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Slovo na úvod

Vážení a milí čitatelia,

v súčasnej hektickej dobe, keď sú orgány verejnej moci doslova zaplavené veľkým množ-
stvom agendy z rôznych oblastí verejnej správy, môže sa stať táto publikácia pri rozhodova-
cej činnosti pravou rukou určitej kategórie zamestnancov verejnej správy, tiež i pomôckou
v akademickej obci pri prepájaní teórie s aplikačnou praxou, ale i pre advokátov špecializu-
júcich sa na problematiku správneho práva trestného, ako i na oblasť správneho súdnictva.
Taktiež veríme, že túto publikáciu vhodným spôsobom využijú v neposlednom rade i sud-
covia správnych súdov, ale i asistenti sudcov NS SR, vyšší súdni úradníci správnych súdov,
študenti právnických fakúlt v Slovenskej republike, a to obzvlášť po kreovaní veľkého sená-
tu v rámci správneho kolégia NS SR, keď tento právny stav kladie ešte väčší dôraz a oprávne-
né požiadavky na právnu istotu a s ňou úzko spätú zásadu legitímneho očakávania v rozho-
dovacích procesoch.

Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby aplikačnej praxe
a ponúknuť čitateľovi široké spektrum veľmi zaujímavých sankčných rozhodnutí prijatých
správnym kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a aj Súdnym dvorom Európskej
únie a Európskym súdom pre ľudské práva. Predkladané judikáty sa týkajú rozsiahlej prob-
lematiky správnych deliktov z rôznych oblastí verejnej správy. V mnohých judikátoch a ich
dôvodoch je možné nájsť vhodnú interpretačnú pomôcku i pre rozhodovacie procesy
jednak v oblasti rozhodovania vo verejnej správe, ako i v správnom súdnom konaní.

Autori si dovoľujú skromne poznamenať, že táto publikácia obsahuje „skutočnú judika-
túru“ Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, pretože sú tu zaradené iba tie sankčné roz-
hodnutia, ktoré prešli kvalifikovaným judikatúrnym procesom na najvyššom súde. V tomto
vidíme veľkú pridanú hodnotu publikácie pre aplikačnú prax, pretože dnes je kvalitná judi-
katúra veľmi žiadaná, a preto sme sa snažili takúto judikatúru starostlivo vybrať a ponúk-
nuť, čo pomôže i stabilizácii nášho právneho systému. Predmetná judikatúra je čiastočne
zaradená do určitých systematických celkov z dôvodu jej lepšej prehľadnosti.

Je tiež potrebné uviesť, že predkladané judikáty predstavujú ustálenú rozhodovaciu
prax a po prijatí Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.), ktorý nadobudol
účinnosť 1. júla 2016, mnohé rozhodnutia môžu byť inšpiráciou a zároveň významnou po-
môckou nielen pre rozhodovacie procesy vo verejnej správe, ale i pre podanie napr. žaloby
vo veciach správneho trestania, ako i kasačnej sťažnosti v správnom súdnom konaní.

Autori do tejto publikácie okrem rozhodnutí správneho kolégia NS SR zaradili aj najvý-
znamnejšie rozsudky Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva
v oblasti správneho trestania. Ide o logický krok vzhľadom na to, že tieto dva kľúčové „eu-
rópske“ súdy túto oblasť svojimi judikátmi aktívne kreujú – na základe skutkových okolnos-
tí, ktoré sa odohrávajú v jednotlivých európskych krajinách. Inými slovami, aspoň základný
prehľad o prelomových judikátoch týchto dvoch súdov bude veľkou devízou kohokoľvek,
kto sa s oblasťou správneho trestania stretne vo vnútroštátnom kontexte.

Veríme, že predkladaná publikácia si z hľadiska svojho rôznorodého obsahu nájde svo-
jich spokojných adresátov.

JUDr. Jozef Milučký a Samuel Milučký, LL.M.
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Správne trestanie na Slovensku

1.

Nepreskúmateľnosť sankčného rozhodnutia
a nesprávny postup odvolacieho orgánu

Rozhodnutie o uložení pokuty za správny delikt, ktoré je odôvodnené len tým, že
pri uložení pokuty bolo prihliadnuté na mieru zavinenia a výška pokuty bola sta-
novená v rozsahu, ktorý zákon pripúšťa, bez zaoberania sa všetkými hľadiska-
mi, ktoré zákon ako predpoklad takej úvahy o uložení pokuty stanovuje, je v tej-
to časti nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov.

