatky v evidencii majetku
Zákon SNR č. 138/1991 Zb. § 7 ods. 2 písm. d) – orgány
obce a organizácie sú povinné viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.
Kontrolou bolo zistené, že mestá/obce napr.:
• neevidovali v účtovnej evidencii darovaný a obstaraný
majetok, vklady do obchodných spoločností,
• evidovali v účtovnej evidencii predaný majetok,
• nesprávne evidovali majetok, ktorý bol daný do správy
príspevkovej organizácii,
• nezaúčtovali oprávky k vrátenému majetku,
• nesprávne evidovali prenajatý majetok,

• nesprávne evidovali ostatný dlhodobý finančný majetok, ktorý nebol vo vlastníctve miest.
b) Nedostatky v oblasti prevodu majetku
Zákon SNR č. 138/1991 Zb. § 9 ods. 2 – Schváleniu obecným zastupiteľstvo podliehajú vždy
a) zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
to neplatí ak obec je povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu,
b) zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku
nad hodnotu určenú obecným zastupiteľstvom,
c) nakladanie s majetkovými právami v určenej hodnote,
d) aukčný predaj vecí podľa osobitných predpisov,
e) vklady nehnuteľného majetku do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,
f) vklady iného majetku ako majetku uvedeného v písmene e) v hodnote určenej obecným zastupiteľstvom
do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností.
Nedostatky pri prevode majetku boli zistené napr.
v týchto prípadoch:
• predaj obecných pozemkov poslancom obecného zastupiteľstva bez žiadosti a bez preukázania jeho schválenia v obecnom zastupiteľstve,
• predaj nehnuteľného majetku bez schválenia v obecnom zastupiteľstve,
• predaj nehnuteľného majetku v rozpore s podmienkami, stanovenými v zásadách o hospodárení s majetkom.
c) Nedostatky v prevode správy majetku
Zákon SNR č. 138/1991 Zb. § 6 ods. 1 – Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii alebo
príspevkovej organizácii, ktorú zriadila podľa osobitného predpisu. Všetky právne úkony spojené s nakladaním
s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.
Kontrolou bolo zistené, že majetok obce bol zverený
rozpočtovým organizáciám bez vyhotovenia písomnej
zmluvy, čím došlo k porušeniu § 6 ods. 1 citovaného zákona.
d) Nedostatky v prenájme majetku
Kontrolou bolo zistené, že:
• mesto prenajalo pohrebné služby vrátane dlhodobého
hmotného majetku v hodnote 2,7 mil. Sk bezplatne, čo
bolo v rozpore s § 671 ods. 1 Občianskeho zákonníka
č. 40/1964 Zb., resp. § 3 ods. 3 zákona č. 116/1990 Zb.
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o nájme a podnájme nebytových priestorov. Zároveň
nájomca neuskutočňoval zmluvne dohodnuté technické zhodnotenie a opravy prenajatého majetku a
takto získané finančné prostriedky použil na zakúpenie vozidla v hodnote 1,13 mil. Sk, tzn. na zveľadenie
svojho majetku, čím bol porušený § 7 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
• mesto prenajalo nebytové priestory pre neziskovú
organizáciu, pričom uhrádzalo náklady za dodávky
vody, elektrickej energie, tepla a teplej úžitkovej vody
bez schválenia uznesením mestského zastupiteľstva
a zároveň umožnilo nájomcovi dať predmet nájmu
do podnájmu tretím osobám. Celkové náklady za rok
boli vyčíslené vo výške 1,92 mil. Sk, čím mesto konalo nehospodárne, neefektívne a neúčinne a porušilo
podľa § 31 ods. 1 písm. j) cit. zákona porušilo finančnú
disciplínu.
• pri prenájme nebytových priestorov a pozemkov nebola stanovená výška a splatnosť nájomného,
• na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov bol
spolu s nehnuteľnosťou prenechaný nájomcovi do užívania aj areál cintorína s príslušnými pozemkami.

2. Nedostatky vo vnútornom kontrolnom systéme
Kontrola NKÚ SR v subjektoch samosprávy taktiež poukázala na nižšiu účinnosť vnútorných kontrolných systémov, miest a obcí, ktoré vyplývalo najmä z formálneho
vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly,
absencie vnútorných predpisov o vnútornej kontrole a neplnenia si všetkých zákonom stanovených povinností zo
strany kontrolóra obce: nepredloženie plánov kontrol,
stanovísk k návrhu rozpočtu obce, správy o kontrolnej
činnosti, nerešpektovanie pravidiel kontrolnej činnosti
ustanovených v zákone o finančnej kontrole a vnútornom
audite – nedodržanie obsahu a náležitostí správ z následných finančných kontrol, nespracovanie zápisníc, prekročenie rozsahu kompetencií, nepredkladanie výstupných
materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva.
Uvedené nedostatky poukazujú na aktuálnosť novelizácie zákonov súvisiacich s vnútorným kontrolným systémom samosprávy ako aj s postavením a činnosťou kontrolóra, resp. útvarov hlavného kontrolóra.
3. Zhrnutie výsledkov kontroly
• kontrolované subjekty nemali námietky voči pravdivosti a preukázateľnosti kontrolných zistení, štatutárni
zástupcovia miest a obcí prijali celkovo 574 opatrení
na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, z toho
krajské mestá prijali spolu 126 opatrení, okresné mestá
prijali 38 opatrení týkajúcich sa spôsobu vyrubovania
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a vymáhania miestnych daní a 207 opatrení na odstránenie nedostatkov týkajúcich hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom miest a 203
opatrení prijali obce a mestá pri kontrole na základe
podnetov,
• NKÚ SR 3 prípady postúpil orgánom činným v trestnom
konaní,
• zistené nedostatky v hospodárení s finančnými prostriedkami a nakladaní s majetkom miest a obcí poukázali na
nedostatky pri triedení kapitálových a bežných výdavkov, zaúčtovaní obstaraného dlhodobého hmotného
majetku do nákladov bez jeho ďalšej evidencie ako aj iné
nedostatky v dodržiavaní platných postupov účtovania
čo malo za následok, že účtovná závierka v podstatných
skutočnostiach nezobrazovala verne majetkovú a finančnú situáciu miest a obcí,
• nedostatky boli zistené aj v rozpočtovom hospodárení
miest a obcí, ktoré vyplývali z nesprávnych postupov pri
schvaľovaní zmien rozpočtu,
• ďalej boli zistené nedostatky v nakladaní s majetkom
miest a obcí, keď tieto v niektorých prípadoch nekonali v prospech svojho rozvoja a nezabezpečili zveľadenie
majetku, jeho ochranu a zhodnotenie. Podstatnou skutočnosťou bolo, že mestá nezabezpečili správnu a úplnú
evidenciu majetku, čo vyplývalo aj z nedostatočne vykonanej inventarizácie. Niektoré prenájmy nebytových
priestorov boli vykonávané nehospodárne, neefektívne
a v rozpore s platnými legislatívnymi normami,
• ďalej boli zistené nezaúčtované alebo zaúčtované, ale
v nesprávnej sume účtovné prípady týkajúce sa majetku,
ktoré mali za následok vykazovanie nesprávnych zostatkov na účtoch hmotného majetku a tým aj vypracovanie
chybných, nehodnoverných finančných výkazov,
• jedným z najslabších miest v činnosti kontrolovaných
malých obcí a miest na základe podnetov bol vnútorný
kontrolný systém a činnosť hlavného kontrolóra.

Vybavovanie podaní fyzických
a právnických osôb

NKÚ SR v priebehu roka 2006 evidoval 663 podaní fyzických osôb a právnických osôb, z toho 290 podaní (44 %)
poukazovalo na nedostatky v oblastiach patriacich do kontrolnej pôsobnosti NKÚ SR. Ďalších 373 podaní (56 %)
poukazovalo na problémy všeobecného vybavovania sťažností, rozhodnutí súdov a správnych orgánov, páchania
trestnej činnosti, riešenia občianskoprávnych, obchodnoprávnych a pracovnoprávnych sporov, riešenia problematiky nehnuteľností, priznávania dôchodkov a iných
sociálnych dávok, riešenia spotrebiteľských reklamácií
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Záver

NKÚ SR vykonáva kontrolnú činnosť v podmienkach
determinovaných novelou ústavy a na ňu nadväzujúcou
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novelou zákona o NKÚ SR. S týmto zámerom realizoval
úrad viaceré aktivity, ktoré boli orientované hlavne na
skvalitňovanie hospodárenia s verejným majetkom, presadzovaním nezávislého, hospodárneho a účinného spôsobu
výkonu kontroly.
Zovšeobecnené poznatky získané z kontrolnej činnosti
ukázali okrem niektorých pozitívnych tendencií v procese postupného skvalitňovania riadenia verejných financií
aj na viaceré pretrvávajúce nedostatky. Týka sa to najmä
oblasti účtovníctva, rozpočtového hospodárenia, programového rozpočtovania, verejného obstarávania tovarov,
prác a služieb ako aj správy majetku. Výraznejšie sa zatiaľ
nezlepšila úroveň finančnej disciplíny a viaceré nedostatky
pretrvávajú aj v oblasti príjmov verejného rozpočtu. NKÚ
SR taktiež zistil, že niektoré nedostatky a problémy vznikajú aj v dôsledku nejednoznačnosti a nedokonalosti právnych predpisov. Nezlepšilo sa ani fungovanie vnútorného
kontrolného systému vrátane výkonu vnútornej kontrolnej
činnosti.
Na základe kontrolných poznatkov a zistení z kontroly
vo verejnej správe sa dá konštatovať, že kontrolná činnosť
je zabezpečovaná na všetkých stupňoch verejnej správy, ale
s rôznou kvalitou a účinnosťou. Ukazuje sa, že je nedostatočné systémové prepojenie jednotlivých orgánov kontroly, ich koordinácia, ako aj dôsledné vzájomné využívanie
výsledkov kontroly.
V záujme posilnenia vplyvu na riešenie uvedených nedostatkov začal NKÚ SR využívať svoje nové kompetencie
tak, aby účinnejšie napomáhal kontrolovaným subjektom
a príslušným orgánom riešiť zisťované problémy.

18

P r í s t u p k s p r avo d l i vo s t i – Ba r i é ry a v ýc h o d i s k á

Verejná kontrol a verejnej mo ci

Pôsobnosť prokuratúry pri výkone
dozoru nad zachovávaním zákonnosti
orgánmi verejnej správy
JUD r . M á r i a D r e x l e r o v á
prokurátorka Generálnej prokuratúry SR

Vychádzajúc z článku 149 Ústavy Slovenskej republiky
prokuratúra je orgánom ochrany práva. Pôsobnosť prokuratúry vymedzuje § 4 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon
o prokuratúre“, z ktorého vyplýva, že jej činnosť je zameraná nielen na plnenie úloh v trestnoprávnej oblasti, ale plní
úlohy i v netrestnej oblasti. Činnosť prokuratúry v netrestnej oblasti možno členiť na činnosť prokuratúry v občianskosúdnej oblasti a činnosť prokuratúry pri výkone dozoru
nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy.
Vzhľadom na tému tejto konferencie môj príspevok zameriam na činnosť prokuratúry pri výkone dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy.
Na rozdiel od pôsobnosti v občianskosúdnej oblasti, kde
pôsobnosť prokurátora vyplýva z osobitných právnych
predpisov, pôsobnosť prokurátora pri výkone dozoru voči
orgánom verejnej správy upravuje zákon o prokuratúre.
Úvodom si dovolím citát z nálezu Ústavného súdu SR
PL ÚS 17/96 z 4. 3. 1998 k činnosti prokuratúry v súvislosti s výkonom dozoru voči orgánom verejnej správy:
„Ústavný súd vyslovuje názor, že ochrana práv a zákonom
chránených záujmov nie je činnosťou, ktorá by znamenala
nadradenosť prokurátora voči subjektom, o ochranu práv
ktorých ide. Je v záujme právneho štátu, aby jeho orgány
riadne a dôsledne plnili úlohy, ktoré sú im dané. Tam,
kde by štátne orgány svojou činnosťou zasiahli neoprávnene do práv a právom chránených záujmov právnických
osôb a fyzických osôb, štát má povinnosť vytvoriť systém
kontrolných mechanizmov na ich ochranu. Jedným z nich
je prokuratúra. Jej miesto v kontrolnom systéme je nezastupiteľné a má svoje opodstatnenie.“
Predmetom dozoru prokurátora je dodržiavanie zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
orgánmi verejnej správy.
Orgánmi verejnej správy na účely zákona o prokuratúre
sa rozumejú orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, štátne orgány a iné právnické osoby, ktoré osobitný zákon splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného
právneho predpisu, a právnické osoby, ktorým osobitný
zákon zveril rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej sprá-

vy. Dozor nad činnosťou orgánov záujmovej samosprávy
prokurátor nevykonáva, ak osobitný zákon neustanovuje
inak.
Prokurátor preskúmava zákonnosť:
• všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných orgánmi verejnej správy,
• opatrení orgánov verejnej správy - smerníc, uznesení,
úprav, a iných právnych aktov vydaných na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti verejnej správy,
• rozhodnutí vydaných v jednotlivých veciach v oblasti
verejnej správy,
• postupu orgánov verejnej správy pri vydávaní opatrení
a rozhodnutí.
Ďalšími metódami prokurátorského dozoru je vykonávane previerok zachovávania zákonnosti a uplatňovanie poradného hlasu na zasadnutiach orgánov verejnej
správy.
Právnymi prostriedkami, ktorými prokurátor disponuje
pri výkone dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánmi
verejnej správy sú protest prokurátora, upozornenie prokurátora a tiež návrh na začatie konania pred súdom podľa
osobitného zákona (OSP - § 35 ods. 1 písm. b) a c), § 250
zf , piata časť – správne súdnictvo). Právnym prostriedkom
dozoru je aj návrh generálneho prokurátora na začatie konania pred ústavným súdom o súlade právnych predpisov.
Tu je potrebné zdôrazniť, že právnymi prostriedkami –
protestom a upozornením prokurátor nič a nikomu nenariaďuje. Prokurátor navrhuje orgánu verejnej správy, aby
odstránil nezákonnosť právneho aktu resp. nezákonný postup pri vydávaní právneho aktu.
Zákon o prokuratúre upravuje procesný postup pri podaní protestu prokurátora v členení podľa toho proti akému právnemu aktu smeruje (všeobecne záväzný právny
predpis, rozhodnutie, opatrenie) a tiež postup pri podaní
upozornenia prokurátora. Je na orgáne verejnej správy, či
právnemu prostriedku prokurátora vyhovie a zistenú nezákonnosť odstráni.
V prípade neúspešnosti prokurátorskeho opatrenia disponuje prokurátor ďalšími právnymi prostriedkami na odstránenie nezákonného stavu, a to návrhom na súd. Tu je
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potrebné zdôrazniť, že konečné a právne záväzné rozhodnutie patrí nezávislému súdu.
Ak orgán verejnej správy nevyhovie protestu prokurátora podanému proti všeobecne záväznému právnemu
predpisu môže generálny prokurátor podať návrh na začatie konania pred ústavným súdom o súlade právnych
predpisov.
Ak orgán verejnej správy nevyhovie protestu prokurátora proti rozhodnutiu môže prokurátor podať návrh na
začatie konania pred súdom na preskúmanie zákonnosti
rozhodnutia orgánu verejnej správy.
Novelou OSP zákonom č. 273/2007 Z. z. bolo značne
rozšírené oprávnenie prokurátora na podanie návrhu, a to
tým, že bola vypustená objektívna lehota na podanie návrhu. Podľa súčasnej právnej úpravy môže prokurátor podať
návrh na začatie konania pred súdom v každej veci - samozrejme musí ísť o vec patriacu do pôsobnosti správneho
súdnictva – ak orgán verejnej správy nevyhovie protestu
prokurátora. Žaloba sa môže podať do dvoch mesiacov
od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým nebolo vyhovené
protestu.
Ďalším významným rozšírením možnosti prokurátora
domáhať sa odstránenia nezákonného stavu cestou nezávislého súdu je oprávnenie podať návrh na začatie konania, ak ide o nečinnosť orgánu verejnej správy v prípadoch,
v ktorých sa nevyhovelo upozorneniu prokurátora.
Pri dozore prokurátora nad zachovávaním zákonnosti
orgánmi verejnej správy prokurátor chráni verejný záujem.
Jeho dozor je zameraný na ochranu objektívneho práva.
Prokurátor koná z úradnej povinnosti. To znamená, že
koná nielen na základe podnetov, ale i na základe poznatkov získaných previerkovou činnosťou a iných poznatkov.
To znamená, že prokurátor koná nielen v prípade, ak orgán verejnej správy poruší zákon v neprospech účastníka
konania, ale i v prípade, ak poruší zákon v prospech účastníka konania.
Podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktoré
smeruje k tomu, aby prokurátor vykonal opatrenia v rozsahu svojej pôsobnosti, najmä aby podal návrh na začatie
konania pred súdom alebo opravný prostriedok, aby vstúpil do už začatého konania alebo vykonal iné opatrenia na
odstránenie porušenia zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktorých vykonanie je podľa zákona oprávnený, je podnetom. Postup prokurátora pri
vybavovaní podnetov upravuje § 31 až 36 zákona o prokuratúre. Prokurátor je povinný potvrdiť príjem podnetu,
vybaviť ho v zákonnej lehote a o vybavení podnetu upovedomiť podávateľa. Podávateľ má právo, aby zákonnosť
vybavenia jeho podnetu bola preskúmaná nadriadeným
prokurátorom.
Toľko stručne k pôsobnosti prokurátora pri výkone
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dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej
správy. Teraz si dovolím uviesť niekoľko štatistických údajov, ktoré dokumentujú činnosť prokuratúry v tejto oblasti
v roku 2006.
Výkon tohto dozoru prokurátori vykonávajú predovšetkým na základe podnetov fyzických osôb, právnických
osôb, ale aj podnetov, ktoré prokurátorom postupuje verejný ochranca práv podľa § 14 ods. 4 zákona č. 564/2001 Z. z.
o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov.
V roku 2006 bolo prokuratúre doručených 4 024 podnetov.
Z hľadiska predmetu preskúmania zákonnosti možno
konštatovať, že v roku 2006 najviac podnetov smerovalo
na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí v jednotlivých veciach (2 116) a na preskúmanie postupu orgánov verejnej
správy pri vydávaní opatrení a rozhodnutí (1 140). Preskúmania zákonnosti všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných orgánmi verejnej správy (vyhlášky, výnosy,
opatrenia, atď.) sa fyzické alebo právnické osoby domáhali
v 41 podnetoch. V roku 2006 celkom prokuratúry obdržali 112 podnetov na preskúmanie zákonnosti všeobecne
záväzných nariadení obcí alebo miest a 68 podnetov na
preskúmanie zákonnosti všeobecne záväzných právnych
predpisov vydaných orgánmi miestnej štátnej správy.
Podľa špecifikácie predmetu najvyšší počet podnetov bol
v oblasti stavebných vecí (649), v oblasti katastra nehnuteľností (637), v oblasti územnej samosprávy (298) a v oblasti
daní, poplatkov a finančných vecí (261).
Z poznatkov prokuratúry vyplýva, že z roka na rok narastá aj percento dôvodnosti podnetov. Za dôvodný sa
považuje taký podnet, na základe ktorého prokurátor
preskúmaním predmetu podnetu zistil porušenie zákona
a uplatnil niektoré z opatrení (právnych prostriedkov) uvedených v § 21 ods. 2 zákona o prokuratúre. V roku 2006
bolo dôvodných 20,47 % podnetov.
Na základe podnetov prokurátori v roku 2006 podali
celkom 510 protestov a 314 upozornení.
Orgány verejnej správy k 31. 12. 2006 rozhodli o 395 protestoch prokurátora. Z tohto počtu vyhoveli 361 protestom
prokurátora (91,39 %). V 34 prípadoch protestu prokurátora nevyhoveli. Prejednali 284 upozornení prokurátora,
z ktorého počtu vyhoveli 269 upozorneniam prokurátora
(94,71 %). V 15 prípadoch upozorneniam prokurátora nevyhoveli.
Verejný ochranca práv orgánom prokuratúry v roku
2006 postúpil na vybavenie celkom 57 podnetov na preskúmanie postupu a rozhodnutí orgánov verejnej správy.
Na základe týchto podnetov prokurátori podali 4 protesty
prokurátora a 7 upozornení prokurátora.
V roku 2006 vykonali prokurátori 1 264 previerok zachovávania zákonnosti. Na základe poznatkov z previerok
prokurátori podali 338 protestov a 824 upozornení.
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Orgány verejnej správy k 31. 12. 2006 vyhoveli 305 protestom prokurátora (91,71 %) a nevyhoveli 5 protestom
prokurátora. Vyhoveli 730 (99,72 %) upozorneniam prokurátora a len dvom upozorneniam nevyhoveli.
O porušení zákonov a ostatných všeobecne záväzných
právnych predpisov orgánmi verejnej správy sa prokurátor
okrem podnetov a previerok často dozvie aj z iných zdrojov. Ide predovšetkým o poznatky zistené z trestnej oblasti,
občianskosúdnej oblasti, z materiálov orgánov územnej
samosprávy, z tlače, z médií, z materiálov kontrolných, regulačných a inšpekčných orgánov a pod.
V roku 2006 prokurátori zistili celkom 1 082 takýchto
vlastných poznatkov o porušení zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej
správy). Na ich základe v záujme ochrany práv a zákonom
chránených záujmov, podali celkom 212 protestov prokurátora a 240 upozornení prokurátora, z ktorých orgány verejnej správy vyhoveli 178 protestom prokurátora (94,17
%) a nevyhoveli 11 protestom. Vyhoveli 218 upozorneniam prokurátora (98,64 %) a nevyhoveli len trom upozorneniam.
Záverom niekoľko údajov k zákonnosti postupov a rozhodnutí orgánov územnej samosprávy. V roku 2006 bolo
podaných 239 protestov a 645 upozornení prokurátora
proti všeobecne záväzným nariadeniam obcí, z čoho bolo
200 protestom a 582 upozorneniam vyhovené. Proti rozhodnutiam starostov obcí a primátorov miest bolo podaných 188 protestov a 83 upozornení, z čoho bolo vyhovené
183 protestom a 63 upozorneniam.
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Trestné činy verejných činiteľov
JUD r . J á n H r i v n á k
Riaditeľ odboru všeobecnej kriminality Úradu špeciálnej
prokuratúry Generálnej prokuratúry SR

ÚVOD

Týmto príspevkom by som chcel poukázať na jednu z oblastí, ktorou sa zaoberá Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a ktorá sa priamo
aj nepriamo dotýka všetkých občanov štátu, a to trestnou
činnosťou verejných činiteľov. Verejní činitelia pôsobia vo
všetkých sférach spoločnosti a štátu od najodľahlejšej obce
v podobe starostu až po centrálne orgány reprezentované
ministrami.
Občan sa dôvodne dožaduje svojich práv, ktoré uplatňuje u príslušných orgánov a očakáva ich zákonné riešenie
predstaviteľmi verejnej moci – verejnými činiteľmi. Podmienkou efektívneho prístupu občana k spravodlivosti je
vytvorenie vhodného legislatívneho prostredia pre výkon
verejnej moci, ale aj obsadenie miest orgánov verejnej
moci bezúhonnými odborníkmi s predpokladom riadneho, včasného a zákonného výkonu právomoci so zameraním na rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických
a právnických osôb.
Uplynulé obdobie reformovania jednotlivých právnych
odvetví v Slovenskej republike prinieslo štandardnú právnu úpravu riešenia spoločenských procesov, avšak problém naďalej pretrváva u samotných vykonávateľov práva,
u ktorých často dochádza k nedodržiavaniu základných
povinností a nerešpektovaniu vlastných kompetencií, zneužívaniu právomoci smerujúcich až k páchaniu trestnej
činnosti.
V súvislosti s vyvodzovaním trestnej zodpovednosti verejných činiteľov poukážem na používané právne nástroje,
načrtnem ich vzájomné súvislosti a upozorním na problémy v dokazovaní, s ktorými som sa stretol pri vlastnej
aplikačnej praxi.

PRÁVNE NÁSTROJE

Verejným činiteľom v zmysle ustanovenia § 128 ods. 1
Trestného zákona (číslo 300/2005 Z. z.) sa na účely Trestného zákona rozumie: prezident Slovenskej republiky,
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec
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Európskeho parlamentu, člen vlády, sudca Ústavného
súdu Slovenskej republiky, sudca, prokurátor, alebo iná
osoba zastávajúca funkciu v orgáne verejnej moci, príslušník ozbrojených síl, osoba v služobnom pomere, starosta, predseda vyššieho územného celku, poslanec orgánu
územnej samosprávy, štátny zamestnanec, alebo zamestnanec orgánu štátnej správy, územnej samosprávy, alebo
iného štátneho orgánu, osoba ktorá vykonáva pôsobnosť
v rámci právnickej osoby, ktorej zákon zveruje právomoc
rozhodovať v oblasti verejnej správy, notár, súdny exekútor,
člen lesnej stráže, vodnej stráže, rybárskej stráže, poľovníckej stráže, stráže prírody, alebo osoba, ktorá má oprávnenie člena stráže prírody, ak sa podieľa na plnení úloh
spoločnosti a štátu a používa pritom právomoc, ktorá
mu bola v rámci zodpovednosti za plnenie týchto úloh
zverená. Pre trestnú zodpovednosť a ochranu verejného
činiteľa sa podľa jednotlivých ustanovení tohto zákona
vyžaduje, aby trestný čin bol spáchaný v súvislosti s jeho
právomocou a zodpovednosťou. Verejným činiteľom je
aj sudca, alebo úradník medzinárodného súdneho orgánu
uznaného Slovenskou republikou, alebo funkcionár, alebo iný zodpovedný pracovník orgánu činného v trestnom
konaní iného štátu, orgánu Európskej únie, alebo orgánu
vytvoreného spoločne členskými štátmi Európskej únie, ak
na území Slovenskej republiky vykonáva úkony trestného
konania takého štátu, alebo orgánu; pre jeho ochranu sa
podľa ustanovení tohto zákona vyžaduje, aby úkony trestného konania vykonával v súlade s Medzinárodnou zmluvou, alebo so súhlasom orgánov Slovenskej republiky.
Zahraničným verejným činiteľom sa na účely Trestného zákona podľa § 128 odsek 2 rozumie osoba, ktorá zastáva funkciu
a) v zákonodarnom orgáne, súdnom orgáne, alebo v orgáne verejnej správy cudzieho štátu vrátane hlavy štátu,
alebo
b) v právnickej osobe, v ktorej má rozhodujúci vplyv cudzí štát, alebo v medzinárodnej organizácií vytvorenej
štátmi, alebo inými subjektmi medzinárodného práva
verejného,
ak je s výkonom takej funkcie spojená právomoc pri obstarávaní verejných záležitostí a trestný čin bol spáchaný
v súvislosti s touto právomocou.
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Všeobecnými podmienkami uznania osoby za verejného činiteľa na účely Trestného zákona sú:
a) konkrétne postavenie, povolanie, služobný pomer, alebo
určitá funkcia osoby,
b) podieľanie sa na plnení úloh spoločnosti a štátu,
c) používanie zverenej právomoci danej v rámci zodpovednosti za plnenie týchto úloh.
Trestné činy verejných činiteľov sú zaradené v ôsmej
hlave Trestného zákona – trestné činy proti poriadku vo
verejných veciach, v druhom diele – trestné činy verejných činiteľov. V § 326 je obsiahnutý trestný čin zneužívanie právomoci verejného činiteľa a v § 327 je obsiahnutý
trestný čin marenie úlohy verejným činiteľom. U verejných
činiteľov je častý výskyt súbehu trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa s korupčnými trestnými
činmi obsiahnutými v treťom diele – korupcia, ôsmej hlavy Trestného zákona. Ide najmä o trestný čin prijímania
úplatku podľa § 329 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona.
Skutková podstata trestného činu zneužívanie právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 znie:
verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu,
alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech:
a) vykonáva svoju právomoc odporujúcim zákonu
b) prekročí svoju právomoc, alebo
c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci, alebo
z rozhodnutia súdu.
V odseku 2 sa predpokladá, že páchateľ spácha čin uvedený v ods. 1
a) závažnejším spôsobom konania
b) na chránenej osobe
c) z osobitného motívu
V odseku 3 sa predpokladá, že páchateľ spácha čin uvedený v ods. 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť
b) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
c) preto, aby inému zmaril, alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd
V odseku 4 sa predpokladá, že páchateľ spácha čin uvedený v ods. 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám,
alebo smrť viacerých osôb
b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
c) za krízovej situácie

Ide o úmyselný trestný čin a z hľadiska zavinenia úmysel
páchateľa okrem jedného z troch druhov konania zahŕňa
aj úmysel spôsobiť inému škodu, alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech.
Skutková podstata trestného činu marenie úlohy verejným činiteľom podľa § 327 ods. 1 znie:
Verejný činiteľ, ktorý pri výkone svojej právomoci z nedbanlivosti zmarí splnenie dôležitej úlohy.
V odseku 2 znie:
Ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú
škodu, alebo iný obzvlášť závažný následok.
U obidvoch trestných činov je objektom záujem štátu na
riadnom a dôslednom plnení úloh verejných činiteľov a na
ochrane práv a povinností fyzických a právnických osôb.
U trestného činu marenie úlohy verejným činiteľom z hľadiska subjektívnej stránky stačí zavinenie z nedbanlivosti.
Osoba verejného činiteľa ako špeciálny subjekt týchto
trestných činov realizuje právomoc za súčasného splnenia
nasledovných podmienok:
a) musí ísť o rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb
b) oprávnenie rozhodovať musí byť explicitne priznané
Ústavou SR, Ústavným zákonom, alebo zákonom
c) také konanie musí obsahovať prvok moci a prvok rozhodovania.
Práva a povinnosti fyzických a právnických osôb sú dané
Ústavou Slovenskej republiky, tieto sú podrobnejšie upravené zákonmi a na ich podklade ďalšími všeobecnými záväznými právnymi predpismi.
Oprávnenia a povinnosti verejných činiteľov priznávajú
a stanovujú osobitné zákony najmä procesné normy, Občiansky súdny poriadok (č. 99/1963 Zb.), Trestný poriadok
(č. 301/2005 Z. z.), Správny poriadok (č. 71/1967 Zb.), ale aj
ďalšie zákony, ako napríklad o Policajnom zbore (č. 171/1993
Z. z.), o obecnom zriadení (č. 369/1990 Zb.), stavebný zákon (č. 50/1976 Zb.), o štátnej službe (č.312/2001 Z. z.),
o štátnej službe colníkov (č. 200/1998 Zb.), o štátnej službe príslušníkov PZ, Slovenskej informačnej služby, Zboru
väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície (č. 73/1998
Z. z.), osudcoch a prísediacich (č. 385/2000 Z. z.), o prokuratúre (č. 153/2001 Z. z.) a ďalšie. Výnimočne oprávnenia
stanovuje priamo Ústava Slovenskej republiky napríklad
v článku 102 určuje oprávnenia prezidenta republiky.
Právomoc verejného činiteľa znamená, že je oprávnený
konať o právach a povinnostiach iných a toto jeho konanie
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je vynútiteľné donucovacou mocou štátu. Formálny alebo
neformálny právny úkon je jednostranným právnym úkonom nezávislým na vôli subjektu voči ktorému smeruje,
alebo ktorého sa týka a verejný činiteľ je v rozhodovaní limitovaný platnou právnou úpravou. Verejný činiteľ môže
rozhodovať vo forme individuálnych právnych aktov ako
napríklad vydávanie rozsudku, uznesenia, alebo iného
rozhodnutia, ďalej vo forme rozhodnutí zasahujúcich do
osobnej slobody ako napríklad predvedenie alebo zaistenie a aplikuje zákonom uložené postupy ako napríklad
rozhodovať v zákonom stanovenej lehote, resp. povinnosť
zakročiť ak je páchaný trestný čin, alebo priestupok.
Do kategórie verejného činiteľa sa zaraďuje široké spektrum osôb, ktoré majú konkrétne postavenie, povolanie,
služobný pomer, alebo funkciu a na jednotlivé povolania,
postavenia, služobné pomery a funkcie zákony určujú kvalifikačné podmienky vzdelania a praxe a kvalifikačné skúšky. Týmto postupom sa dosahuje odbornosť a profesionalita verejných činiteľov.
Podmienkou výkonu štátnej služby je aj zloženie sľubu
podľa § 18 zákona číslo 312/2001 Z. z. nasledovného znenia:
„Sľubujem na svoju česť vernosť Slovenskej republike.
Pri vykonávaní štátnej služby budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy, Etický kódex štátneho zamestnanca a služobné predpisy a v súlade s nimi sa
budem riadiť pokynmi predstavených. Svoje povinnosti
budem vykonávať riadne, čestne, svedomite a nestranne.“
Obdobne podmienkou výkonu štátnej služby príslušníka
Policajného zboru je služobná prísaha podľa § 17 zákona
číslo 73/1998 Z. z. Predpokladom vymenovania do funkcie prokurátora je zloženie sľubu podľa § 8 ods. 3 zákona
číslo 154/2001 Z. z.. Rovnako sudca podľa § 10 zákona číslo 385/2000 Z. z. po svojom vymenovaní skladá Ústavou
Slovenskej republiky predpísaný sľub do rúk prezidenta
a potvrdzuje ho svojím podpisom.
Sľub, resp. služobná prísaha je univerzálnym pravidlom
správania sa verejného činiteľa. Jednotlivé zákony špecifikujú následne konkrétne povinnosti pre výkon jednotlivých funkcií, povolaní a služobných pomerov. Pre názornosť je potrebné uviesť, že štátny zamestnanec podľa
§ 53 zákona číslo 312/2001 Z. z. je povinný okrem iného
plniť služobné úlohy osobne, zodpovedne, riadne a včas,
vykonávať štátnu službu nestranne a politicky neutrálne
a zdržať sa pri výkone štátnej služby všetkého, čo by mohlo
ohroziť dôveru nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania, správať sa slušne k predstaveným, k ostatným
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štátnym zamestnancom a zamestnancom služobného úradu a v služobnom styku s fyzickými osobami a právnickými osobami. Ďalej štátny zamestnanec nesmie vykonávať
činnosť v súvislosti s vykonávaním štátnej služby prijímať
dary, alebo iné výhody od fyzickej osoby, alebo právnickej
osoby s výnimkou darov, alebo iných výhod poskytovaných služobným úradom. Obdobné povinnosti sú určené
pre policajtov v § 48 zákona číslo 73/1998 Z. z. Základné
povinnosti sudcu sú určené v § 30 zákona číslo 385/2000
Z. z. a základné povinnosti prokurátora sú určené v § 26
zákona číslo 154/2001 Z. z.
Rozsahom povinností sa hľadá rovnováha s rozsahom
právomocí a ak by pri ideálnej predstave verejní činitelia
dodržiavali všetky stanovené povinnosti, pravdepodobne
by nedochádzalo k žiadnym prekážkam, resp. bariéram pre
občana v prístupe k spravodlivosti a pravdepodobne by nedochádzalo ani k páchaniu trestnej činnosti verejnými činiteľmi. Prax je v tomto ohľade odlišná, a to vzhľadom na rôznorodosť profilácie osôb obsadzujúcich pozície verejných
činiteľov, pričom až paradoxne vyznieva konštatovanie,
že verejným činiteľom môže byť osoba s rôznym stupňom
vzdelania a právneho vedomia, pričom najrizikovejšou skupinou sú volení funkcionári. Na pozíciu starostu obce môže
byť zvolená osoba aj so základným vzdelaním, čo môže byť
prekážkou riadneho výkonu zastávanej funkcie.

UPLATŇOVANÉ POSTUPY

Pri posudzovaní trestnej činnosti verejných činiteľov
je nevyhnutné, aby orgán činný v trestnom konaní popísal konanie, ktorým sa verejný činiteľ dostal do rozporu
so svojou právomocou, a to jednou z foriem uvedených v
§ 326 odsek 1 Trestného zákona. V zásade platí, že ustanovenia písmena a), písmena b), písmena c) § 326 odsek
1 Trestného zákona sa navzájom vylučujú. To neplatí iba
v tom prípade, ak skutok tvoria dva alebo viaceré útoky
pokračovacieho trestného činu. Skutková podstata trestného činu zneužívanie právomoci verejného činiteľa je
akýmsi rámcom na implementáciu jedného, alebo dvoch
špeciálnych zákonov. Právomoc je daná zákonom a pri
tvorbe skutkovej vety je potrebné presne špecifikovať znenie konkrétnych ustanovení zákona, ktoré verejný činiteľ
porušil tým, že vykonával svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, alebo tieto právomoci prekročil, alebo
nesplnil povinnosti z týchto právomocí, alebo z rozhodnutia súdu. Taktiež je potrebné v skutku špecifikovať úmysel
smerujúci k spôsobeniu škody inému, alebo zadovážiť sebe
alebo inému neoprávnený prospech.
Pokiaľ sa presne nešpecifikujú v skutku esenciálne znaky
aj s poukazom na špeciálne zákony, je len slabá šanca na
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úspešné trestné stíhanie verejného činiteľa a jeho odsúdenie. Ak sa podcenia tieto okolnosti zo strany orgánov činných v trestnom konaní, vytvorí sa predpoklad pre ďalšie
pôsobenie závadového verejného činiteľa na svojej pozícii
a deformovaným prístupom k výkonu svojej právomoci,
bude naďalej vytvárať prekážku pre občana v jeho prístupe
k spravodlivosti.
Štatistické údaje uvádzajú, že zhruba len jedna tretina
stíhaných a zažalovaných páchateľov – verejných činiteľov
je právoplatne odsúdená. Tento nežiaduci dôsledok je odrazom zložitosti odhaľovania a dokazovania tejto trestnej
činnosti a zložitosti právneho posúdenia konania verejného činiteľa. Často sa stáva, že verejný činiteľ sa odvoláva
na kolektívne rozhodnutie napríklad poslancov mestského
zastupiteľstva, kde vzniká problém s takzvanou kolektívnou zodpovednosťou. V inom prípade je problém pri vydaní chybného individuálneho právneho aktu s preukazovaním úmyslu, resp. škody, alebo iného neoprávneného
prospechu. Trestná činnosť je preukazovaná listinnými
dôkazmi, ale aj výpoveďami svedkov, ktorí sú často v postavení podriadených k stíhanému verejnému činiteľovi
a títo majú problém pri usvedčovaní prelomiť bariéru strachu o svoju ďalšiu pracovnú existenciu.

KAZUISTIKA

Nasledujúcou analýzou vybraných konkrétnych trestných vecí chcem poukázať na problémy a nedostatky súvisiace s trestným stíhaním verejných činiteľov. Vzhľadom
na pôsobnosť Špeciálneho súdu, resp. Úradu špeciálnej
prokuratúry v načrtnutých kauzách sa spája zneužívanie
právomoci verejného činiteľa s korupciou.
1) Obžalovaný Ing. Igor H. príslušník Krajského riaditeľstva Policajného zboru Ž. od začiatku mesiaca október
2004 pri výkone služobnej činnosti na KR PZ Ž. v jemu
pridelenej veci podozrivého Jozefa Michaľanského a poškodeného Jozefa Smutného v úmysle zadovážiť sebe neoprávnený prospech v rozpore so svojimi povinnosťami
radil podozrivému ako by sa dala vec ukončiť bez následného vyšetrovania a v tejto súvislosti si dal sľúbiť úplatok
vo výške 50.000,- Sk za to, že vec predčasne ukončí v prospech Jozefa Michaľanského a dňa 2. decembra 2004 vyvolal Jozefa Michaľanského na osobné stretnutie do Pizzerie
v Ž. a počas tohto stretnutia v čase o 17.15 h požadovaný
úplatok vo výške 60.000,-Sk prevzal a následne bol zadržaný políciou. Tento skutok bol prokurátorom v obžalobe
kvalifikovaný ako trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a), písm. c) Trestného zákona účinného do 31. 12. 2005 v jednočinnom súbe-