Odvolací správny orgán nemôže potvrdiť rozhodnutie prvostupňového správneho
orgánu o uložení pokuty a súčasne ho doplniť o ďalšie porušenie povinností, ktoré
neboli predmetom konania a rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
zo dňa 30. mája 1996, sp. zn. 4 Sž 24/96)

Z odôvodnenia

Žalobou zo 6. októbra 1995, doručenou Najvyššiemu súdu SR v zákonnej lehote žalob-
kyňa domáhala sa preskúmania a následného zrušenia rozhodnutia č. P/711/4/94 zo dňa
20. septembra 1994, ktorým žalovaný zamietol jej odvolanie a zároveň potvrdil rozhodnutie
riaditeľky inšpektorátu SOI pre hl. m. SR Bratislava č. P/711/4/94 zo dňa 14. novembra
1994 o uložení peňažnej pokuty vo výške 500 000 Sk za porušenie povinností vyplývajúcich
z ustanovení § 5, § 3b), § 3c) v spojení s § 15 ods. 1 písm. f) zák. č. 526/1990 Zb. o cenách,
§ 8 ods.1, § 10 ods. 1, § 12 ods. 1, § 14 ods. 2 písm. b), c), § 16 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb.
o ochrane spotrebiteľa.

Namietala, že tvrdené skutočnosti kladené jej za vinu neboli náležité zistené. SOI nedos-
tatočne zistila skutkový stav, keď konštatovala, že neodborne poskytla depilačné služby,
ktoré spôsobili modriny atď. Uviedla, že službu poskytla 12. septembra 1994 a príslušný
inšpektor SOI bol na lekárskom ošetrení dňa 16. septembra 1994. Uvedený inšpektor SOI
priniesol doklad o konštatácii modrín a spôsobe liečenia. V odvolaní sa žalobkyňa bránila,
že použitá látka na depiláciu podľa vykonaného rozboru dráždivosti nemohla toto spôsobiť
a požadovala zistenie príčinnej súvislosti medzi poskytnutou službou a vznikom modrín.
Žalobkyňa v odvolaní proti rozhodnutiu SOI, Inšpektorátu pre hl. m. Bratislavu namietala
okrem iného aj neprimeranú prísnosť uloženej sankcie - na maximálnej úrovni, čo považu-
je, že uložená sankcia má slúžiť pre likvidáciu jej podnikania. Uloženie sankcie je namieta-
né aj v žalobe.

Žalovaný uviedol, že žaloba bola podaná po zákonnej lehote. Ďalej uviedol, že žalobky-
ňa na vykonávanie kozmetických služieb „depilácia orientálnym spôsobom“ nemá živnos-
tenské oprávnenie, a že služba bola vykonaná pracovníčkou, ktorá na výkon takejto činnos-
ti nemala kvalifikáciu. Ďalej podrobne žalovaný opísal skutkový stav uvedený
v druhostupňovom rozhodnutí. Uložená pokuta nemá súvislosť s porušením § 12 ods. 1
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zák. č. 634/1992 Zb., ktorý ukladá predávajúcemu povinnosť jednoznačne informovať spo-
trebiteľa o cene poskytnutých služieb platenej v okamihu ponuky. Z týchto ako aj ďalších
dôvodov uvedených v rozhodnutí, žalovaný žiadal žalobu zamietnuť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, podľa § 246 ods. 2 písm. b) O. s. p. vecne príslušný na
preskúmanie rozhodnutí orgánov štátnej správy s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej
republiky, preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie a dospel k záveru, že v konaní
vydané rozhodnutia trpia vadami, pre ktoré je potrebné ich zrušiť.

Žaloba bola podaná v zákonnej lehote. Pošta potvrdila doručenie zásielky Najvyššiemu
súdu SR dňa 12. októbra 1995.

Z obsahu administratívneho spisu súd zistil, že dňa 12. septembra 1994 vykonali inšpek-
torky SOI kontrolu poskytovania služieb v kozmetickom salóne HELVE na B. ul. č. x v B.,
ktorý prevádzkuje žalobkyňa. Došetrenie tejto kontroly sa vykonalo na inšpektoráte SOI pre
hl. m. SR Bratislavu.

Kontrolou sa zistilo, že inšpektorkám SOI boli poskytnuté kozmetické služby - ošetrenie
pleti, i keď podľa živnostenského listu predmetom podnikania je „depilácia orientálnym
spôsobom“ a na vykonávanie iných kozmetických služieb žalobkyňa nemá živnostenské
oprávnenie.

Ošetrenie pleti podľa tvrdenia pracovníčok SOI bolo vykonané neodborne pracovníčkou
prevádzkarne, ktorá na výkon takejto činnosti nemala kvalifikáciu. Depilácia bola vykonaná
inšpektorke SOI, ktorá po depilácii dolných končatín mala početné modriny - podliatiny.

Na používané kozmetické prípravky - krémy „zo Sýrie“ žalobkyňa nepredložila žiadne
nadobúdacie doklady a nepreukázala ani doklad o schválení ich používania Štátnou skú-
šobňou č. 244 - SKTC č. 102.

Za poskytnuté služby žalobkyňa účtovala 12 700 Sk, pričom doklad o zaplatení ani na
požiadanie nevydala.

Ďalej SOI šetrením zistila, že v čase kontroly v kozmetickom salóne sa nenachádzal cen-
ník o cene poskytnutej služby. Žalobkyňa kontrolným orgánom nedoložila kalkuláciu
o spotrebe materiálu za jeden úkon. Prevádzkareň nebola označená menom a priezviskom
osoby zodpovedajúcej za činnosť prevádzkarne. Inšpekčná kniha nebola k dispozícii.