hu s trestným činom prijímania úplatku a inej nenáležitej
výhody podľa § 160a ods. 1, ods. 2 Trestného zákona účinného do 31. 12. 2005.
Operatívnou činnosťou polície bolo zistené, že Ing. Igor
H. ako príslušník Policajného zboru mal sklony k riešeniu
pracovných povinností v prospech podozrivých osôb, čo
bolo v rozpore s jeho pracovnými povinnosťami, pretože
jeho povinnosťou bolo po prevzatí podnetu sústrediť dôkazy k tomu, aby následne vyšetrovateľ mohol podozrivú
osobu stíhať za konkrétny trestný čin. Tieto služby mal poskytovať za úplatok, čomu zodpovedal spôsob jeho života
hodnotený ako nadštandard. Vzhľadom na to, že nebolo
možné výsluchmi svedkov usvedčiť páchateľa z takejto
trestnej činnosti, pretože to, čo robil vyhovovalo obidvom
stranám a svedok zo závadového prostredia pokiaľ by
svedčil proti policajtovi nedosiahol by benefit od policajta
vo forme nezačatia trestného stíhania v jeho vlastnej trestnej veci. Taktiež z týchto závadových osôb nebolo možné
získať nikoho na spoluprácu v dokazovaní formou agenta.
Vzhľadom na akútnosť riešenia problému verejného činiteľa, ktorý dlhší čas polícií a štátu škodil, bola vytvorená
legenda o novej trestnej veci s podozrivým z podvodu Jozefom Michaľanským a poškodeným z podvodu Jozefom
Smutným. Obidve osoby vystupovali na základe príkazu
sudcu pod legendou ako policajní agenti a keď sa vec dostala na riešenie Ing. Igorovi H. postupoval očakávaným spôsobom v rozpore so svojimi povinnosťami a naplnil skutok
tak, ako bol uvedený v obžalobe. Obvinený tým, že túto
informáciu operatívne nerozpracoval, nezadovažoval k nej
dôkazy, porušil interný predpis, a to Nariadenie ministra
vnútra Slovenskej republiky číslo 23 z 15. júna 2000, viaceré ustanovenia zákona číslo 73/1998 Z. z., ako aj zákona
číslo 171/1993 Z. z. Po prevzatí úplatku bol zadržaný a následne vzatý do väzby a vyšetrovanie prebiehalo väzobne.
Špeciálny súd na hlavnom pojednávaní vec prejednal a dospel k rozhodnutiu, že obžalovaného Ing. Igora H. podľa §
226 písm. b) Trestného poriadku účinného do 31. 12. 2005
spod obžaloby oslobodil, pretože žalovaný skutok nie je
trestným činom. V odôvodnení súd argumentoval tým, že
práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, o ktorých mal obžalovaný konať a rozhodovať v procese operatívneho rozpracovania neexistovali, pretože práva a povinnosti osôb s nepravými menami Jozef Smutný a Jozef
Michaľanský boli štátom vyfabulované. Obžalovaný ako
vyprovokovaná osoba, teda konal v omyle a z hľadiska práva išlo o omyl skutkový, pozitívny, o podmienkach trestnej
zodpovednosti na strane páchateľa. Mylne totiž obžalovaný predpokladal existenciu faktickej okolnosti podmieňujúcej jeho trestnosť, pričom takáto okolnosť neexistovala.
Súd toto konanie považoval za nespôsobilý pokus, ktorý
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vylučuje uplatnenie trestnej zodpovednosti páchateľa za
dokonaný trestný čin, ku ktorému konanie smerovalo.
Obžalovaný nenaplnil zákonné znaky skutkovej podstaty
trestného činu, pretože vzhľadom na neprípustný zásah
štátu do deja, nastal skutkový omyl, ktorý má za následok
nedostatok požadovaného stupňa spoločenskej nebezpečnosti.
V danej veci aj keď išlo o experiment v dokazovaní, bolo
preukázané, že verejný činiteľ potvrdil pravosť skôr získaných operatívnych poznatkov o profile svojej osoby so
sklonmi ku korupcii, nestál na strane zákona pri riešení
iného druhu kriminality, pôsobil kontraproduktívne vo
vzťahu k štátu a nesplnil si oznamovaciu povinnosť o korupčnom trestnom čine. Je na mieste otázka, že či naozaj
neexistuje spôsob ako zastaviť verejného činiteľa v zneužívaní právomoci a vo vytváraní bariér prístupu k spravodlivosti.
2) Obžalovaný JUDr. Samuel L. vo funkcii primátora
mesta V. M. v rozpore so svojimi povinnosťami a proti záujmom mesta potom, čo mesto V. M. dňa 2. 2. 2005 vydalo
stanovisko s výhradami voči nájomnej zmluve medzi mestom a spoločnosťou A. s.r.o. zo dňa 30.6.2003, ktoré bolo
doručené konateľovi tejto spoločnosti Štefanovi B. v presne nezistený deň sa stretli v kancelárii primátora mesta za
účelom konzultácie vzniknutej situácie, kedy konateľa spoločnosti ubezpečoval, že všetko sa dá vyriešiť a prisľúbil,
že sa pokúsi ovplyvniť mestské zastupiteľstvo, aby nájomná
zmluva nebola vypovedaná, za čo ako protihodnotu žiadal
prevod pozemkov na svoju osobu, resp. finančnú protihodnotu pozemkov, ako úplatok a dňa 30. 3. 2005 v reštaurácii
v Z. O. prevzal 300.000,- Sk. Prokurátor v obžalobe kvalifikoval toto konanie ako trestný čin zneužívania právomoci
verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a) Trestného
zákona účinného do 31.12.2005 v jednočinnom súbehu
s trestným činom prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody podľa § 160a ods. 1, ods. 2 Trestného zákona účinného do 31. 12. 2005. Špeciálny súd vydal rozsudok, ktorým
uznal obžalovaného JUDr. Samuela L. vinným z trestného
činu prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody podľa §
160a ods. 1 Trestného zákona účinného do 31. 12. 2005.
Zmenu kvalifikácie oproti obžalobe súd odôvodnil tým, že
neuznal trestný čin zneužívanie právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, pretože
nebolo preukázané, akú konkrétnu právomoc primátor pri
páchaní skutku vykonával a ako mala odporovať a ktorému zákonu. Prokurátor pri podávaní obžaloby vychádzal
z logického predpokladu, že keď obžalovaný konateľa spoločnosti ubezpečoval, že všetko sa dá vyriešiť a pokúsi sa
ovplyvniť poslancov mestského zastupiteľstva a nekonkretizoval mu, akým spôsobom, že využije osobný vplyv na
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poslancov a zákonné možnosti súvisiace s určením termínu zasadnutia mestského zastupiteľstva, s určením programu zasadnutia, eventuálne s možnosťou pozastavenia
výkonu uznesenia mestského zastupiteľstva. Vzhľadom
na to, že neexistoval dôkaz, ktorý by potvrdzoval, že by sa
primátor takto doslovne vyjadril, súd vyhodnotil situáciu
so záverom, že nekonal ako verejný činiteľ. Zložitosť právneho posúdenia neumožnila uznať vinu podľa obžaloby
a aj keď prevzal úplatok za protislužbu súvisiacu s agendou mestského úradu na čele ktorého je primátor, úplatok
prevzal v pracovnom čase a na miesto prevzatia úplatku
sa presunul služobným motorovým vozidlom, nekonal ako
verejný činiteľ. Je potrebné poznamenať, že aj keď páchateľ
vykonával spoločensky významnú funkciu voleného funkcionára, uprednostnil individuálny záujem pred záujmom
mesta, čím potvrdil predpoklad, že takýto vykonávateľ
verejnej moci je bariérou v prístupe k spravodlivosti pre
občana. Paradoxne vyznieva konštatovanie, že v priebehu
súdneho procesu sa uskutočnili komunálne voľby, v ktorých bol opätovne občanmi mesta zvolený za primátora.
Po právoplatnosti rozsudku a nástupe do výkonu trestu
odňatia slobody sa opäť konala voľba primátora.
3) Obžalovaný Mgr. Eduard S. vo funkcii riaditeľa Úradu práce sociálnych vecí a rodiny P. dňa 7. 2. 2005 a opakovane dňa 8. 2. 2005 v budove ÚPSVaR P. požadoval od
podriadenej JUDr. Ľudmily S. a podriadenej Mgr. Márie
J. bližšie nešpecifikovaný úplatok za to, že vo svojej právomoci zariadi, aby ich úseky v rámci novej organizačnej
štruktúry zostali zachované a aby mohli zotrvať vo svojich
funkciách a následne dňa 14. 2. 2005 vo svojej kancelárii
uviedol Mgr. Márii J., že za to mu majú odovzdať každá
úplatok vo výške 15.000,- Sk a dňa 7. 9. 2005 o 14.00 h
vo svojej kancelárií úplatok vo výške 15.000,- Sk od JUDr.
Ľudmily S. prevzal.
Obžalovaný ďalej tým, že najmenej v troch prípadoch
vo funkcii riaditeľa ÚPSVaR P. v období od 31. 7. 2004
do 31. 1.2 005 schválil podriadenej Ing. Márie H. odmenu 20.000,- Sk a následne tieto finančné prostriedky po
odpočítaní dane a odvodov od Ing. H. vyžiadal a použil
pre vlastnú potrebu, od Ing. Félixa P. po pridelení odmien
vo výške 68.000,- Sk taktiež si od neho vyžiadal tieto odmeny a použil ich pre vlastnú potrebu a rovnako si vyžiadal pridelené odmeny od Danky R. vo výške 45.000,- Sk,
ktoré použil pre vlastnú potrebu, čím porušil ustanovenia
§ 18, § 53 a § 58 zákona číslo 312/2001 Z. z. o štátnej službe. Prokurátor v obžalobe kvalifikoval tieto konania ako
trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody
podľa § 160a ods. 1, ods. 2 Trestného zákona účinného do
31. 12. 2005 v jednočinnom súbehu s trestným činom zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1
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písm. a) Trestného zákona účinného do 31.12.2005 a tiež
ako pokračujúci trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a) Trestného zákona
účinného do 31. 12. 2005.
Po vykonaní hlavného pojednávania a vzhľadom na
čiastočnú zmenu dôkaznej situácie súd uznal obžalovaného Mgr. Eduarda S. za vinného z pokusu trestného činu
podvodu podľa § 8 ods. 1 Trestného zákona k § 250 ods. 1
Trestného zákona účinného do 31. 12. 2005, pretože sa preukázalo, že predpokladané štrukturálne zmeny len predstieral, aby vylákal od podriadených požadované peniaze.
V ostatnej časti súd rozhodol podľa obžaloby a uznal ho
vinným za pokračujúci trestný čin zneužívania právomoci
verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a) Trestného zákona účinného do 31. 12. 2005. Bolo preukázané, že obžalovaný mal postavenie verejného činiteľa, používal právomoc a zodpovednosť vymedzenú zákonom číslo 312/2001
Z. z., porušil ustanovenie o sľube štátneho zamestnanca
a povinnosti štátneho zamestnanca najmä v tom, že bol
povinný vykonávať štátnu službu nestranne a politicky
neutrálne a zdržať sa pri výkone štátnej služby všetkého,
čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť
konania a rozhodovania. Taktiež porušil povinnosti predstaveného, ktorý je povinný riadiť a kontrolovať vykonávanie štátnej služby podriadenými štátnymi zamestnancami
a utvárať podmienky pre riadne vykonávanie štátnej služby štátnymi zamestnancami. Postupom orgánov činných
v trestnom konaní, statočnosťou a odvahou samotných
svedkov a rozhodovacou činnosťou súdu sa podarilo eliminovať z prostredia štátnej moci subjekt, ktorý výrazne
zneužíval právomoci verejného činiteľa a vytváral bariéry
pre občana pri dosahovaní spravodlivosti.
4) Obžalovaní Michal S. a Ľuboš M. v služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru dňa 10. 2. 2004 v čase
medzi 17.30 – 18.00 h v B. na Gagarinovej ulici počas výkonu služby hliadky PZ zastavili osobné motorové vozidlo
zn. Opel Astra, ktorého vodičom bol Marek J. a od tohto
žiadali a prijali úplatok 500,- Sk za zdržanie sa prejednania
priestupku, ktorého sa dopustil, pričom konali v rozpore
so svojimi povinnosťami a porušili osobitnú povinnosť,
ktorá im vyplýva z § 9 ods. 1 zákona číslo 171/1993 Z. z. a §
48 ods. 3 písm. a), g), h) zákona číslo 73/1998 Z. z. Prokurátor v obžalobe kvalifikoval toto konanie ako trestný čin
prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody podľa § 160a
ods. 1, ods. 2 Trestného zákona účinného do 31. 12. 2005
v jednočinnom súbehu s trestným činom zneužívania
právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a)
Trestného zákona účinného do 31. 12. 2005.
Na hlavnom pojednávaní boli uznaní vinní podľa obžaloby a pozoruhodné na celej veci bolo to, že v prípravnom

konaní bolo vykonané len tzv. historické dokazovanie bez
prvkov proaktívneho dokazovania a proti dvom predstaviteľom štátnej moci stál jeden priamy svedok, univerzitný
študent, ktorý preukázal svojim postojom vysoký stupeň
právneho vedomia a občianskej statočnosti. Odsúdením
dvoch vykonávateľov štátnej moci štát čiastočne odstránil
bariéru, ktorú vytvárali občanovi v jeho prístupe k spravodlivosti.
5) Obžalovaný Ján Š. v služobnom pomere príslušníka
Policajného zboru Úradu justičnej a kriminálnej polície B.
I dňa 25. 1. 2004 o 19.45 h v budove OR PZ B. prevzal
od Romana Š. úplatok 5000,- Sk za to, že zadokumentuje
fingovanú krádež osobného motorového vozidla VW Golf
a následne v rozpore s ustanovením § 2 ods. 1 písm. b) zákona číslo 171/1993 Z. z. takto konal, čím zároveň porušil
povinnosti, ktoré mu vyplývali z § 48 ods. 3 písm. a), g),
h) zákona č. 73/1998 Z. z. Ďalej dňa 29. 10. 2003 o 15.30 h
v reštaurácii Maňana v B. navrhol nstržm. Kateřine K., príslušníčke PZ z Obvodného oddelenia PZ S. M., aby pri vyšetrovaní trestnej veci trestného činu podvodu, roztrhala
zápisnicu o výsluchu svedka a túto nahradila novou výpoveďou priaznivou vo vzťahu k obvinenému a následne, aby
predmetný prípad ukončila s návrhom na zastavenie trestného stíhania a povedal jej, že ak tak urobí, že „dedič bude
štedrý“. Prokurátor v obžalobe kvalifikoval toto konanie
ako trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa
podľa § 158 ods. 1 písm. a) Trestného zákona účinného
do 31. 12. 2005 v jednočinnom súbehu s trestným činom
prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody podľa § 160a
ods. 1, ods. 2 Trestného zákona účinného do 31. 12. 2005 a
trestný čin podplácania podľa § 161a ods. 1, ods. 2 Trestného zákona účinného do 31. 12. 2005.
Na hlavnom pojednávaní bol obžalovaný uznaný vinný z trestnej činnosti podľa obžaloby a exkluzivitou tohto
rozsudku bol asperovaný úhrnný trest odňatia slobody
v trvaní sedem rokov so súčasným uložením trestu zákazu
činnosti spojenej s výkonom právomoci verejného činiteľa
na deväť rokov. Týmto rozsudkom sa na dostatočne dlhú
dobu zabezpečila eliminácia páchateľa, vykonávateľa štátnej moci z prostredia, kde svojou činnosťou kontraproduktívne pôsobil vo vzťahu k plneniu funkcií štátu a vytváral
bariéry občanovi v prístupe k spravodlivosti.

ZÁVER

Trestné činy verejných činiteľov sú závažnejšou kriminalitou v porovnaní s kriminalitou bežných občanov, pretože sa jedná o kvalifikovaného páchateľa, ktorý zneužíva
právomoci slúžiace na plnenie úloh štátu a spoločnosti.
Táto trestná činnosť je častokrát páchaná skrytou formou
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a sofistikovanými spôsobmi. Dokazovanie tejto trestnej
činnosti je zložité, so slabým odhodlaním orgánov činných
v trestnom konaní tieto javy postihovať.
Predchádzajúcim popisom procesu stíhania trestných
činov verejných činiteľov boli načrtnuté vyskytujúce sa
problémy, ktoré sa odrážajú v nízkom percente odsúdených osôb. Cieľom je zvýšiť trestný postih verejných činiteľov zneužívajúcich svoje právomoci a tým posilniť účinky
generálnej prevencie.
Nie je jednoduché presne identifikovať a popísať príčiny,
ktoré spôsobujú prekážky v trestno-právnom postihu verejných činiteľov za ich nezákonné postupy. Jednou z príčin
môže byť prílišná byrokracia trestného procesu, inou príčinou môže byť tvorba zložitých skutkových viet, ale aj zdĺhavosť konania a s tým súvisiace zoslabovanie vytrvalosti
svedkov a ich znechucovanie v usvedčovaní páchateľov.
Ako príklad možno popísať proces narábania s trestným
oznámením. Podnety na trestné stíhanie môžu pochádzať
od občanov, resp. mediálnych zdrojov a tieto sa v súlade
s Trestným poriadkom zvyčajne dopĺňajú o písomné podklady. Pokiaľ bolo spomínané, že verejný činiteľ je tzv. kvalifikovaným páchateľom, ktorý súčasne s páchaním trestnej
činnosti zahladzuje stopy s cieľom, aby sa trestná činnosť
neodhalila a nepreukázala, tak pri následnom dopĺňaní
trestného oznámenia pri tzv. prezumpcii dôveryhodnosti
verejného činiteľa sa len málokedy prisvedčí oznamovateľovi, pretože nemá iný dôkaz, ako len vlastné tvrdenie
a podnet sa odmietne.
Podnet na trestné stíhanie verejného činiteľa môže
pochádzať aj z výkonu kontrolnej činnosti kontrolnými
orgánmi, alebo z kontrolnej činnosti priameho nadriadeného, pričom je zaznamenaná tendencia zo strany nadriadených bagatelizovať závažnosť nezákonného postupu
verejného činiteľa až do tej miery, až sa jeho konanie neposudzuje ako trestný čin, ale len disciplinárne previnenie.
Tento postup sa najčastejšie uplatňuje u prečinu marenia
úlohy verejným činiteľom podľa § 327 Trestného zákona,
pretože skutková podstata tohto prečinu je formulovaná
pomerne voľnými kritériami.
Príkladom oficiálneho nestíhania takéhoto skutku je
chybný postup sudcu Okresného súdu v Trenčíne, ktorý
spôsobil nezákonný výkon trestu odsúdeného za vlámania, pričom odsúdený zotrval vo väznici o dva mesiace
dlhšie ako mu bol určený trest. Nadriadená predsedníčka
okresného súdu riešila zodpovednosť sudcu vo svojej právomoci s odôvodnením, že sudca oľutoval toto pochybenie
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a jedná sa o začínajúceho sudcu. Správnym postupom by
bolo posúdiť toto konanie ako prečin marenia úlohy verejným činiteľom, pretože včasné neprepustenie odsúdeného
z výkonu trestu odňatia slobody je zmarením splnenia dôležitej úlohy verejným činiteľom.
Myšlienkový proces nadriadeného, ktorý má rozhodovať o zistených pochybeniach sudcu, prokurátora, štátneho zamestnanca ako verejného činiteľa, zahŕňa okolnosť,
akým spôsobom a v akom rozsahu takéhoto podriadeného postihnúť, pretože v iných veciach si svoje povinnosti
plní na požadovanej úrovni a k jeho pochybeniu mohlo
prísť aj preto, že príslušná inštitúcia je personálne poddimenzovaná, prípadne bola zanedbaná vnútorná kontrolná činnosť, za čo je priamo zodpovedný príslušný vedúci,
alebo predstavený. Z tohto dôvodu je hľadaný kompromis
pri uplatňovaní zodpovednosti a v rozhodovaní prevláda
subjektívny faktor. V súčasnosti neexistuje spôsob ako túto
činnosť viac objektivizovať.

NAVRHOVANÉ VÝCHODISKÁ

Vzhľadom na právnu zložitosť popisu právomoci a popisu povinností verejného činiteľa dochádza k tomu, že verejný činiteľ sa pri spoločensky závadovom konaní vymkne
spod trestnoprávnej zodpovednosti. Pre takúto alternatívu by bolo vhodné zamyslieť sa nad zmenou pojmu napr.
úradná osoba a jej trestnoprávnou zodpovednosťou tak,
ako sa to pripravuje v právnej úprave Českej republiky.
Do budúcna by bolo vhodné uvažovať aj o možnosti
prelomenia bariéry spočívajúcej v neprípustnosti uplatňovania kolektívnej zodpovednosti, za ktorou sa skrývajú
vadné rozhodnutia kolektívnych orgánov. Spôsobom riešenia by bolo individuálne trestné stíhanie všetkých členov
kolektívneho orgánu, ktorí hlasovali za rozhodnutie odporujúce právu.
Viaceré trestné činy verejných činiteľov sa v súčasnosti
darí odhaľovať a preukazovať v súvislosti s podozrením zo
spáchania korupčných deliktov, pretože vytvárajú jednočinný súbeh. Na vyšetrovanie korupcie sa špecializujú policajné jednotky a používajú špecifické dôkazné prostriedky, ktoré už v prípravnom konaní stabilizujú dôkaznú
situáciu. Platná právna úprava trestného procesu je v tomto smere prijateľná a súčasná snaha o zmenu Trestného
poriadku je z pohľadu orgánov činných v trestnom konaní
nepotrebná.
Vo vzťahu k trestu zákazu činnosti spojenej s výkonom
právomoci verejného činiteľa je potrebné poznamenať, že
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by stálo za úvahu vytvoriť možnosť uloženia až doživotného trestu zákazu činnosti. Pripomínam, že verejný činiteľ je špeciálny subjekt páchania trestnej činnosti a ak
raz zneužije právomoc verejného činiteľa v podobe spáchania trestného činu, eventuálne spácha takýto trestný
čin v kombinácii s korupciou, nemôže mať druhú šancu
a tento druh trestu nemôže mať výchovný účinok, ale jednoznačne represívny.
Taktiež by bolo vhodné zvýšiť význam sľubu a služobnej
prísahy verejného činiteľa, ako aj význam etických kódexov
až do tej miery, že pri zlyhaní verejného činiteľa pri teste
integrity, napríklad, že neodolá ponuke úplatku a korupciu
neohlási, by sa vytvorila možnosť na jeho prepustenie zo
služobného pomeru aj mimo procesu trestného stíhania.
Pre zvýšenie úspešnosti trestného konania by bolo vhodné finančne kvantifikovať náklady spojené s vykonaním
jednotlivých procesných úkonov, ako aj náklady celého
vyšetrovania tak, ako je to napríklad riešené v USA a pri
vnímaní skutočných finančných nákladov na vyšetrovanie
by sa pravdepodobne zvýšila aj zodpovednosť osôb za dosiahnutý výsledok.
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Česká právní úprava vybraných institutů veřejné
kontroly moci - veřejná kontrola orgánů územních
samospráv v oblasti nakládání s jejich majetkem
Martin Lachman
Tr a n s p a r e n c y I nt e r n at i o n a l Č e s k á r e p u b l i k a

V rámci mého příspěvku bych se chtěl zaměřit především
na ty oblasti veřejné kontroly moci, se kterými se v rámci
své činnosti Transparency International – Česká republika nejčastěji setkává a kde tedy (snad) může poskytnout
nějakou přidanou hodnotu. Jde zejména o problematiku
dispozic s majetkem územních samosprávných celků, tedy
oblast, kde stávající právní úprava nenabízí příliš mnoho
nástrojů, které by umožňovaly efektivní veřejnou kontrolu.
Chtěl bych se tedy dále pokusit pojmenovat tyto problematické aspekty a nastínit možné způsoby jejich řešení.
Pokud se tedy primárně zaměřím na problematiku dispozic s majetkem územních samospráv, mám za účelné
alespoň okrajově přiblížit fundamentální zásady organizace územní samosprávy v ČR. Přes společný vývoj zde totiž
momentálně existují určité rozdíly v právní úpravě, a to
nejen v oblasti pojmů.
Jelikož budu v dalším rozvádět úpravu fungování obcí
jakožto základních územních samosprávných celků, je
nutno uvést, že právní úprava samosprávy na krajské úrovni je v daném ohledu velmi podobná. Z hlediska zvoleného
tématu mého příspěvku bych se proto ve zbytku soustředil na předmětnou oblast převážně s ohledem na regulaci
obcí, jelikož zde jsou také občané nejčastěji schopni identifikovat jednání, které považují za protiprávní a cítí se jím
být osobně dotčeni. Pak pochopitelně chtějí využívat všech
svých oprávnění, která by mohla vést k nápravě stavu,
event. sankcionování odpovědných osob.
V České republice je právo na územní samosprávu zakotveno jakožto jedno ze základních lidských práv v předpisech vyšší právní síly, konkrétně pak v Ústavě České
republiky. V rámci organizace veřejné správy v České
republice jsou pak obce (základní územní samosprávné
celky) a kraje (vyšší územní samosprávné celky) subjekty
veřejné správy do té míry, v níž jim byla státem v rámci
decentralizace veřejné správy tato subjektivita svěřena. Územní samosprávné celky nejsou v ČR jen subjekty
a vykonavateli veřejné správy v tomto svěřeném rozsahu
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(samostatná působnost), ale podílejí se prostřednictvím
svých orgánů i na výkonu části státní správy (přenesená
působnost).
Obce a kraje jsou svojí povahou korporacemi veřejného
práva a jakožto společenství občanů jsou tvořeny územním
a osobním prvkem. Právě onen osobní prvek je důležitým
aspektem pro pojednání o problematice veřejné kontroly
výkonu moci na komunální (regionální úrovni).
Česká právní úprava považuje za občana obce osobu,
která je státním občanem ČR a má trvalý pobyt na území
dané obce.1 Z hlediska veřejné kontroly moci pak považuji za nutné poukázat na oprávnění občana obce staršího 18 let, která jsou svoji povahou esenciálním základem
kontroly osob ve vedení obce občanem obce, když mu
umožňují na jedné straně získávání informací, které jsou
podmínkou sine qua non efektivní kontroly postupu odpovědných osob, a na straně druhé ho opravňují aktivně
se účastnit procesů, které hodlá sledovat a případně ovlivňovat. Z oprávnění přiznaných občanovi obce je tak
s ohledem na obsahové zaměření mého příspěvku vhodné
zmínit zejména právo nahlížet do rozpočtu a závěrečného
účtu obce, usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce,
usnesení rady obce a dalších důležitých dokumentů, právo
vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva obce a přednášet
svá stanoviska k projednávaným věcem nebo právo obracet se s určitými záležitostmi na orgány obce a případně
požadovat jejich projednání.2 K výše uvedenému je nutno dodat, že těmito oprávněními disponuje také fyzická
osoba, která nemusí být občanem dané obce ve shora popsaném smyslu, ale je starší 18 let a vlastní na území obce
nemovitost.3
Právě využívání posledně uvedených oprávnění je občany obcí často opomíjeno, a to přesto, že platná právní
úprava s nimi spojuje významné právní povinnosti na
1 ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o obcích“)
2

ustanovení § 16 odst. 2 zákona o obcích

3

ustanovení § 16 odst. 3 zákona o obcích
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straně vedení obce. Orgány obce jsou totiž povinny vyřizovat návrhy, připomínky a podněty bezodkladně, nejdéle však ve lhůtě 60 dní (pokud jde o věc v působnosti
zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dní) a pokud je to
požadováno alespoň 0,5 % občanů obce, projednat v obdobných lhůtách určitou záležitost na zasedáních rady či
zastupitelstva obce.4 Občan obce má tedy de facto možnost ovlivnit program takového zasedání a nutit zastupitele (radní), aby vyjádřili k předmětné problematice svoje
stanovisko.
Pokud jsem výše hovořil o nezbytnosti přístupu k informacím jako o zásadní podmínce možnosti kontroly veřejné
moci, nemohu alespoň krátce nepoukázat na právní úpravu
obsaženou v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„informační zákon“). Ta totiž dává veřejnosti významná
a zejména vymahatelná práva požadovat od orgánů veřejné správy a jiných povinných subjektů informace, které se
vztahují k jejich působnosti. Jde o předpis, který je nejčastěji
využíván právě v okamžiku, kdy veřejnost pojme podezření
o nestandardních okolnostech výkonu veřejné moci v určitém případu a takové informace by mohla využít právě
při iniciování určitých kontrolních procesů. S ohledem
na zakotvení opravných prostředků a možnosti soudního
přezkumu správních rozhodnutí na základě tohoto zákona
je tak naplněno (nutno říci, že velmi efektivně) jedno ze
základních ústavně zakotvených lidských práv.
Jelikož budu dále operovat s pojmy týkajícími se orgánů
obce, považuji za nutné alespoň částečně nastínit její institucionální strukturu. Již z ústavního pořádku vyplývá, že
obec je samostatně spravována zastupitelstvem. O dalších
orgánech obce však ústava nehovoří a podrobnější úpravu
ponechává zákonu o obcích.
Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce, které
rozhoduje v samostatné působnosti, a to v záležitostech
výslovně mu zákonem vyhrazených či v oblastech, kdy
si rozhodování samo vyhradilo.5 Jde o kolektivní orgán
s různým počtem členů podle počtu občanů obce, přičemž
je to právě občan obce, kdo je oprávněn volit a být volen do
zastupitelstva obce.
Rada obce je pak výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti. Rada je kolektivním orgánem tvořeným
starostou obce, místostarostou a dalšími radními volenými zastupitelstvem ze svých řad. V malých obcích se rada
obce nevolí a její oprávnění (s výjimkou těch, které zákon
4

ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) a g) zákona o obcích

5 Zastupitelstvo si však nemůže vyhradit rozhodování o věcech, které zákon
vyhrazuje radě obce.

pro takovou situaci vyhrazuje zastupitelstvu) přechází na
starostu.
Obecní úřad tvořený starostou, místostarostou, tajemníkem obce a zaměstnanci do něj zařazenými je orgánem
vykonávajícím přenesenou působnost obce a v oblasti samostatné působnosti vykonává de facto jen úkoly, které
mu byly výslovně uloženy.
Starosta obce je pak orgánem, který obec zastupuje navenek a je tak oprávněn projevit vůči jiným osobám vůli
obce. Často však má starosta se zřetelem k rozložení politických sil významný vliv na tvorbu vůle v rámci interních
procesů. V rámci naší činnosti se pak setkáváme s případy, kdy se v takové obci před (veřejným) zasedáním zastupitelstva obce koná jeho neveřejná verze označovaná za
„pracovní schůzi“ apod., kde starosta seznamuje koaliční
zastupitele s jím zamýšleným výsledkem projednání bodů
jednání nadcházejícího zasedání zastupitelstva.
Veřejná kontrola nad výkonem působnosti obce se zaměřuje zejména na problematiku nakládání s majetkem
v jejím vlastnictví. Obec je totiž i v ČR jakožto veřejnoprávní
korporace oprávněna hospodařit se svým majetkem. Toto
oprávnění je navíc jedním z podstatných aspektů základního práva na samosprávu. Osobám ve vedení obce je uloženo spravovat majetek obce účelně a hospodárně, chránit
ho před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat případné
nároky.6 Tato norma je však bohužel do značné míry právní
normou nedokonalou, jelikož je porušení této právní povinnosti v některých případech jen obtížně sankcionovatelné.
Nebudu se na tomto místě podrobně zabývat právní
úpravou vlastního procesu nakládání s majetkem, ale považuji za nutné alespoň se zmínit o těch institutech, které
mají pro oblast veřejné kontroly zásadní význam.
Míra veřejnoprávních omezení obce v nakládání se svým
majetkem je závislá na podstatě předmětu dispozice. Proces rozhodování je totiž v ČR v případě dispozice nemovitou věcí regulován přísněji. Pokud obec hodlá nemovitý
majetek prodat, směnit, darovat, pronajmout či poskytnout
jej jako výpůjčku, je jí stanovena povinnost zveřejnit záměr
takové dispozice.7 Smyslem institutu záměru je seznámit
občany obce a další osoby se zamýšleným úkonem tak, aby
se k němu mohli kompetentně vyjádřit, připomínkovat
ho, respektive sami projevit zájem být takového procesu
účastni. Pro námi diskutovanou problematiku má tento
institut zásadní význam. Jednak proto, že seznámení se se
6

ustanovení § 38 zákona o obcích

7

ustanovení § 39 odst. 1 zákona o obcích
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zveřejněným záměrem je opravdu nejčastěji prvním momentem, kdy se občan obce o zamýšlené dispozici dozví,
jednak proto, že vady záměru mohou být jedním z mála
důvodů úspěšného rozporování procesu nakládání s nemovitostí.
Druhým významným institutem blíže upraveným v rámci nakládání s obecním majetkem je institut ceny. Obec
je při sjednávání ceny při úplatném převodu omezena zákonem o obcích, který stanoví, že majetek má být využíván účelně a hospodárně. Bližší konkretizací této obecné
klauzule je pro problematiku cen při úplatných převodech
stanovení povinnosti obci, aby byla při takovém převodu
majetku sjednána cena, která je v daném místě a čase obvyklá, pakliže nejde o cenu regulovanou státem, a to s tím,
že odchylka od obvyklé ceny musí být zdůvodněna. Z uvedeného tedy pro obec vyplývá povinnost zásadně nepřevádět obecní majetek za cenu nižší než je cena obvyklá a
zároveň oprávnění tak učinit, pokud je odchylka od takové
požadované ceny založena na objektivních a relevantních
důvodech. Prakticky je nutné trvat na tom, aby obec nechala vyhotovit znalecký posudek na ocenění majetku, se
kterým se chystá nakládat. Tak se tomu však ve skutečnosti děje málokdy. Naopak se lze často setkat s případy evidentně nehospodárného nakládání s obecním majetkem
s tím, že obec odchylku od obvyklé ceny nezdůvodňuje a
nahrává tak nutně spekulacím o zájmech, které jí k takovému jednání vedou.
Nyní bych se rád věnoval české právní úpravě z hlediska oprávnění občana iniciovat kontrolu procesů takových
majetkových dispozic.
Zákon o obcích upravuje dva revizní režimy, a to institut
dozoru a institut kontroly. V obou případech je státní správě svěřeno oprávnění dohlížet nad výkonem působnosti
svěřené územně samosprávným celkům, oba instituty však
mají jiné cíle a jsou odlišným způsobem regulovány.
V rámci nakládání s obecním majetkem jakožto jednoho z okruhů výkonu samostatné působnosti umožňuje
institut dozoru jakékoli osobě (i když z povahy věci půjde nejčastěji o občana obce popř. neúspěšného zájemce o
koupi obecní nemovitosti) obrátit se na Ministerstvo vnitra (konkrétně na odbor dozoru a kontroly ministerstva)
s tím, že usnesení, rozhodnutí či jiné opatření, které bylo
v procesu dispozice s majetkem příslušné obce učiněno, je
nezákonné. Teorie zde hovoří o formální podmínce výkonu dozorových oprávnění, což znamená, že dozoru mohou
podléhat jenom takovéto akty a ne jakákoli činnost orgánů
obce. Materiální podmínkou je pak zákonnost takového
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aktu, omezená však úpravou v ustanovení § 124 odst. 6 zákona o obcích, která neumožňuje použití institutu dozoru
v případě porušení soukromoprávních norem nebo tehdy,
jsou-li dozor nebo kontrola výkonu samostatné působnosti upraveny zvláštním právním předpisem (problematika
finanční kontroly, přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků). Z uvedeného vyplývá, že rozsah
v rámci dozoru úspěšně uplatnitelných důvodů rozporu se
zákonem je úzký. Jelikož se právní úprava podrobně nezabývá náležitostmi rozhodnutí v procesech nakládání s majetkem územní samosprávy, je dozorový zásah umožněn de
facto jen tam, kde došlo při přijímání usnesení o záměru či
o vlastním dispozičním úkonu k nějakým procesním pochybením, popř. nebyl splněn požadavek označit v usnesení nemovitost tak, jak vyžaduje zvláštní právní úprava.
Tento omezený dopad institutu dozoru lze však vysvětlit ústavněprávně zakotveným požadavkem minimalizace
zásahů ze strany státu do výkonu samostatné působnosti
územních samosprávných celků.8 Jde také o to, aby použitím dozorových oprávnění ze strany státní správy nedocházelo k „obcházení“ jiných procesních nástrojů, zejména
možnosti domáhat se nápravy stavu cestou občanského soudního řízení, o kterém bude pojednáno dále.9
Pokud však v tomto malém okruhu možných důvodů
uplatnění dozorového zásahu nalezne „stěžovatel“ onen
jím tvrzený důvod nezákonnosti usnesení (např. v usnesení o prodeji pozemku nebylo specifikováno katastrální
území, ve kterém se daný pozemek nachází, nebo rozhodoval k tomu nepříslušný orgán), může celý proces vést
až ke zrušení takového usnesení. Ministerstvo totiž může
hned či po výzvě pozastavit výkon takového usnesení
a stanovit lhůtu ke zjednání nápravy. V případě, že obec
zjedná nápravu, dojde ke zrušení rozhodnutí ministerstva
o pozastavení výkonu. V opačném případě může ministerstvo (pokud nebude podán rozklad proti rozhodnutí
o pozastavení, či bude případný rozklad zamítnut) podat
žalobu na zrušení takového usnesení ke správnímu soudu.
Oprávnění podat takovouto žalobu je zakotveno v zákoně
č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších
předpisů, a to v ustanovení § 67, kdy zákon v rámci úpravy
obecné žaloby proti rozhodnutí správního orgánu přiznává správnímu úřadu v takovém řízení aktivní legitimaci.10
Přestože je proces podle mého názoru nastaven dobře a
umožňuje ve své ideální podobě vyvinutí konstantního tla8

čl. 101 odst. 4 Ústavy ČR

9 JUDr. Adam Furek: K právní úpravě dispozic s obecním majetkem (druhá
část), Bulletin advokacie, číslo vydání 3/2006, Praha 2006
10 V případě statutárních měst vystupuje v rámci výkon u dozoru v roli ministerstva vnitra příslušný Magistrát.
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ku na vedení obce předmětné usnesení revokovat, za jeho
nedostatek považuji výše popsanou omezenost důvodů,
pro které je možné dosáhnout zrušení takového aktu samosprávy. Jak jsem však již uvedl, tento deficit není možné
zhojit bez dalšího jen novelizací příslušných ustanovení,
jelikož zdrženlivost státní správy je tu dána zejména obavami z nepřípustného zásahu do ústavně zakotveného práva na samosprávu.
Dalším institutem, jehož význam je však bohužel pro
nyní diskutovanou oblast nevýrazná, je institut kontroly. Každý se může obrátit na příslušný odbor ministerstva (magistrát v případě územně členěného statutárního
města) s podnětem k výkonu kontroly. V rámci nakládání
s majetkem obce však k využití kontrolních pravomocí
může dojít pouze tehdy, nebyly-li např. dodrženy povinnosti ohledně zveřejnění programu zasedání zastupitelstva
obce na úřední desce, neumožňuje-li obec vystupovat občanům obce na jednání zastupitelstva apod. Cílem kontrolních procesů zde totiž není zrušení formalizovaného
aktu samosprávy, ale obecně náprava takových nezákonných postupů územně samosprávného celku. Výstupem
tohoto procesu pak je protokol o provedení kontroly, který
obsahuje všechna kontrolní zjištění s uvedením případně
zjištěných nezákonných postupů. Starosta má následně povinnost seznámit zastupitelstvo obce s tímto protokolem a
navrhnout mu opatření k odstranění důsledků těchto nezákonných postupů a k zamezení jejich opakování.
Jak ukazují statistiky odboru dozoru a kontroly ministerstva vnitra, nejčastějším důvodem podnětů k výkonu
kontroly je právě problematika nakládání s obecním majetkem.11 Občané obce se však na příslušný odbor ministerstva obrací s poukazem na nehospodárnost nakládání
s majetkem obce. Tyto argumenty se víceméně prolínají
každým podobným sporem, nicméně státní správa zde poukazuje na nutnost řešit takové jednání cestou zvláštních
předpisů týkajících se kontroly hospodaření územních
samospráv, a to shora zmíněného zákona o přezkoumání
hospodaření územně samosprávných celků a zákona o finanční kontrole.12 To má však bohužel za následek, že zde
prakticky chybí efektivní kontrola hospodárnosti majetkových dispozic, jelikož procesy podle zmíněných dvou
speciálních zákonů jsou zaměřeny spíše na dodržení formálních požadavků než na vlastní efektivnost. I tehdy však
doporučujeme obrátit se na příslušné orgány tak, aby takový podnět občana mohl být vzat v potaz při výkonu pravidelných kontrol a orgán provádějící takovou kontrolu byl
alespoň takto nucen se na tvrzené nedostatky zaměřit.
11 Informace o činnosti odboru dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra na úseku dozoru a kontroly za rok 2006, Praha 2006
12

tamtéž

Jak jsem již uvedl, na straně státní správy není (z velké
části i z pochopitelných důvodů) zájem ingerovat do pravomoci samosprávy a je zde snaha odkazovat s případnými domnělými nároky na pořad práva civilního. Nyní bych
se tedy chtěl věnovat tomu, jaké možnosti dává z hlediska
kontroly veřejné moci soukromé právo a právní úprava
civilního procesu občanům obce, kteří chtějí napadnout
nakládání s majetkem územně samosprávného celku.
Na rozdíl od dříve popsaného institutu dozoru směřuje tento postup k rozporování soukromoprávního úkonu,
kterým byl proces dispozice završen. Zde tak není cílem
zrušit příslušná usnesení orgánů obce, nýbrž domoci se
vyslovení neplatnosti na ně navazujícího soukromoprávního úkonu (smlouvy). Důsledkem porušení veřejnoprávních povinností stanovených územním samosprávným
celkům pro oblast nakládání s jejich majetkem totiž může
být právě neplatnost takového úkonu. Zákon o obcích stanoví několik důvodů možné neplatnosti – předně by byl
takový úkon neplatný, pokud nebyl schválen orgánem
obce k tomu příslušným, dalším podstatným důvodem je
pak v případě dispozic s nemovitostmi nezveřejnění záměru.13 Právní teorie spolu s praxí vyjádřenou v judikatuře
obecných soudů potom rozvíjí tato ustanovení dále a snaží se jejich obsah vykládat a aplikovat i na další závažná
pochybení v rámci zcizovacího procesu, které jsou svým
významem identické absenci zveřejnění záměru (nesprávné označení nemovitosti, zcela nepřípustně dlouhá lhůta
mezi sejmutím záměru z úřední desky a vlastním rozhodováním o majetkové dispozici orgánem obce apod.). Jelikož
je dosavadní judikatura v této oblasti sporá, je otázkou, zda
je zde ještě prostor pro interpretační posun, který by neplatností stíhal veškeré zásadnější vady procesů nakládání
s majetkem obce, zejména s ohledem na zcela evidentní
nehospodárnost. Právní teorie totiž klade v této souvislosti
otázku, zda může být porušení povinnosti nakládat s majetkem obce účelně a hospodárně důvodem neplatnosti
navazujícího dispozičního úkonu. Zatím však praxe odpověď na tuto otázku nenalezla. V tomto případě by se však
vždy nutně naráželo na problematické určení toho, které
jednání je ještě právně konformní a které již ne.
Výrazným deficitem výše nastíněného způsobu obrany
proti protiprávnímu jednání v rámci zcizování majetku
obce je však konstrukce aktivní legitimace pro podání určovací žaloby. Možnost podat takovou žalobu na určení neplatnosti je totiž vázána na prokázání naléhavého právního
zájmu. Jako i v některých jiných případech se zde nezbytně
právní praxe setkává s problémem, že přestože by mohlo
13

ustanovení § 41 odst. 2 a § 39 odst. 1 zákona o obcích
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jít o jednání v rozporu se zákonem, není zde aktivně legitimovaná osoba, která by se určení neplatnosti mohla
úspěšně dovolat. Na straně účastníků daného smluvního
vztahu totiž zájem takový akt napadat v naprosté většině
případů z pochopitelných důvodů absentuje.
Nyní bych se chtěl zaměřit na způsob, jak české soudy přistupují k problematice naléhavého právního zájmu
v pojednávané oblasti. Již za první republiky judikatura
poukazovala na to, že nelze z důvodu ochrany veřejného
zájmu přiznat každému žalobní právo ve výše uvedeném
smyslu.14 Obecné soudy za stávající právní úpravy odmítají
právní názor, že právo podat takovou určovací žalobu by
měl každý občan obce. V poslední době vyslovil takové stanovisko jeden z krajských soudů, který z veřejnoprávního
postavení žalujícího občana obce jakožto nositele osobního prvku územně samosprávného společenství vyvozoval
oprávnění podat určovací žalobu. Toto soudní rozhodnutí
však bylo napadeno dovoláním a věcí se tak bude zabývat
Nejvyšší soud. Zůstává otázkou, zda se v dané věci odchýlí
od své dosavadní judikatury.
Na druhou stranu již na konci 90. let bylo judikováno,
že neúspěšný zájemce o obecní majetek, který se účastnil
nabídkového řízení na základě záměru obce zcizit nemovitost, má naléhavý právní zájem na určení neplatnosti následně uzavřené kupní smlouvy. Nelze tedy ve světle této
judikatury než doporučit, aby se občané obce důsledně zajímali o dění v obci a alespoň formálně do takového řízení
se svoji nabídkou vstoupili, pokud budou např. disponovat
poznatky o možných pletichách při takovém nabídkovém
řízení. Potom by tak neměla vyvstat pochybnost ohledně
oprávnění takové dispozice napadnout žalobou na určení
neplatnosti u soudu.
Zdánlivým řešením častého problému absence osoby
oprávněné podat určovací žalobu je oprávnění státního
zastupitelství stanovené v § 42 zákona č. 283/1993 Sb., o
státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů. Zákonodárce totiž sám takovou možnost předvídal, a proto
přiznal státnímu zastupitelství právo podat určovací žalobu tehdy, pokud při uzavírání smlouvy nebyla respektována ustanovení omezující volnost jejich účastníků.
V rámci veřejné kontroly se tedy kdokoli může obrátit na
státní zastupitelství s tím, že ve svém podání odůvodní jím
tvrzenou nezbytnost zahájení řízení o určení neplatnosti
zcizovacího úkonu a bude se snažit přesvědčit státního
zástupce o důvodech neplatnosti. Podle našich zkušeností
je toto oprávnění využíváno státními zastupitelstvími jen
14 JUDr. Adam Furek: K právní úpravě dispozic s obecním majetkem (druhá část), Bulletin advokacie, číslo vydání 3/2006, Praha 2006

34

sporadicky. Jedním z důvodů může být i skutečnost, že již
tak nepočetné netrestní odbory státních zastupitelstev se
věnují spíše problematice nesporných řízení, ochraně nezletilých apod. a nedisponují tedy dostatečnou kapacitou
zabývat se touto problematikou. Dalším důvodem je pak
samozřejmě i výše popsaná omezenost úspěšně uplatnitelných důvodů neplatnosti. Státní zástupce se logicky nechce
pouštět do sporu, kde je velká pravděpodobnost možného
neúspěchu. Výsledkem pak podle naší zkušenosti bude
odpověď podateli, ve které bude konstatováno, že zákon o
obcích sice porušen byl, nicméně podle státního zástupce
tyto nedostatky dostatečně neodůvodňují podání žaloby
na určení neplatnosti.
Na zahájení řízení však podobně jako u podnětu k výkonu dozoru či kontroly není právní nárok. Quasiopravným
prostředkem v případě neochoty takovou žalobu podat popř.
nečinnosti místně příslušného státního zastupitelství je pouze podnět nadřízenému státnímu zastupitelství, aby dohlédlo nad vyřízením věci nižším státním zastupitelstvím.
Nyní bych se rád věnoval právní úpravě trestněprávní
odpovědnosti osob ve vedení územních samosprávných
celků a její praktické aplikaci. Co se týče trestněprávních
aspektů porušování veřejnoprávních povinností omezujících územní samosprávu v nakládání s jejím majetkem, je
zde nutno poukázat na zásadu subsidiarity trestní represe.
Ačkoli je podání trestního oznámení nejčastěji prvním ze
způsobů obrany veřejnosti proti takovým protiprávním
jednáním, již z podstaty trestního práva vyplývá, že porušování takových povinností je nutné řešit primárně jinde.
Jak však bylo výše uvedeno, správní právo nedisponuje
vždy efektivními odpovědnostními nástroji, podobně je to
omezeními v případě civilního procesu. Bohužel ani politická odpovědnost není pro odpovědné osoby dostatečným varováním.
Některá jednání však nepochybně mají svoji trestněprávní relevanci. Nejčastěji jde v těchto souvislostech o
podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci
veřejného činitele a porušování povinností při správě cizího majetku. Zde je ovšem nutno upozornit na skutečnost, že vlastní rozhodování o majetkových dispozicích se
odehrává v kolektivních orgánech (radě a zastupitelstvu).
Zastupitelé a radní pak poukazují na fakt, že při hlasování
pouze svobodně vyjadřují svůj názor na věc a obhajují se
tím, že je nelze pro takové jednání trestněprávně postihovat. Je pak tedy na soudech, aby se svojí judikaturou s tímto problémem vypořádaly.
Pokud jde o trestný čin zneužívání pravomoci veřejného
činitele, judikatura se ustálila na tom, že i v případě roz-
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hodování o majetkových dispozicích jde o výkon veřejné
moci a odpovědné osoby zde tak v případě nezákonného
jednání mohou být stíhány jakožto veřejní činitelé.15
Osoby odpovědné za hospodaření s majetkem územní
samosprávy se dále mohou dopustit trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku. Osobám ve
vedení obce je totiž, jak bylo již řečeno, uložena zákonná
povinnost nakládat se svěřeným majetkem účelně a hospodárně. Máme za to, že pokud je u těchto osob dostatečným způsobem vyloučena dobrá víra, není možné, aby se
zříkaly své odpovědnosti s odkazem na kolektivní rozhodování. U starosty obce (ev. hejtmana kraje) jakožto osoby
definitivně projevující vůli samosprávného celku navenek
pak o absenci takové odpovědnosti podle mého názoru
nemůže být řeč.
S problematikou veřejné kontroly pak souvisí to, kdo
může být v řízení o výše uvedených trestných činech považován za poškozeného a uplatňovat jeho práva v trestním
řízení. Podle českého trestního práva procesního nemůže
být takové oprávnění dovozováno z postavení osoby jako
občana obce.16 Na druhé straně zde však jako poškozená
osoba bývá pojímána sama obec. Je tak oprávněna využívat všechna její oprávnění, zejména podávat opravné
prostředky proti odložení věci či zastavení trestního stíhání a uplatňovat nárok na náhradu škody způsobené takovým trestněprávně relevantním jednáním.
Závěrem bych se chtěl zmínit o vládním návrhu zákona, kterým se mění právní předpisy upravující fungování
územních samosprávných celků v České republice, a který je v současné době v mezirezortním připomínkovém
řízení. Tento právní předpis si klade za cíl docílit změny
stávající právní úpravy zejména s ohledem na výše popsané problematické aspekty úpravy veřejné kontroly hospodaření s majetkem územních samospráv. Návrh zákona
vychází zejména ze zásady transparentnosti nakládání
s veřejným majetkem a ze zásady veřejné kontroly tohoto
nakládání.
Nově by došlo k rozšíření povinnosti územních samosprávných celků zveřejňovat záměr v případě jakékoli
dispozice s nemovitým majetkem, a to včetně smluv o
smlouvách budoucích. Dále by byly podrobněji upraveny náležitosti těchto záměrů a usnesení, kterými budou orgány obce rozhodovat o majetkových dispozicích.
Došlo by k prodloužení doby, po kterou musí být zá15 Výkladové stanovisko nejvyššího státního zástupce 8/2001, k postavení
pracovníků veřejnoprávních institucí jako veřejných činitelů
16 ustanovení § 43 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších
předpisů

měr zveřejněn na úřední desce. Občanům obce by bylo
umožněno seznamovat se na úřední desce i se zněním
nabídek na uzavření smlouvy, které by byly na základě
zveřejněného záměru vůči obci učiněny, a byla by stanovena povinnost zveřejnit následně uzavřenou smlouvu
tak, aby znal každý občan obce její obsah a sám mohl
posoudit její výhodnost.
Nová právní úprava by pak sankcionovala relativní
neplatností každou vadu procesu nakládání s veřejným
majetkem s tím, že by nově zakotvila oprávnění každého
občana obce domáhat se ve stanovené lhůtě určení neplatnosti dispozičního úkonu.
Vládní návrh zákona pak operuje i se zásadou individuální odpovědnosti za rozhodnutí učiněná při nakládání
s veřejným majetkem, když nově stanoví povinnost uvádět
v každém usnesení orgánů územních samospráv, jak každý
člen takového orgánu hlasoval. Občané obce by tak mohli
snáze identifikovat osoby, které se podle nich dopouštějí
protiprávního jednání a měly by tak nést za své jednání
nejen politickou, ale i právní odpovědnost.
Pokud si tedy dovolím shrnout českou právní úpravu
v souvislosti s problematikou veřejné kontroly územních
samosprávných celků v oblasti nakládání se svým majetkem, považuji za nutné podotknout, že za stávajícího stavu
její interpretace a aplikace nedává občanům mnoho nástrojů, které by efektivně nutily odpovědné osoby k dodržování jim stanovených povinností. Na jedné straně se
veřejnosti sice dostává daleko více informací, než tomu
bylo v minulosti, na straně druhé však podle mého názoru
stále přetrvává jakési obecné povědomí o tom, že s protiprávním jednáním představitelů územních samospráv
nelze nic dělat. Ti občané, kteří se s tím nechtějí smířit,
velmi často absolvují celé „kolečko“ od podnětů k výkonu dozoru a kontroly, přes trestní oznámení až k případnému podání určovací žaloby. Vyřízení určovacích žalob
s tím, že (s poukazem na nedostatek naléhavého právního
zájmu) vlastně občan nemá právo na to, aby taková jeho
žaloba byla meritorně projednána, však i tu nejaktivnější
část veřejnosti od veškerých snah často odrazuje a vede ke
srozumění se stávajícím stavem.
Lze zřejmě souhlasit s ústavněprávní delimitací okruhu
možných zásahů státní správy do výkonu samostatné působnosti územních samospráv (dozor a kontrola) a plně
v souladu se zásadou subsidiarity trestní represe není nutné v každém porušení povinnosti nakládat s majetkem
samosprávy hospodárně shledávat trestněprávní relevanci.
Právě proto by však stálo za to, aby se zákonodárce zamys-
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lel nad současnou úpravou soukromoprávních důsledků
porušení veřejnoprávních povinností a nad možným zavedením actio popularis či jiné konstrukce žaloby ve veřejném zájmu.
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Postavenie občana v kontexte kontroly
verejnej moci, kontrola v oblasti nakladania
s verejným majetkom
Mg r. Zuzana Č aputová
Via Iuris

Úvod, vymedzenie pojmov

V zmysle Ústavy SR má občan kľúčové postavenie v systéme verejnej moci. Je jej zdrojom, pôvodcom a zároveň
objektom jej pôsobenia. V zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavy SR
„Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú
prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.“
Právna úprava sa vyčerpávajúco zaoberá transportom
moci, delegovaním na určený čas za stanovených podmienok na konkrétnych vykonávateľov, držiteľov a reprezentantov moci. Zároveň však absentuje explicitné vyjadrenie
zodpovednosti vyplývajúce z uvedeného delegovania moci
voči pôvodcovi moci počas trvania volebného obdobia.
Vymedzenie pojmu verejná moc konkretizoval Ústavný
súd Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v uznesení
č. 3 - I. ÚS 191/92 Zb. nálezov a uznesení, v ktorom vyslovil že, „verejnou mocou je taká moc, ktorá autoritatívne rozhoduje o právach a povinnostiach subjektov, či už
priamo, alebo sprostredkovane. Subjekt, o ktorého právach
alebo povinnostiach rozhoduje orgán verejnej moci, nie je
v rovnoprávnom postavení s týmto orgánom a obsah rozhodnutia tohto orgánu nezávisí od vôle subjektu.“
Verejná moc je sila, pomocou ktorej je možné regulovať
konanie ľudí. Nástroje regulácie môžu byť od jednoduchých príkazov až po zložité normatívne systémy.
Teoretické aj pozitívno-právne vymedzenie výkonu
verejnej moci spočíva v tom, že verejná moc sa realizuje
najmä prostredníctvom uskutočňovania príslušných verejnoprávnych funkcií vydávaním právnych aktov
• normatívnych právnych aktov (ústava, zákony, nariadenia orgánov územnej samosprávy)
• individuálnych právnych aktov (rozhodnutia štátnych
orgánov a orgánov územnej samosprávy v konkrétnych
veciach na základe právnych predpisov).
Obdobne výkon verejnej moci vymedzuje aj zákon č.
514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri
výkone verejnej moci, v zmysle ktorého je výkon verejnej
moci „rozhodovanie a úradný postup orgánov verejnej moci
o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach
fyzických osôb alebo právnických osôb.“
Orgánmi verejnej moci sú jednak štátne orgány ako aj

orgány iných verejnoprávnych korporácií, osobitne orgány
územnej a záujmovej samosprávy. Z hľadiska subjektov je
táto konferencia zameraná na výkon moci orgánmi verejnej správy.
Ďalšia časť príspevku bude venovaná konkrétnym príkladom nezákonného výkonu verejnej moci a našim skúsenostiam s možnosťami občana iniciovať kontrolu, skúsenostiam z výkonu kontroly kontrolnými orgánmi. Zároveň
sa pokúsim načrtnúť do diskusie možné východiská na
prekonanie bariér v prístupe k spravodlivosti.

Realizácia kontrolnej pôsobnosti
prokuratúrou

V praxi sa stretávame napríklad s nezákonnou dispozíciou s poslaneckým mandátom zo strany iných volených
predstaviteľov samosprávy (odvolávanie poslancov starostom, rozhodnutia zastupiteľstva o nezaniknutí mandátu poslanca napriek naplneniu zákonných predpokladov
a pod.), ďalej so vzdaním sa mandátu zo strany starostu,
vypísaním nových volieb a opätovným „ujatím“ sa mandátu starostom. Veľmi časté sú prípady nedodržania legislatívnych pravidiel tvorby všeobecne záväzných nariadení
(napr. nedodržanie povinnosti zverejniť návrh nariadenia,
o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo). Ďalej možno
uviesť nezvolávanie zasadnutí zastupiteľstva v zákonom
stanovenej minimálnej lehote dva mesiace starostom obce.
V uvedených súvislostiach sa možno bližšie zmieniť
o prípade, v ktorom obyvateľka obce bola prvou náhradníčkou na uprázdnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva. Naplnením zákonných predpokladov došlo
k zániku mandátu jedného z poslancov (neúčasť na zasadnutiach počas jedného roka, § 25 ods. 2 písm. h) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v spojení s ustanovením § 51 zákona č. 346/1990 Zb.). Obecné zastupiteľstvo
však rozhodlo, že mandát nezaniká, a teda nemôže dôjsť
k výkonu poslaneckého mandátu náhradníčkou. Zákonnosť uznesenia bola napadnutá podnetom na prokuratúru.
Prokuratúra vybavila podnet odložením z dôvodu, že tento
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okruh spoločenských vzťahov nie je plnením úloh v oblasti verejnej správy. Rovnako podnet vybavila aj nadriadená
prokuratúra na základe opakovaného podnetu.
Z uvedeného, ale aj z ďalších prípadov vnímame ako
problematický, nejasný a reštriktívny výklad inštitútu
„opatrenia vydané na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti
verejnej správy“.1
Pojem „verejná správa“ je veľmi široký a v právnej teórii
len ťažko definovateľný prostredníctvom pozitívneho vymedzenia, a to aj preto, že obsah tohto pojmu sa neustále
vyvíja a mení. Verenú správu možno vymedziť aj tak, že
verejná správa je súhrnom činností, ktoré nie je možné kvalifikovať ako zákonodarstvo alebo súdnictvo2.
Podľa nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
PL.ÚS 19/98 z 15. 10. 1998 „Verejnú správu charakterizuje to, že sa vykonáva vo verejnom záujme.“ Vo vyššie
uvedenom prípade uskutočnenie volieb a v ich dôsledku
realizácia poslaneckého mandátu je vo verejnom záujme.
Pri uskutočňovaní právomoci podľa zákona o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v zmysle § 51 ods. 2 tohto zákona, ide o realizáciu vôle občanov voličov, ktorí delegovali
svoju moc v rámci zastupiteľskej demokracie konkrétnemu
poslancovi. Obecné zastupiteľstvo má v zmysle tejto právomoci vyhlásiť nastúpenie náhradníka, v dôsledku čoho
dôjde k realizácii jeho mandátu, a teda uplatneniu vôle
voličov. Podľa toho, či ide o činnosť sledujúcu súkromné
alebo verejné ciele, sa rozlišuje medzi správou súkromnou
alebo verejnou. Zabezpečenie realizácie vôle voličov považujeme za činnosť sledujúcu verejné ciele.
Pri realizácii kontroly zákonnosti orgánmi prokuratúry
by sme považovali za prospešné spresniť a zjednotiť výklad
uvedeného inštitútu, a teda zjednotiť kontrolnú prax.
V súvislosti s realizáciou kontrolnej pôsobnosti orgánmi prokuratúry možno z našej praxe konštatovať prevažne
formalistický a defenzívny prístup pri vybavovaní podnetov. Táto skúsenosť je v súlade so štatistickými údajmi
prokuratúry o dôvodnosti podnetov, ktorá je v priemere
19 %. Uvedené nízke percento dôvodnosti podnetov môže
byť samozrejme zapríčinené ich nekvalifikovanosťou či neopodstatnenosťou, zároveň však svoj podiel môže zohrávať
už spomínaný defenzívny prístup niektorých prokurátorov
prezentovaný stručným, nie príliš zdôvodneným vybavením podnetu.
Prokuratúra má možnosť podať návrh na začatie konania pred súdom v prípadoch, kedy nebolo vyhovené
jej protestu. Ide o prípady preskúmania zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov v prípadoch, v ktorých sa
1

§ 21 ods. 1 písm. a) bod 2, zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre

2 napr. HENDRYCH, D. a kol: Správní právo. Obecná část. 5., rozšírené vydanie. Nakladateľstvo C. H. Beck, Praha 2003, s. 7
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nevyhovelo protestu prokurátora, a tiež prípady, kedy na
základe protestu prokurátora obecné zastupiteľstvo alebo
zastupiteľstvo vyššieho územného celku nezruší svoje protestom napadnuté uznesenie (§ 35 ods. 1 písm. b), § 250zf
Občianskeho súdneho poriadku). Generálny prokurátor
môže podať návrh na začatie konania pred Ústavným súdom o súlade všeobecne záväzných právnych predpisov
s normami vyššej právnej sily (čl. 130 ods. 1 písm. e) Ústavy SR), teda aj tých, ktoré boli vydané orgánmi verejnej
správy, keď bol protest proti nim odmietnutý. Zo štatistík
týkajúcich sa uplatnenia pôsobnosti podať návrh na súd vo
vyššie uvedených prípadoch vyplýva, že orgány prokuratúry v desiatkach prípadov3 nevyužili uvedenú pôsobnosť
a nepodali návrh na preskúmanie zákonnosti právneho
aktu súdom. Bola teda akceptovaná nezákonnosť stavu,
hoci prokuratúra bola v mnohých prípadoch jediným orgánom, ktorý o nezákonnosti právneho aktu kvalifikovane
vedel a jediným orgánom, ktorý mal pôsobnosť iniciovať
nápravu konaním súdu.
Podľa platnej právnej úpravy má prokuratúra kľúčové
miesto v systéme kontroly zákonnosti právnych aktov orgánov verejnej správy. Realizované prostriedky prokurátorského dozoru sú subjektami kontroly vysoko akceptované.
Vzhľadom na uvedené by sme považovali za optimálne
sprecizovať realizáciu naznačených inštitútov pre efektívnejší výkon kontroly a odstrániť bariéry spočívajúce
v defenzívnom prístupe niektorých prokurátorov v oblasti kontroly zákonnosti právnych aktov.
Možnosti občana iniciovať vykonanie kontroly zákonnosti niektorých právnych aktov verejnej správy sú upravené v ustanovení § 31 a nasledovné zákona č. 153/2001
Z. z. o prokuratúre. Zákon v tomto ustanovení umožňuje
domáhať sa preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutí4 orgánov verejnej správy. Zákonom vymedzené právo
podať podnet sa teda nevzťahuje na celú množinu právnych aktov, ktoré je prokuratúra oprávnená preskúmavať.
Nepatria sem napríklad uznesenia obecných zastupiteľstiev, ktoré sú najfrekventovanejším právnym aktom
samospráv. Napriek tomu sa v praxi v tejto veci stretávame s pozitívnym prístupom prokuratúry, ktorá neodmieta
podnet na preskúmanie iných právnych aktov, ako sú uvedené v § 31 zákona o prokuratúre. Uvedené obmedzenie
možnosti iniciovať preskúmanie zákonnosti iba postupu
a rozhodnutí orgánov verejnej správy je však významné
v kontexte právnej úpravy práva na inú právnu ochranu
v zmysle čl. 46 Ústavy SR. V zmysle judikatúry Ústavného
súdu k tomuto článku, konkrétne nález I. ÚS 26/94 „Právo
3 Konkrétne, z 92 neúspešných protestov v roku 2005 bolo podaných 10 návrhov na súd vo vyššie uvedených konaniach a 82 prípadoch návrh podaný nebol.
4 Rozhodnutím je v zmysle odkazu pod čiarou k § 21 ods. 1 bod 3 zákona
o prokuratúre rozhodnutie vydané v správnom konaní a iné obdobné individuálne
právne akty.
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na súdnu a inú právnu ochranu poskytuje ústava každému
právu, ktoré je v právnom poriadku Slovenskej republiky
upravené a ktorého sa možno zákonom ustanoveným postupom domáhať na súdnom alebo inom orgáne Slovenskej
republiky. Poskytnutie práva na súdnu alebo inú právnu
ochranu nie je možné obmedziť iba na základné práva a
slobody tak, ako sú uvedené v Druhej hlave Ústavy Slovenskej republiky ... Paragraf 12 ods. 1 zákona č. 60/1965 Zb. o
prokuratúre v znení neskorších predpisov (ustanovenie, ktoré upravovalo inštitút podnetu v predchádzajúcej právnej
úprave) však priznáva toto právo každému a upravuje ako
postup osoby pri jeho uplatňovaní, tak i k nemu sa viažuce
povinnosti prokuratúry.“ Z  uvedeného vyplýva, že právo
na inú právnu ochranu poskytuje Ústava SR aj právu
podať podnet na preskúmanie zákonnosti podľa § 31 zákona o prokuratúre.
V zmysle nálezu Ústavného súdu I. ÚS 26/94 „Pisateľ
podnetu preto musí pri domáhaní sa svojho práva rešpektovať ustanovenia zákona, ktorý upravuje postup pri realizácii
práva na súdnu a inú právnu ochranu. Takýmito zákonmi
... v oblasti inej právnej ochrany je to napríklad ... zákon o
prokuratúre... Ak súd alebo iný orgán koná vo veci uplatnenia práva osoby určenej v čl. 46 ods. 1 ústavy inak ako v
rozsahu a spôsobom predpísaným zákonom, porušuje ústavou zaručené právo na súdnu alebo inú právnu ochranu...
Jeho obsahom je i zákonom upravené relevantné chovanie
súdov a iných orgánov Slovenskej republiky. Každé iné konanie súdu alebo iného orgánu, ktoré je v rozpore so zákonom,
je porušením ústavou zaručeného práva na súdnu alebo inú
právnu ochranu.“
Z  uvedeného vyplýva, že nezákonný postup prokuratúry pri vybavovaní podnetu je možné namietať ako
porušenie práva (podávateľa podnetu) na inú právnu
ochranu podľa čl. 46 Ústavy SR.
Ako bolo uvedené, právo na inú právnu ochranu poskytuje Ústava SR aj právu podať podnet na preskúmanie
zákonnosti, a to presne v takom rozsahu, ako je toto právo
deklarované v § 31 zákona o prokuratúre. Konkrétne teda
právu iniciovať podnetom preskúmanie zákonnosti iba postupu a rozhodnutí orgánov verejnej správy, teda iba časti
právnych aktov orgánov verejnej správy. Považovali by sme
za vhodné rozšírenie inštitútu podnetu aj na možnosť
iniciovať preskúmanie ostatných právnych aktov, ktoré
patria do kontrolnej pôsobnosti prokuratúry.

Realizácia kontrolnej pôsobnosti
Najvyšším kontrolným Úradom

V súvislosti s možnosťou občana iniciovať výkon kontroly verejnej moci sa stručne zmienim o výkone kontrolnej pôsobnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR. Ako

nesporne pozitívne vnímame rozšírenie pôsobnosti NKÚ
SR vo vzťahu k územnej samospráve, a teda jeho možnosť
kontrolovať hospodárenie s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami samospráv.
V zákone č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade absentuje úprava možnosti občanov iniciovať vykonanie kontroly týmto úradom (teda obdoba inštitútu podnetu podľa zákona o prokuratúre). NKÚ SR postupuje podľa
tzv. plánu kontrol, ktorý pripravuje v druhej polovici kalendárneho roka a do ktorého zapracúva dôvodné podnety
od občanov. Bolo by dobré zvážiť, či by priebežné vybavovanie podnetov nebolo pružnejšie a efektívnejšie z hľadiska dosahovania cieľov kontroly. Vzhľadom na uvedené,
by bolo vhodné uvažovať aj o pozitívno-právnej úprave
možnosti občana iniciovať vykonanie kontroly a tomu
zodpovedajúcej povinnosti tohto úradu priamo v zákone o NKÚ SR. S uvedeným súvisí aj ďalšia bariéra, ktorú
uviedol vo svojom príspevku podpredseda NKÚ SR, a to
je kapacitná poddimenzovanosť tohto úradu vzhľadom
na nárast kontrolovaných subjektov pri rozšírení pôsobnosti na samosprávy.

Kontrola Nakladania
s verejným majetkom

Špecifickou časťou realizácie verejnej moci je nakladanie s verejným majetkom. Predmetom nášho záujmu bolo
najmä nakladanie s verejným majetkom samosprávami
a z tejto oblasti najmä prevody nehnuteľného majetku.
Uvedená oblasť je významná aj vzhľadom na účel a hodnotu, ktorú nehnuteľný majetok v samosprávach na Slovensku má.5 Nehnuteľný majetok získali mestá a obce na
Slovensku zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
V zmysle tohto zákona získali majetok, ku ktorému dovtedy vykonávali právo hospodárenia národné výbory, majetok, ku ktorému toto právo vykonávali podniky a organizácie založené národnými výbormi, historické radnice,
nehnuteľnosti predškolských a školských zariadení, viaceré
účelové objekty.
Z uvedených dôvodov je nehnuteľný majetok, ktorý
vlastnia mestá alebo obce na Slovensku oveľa väčší, ako
je v priemere množstvo nehnuteľného majetku západoeurópskeho alebo severoamerického mesta.
Príjmy z nakladania s mestským majetkom - predajov
a nájmov - tvoria už od roku 1991 dôležitú príjmovú časť
rozpočtov, napr. v Bratislave okolo 20 až 25 %. Samozrejme zďaleka nie všetok mestský majetok je na predaj alebo
je predateľný. Veľká časť nehnuteľného majetku mesta má
5 Hlavné mesto SR Bratislava vlastní v súčasnosti približne 52 miliónov štvorcových metrov pozemkov a 6 300 objektov v nominálnej hodnote okolo 33 miliárd
Sk. Trhová hodnota tohto majetku môže byt podstatne väčšia.
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skôr charakter nákladového majetku, ktorý nie je vhodný
ani určený na odpredaj (napr. verejné pozemné komunikácie).
V praxi sa stretávame s predajmi alebo so zámenami nehnuteľností, ktoré sú realizované za cenu niekoľkonásobne
nižšiu, ako je cena trhová (vyplývajúca napr. zo znaleckého posudku), s prevodmi realizovanými v prospech subjektu, ktorý ako jediný o možnosti nadobudnúť nehnuteľnosť vedel (teda bez verejnej ponuky k predaju). Uvedené
vedie k miliónovým stratám v neprospech verejného
(obecného) rozpočtu.
Ako príklad možno uviesť zámenu pozemkov v jednej
zo slovenských obcí. Išlo o zámenu pozemkov medzi obcou a podnikateľským subjektom bez zverejnenia ponuky
k prevodu týchto nehnuteľností. Podľa dodatočného ohodnotenia zamieňaných nehnuteľností, hodnota obecných
pozemkov bola vyššia približne o 60 miliónov korún. Realizáciou tejto zámeny teda obec zrejme prišla o uvedených
60 miliónov korún, ktoré nepriamo poskytla podnikateľskému subjektu. Klient namietal nezákonnosť uznesenia
zastupiteľstva na prokuratúre, avšak prokuratúra jeho podnet odložila bez uplatnenia prostriedkov prokurátorského
dozoru z dôvodu, že uznesenie obecného zastupiteľstva
bolo schválené nadpolovičnou väčšinou poslancov, teda je
v súlade so zákonom o obecnom zriadení.
Ako ďalší príklad nakladania s nehnuteľným majetkom
samosprávy v jej neprospech možno uviesť zámenu, kedy
mesto vymenilo 27 tisíc m² za investorových 8 tisíc m²
s doplatkom 100 miliónov korún v prospech mesta. Podľa znaleckého posudku hodnota nehnuteľností vo vlastníctve mesta je 427 182 689,- Sk. Hodnota nehnuteľností
vo vlastníctve žiadateľa, ktoré sú predmetom zámeny, je
47 200 000,- Sk. Po pripočítaní doplatku 100 miliónov
korún a predpokladaných nákladov na odstránenie stavby, ktoré by investor musel vynaložiť, predstavuje rozdiel
hodnoty zamieňaných nehnuteľností takmer 225 miliónov
korún v neprospech mesta.
Právna úprava, ktorá obsahuje isté kritériá efektivity
nakladania s majetkom, je obsiahnutá jednak v zákone
o obecnom zriadení, v zmysle ktorého sa má majetok obce
zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote
zásadne nezmenšený zachovať6. Ďalšia úprava sa nachádza v zákone o majetku obcí, v zmysle ktorého sú orgány
obce povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech
rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. Sú tiež povinné majetok obce zveľaďovať,
chrániť a zhodnocovať 7.
6

§ 8 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

7

§ 7 ods. 1 a 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
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Problém, s ktorým sa v praxi stretávame, spočíva vo
vágnosti vyššie definovaných povinností nakladania s majetkom. Pri predajoch nehnuteľností pod trhovú cenu sa
často argumentuje rôznymi kompenzačnými prínosmi pri
takýchto prevodoch. Tieto kompenzácie môžu spočívať
v poskytovaní protislužieb zo strany nadobúdateľa alebo
v type aktivity, ktorú samospráva chce zvýhodneným prevodom v obci umožniť. Podľa našich skúseností je uvedená
vágnosť definície zároveň jedným z problémov, pre ktorý
kontrolné inštitúcie nevykonávajú kontrolu zákonnosti
v zmysle dodržania uvedených kritérií efektivity nakladania s majetkom. Zároveň možno konštatovať nie veľmi
precíznu procesnú úpravu týkajúcu sa nakladania s nehnuteľnosťami samosprávou. Z vyššie uvedeného vyplýva
priestor pre nehospodárne či dokonca korupčné nakladanie s obecným majetkom. Ako vyplýva z vyššie uvedených
príkladov, je tento priestor využívaný.
V tejto súvislosti je však nutné sa zmieniť o právnej úprave štátnej pomoci, ktorá podľa našich skúseností nebýva
aplikovaná jednak zo strany samospráv, ale tiež zo strany
kontrolných inštitúcií. Právna úprava štátnej pomoci je
obsiahnutá v čl. 87 až 89 Zmluvy o založení Európskych
spoločenstiev (ďalej aj „Zmluva“), v nariadení Rady ES
č. 659/1999, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 87 až 89 Zmluvy o založení Európskych
spoločenstiev, ďalej v zákone č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci a v ďalších nariadeniach Komisie, ktoré podrobnejšie
upravujú jednotlivé hmotnoprávne a procesné inštitúty
týkajúce sa štátnej pomoci.
V zmysle zákona o štátnej pomoci, sa štátnou pomocou
rozumie každá pomoc v akejkoľvek forme, ktorú poskytuje na podnikanie alebo v súvislosti s ním poskytovateľ
priamo alebo nepriamo z prostriedkov štátneho rozpočtu,
zo svojho rozpočtu alebo z vlastných zdrojov podnikateľovi8. Tento zákon sa vzťahuje na podnikateľov ako aj ich
združenia a na poskytovateľov štátnej pomoci, t.j. štátne
orgány, vyššie územné celky, obce a iné právnické osoby poskytujúce štátnu pomoc podľa osobitného zákona.
V zmysle vyššie uvedenej právnej úpravy sa zakazuje poskytovanie štátnej pomoci, ktorá narušuje alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých
podnikateľov alebo výrobu určitého tovaru alebo poskytovanie služieb, ak poskytnutie štátnej pomoci nepriaznivo
ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi spoločenstva9.
Zmluva v článku 87 špecifikuje, ktorá pomoc je zlučiteľná so spoločným trhom (napr. pomoc určená na náhradu
škody spôsobenej prírodnými katastrofami).
8 § 1 ods. 2 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci (ďalej aj zákon o štátnej
pomoci)
9

§ 2 ods. 1 zákona o štátnej pomoci
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Zákaz poskytovania štátnej pomoci sa nevzťahuje na minimálnu pomoc a na štátnu pomoc poskytnutú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva o skupinových výnimkách.
Štátna pomoc sa môže poskytnúť, len ak je schválená Komisiou. Poskytovateľ je povinný pred poskytnutím štátnej
pomoci požiadať Komisiu o jej schválenie, okrem prípadov
výnimiek zo zákazu. V prípade, ak dôjde k poskytnutiu neoprávnenej pomoci, je poskytovateľ povinný vymáhať od
príjemcu sumu, ktorá zodpovedá neoprávnenej pomoci
vrátane úroku podľa sadzby určenej Komisiou.
Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že dozor Spoločenstva
nad štátnou pomocou sa realizuje tak, že členské štáty sú
povinné informovať Komisiu o akomkoľvek pláne poskytnúť alebo zmeniť štátnu pomoc. Komisia má právomoc
stanoviť, či notifikované opatrenie pomoci predstavuje
alebo nepredstavuje štátnu pomoc, alebo či spĺňa alebo
nespĺňa podmienky na udelenie výnimky. Členské štáty
nemôžu poskytnúť štátnu pomoc, pokiaľ nebola notifikovaná a schválená Komisiou, inak by sa jednalo o tzv. „neoprávnenú pomoc“. Komisia je povinná žiadať od príjemcov späť akúkoľvek neoprávnenú pomoc. Európske súdy
okrem toho uznali, že vnútroštátni sudcovia sú oprávnení
rozhodnúť, či postupy notifikácie boli dodržané, a ak neboli, sú oprávnení nariadiť vymáhanie pomoci.
Úprava štátnej pomoci je významná v kontexte témy nakladania s nehnuteľným majetkom samosprávami. Obce
totiž sú v zmysle zákona o štátnej pomoci jedným z potenciálnych poskytovateľov štátnej pomoci, i keď sa v tomto
prípade jedná o poskytnutie pomoci z iných verejných
zdrojov ako štátnych. Tento zákon ako jednu z foriem štátnej pomoci uvádza aj „predaj nehnuteľného majetku štátu
alebo obce za cenu nižšiu, ako je cena trhová“10. Zároveň
je potrebné sa bližšie zmieniť o jednej z vyššie spomínaných
výnimiek, ide o tzv. pravidlo de minimis bližšie upravené
v nariadení Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na pomoc de minimis. Uvedené nariadenie stanovuje, že pomoc podnikateľovi, ktorá neprekračuje strop 200 000 EUR počas obdobia troch daňových
rokov a ktorá spĺňa určité podmienky, nepredstavuje štátnu
pomoc v zmysle čl. 87 ods. 1 Zmluvy, keďže sa považuje za
pomoc, ktorá neovplyvňuje obchod ani nenarúša hospodársku súťaž. Takáto pomoc sa preto nemusí notifikovať.
Z uvedeného vyplýva, že ak obec (ale rovnako tiež vyšší
územný celok alebo štátny orgán) predáva nehnuteľný majetok podnikateľovi, nemala by ho v zmysle zákona o štátnej pomoci predať za cenu nižšiu ako je cena trhová. Ak
nebude podľa uvedeného postupovať, mal by byť tento
prevod skúmaný z hľadiska možného rozporu s pravidlami poskytovania štátnej pomoci.
10

§ 5 ods. 2 písm. c) zákona o štátnej pomoci

V prípade prevodu nehnuteľností obcou za cenu nižšiu
ako je cena trhová, sa však nebude jednať o štátnu pomoc
v zmysle čl. 87 Zmluvy, ak rozdiel medzi trhovou cenou
a predajnou cenou, teda hodnota poskytnutej pomoci,
nedosiahne strop pomoci vyplývajúci z pravidla de minimis, t.j. 200 000 EUR počas obdobia troch daňových rokov
v prospech toho istého podnikateľa. V takomto prípade sa
jedná o tzv. minimálnu pomoc, ktorú poskytovateľ (napr.
obec) musí oznámiť Ministerstvu financií SR. Ministerstvo
financií SR v zmysle zákona o štátnej pomoci koordinuje
štátnu pomoc vo vzťahu k Európskej únii.
V súvislosti s predajom nehnuteľností za trhovú cenu je
potrebné sa zmieniť o Oznámení Komisie o prvkoch štátnej pomoci pri predaji pozemkov a budov verejnoprávnymi orgánmi (97/C 209/03). Oznámenie je dokumentom
bez príkaznej sily, je však dôležitým aplikačným nástrojom
pre oblasť štátnej pomoci. Komisia ho vypracovala ako
všeobecné usmernenie pre členské štáty, aby sprehľadnila
svoj prístup ohľadom problému štátnej pomoci a znížila
počet prípadov, ktoré musí preskúmavať. Ako už bolo uvedené, jednou z foriem štátnej pomoci je predaj nehnuteľného majetku štátu alebo obce za cenu nižšiu, ako je cena
trhová. Oznámenie bližšie špecifikuje proces, akým možno
dosiahnuť predaj majetku za trhovú cenu:
1) Predaj prostredníctvom tzv. nepodmieneného ponukového konania. Ide o predaj nehnuteľností nasledujúci po
ponukovom konaní, ktoré je dostatočne propagované,
otvorené a nepodmienené, porovnateľné s dražbou, ktoré akceptuje najlepšiu alebo jedinú ponuku. V takomto
prípade sa v zmysle oznámenia predaj uskutočňuje na
základe trhovej hodnoty a neobsahuje žiadnu štátnu pomoc.
2) Predaj bez nepodmieneného ponukového konania. Ak
sa verejnoprávne orgány (poskytovatelia štátnej pomoci) rozhodnú nevyužiť postup popísaný v bode 1, malo
by sa vykonať ocenenie jedným alebo dvoma nezávislými odhadcami, aby sa stanovila trhová hodnota na
základe všeobecne akceptovaných indikátorov a oceňovacích štandardov.
Kontrolnú právomoc v prípadoch podozrenia z poskytnutia protiprávnej štátnej pomoci vykonáva predovšetkým
samotná Komisia, ktorá „ak vlastní informácie z akéhokoľvek zdroja týkajúce sa údajnej protiprávnej pomoci, preskúma tieto informácie bez meškania“ 11. Následne môže Komisia rozhodnúť, či sa jedná o protiprávnu pomoc alebo
nie. Z uvedeného vyplýva, že preskúmanie protiprávnej
pomoci môže iniciovať ktokoľvek, teda aj občania členských štátov. Kontrolnú právomoc ďalej vykonáva Ministerstvo financií pre prípad porušenia právomocí podľa
11

čl. 10 ods. 1 Nariadenia Rady č. 659/1999
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niektorých ustanovení zákona o štátnej pomoci. Z tohto
zákona tiež vyplýva kontrolná pôsobnosť Najvyššieho
kontrolného úradu, keďže nedodržanie podmienok, za
ktorých sa štátna pomoc poskytla, sa považuje za porušenie rozpočtovej disciplíny podľa zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy, ak sa štátna pomoc poskytla
z prostriedkov štátneho alebo obecného rozpočtu. Zároveň by sa v súvislosti so štátnou pomocou mala uplatňovať
aj všeobecná pôsobnosť orgánov prokuratúry nad dodržiavaním zákonnosti pri postupoch a rozhodnutiach orgánov
verejnej správy (napríklad pri neuplatňovaní pôsobnosti
ministerstvom financií).
V prípadoch zámeny pozemkov popísaných vyššie sa
zrejme jednalo o poskytnutie štátnej pomoci, keďže v jednom prípade išlo o prevod pozemkov s rozdielom hodnoty
predajnej ceny v porovnaní s cenou trhovou vo výške 60
miliónov korún a v druhom prípade bol rozdiel až 225 miliónov korún.
Ako už bolo uvedené, podľa našich skúseností je právna úprava štátnej pomoci doposiaľ nie veľmi známa
a primerane tomu neaplikovaná. V tejto súvislosti by
sme považovali za nanajvýš vhodné sprecizovať právnu
úpravu nakladania s majetkom obcí a vyšších územných
celkov. Právna úprava prevodov vlastníctva majetku štátu
je podrobne upravená v zákone o správe majetku štátu č.
278/1993 Z. z. a v zásade vyhovuje požiadavkám právnej
úpravy o štátnej pomoci týkajúcim sa predaja nehnuteľného majetku tak, aby nedochádzalo k jej neoprávnenému poskytovaniu. V zmysle tohto zákona musí byť prevod vlastníctva nehnuteľných vecí štátu vždy odplatný,
a to najmenej za primeranú cenu, za ktorú sa považuje
všeobecná hodnota majetku podľa osobitného predpisu
(§ 8 ods. 5 zákona o správe majetku štátu). Všeobecnou
hodnotou majetku je v zmysle § 2 písm. g) vyhlášky č.
492/2004 Z. z. výsledná objektivizovaná hodnota majetku, ktorá je znaleckým odhadom najpravdepodobnejšej
ceny hodnoteného majetku ku dňu ohodnotenia v danom mieste a čase, ktorú by tento mal dosiahnuť na trhu
v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď
kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je
ovplyvnená neprimeranou pohnútkou; obvykle vrátane
dane z pridanej hodnoty. Uvedená právna úprava prevodov nehnuteľností štátu teda stanovuje povinnosť nerealizovať tieto prevody pod trhovú cenu.
Bolo by teda vhodné zaviesť obdobnú právnu úpravu
nakladania s majetkom obcí a vyšších územných celkov
a sprecizovať už teraz deklarované zásady o nakladaní
s ich majetkom (t.j. povinnosť hospodáriť s majetkom v

prospech rozvoja samospráv a majetok zveľaďovať, chrániť
a zhodnocovať).
Špecifikáciou úpravy nakladania s majetkom nepredpokladáme kolíziu s autonómnou samosprávnou pôsobnosťou obcí a vyšších územných celkov, a teda ani s čl. 65 ods.
1 Ústavy SR (Obec a vyšší územný celok sú právnické osoby, ktoré za podmienok ustanovených zákonom samostatne
hospodária s vlastným majetkom a so svojimi finančnými
prostriedkami.) Navrhovanou úpravou by sa iba doplnili
a spresnili podmienky nakladania s majetkom formou zákona, pričom by nebolo dotknuté právo samostatne hospodáriť s týmto majetkom.
Konkrétne by bolo vhodné uvažovať o takej úprave, ktorá
by obciam a vyšším územným celkom priamo ukladala
povinnosť, aby prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vo svojom vlastníctve realizovali za primeranú
cenu. Primeranou cenou sa pritom rozumie všeobecná
hodnota majetku v zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Zároveň by bolo
možné za primeranú cenu považovať výsledok nepodmieneného ponukového konania, ktoré akceptuje najlepšiu
alebo jedinú ponuku.
Bolo by tiež vhodné zaviesť do právnej úpravy povinnosť zverejňovať zámer predaja nehnuteľností, a tým
zrovnoprávniť prístup k informáciám a k samotnému nadobudnutiu nehnuteľností obcí a vyšších územných celkov.
Obdobnú právnu úpravu majú v Českej republike. V zmysle § 39 ods. 1 a 2 zákona č. 2/2003 Sb. o obcích, zámer predať, zameniť alebo darovať nehnuteľnosť, prenajať ju alebo
ju poskytnúť ako výpožičku obec zverejní na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rozhodnutím príslušného orgánu.
Zákon predpokladá, že účelom zverejnenia je vytvorenie
možnosti pre záujemcov, aby sa mohli vyjadriť a predložiť
svoje ponuky. Pri odplatnom predaji sa cena dojednáva v
obvyklej výške v danom mieste a čase. Nezverejnenie má
za následok, že právny úkon je od začiatku neplatný12.
Vyššie navrhovaná právna úprava by prispela k naplneniu povinnosti obcí a vyšších územných celkov hospodáriť
s majetkom v prospech ich rozvoja a nesporne by to mohlo
prispieť k eliminovaniu korupcie pri nakladaní s majetkom. Zároveň by sa navrhovanou úpravou zabezpečili prevody nehnuteľností za cenu nie nižšiu, ako je trhová cena,
a tým by sa mohlo predchádzať postupom pri nakladaní
s nehnuteľnosťami, ktoré sú v rozpore s právnou úpravou
o štátnej pomoci.
Niektoré aspekty zodpovednosti
verejných činiteľov

V praxi sa stretávame s účelovým nezákonným postupom verejných činiteľov bez uplatnenia ich zodpovednos12
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ti. Ako už odznelo v prednáške JUDr. Hrivnáka, viaceré
trestné činy verejných činiteľov sa v súčasnosti darí odhaľovať a preukazovať najmä v súvislosti s podozrením zo
spáchania korupčných deliktov, pretože vytvárajú jednočinný súbeh. Zo štatistík a tiež z našich skúseností vyplýva,
že uplatňovanie skutkových podstát zneužívanie právomoci verejného činiteľa a marenie úlohy verejným činiteľom
sa realizuje v minimálnej miere13. Bolo by vhodné v budúcnosti sa bližšie zaoberať bariérami ktoré spôsobujú, že
skutkové podstaty postihujúce významné nezákonné postupy verejných činiteľov sa uplatňujú minimálne, prípadne iba v kombinácii s inými skutkovými podstatami. Iba
odstránením týchto bariér sa môže naplniť zmysel trestnoprávnej úpravy, teda ochrana práv občanov.
V tomto kontexte je nutné sa zmieniť o uplatňovaní
iného typu zodpovednosti verejných činiteľov. Ako už
bolo spomenuté, efektívnemu uplatňovaniu trestnoprávnej zodpovednosť verejných činiteľov stoja v ceste viaceré
bariéry. Táto skutočnosť je o to významnejšia, že právna
úprava disciplinárnej zodpovednosti sa postupnými zmenami takmer vytratila z právneho poriadku SR.
V zákone č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe sa novelou
účinnou od 1. 6. 2006 (zákon č. 231/2003 Z. z.) zrušili
ustanovenia o disciplinárnej zodpovednosti v štátnej službe. Zanikla teda právna úprava zodpovednosti za služobné
previnenie, ktoré spočívalo v zavinenom porušení povinností štátneho zamestnanca.14
Obdobne ani zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme neobsahuje žiadne ustanovenia týkajúce
sa disciplinárnej zodpovednosti zamestnancov pri výkone
takejto práce. Vo vzťahu k tomuto zákonu subsidiárne platí
Zákonník práce. Ten však v súvislosti s pracovnou disciplínou rieši až krajné prípady, ktoré sú dôvodom na výpoveď
zo strany zamestnávateľa alebo dôvodom na okamžité zrušenie pracovného pomeru. Právna úprava disciplinárnej
alebo inej zodpovednosti volených funkcionárov - napriek
ich výlučnému vplyvu na rozhodovanie miestnych samospráv - absentuje úplne.
Vzhľadom na vyššie uvedené, považujeme za vhodné
zaoberať sa hľadaním efektívnych inštitútov, ktoré zabezpečia uplatnenie zodpovednosti verejných činiteľov.
Bol by to nesporný prínos k zabezpečeniu zákonného výkonu verejnej moci.

Záver

Verejná kontrola sa v súčasnosti realizuje predovšetkým
sprostredkovane, teda prostredníctvom iniciovania vykonania kontroly kontrolnými inštitúciami. Priamo sa
realizuje v prípadoch, ak má občan postavenie účastníka
konania (opravné prostriedky, možnosť podania na súd).
Čiastočne sa môže realizovať niektorými inštitútmi, ktoré
zabezpečujú účasť na príprave právnych aktov.
Významným nástrojom pri iniciovaní kontroly je inštitút podnetu podľa zákona o prokuratúre. V zmysle vyššie
uvedených záverov považujeme za vhodné vyjasniť aplikáciu niektorých inštitútov (napr. opatrenia vydané na plnenie úloh v oblasti verejnej správy, § 21 ods. 1 písm. a) bod
2, zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre) a zaoberať sa
odstránením bariéry spočívajúcej v defenzívnom prístupe
niektorých prokuratúr v oblasti kontroly zákonnosti právnych aktov. Bolo by vhodné zaoberať sa zavedením právnej úpravy možnosti občana iniciovať vykonanie kontroly
Najvyšším kontrolným úradom a tomu zodpovedajúcej
povinnosti tohto úradu. Sprecizovaním právnej úpravy
nakladania s majetkom by sa zabezpečilo nielen hospodárnejšie nakladanie s ním v prospech rozvoja obce a jej
obyvateľov, zároveň by sa vytvoril jasnejší právny rámec na
realizáciu kontroly efektivity nakladania s majetkom, ktoré často iniciujú práve občania. Úprava inštitútov, ktorá by
zabezpečila uplatnenie zodpovednosti verejných činiteľov,
by bola prínosom k zákonnému výkonu verejnej moci.

13 Za 6 rokov – v rokoch 2000 až 2005 - boli odsúdené štyri osoby za spáchanie prečinu marenia úlohy verejným činiteľom podľa § 327 Trestného zákona.
14 V dôvodovej správe k dôvodom zrušenia disciplinárnych opatrení sa uvádza, že: „Úprava disciplinárneho konania je zložitá, čo spôsobuje, že pri aplikácii ustanovení zákona dochádza k procesným a formálnym chybám, pre ktoré
sa disciplinárne konania stávajú často neúspešnými a neúčinnými.“ Ďalšími
prezentovanými dôvodmi je údajná nepružnosť a zdĺhavosť disciplinárnych konaní, nekompetentnosť členov disciplinárnych komisií, chybné rozhodnutia takýchto
komisií a prieťahy.
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Závery z diskusie
Vzhľadom na šírku problematiky realizácie verejnej
moci a tiež vzhľadom na prezentované prípady z praxe
sa diskusia zamerala na špecifickú časť realizácie verejnej
moci ktorou je nakladanie s verejným majetkom, predovšetkým prípady nevýhodných a netransparentných predajov nehnuteľného majetku samosprávami.
Z diskusie vyplynuli
nasledovné závery:

1) už dnes existujú nástroje na kontrolu nakladania s verejným majetkom, ktoré nie sú vôbec využívané (najmä
právna úprava štátnej pomoci)
2) pre vyššiu efektívnosť kontroly je potrebné sprecizovať
právnu úpravu nakladania s verejným majetkom
3) je potrebné rozšíriť aktívnu legitimáciu občanov, a otvoriť tak možnosť namietať na súde nezákonnosťrozhodnutia o prevode majetku (napr. uznesenia) ako aj úkonu, ktorým sa prevod realizuje (napr. zmluva o prevode
majetku)
4) je potrebné posilniť vynútiteľnosť kontrolných zistení
Najvyššieho kontrolného úradu SR
5) je potrebné sprecizovať právnu úpravu trestnej zodpovednosti verejných činiteľov

K bodu 1 - Využívanie existujúcich mechanizmov
kontroly nakladania s verejným majetkom
v prípadoch, ktoré spadajú pod právnu úpravu štátnej
pomoci
Významnou súčasťou nakladania s verejným majetkom
je predaj nehnuteľností. V tejto súvislosti konferencia poukázala na platnú právnu úpravu štátnej pomoci, ktorá doposiaľ nie je veľmi známa a prakticky vôbec sa neaplikuje.
Obce, vyššie územné celky (ďalej aj VÚC) a štátne orgány
sú jedným z potenciálnych poskytovateľov tejto pomoci.
Zákon o štátnej pomoci ako jednu z jej foriem uvádza aj
„predaj nehnuteľného majetku štátu alebo obce za cenu nižšiu, ako je cena trhová“1.
Z uvedeného vyplýva, že ak obec, vyšší územný celok
alebo štátny orgán predáva nehnuteľný majetok podnikateľovi, nemal by ho v zmysle zákona o štátnej pomoci predať za cenu nižšiu ako je cena trhová. Ak nebude
podľa uvedeného postupovať, mal by byť tento prevod
skúmaný z hľadiska možného rozporu s pravidlami poskytovania štátnej pomoci.
O štátnu pomoc pôjde v prípade, ak pomoc prekročí tzv.
1
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§ 5 ods. 2 písm. c) zákona o štátnej pomoci

strop pomoci, ktorý vyplýva z pravidla de minimis2.
Kontrolnú pôsobnosť v prípadoch podozrenia z poskytnutia protiprávnej štátnej pomoci vykonáva predovšetkým
Európska komisia (ďalej aj Komisia), ktorá „ak vlastní
informácie z akéhokoľvek zdroja týkajúce sa údajnej protiprávnej pomoci, preskúma tieto informácie bez meškania“3.
Následne môže Komisia rozhodnúť, či sa jedná o protiprávnu pomoc alebo nie. Z uvedeného vyplýva, že preskúmanie protiprávnej pomoci môže iniciovať ktokoľvek,
teda aj občania členských štátov. Ak sa teda občan dozvie,
že s verejným majetkom sa nakladalo neefektívne a zrejme
v rozpore s pravidlami o štátnej pomoci, môže iniciovať
preskúmanie zákonnosti takéhoto postupu. Doposiaľ sa
však kontrolná pôsobnosť Komisie neuplatnila v žiadnom
z prípadov prevodov verejného nehnuteľného majetku na
Slovensku. Kontrolnú pôsobnosť ďalej vykonáva Ministerstvo financií a tiež Najvyšší kontrolný úrad.
Účastníci sa zhodli na tom, že úprava štátnej pomoci poskytuje už dnes právny rámec, ktorým sa dajú postihnúť
niektoré nehospodárne postupy pri nakladaní s verejným
majetkom.
Ďalšie podrobnosti o štátnej pomoci sú uvedené v tejto publikácii, v príspevku „Postavenie občana v kontexte
kontroly verejnej moci, kontrola v oblasti nakladania s verejným majetkom“. Niektoré dôležité dokumenty sú prílohou tejto publikácie.

K bodu 2 - Potreba sprecizovania právnej úpravy
nakladania s verejným majetkom
Na začiatku tohto diskusného bloku sa rozvinula téma,
či súčasná úprava nakladania s majetkom obcí a VÚC je
dostatočná na realizáciu kontroly orgánmi prokuratúry.
Právna úprava nakladania s majetkom obcí, je obsiahnutá
jednak v zákone o obecnom zriadení, v zmysle ktorého sa
má majetok obce zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať4. Ďalšia úprava
sa nachádza v zákone o majetku obcí, v zmysle ktorého sú
orgány obce povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech
rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného
prostredia. Sú tiež povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť
2 V prípade prevodu nehnuteľností obcou za cenu nižšiu ako je cena trhová, sa
nebude jednať o štátnu pomoc, ak rozdiel medzi trhovou cenou a predajnou cenou,
teda hodnota poskytnutej pomoci, nedosiahne strop pomoci. Strop pomoci predstavuje sumu 200 000 EUR počas obdobia troch daňových rokov v prospech toho
istého podnikateľa. V prípade poskytnutia pomoci do tejto sumy sa jedná o tzv. minimálnu pomoc, ktorú poskytovateľ musí oznámiť Ministerstvu financií SR.
3

čl. 10 ods. 1 Nariadenia Rady č. 659/1999

4

§ 8 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
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a zhodnocovať5. Obdobná právna úprava je obsiahnutá aj
v zákone o majetku vyšších územných celkov6. Nakladanie
s majetkom štátu nebolo predmetom diskusie, keďže príslušná právna úprava je v tejto oblasti precíznejšia7.
Časť diskutujúcich poukazovala na nejasnosť vyššie uvedenej právnej úpravy nakladania s majetkom
samospráv. Táto úprava podľa nich stanovuje kritériá
pomocou ekonomických kategórií a tieto sú orgánmi prokuratúry nepreskúmateľné. Pojmy obsiahnuté
v platnej úprave považujú za nejasné a nedefinované.
Poukazovali na absenciu presných pravidiel, ktoré by
bolo možné vytýkať pri nehospodárnom konaní. Zároveň konštatovali, že v kontrolnej praxi sa stretávajú aj
s názormi, v zmysle ktorých rozhodovanie o nakladaní
s verejným majetkom nie je možné subsumovať pod tzv.
„opatrenia vydané na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti verejnej správy“8. Zároveň poukázali na to, že ak by aj
prokuratúra vykonala kontrolu zákonnosti v oblasti efektivity nakladania s majetkom a teda protestom, prípadne následným podaním na súd by napadla nezákonnosť
uznesenia o prevode, prevod samotný by bol už zrealizovaný následnými úkonmi. Vzhľadom na uvedené, považovala táto časť diskutujúcich súčasnú právnu úpravu za
nedostatočnú na to, aby bola nezákonnosť pri nakladaní
s majetkom odstránená.
Druhá časť účastníkov konferencie prezentovala opačné stanovisko. Podľa nich je aj súčasná úprava aplikovateľná, a to aj orgánmi prokuratúry. Platná právna úprava
má charakter normy s neurčitou hypotézou s ktorou sa
právna prax vie vysporiadať. Kľúč k aplikácii takejto normy spočíva v dôkladnom posúdení okolností konkrétneho prípadu a ich následnom právnom vyhodnotení, a nie
v rezignácii na jej aplikáciu. Už v súčasnosti sa právna prax
vysporadúva minimálne s dvoma, dokonca vágnejšie formulovanými inštitútmi, a to „dobré mravy“ a „poctivý obchodný styk“.
Vyššie citované dnes platné normy možno chápať ako
príkaz pre obce, aby sa správali ako riadny hospodár.
Flagrantné prípady nehospodárneho nakladania s majetkom obcí sa teda dajú posudzovať aj podľa súčasnej právnej úpravy.
5

§ 7 ods. 1 a 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

6

§7 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov

7 Prevod vlastníctva nehnuteľných vecí štátu musí byť vždy odplatný, a to najmenej za primeranú cenu, za ktorú sa považuje všeobecná hodnota majetku podľa
osobitného predpisu. Všeobecnou hodnotou majetku je v zmysle § 2 písm. g) vyhlášky č. 492/2004 Z. z. výsledná objektivizovaná hodnota majetku, ktorá je znaleckým odhadom najpravdepodobnejšej ceny hodnoteného majetku ku dňu ohodnotenia v danom mieste a čase, ktorú by tento mal dosiahnuť na trhu v podmienkach
voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená
neprimeranou pohnútkou; obvykle vrátane dane z pridanej hodnoty.
8

§ 21 ods. 1 písm. a) bod 2, zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre

V ďalšom bode diskutujúci riešili otázku, či rozhodnutia
o nakladaní s majetkom obcou alebo VÚC patria alebo
nepatria medzi „opatrenia vydané na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti verejnej správy“, a teda či vôbec táto
oblasť patrí do pôsobnosti prokuratúry. V závere tohto
bodu sa diskutujúci zhodli, že nakoľko ide o nakladanie
s verejným majetkom vo verejnom záujme, patria rozhodnutia o nakladaní s majetkom obcou alebo VÚC medzi „opatrenia vydané na zabezpečenie plnenia úloh verejnej správy“. Inú prax by považovali za neopodstatnenú
a právne nezdôvodnenú.
Napriek vyššie uvedenému rozdielu v chápaní aplikovateľnosti úpravy nakladania s majetkom sa účastníci jednoznačne zhodli na potrebe sprecizovania právnej úpravy
nakladania s majetkom obcí a vyšších územných celkov,
konkrétne prevodov nehnuteľností.
Z diskusie teda vyplynula potreba doplnenia súčasnej
úpravy o povinnosť obcí a VÚC realizovať prevody nehnuteľného majetku najmenej za trhovú cenu. Trhová cena pritom môže byť určená ako všeobecná hodnota
majetku podľa osobitného predpisu9, alebo najvyššia cena,
ponúknutá v otvorenom, primerane propagovanom ponukovom konaní (pri oboch alternatívach by sa teda jednalo
o cenu trhovú, stanovenú buď znalcom, alebo záujmom
potenciálnych nadobúdateľov).
Zároveň sa účastníci zhodli na potrebe precizovať procesné ustanovenia týkajúce sa nakladania s majetkom
uvedených subjektov a ich nedodržanie sankcionovať absolútnou neplatnosťou úkonu. Konkrétne by bolo vhodné
zaviesť do právnej úpravy povinnosť zverejňovať zámer
predaja nehnuteľností, pričom nezverejnenie zámeru
by malo za následok, že právny úkon je od začiatku neplatný. Obdobná právna úprava platí v Českej republike.10
V diskusii odzneli aj námety priblížiť procesnú úpravu
nakladania s majetkom súťažným metódam, analogickým
k verejnému obstarávaniu. Navrhovaná právna úprava by
prispela k naplneniu povinnosti obcí a vyšších územných
celkov hospodáriť s majetkom v prospech ich rozvoja
a mala by prispieť k eliminovaniu korupcie pri nakladaní
s verejným majetkom. Zároveň by sa navrhovanou úpravou zabezpečili prevody nehnuteľností za cenu nie nižšiu,
ako je trhová cena, a tým by sa mohlo predchádzať postu9 Všeobecnou hodnotou majetku je v zmysle § 2 písm. g) vyhlášky č. 492/2004
Z. z. výsledná objektivizovaná hodnota majetku, ktorá je znaleckým odhadom
najpravdepodobnejšej ceny hodnoteného majetku ku dňu ohodnotenia v danom
mieste a čase, ktorú by tento mal dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže
pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou
pohnútkou; obvykle vrátane dane z pridanej hodnoty.
10 V zmysle § 39 ods. 1 a 2 zákona č. 2/2003 Sb. o obcích, zámer predať, zameniť alebo darovať nehnuteľnosť, prenajať ju alebo ju poskytnúť ako výpožičku obec
zverejní na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rozhodnutím príslušného orgánu.
Pri odplatnom predaji sa cena dojednáva v obvyklej výške v danom mieste a čase.
Nezverejnenie má za následok, že právny úkon je od začiatku neplatný.
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pom pri nakladaní s nehnuteľnosťami, ktoré sú v rozpore
s právnou úpravou o štátnej pomoci. Vytvorili by sa tiež
jasnejšie pravidlá na realizáciu kontroly efektivity nakladania s majetkom kontrolnými inštitúciami.

K bodu 3 - Rozšírenie aktívnej legitimácie občanov
V súvislosti s témou nakladania s verejným majetkom
účastníci najviac diskutovali o možnosti rozšírenia aktívnej legitimácie v prospech občana. Uvedená téma bola prirodzeným vyústením príspevkov predstaviteľov prokuratúry, ktorí namietali nemožnosť preskúmavania efektivity
nakladania s majetkom obcí a VÚC zo strany prokuratúry.
Na podobné aplikačné problémy poukázal aj predstaviteľ
Najvyššieho kontrolného úradu. Vzhľadom na uvedené sa
efektivita nakladania s majetkom obcí a vyšších územných
celkov dostáva takmer mimo rámca výkonu kontroly kontrolných inštitúcií.
Uvedené východiská, ako aj skúsenosti z praxe, viedli
v diskusii k námetu rozšírenia aktívnej legitimácie v prospech občanov. Diskutujúci sa zhodli na vhodnosti zavedenia žaloby na preskúmanie zákonnosti uznesení obecných zastupiteľstiev a zastupiteľstiev vyšších územných
celkov, ktorými sa rozhoduje o prevode majetku. Aktívne
legitimovaní by mali byť obyvatelia príslušnej obce alebo
VÚC. Zároveň odzneli aj námety na širší okruhu aktívne
legitimovaných subjektov, napríklad vlastníkov nehnuteľností v obci alebo VÚC. Ako ďalší námet v diskusii odznelo rozšírenie aktívnej legitimácie v tejto oblasti v prospech občianskych združení, prípadne v prospech každého
občana, s odôvodnením, že platnosť všeobecne záväzných
pravidiel je vo verejnom záujme a teda prístup k vynúteniu
ich dodržiavania by mal byť čo najširší.
V súvislosti s prevodmi majetku sa diskutovalo o vyššie
uvedenej možnosti namietať na súde nezákonnosť uznesení o prevode majetku, ale tiež možnosť napadnutia následnej zmluvy, ktorou sa rozhodnutie o prevode realizuje.
Z diskusie vyplynulo, že vhodným inštitútom by mohla
byť určovacia žaloba. Možnosť podať uvedenú žalobu na
určenie neplatnosti je viazaná na preukázanie naliehavého právneho záujmu. Naliehavý právny záujem by v tomto
prípade mal občan obce alebo VÚC. V tejto súvislosti diskutujúci poukázali na možný problém, ktorým je reštriktívnosť judikatúry pri preukazovaní naliehavého právneho
záujmu. V prípade konštatovania neplatnosti zmluvy súdom, by mal súd zároveň rozhodnúť o úprave práv a povinností zmluvných strán.
Diskutujúci sa zhodli na tom, že rozšírenie aktívnej legitimácie v prospech občana bude zmysluplné najmä vtedy,
ak zároveň dôjde k úprave samotných pravidiel o naklada-
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ní s majetkom. Ak by teda občan mal mať nový nástroj ku
kontrole nakladania s verejným majetkom, treba posilniť
aj kritériá, podľa ktorých sa bude kontrola uskutočňovať.

K bodu 4 – Posilnenie vynútiteľnosti kontrolných
zistení Najvyššieho kontrolného úradu.
Predmetom diskusie bola aj vynútiteľnosť kontrolných
zistení tohto úradu. V súčasnosti môže úrad uložiť pokutu
fyzickej osobe (zamestnancovi kontrolovaného subjektu),
ktorá marí výkon kontroly tým, že neplní zákonom stanovené povinnosti11. Problém však nastáva v prípade právnych aktov kolektívnych orgánov (napr. uznesenia zastupiteľstiev o nakladaní s majetkom), V takýchto prípadoch
absentuje úprava umožňujúca vynútenie kontrolných zistení.
V diskusii boli spomenuté viaceré možnosti, ktoré by
posilňovali ich vynútiteľnosť. Medzi možnými riešeniami
bolo ako prvé uvedené rozšírenie právomocí NKÚ sankcionovať neplnenie povinností kontrolovaným subjektom,
prípadne zavedenie možnosti obrátiť sa s podnetom na súd
(teda obdoba pôsobnosti prokuratúry). Druhá možnosť,
ktorá by si nevyžadovala taký výrazný zásah do právomocí
NKÚ, by bolo rozšírenie aktívnej legitimácie v prospech
občanov obce, ktorí by mohli na súde iniciovať preskúmanie právneho aktu alebo postupu kontrolovaného subjektu, ktoré je podľa zistení NKÚ v rozpore so zákonom a toto
kontrolné zistenie nebolo rešpektované.
Účastníci diskutovali aj o zavedení novej právnej úpravy,
ktorá by občanovi umožňovala iniciovať vykonanie kontroly Najvyšším kontrolným úradom (obdoba inštitútu
podnetu na prokuratúru).
Platná právna úprava takúto možnosť neupravuje a NKÚ
postupuje podľa ročného plánu kontrol.
Niektorí diskutujúci by považovali zavedenie práva občana iniciovať kontrolu za zásah do nezávislosti Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý by v takomto prípade musel
realizovať kontrolu nielen na základe svojich rozhodnutí.
V diskusii odzneli aj opačné názory, podľa ktorých zavedenie tohto práva by nepredstavovalo zásah do nezávislosti
NKÚ aj vzhľadom na to, že podľa platnej úpravy občania
môžu iniciovať napr. konanie súdu a prokuratúry, pričom
nezávislosť konania týchto orgánov tým nie je dotknutá a je zákonom priamo predpokladaná. Zavedenie tohto
práva by podľa nich prispelo k väčšej previazanosti medzi
problémami v praxi a kontrolou NKÚ.
11 Zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky , § 21 ods. 1: Úrad môže fyzickým osobám, ktoré maria výkon kontroly tým, že
neplnia povinnosti podľa § 18 a § 22 ods. 1 tohto zákona, uložiť poriadkovú pokutu
do 100 000 Sk.
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K bodu 5 - Potreba sprecizovania právnej úpravy
trestnej zodpovednosti verejných činiteľov
V nadväznosti na príspevok “Trestné činy verejných činiteľov”, diskutovali účastníci aj o použiteľnosti alebo nepoužiteľnosti tzv. legendy, teda situácie, kedy štátne orgány pri
odhaľovaní páchateľov trestných činov vyfabulujú domnelý pokus napr. o podplácanie, vrátane vymyslených osôb
a skutkov. K názoru prezentovanému v príspevku, podľa
ktorého by tento postup mal byť legitímnym nástrojom pri
odhaľovaní páchateľov trestných činov verejných činiteľov,
odznel protinázor, že konanie štátu (v tomto prípade konanie štátom ustanoveného agenta) sa nemôže stať súčasťou
skutkového deja, štát nemôže vyvinúť snahy, aby skutok
bol spáchaný, rozšírený jeho obsah resp. aby bol dokonaný,
pričom takýto názor vyplýva aj z judikatúry Najvyššieho
súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva.
Vzhľadom na časové obmedzenie nebolo možné tento
bod rozdiskutovať podrobnejšie, a spolu s niektorými ďalšími okruhmi problémov trestných činov verejných činiteľov
sa pokúsime vytvoriť pre ne priestor na niektorej z ďalších
konferencií Prístup k spravodlivosti – Bariéry a východiská.
V kontexte nezákonného nakladania s verejným majetkom vyplynula z diskusie možnosť aplikácie skutkovej
podstaty „Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku“, podľa § 237 a § 238 Trestného zákona12. Zo
skutkovej podstaty podľa § 237 vyplýva, že je potrebné
preukázať porušenie povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne
záväzného predpisu. V nadväznosti na to diskutujúci konštatovali potrebu špecifikovať povinnosti verejných činiteľov v iných právnych normách, na ktoré Trestný zákon pri
aplikácií skutkovej podstaty podľa § 237 odkazuje.
Diskutujúci sa ďalej zhodli na možnosti individualizovania trestnej zodpovednosti členov kolektívnych orgánov (napríklad poslancov zastupiteľstiev) a v nadväznosti
na to na potrebe podrobnejšiej špecifikácie ich zákonných
povinností.
12 § 237 (1) Kto inému spôsobí malú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu alebo vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať alebo spravovať
cudzí majetok, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha
čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
b) z osobitného motívu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha
čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak
spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 238 Kto z nedbanlivosti inému spôsobí značnú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú
právoplatným rozhodnutím súdu opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, potrestá
sa odňatím slobody až na dva roky.
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Príloha č.1

ZMLUVA O ZALOŽENÍ EURÓPSKEHO SPOLOýENSTVA
HLAVA VI
SPOLOýNÉ PRAVIDLÁ PRE HOSPODÁRSKU SÚġAŽ, ZDAĕOVANIE A APROXIMÁCIU PRÁVA
KAPITOLA 1
PRAVIDLÁ HOSPODÁRSKEJ SÚġAŽE
ODDIEL 2
POMOC POSKYTOVANÁ ŠTÁTMI
ýlánok 87
1. Ak nie je touto zmluvou ustanovené inak, pomoc poskytovaná þlenským štátom alebo akoukoĐvek formou zo
štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súĢaž alebo hrozí narušením hospodárskej súĢaže tým, že
zvýhodĖuje urþitých podnikateĐov alebo výrobu urþitých druhov tovaru, je nezluþiteĐná so spoloþným trhom, pokiaĐ
ovplyvĖuje obchod medzi þlenskými štátmi.
2. So spoloþným trhom je zluþiteĐná:
a) pomoc sociálnej povahy poskytovaná jednotlivým spotrebiteĐom za predpokladu, že sa poskytuje bez
diskriminácie vo vzĢahu k pôvodu výrobkov;
b) pomoc urþená na náhradu škody spôsobenej prírodnými katastrofami alebo mimoriadnymi udalosĢami;
c) pomoc poskytovaná hospodárstvu urþitých oblastí Spolkovej republiky Nemecko v dôsledku rozdelenia
Nemecka v rozsahu potrebnom na vyrovnanie hospodárskych nevýhod spôsobených týmto rozdelením.
3. Za zluþiteĐné so spoloþným trhom možno považovaĢ:
a) pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja oblastí s mimoriadne nízkou životnou úrovĖou alebo s mimoriadne
vysokou nezamestnanosĢou;
b) pomoc na podporu vykonávania dôležitého projektu spoloþného európskeho záujmu alebo na nápravu vážnej
poruchy fungovania v hospodárstve þlenského štátu;
c) pomoc na rozvoj urþitých hospodárskych þinností alebo urþitých hospodárskych oblastí, za predpokladu, že
táto podpora nepriaznivo neovplyvní podmienky obchodu tak, že by to bolo v rozpore so spoloþným záujmom;
d) pomoc na podporu kultúry a zachovania kultúrneho dediþstva, ak takáto pomoc neovplyvĖuje podmienky
obchodovania a hospodárskej súĢaže v Spoloþenstve v rozsahu, ktorý odporuje spoloþným záujmom;
e) iné druhy pomoci, ako ich vymedzia rozhodnutia Rady prijaté kvalifikovanou väþšinou na návrh Komisie.
ýlánok 88
1. Komisia v spolupráci s þlenskými štátmi priebežne skúma systémy pomoci poskytovanej v týchto štátoch.
Navrhuje im príslušné opatrenia, ktoré si vyžaduje postupný rozvoj alebo fungovanie spoloþného trhu.
2. Ak Komisia po výzve, aby príslušné strany predložili pripomienky, zistí, že pomoc poskytnutá štátom alebo zo
štátnych zdrojov je nezluþiteĐná so spoloþným trhom podĐa þlánku 87, alebo ak zistí, že táto podpora sa zneužíva,
rozhodne o tom, že príslušný štát túto pomoc v lehote stanovenej Komisiou zruší alebo upraví.
Ak sa daný štát nepodriadi tomuto rozhodnutiu v stanovenej lehote, Komisia alebo iný dotknutý štát môže,
odhliadnuc od ustanovení þlánkov 226 a 227, predložiĢ vec priamo Súdnemu dvoru.
Na žiadosĢ þlenského štátu môže Rada jednomyseĐne rozhodnúĢ, že pomoc, ktorú štát poskytuje alebo zamýšĐa
poskytnúĢ, sa ako výnimka z ustanovení þlánku 87 alebo nariadení uvedených v þlánku 89 považuje za zluþiteĐnú,
a to za predpokladu, že takéto rozhodnutie odôvodĖujú výnimoþné okolnosti. Ak v súvislosti s touto pomocou
Komisia už zaþala konaĢ, ako je uvedené v prvom pododseku tohto odseku, podaním žiadosti Rade sa toto
konanie zastavuje až do vyjadrenia Rady.
Ak sa Rada do troch mesiacov od podania tejto žiadosti nevyjadrí, o veci rozhodne Komisia.
3. Komisia musí byĢ v dostatoþnom þase upovedomená o zámeroch v súvislosti s poskytnutím alebo upravením
pomoci, aby mohla podaĢ svoje pripomienky. Ak usúdi, že takýto zámer je nezluþiteĐný so spoloþným trhom podĐa
þlánku 87, zaþne konanie podĐa odseku 2. ýlenský štát nemôže vykonaĢ navrhované opatrenia, pokiaĐ sa vo veci
nerozhodlo s koneþnou platnosĢou.
ýlánok 89
Na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom môže Rada kvalifikovanou väþšinou vydaĢ akékoĐvek
nariadenia potrebné na uplatnenie þlánkov 87 a 88 a najmä môže stanoviĢ podmienky uplatnenia þlánku 88 ods.
3 ako aj uviesĢ druhy pomoci, ktoré sú vyĖaté z tohto postupu.

Celý text revidovanej Zmluvy o založení ES v slovenčine môžete nájsť na adrese:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:SK:pdf
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Príloha č. 2

NARIADENIE RADY (ES) þ. 659/1999
z 22. marca 1999
ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatĖovanie þlánku 93 Zmluvy o ES

KAPITOLA I
VŠEOBECNE
ýlánok 1
Definície
Na úþely tohto nariadenia:
a) „pomoc“ bude znamenaĢ akékoĐvek opatrenie, ktoré spĎĖa všetky kritéria stanovené v þlánku 92 (1) zmluvy;
f) „protiprávna pomoc“ bude znamenaĢ novú pomoc realizovanú v rozpore s þlánkom 93 (3) zmluvy;
h) „zainteresovaná strana“ bude znamenaĢ akýkoĐvek þlenský štát a akúkoĐvek osobu, podnikateĐa alebo združenie podnikateĐov,
ktorých záujmy možno ovplyvniĢ poskytnutím pomoci, najmä príjemca pomoci, konkurujúci si podnikatelia a obchodné združenia.
KAPITOLA III
KONANIE TÝKAJÚCE SA PROTIPRÁVNEJ POMOCI
ýlánok 10
Preskúmanie, žiadosĢ o informácie a príkaz na informácie
1. Ak Komisia vlastní informácie z akéhokoĐvek zdroja týkajúce sa údajnej protiprávnej pomoci, preskúma tieto informácie bez
meškania.
2. PodĐa potreby požiada o informácie od daného þlenského štátu. þlánok 2 (2) a þlánok 5 (1) a (2) sa primerane uplatnia
s nevyhnutnými zmenami v podrobnostiach.
3. Ak napriek upomienke, podĐa þlánku 5 (2), daný þlenský štát neposkytne požadované informácie v období predpísanom
Komisiou, alebo ak poskytne neúplné informácie, Komisia rozhodnutím bude požadovaĢ poskytnutie informácií (ćalej sa oznaþuje
len ako „príkaz na poskytnutie informácie“). Rozhodnutie bude špecifikovaĢ, aké informácie sa požadujú a predpíše príslušné
obdobie, v ktorom sa tieto poskytnú.
KAPITOLA VI
ZAINTERESOVANÉ STRANY
ýlánok 20
Práva zainteresovaných strán
1. AkákoĐvek zainteresovaná stana môže predložiĢ pripomienky podĐa þlánku 6 po rozhodnutí Komisie zaþaĢ konanie vo veci
formálneho zisĢovania. AkákoĐvek zainteresovaná strana, ktorá predložila také pripomienky a akýkoĐvek príjemca individuálnej
pomoci, získa kópiu rozhodnutia prijatého Komisiou podĐa þlánku 7.
2. AkákoĐvek zainteresovaná strana môže informovaĢ Komisiu o akejkoĐvek údajnej protiprávnej pomoci a akomkoĐvek údajnom
nesprávnom použití pomoci. Keć Komisia zvažuje, že na základe informácií, ktoré má, existujú nedostatoþné dôvody na zaujatie
stanoviska k prípadu, bude informovaĢ o tom zainteresovanú stranu. Keć Komisia prijme rozhodnutie o prípade, týkajúce sa
predmetu poskytnutých informácií, zašle kópiu tohto rozhodnutia zainteresovanej strane.
3. Na požiadanie akákoĐvek zainteresovaná strana získa kópiu akéhokoĐvek rozhodnutia podĐa þlánkov 4 a 7, þlánku 10 (3) a þlánku
11.
ýlánok 30
Nadobudnutie úþinnosti
Toto nariadenie nadobudne úþinnosĢ dvadsiaty deĖ nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoloþenstiev.
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celosti a je priamo uplatniteĐné vo všetkých þlenských štátoch.
V Bruseli 22. marca 1999
Za Radu
Predseda
G. VERHEUGEN

Celý text Nariadenia Rady v slovenčine môžete nájsť na adrese:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:08:01:31999R0659:SK:PDF
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Formulár na podanie sĢažnosti týkajúci sa údajne protiprávnej štátnej pomoci
Úradný vestník þ. C 116 zo 16. 5. 2003, s. 0003 – 0006
Formulár na podanie sĢažnosti týkajúci sa údajne protiprávnej štátnej pomoci
(2003/C 116/03)
ýlánok 88 ods. 3 Zmluvy o ES stanovuje, že Komisia musí byĢ v primeranom þase informovaná o projektoch vedúcich k stanoveniu alebo
úprave pomoci, aby predložila svoje pripomienky. ýlenské štáty nemôžu vykonaĢ navrhnuté opatrenia skôr, ako bude prijaté koneþné
rozhodnutie o tomto postupe.
Každé opatrenie týkajúce sa pomoci, ktoré bude vykonané v rozpore s þlánkom 88 ods. 3 Zmluvy o ES, predstavuje „protiprávnu pomoc“.
V prípade, že Komisia vlastní údaje týkajúce sa údajne protiprávnej pomoci, okamžite ich v súlade s þlánkom 10 ods. 1 nariadenia Rady
(1)
(ES) þ. 659/1999 prešetrí, bez ohĐadu na zdroj príslušných údajov.
Každá zúþastnená strana môže okrem iného v súlade s þlánkom 20 ods. 2 vyššie uvedeného nariadenia informovaĢ Komisiu o každej
protiprávnej pomoci a uplatĖovaní pomoci považovanej za protiprávnu (postup ćalej uvedený „sĢažnosĢ“).
Každá osoba alebo podnik môže Komisii predložiĢ sĢažnosĢ. Postup je neobmedzený. Komisia je však pri skúmaní sĢažnosti povinná
dodržiavaĢ pravidlá stanovené v nariadení (ES) þ. 659/1999 a najmä práva príslušného þlenského štátu na obhajobu.
Alternatívnym postupom tretích strán, ktorých záujmy sú poškodené poskytnutím protiprávnej pomoci, je okrem podania sĢažnosti Komisii
tiež možnosĢ obrátiĢ sa na národné jurisdikcie. Správa o uplatĖovaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci národných jurisdikcií, sa
nachádza na tejto adrese: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html.
Komisia však nemôže poskytnúĢ informácie o vnútroštátnych postupoch, ktoré sú v jednotlivých prípadoch k dispozícii.
V priloženom formulári sú údaje, ktoré Komisia potrebuje na to, aby mohla vyhovieĢ sĢažnosti týkajúcej sa údajne protiprávnej pomoci. V
prípade, že nemôžete vyplniĢ všetky þasti formulára, žiadame vás, aby ste uviedli dôvody.
Formulár je prístupný vo všetkých jazykoch Spoloþenstva na týchto internetových adresách na serveri Komisie:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/rules.cfm#complaints a
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_complaints_en.htm.
Na internetovej stránke Europa tiež nájdete veĐké množstvo údajov o pravidlách Spoloþenstva, ktoré sú uplatĖované v súvislosti so štátnou
pomocou, ktoré môžu vám alebo vašim poradcom pomôcĢ pri vyplĖovaní formulára. Formulár možno zaslaĢ na tieto adresy:
VzhĐadom na sĢažnosti o možnej protiprávnej pomoci v odvetví výroby, spracovania a odbytu poĐnohospodárskych výrobkov vymenovaných
v prílohe I:
Commission européenne, Direction générale de l'agriculture
Direction H
Kancelária: Loi 130 5-128 B - 1049 Bruxelles, Fax: (32-2) 296 76 72,
Elektronická adresa: Agri-State-Aids@ec.europa.eu.
Pre sĢažnosĢ o možnej protiprávnej pomoci v odvetví výroby, spracovania a uvádzania produktov rybolovu a akvakultúry na trh:
Commission européenne, Direction générale de la pêche
Direction D
Rue Joseph II 99 B - 1049 Bruxelles, Fax: (32-2) 295 19 42,
Elektronická adresa: fishaidesdetat@ec.europa.eu.
Pre sĢažnosĢ o možnej protiprávnej pomoci v odvetví dopravy alebo Ģažby uhlia:
Commission européenne, Direction générale de l'énergie et des transports
Direction A
Unité 4 "Marché intérieur, service public, concurrence et droits des usagers", B – 1049 Bruxelles, Fax: (32-2) 296 41 04,
Elektronická adresa: trenstateaidsgreffe@ec.europa.eu.
Pre sĢažnosĢ o možnej protiprávnej pomoci v inom odvetví:
Commission européenne, Direction générale de la concurrence
Greffe des aides d'État
J-70, 4/136 B - 1049 Bruxelles, Fax: (32-2) 295 36 10,
Elektronická adresa: Stateaidgreffe@ec.europa.eu.
V prípade, že máte pochybnosti o kompetentnom oddelení, vašu sĢažnosĢ môžete zasielaĢ na:
Secrétaire général Commission européenne, B - 1049 Bruxelles,
Elektronická adresa: Aidesdetat@ec.europa.eu.

___________________
(1) Ú. v. ES L 83 z 27. 3. 1999, s. 1.
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Štruktúra formulára:
I.A. Údaje týkajúce sa sĢažovateĐa
I.1. Meno a priezvisko sĢažovateĐa alebo názov spoloþnosti:
I.2. Adresa alebo sídlo spoloþnosti:
I.3. Telefón, fax, elektronická adresa:
I.4. Meno, priezvisko, telefón, fax, elektronická adresa kontaktnej osoby:
I.5. V prípade, že je sĢažovateĐom podnik, žiadame vás, aby ste priložili jeho struþný popis a popis jeho miesta alebo miest pôsobenia a
oblastí þinnosti.
I.6. Upresnite, akým spôsobom poskytnutie údajne protiprávnej pomoci poškodzuje záujmy sĢažovateĐa.
I.B. Údaje týkajúce sa zástupcu sĢažovateĐa
I.7. V prípade podania sĢažnosti treĢou (osobou alebo podnikom), žiadame vás, aby ste uviedli tiež meno, adresu, fax a elektronickú adresu
zástupcu a priložili písomný dôkaz o jeho splnomocnení.
II. Údaje týkajúce sa þlenského štátu
II.1. ýlenský štát:
II.2. Údajne protiprávna pomoc bola poskytnutá na úrovni:
- centrálnej vlády
- regiónu (špecifikujte)
- iné (špecifikujte)
III. Údaje týkajúce sa údajne protiprávnej štátnej pomoci, ktorá je predmetom sĢažnosti
III.1. Vaša sĢažnosĢ sa týka schémy údajne protiprávnej štátnej pomoci alebo individuálnej údajne protiprávnej štátnej pomoci?
III.2. Kedy bola poskytnutá údajne protiprávna štátna pomoc alebo implementovaná schéma údajne protiprávnej štátnej pomoci? Aká je
podĐa vašich poznatkov dĎžka schémy údajne protiprávnej štátnej pomoci?
III.3. V ktorom alebo ktorých hospodárskych odvetviach je táto údajne protiprávna štátna pomoc uplatĖovaná?
III.4. Aká je výška údajne protiprávnej štátnej pomoci? V akej podobe je poskytnutá (pôžiþky, subvencie, garancie, daĖové stimuly alebo
oslobodenia od daní, atć.)?
III.5. Kto je príjemcom? ýo sa týka systému, kto má nárok na prijímanie údajne protiprávnej štátnej pomoci?
Priložte þo najväþšie množstvo údajov vrátane popisu hlavných þinností podniku alebo príslušných podnikov.
III.6. Na aké úþely bola poskytnutá údajne protiprávna štátna pomoc (ak vám sú tieto poznatky známe)?
IV. Príþiny sĢažnosti
Vysvetlite podrobne príþiny, ktoré odôvodĖujú vašu sĢažnosĢ, najmä dôvody, ktoré vás viedli k podaniu sĢažnosti, právne predpisy práva
Spoloþenstva, ktoré boli podĐa vášho názoru porušené poskytnutím údajne protiprávnej pomoci, a spôsob akým sĢažnosĢ ovplyvnila
podmienky konkurencieschopnosti na spoloþnom trhu a obchod medzi þlenskými štátmi. V prípade, že údajne protiprávna á štátna pomoc
poškodila vaše obchodné záujmy, vysvetlite akým spôsobom?
V. Údaje o iných postupoch
V.1. Informácie o prípadných krokoch podniknutých v rámci útvarov Komisie (ak je možné, priložte kópie o celkovej korešpondencii):
V.2. Kroky, ktoré už boli podniknuté v rámci vnútroštátnych orgánov [napríklad, v rámci centrálnej vlády, regionálnych a miestnych správ,
ombudsmana, atć. (ak je možné, priložte kópie o celkovej korešpondencii)]:
V.3. Postúpenie sĢažnosti národným jurisdikciám alebo iné postupy [napríklad, (rozhodcovské konanie alebo zmierovacie konanie (uvećte, þi
rozhodnutie alebo rozsudok už bol vynesený, prípadne priložte kópiu)]:
VI. Sprievodné doklady
Vymenujte doklady alebo dôkazy predložené na základe žiadosti a priložte ich kópie. Kópie vnútroštátnych ustanovení, ktoré sú právnym
podkladom pre poskytnutie údajne protiprávnej pomoci, musia byĢ v rámci možnosti predložené.
VII. DôvernosĢ
Musíme vás upozorniĢ na skutoþnosĢ, že na zabezpeþenie ochrany práv na obhajobu príslušného þlenského štátu môže byĢ Komisia nútená
informovaĢ tento þlenský štát o vašej totožnosti alebo predložiĢ mu sprievodné doklady, alebo ich obsah. V prípade, že si neželáte, aby vaša
totožnosĢ alebo urþité dokumenty, alebo údaje boli uverejnené, žiadame vás, aby ste to jasne vyznaþili, jasne upozornili na dôverné þasti
dokumentu a uviedli príþinu vášho odmietnutia.
Miesto, dátum a podpis sĢažovateĐa:
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