Na základe takto zisteného skutkového stavu veci vydala riaditeľka inšpektorátu SOI pre
hl. m. Bratislavu rozhodnutie zo dňa 14. novembra 1994, ktorým žalobkyni bola uložená
peňažná pokuta vo výške 500 000 Sk pre porušenie § 5, § 3 ods. 1 písm. b), § 16 ods. 1, § 12
ods. 1, § 14 ods. 2 písm. b), c), § 8 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

Proti rozhodnutiu Inšpektorátu SOI pre hl. m. Bratislavu zo dňa 14. novembra 1994 sa
žalobkyňa včas odvolala. Namietala, že SOI nie je oprávnená posudzovať odbornú úroveň
vykonaných služieb. V odvolaní predložila doklad preukazujúci jej odborné vzdelanie, čo ju
oprávňuje pod jej dohľadom zabezpečovať poskytnuté služby i osobami, ktoré zamestnáva.

Namietala, že po depilácii dolných končatín nemohli vzniknúť početné modriny - pod-
liatiny, čo mal uviesť v potvrdení MUDr. J. K., CSc. dňa 16. septembra 1994. Zmesi, ktoré
boli použité, nie sú spôsobilé vytvoriť uvedené modriny, pretože tie môžu vznikať od úde-
rov alebo iného silového pôsobenia.

K otázke nadobúdacích dokladov uviedla, že SOI nešpecifikuje, na aký tovar nepredloži-
la nadobúdacie doklady. Poukázala na ustanovenie § 61 zákona č. 618/1992 Zb. - Colný zá-
kon, v zmysle ktorého postupovala.

K otázke inšpekčnej knihy, neoznačenia prevádzkarne a cenníka služieb uviedla, že in-
špekčnú knihu mala dávno pred vykonaním inšpekcie, takisto cenník a vyznačenie prevádz-
ky. Ako dôkaz tohto tvrdenia poukázala na protokol - inšpekčný záznam Obvodného úradu
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Bratislava I zo dňa 6. a 8. decembra 1993, kde zodpovedný inšpektor toto všetko v zázname
potvrdil. Aj cenník spĺňa požiadavku zákazníka na zistenie ceny objednaného úkonu.

K otázke zloženia krémov uvádza, že dodané vzorky, ktoré boli použité, boli dodané
spoločnosťou A. T., s. r. o., so zaručením pôvodu. Poukázala na výsledok atestácie.

Namietala aj výšku uloženej peňažitej pokuty na maximálnej úrovni, čo považuje za lik-
vidáciu jej prevádzky. Z uvedeného sa domnieva, že SOI postupovala v jej prípade zaujato.

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Bratislava odvolanie žalobkyne
rozhodnutím zo dňa 20. septembra 1995 zamietla a prvostupňové rozhodnutie potvrdila.

Po preskúmaní napadnutých administratívnych rozhodnutí dospel súd k záveru, že
skutkový stav uvedený v prvostupňovom a druhostupňovom rozhodnutí správnych orgá-
nov nezodpovedá obsahu administratívneho spisu a v ňom vykonaných dôkazov.

Námietkami uvedenými v odvolaní žalobkyne proti prvostupňovému rozhodnutiu
správneho orgánu sa odvolací orgán vysporiadal povrchne - nedostatočne.

Žalobkyni je v prvostupňovom a druhostupňovom rozhodnutí kladené za vinu, že pod-
nikateľskú činnosť vykonáva nad rámec predmetu podnikania, pretože vykonala kozmetic-
kú službu - ošetrenie pleti, na čo nemá živnostenské oprávnenie. Z rozhodnutia Obvodného
úradu Nitra živnostenského oddelenia zo dňa 14. septembra 1994 okrem iného vyplýva, že
žalobkyňa má predmet podnikania: Maloobchod - kozmetika, kozmetické prípravky, drogé-
ria - miesto prevádzky B. 1, B. 13. S týmto obsahom rozhodnutia sa žalovaný správny orgán
vo svojom rozhodnutí nevysporiadal. Z uvedeného vyplýva, že mohla vykonať aj kozmetic-
kú službu.

Z obsahu spisu je nepochybné, že žalobkyni nebola preukázaná príčinná súvislosť me-
dzi poskytovaním služieb a vznikom modrín - podliatin. Z dôkazov uvedených v spise vy-
plýva, že modriny procesom depilácie nemohli vzniknúť. SOI nie je oprávnená sama posu-
dzovať, či látky - zmesi boli spôsobilé vytvoriť uvedené modriny. Nezávadnosť látky
použitej v kozmetike bola posúdená Ústavom preventívnej a klinickej medicíny, ktorý po-
súdil a označil stupeň podráždenia „0“. Kladné vyjadrenie podala v tejto veci Štátna skúšob-
ňa pre kozmetické výrobky Bratislava v liste z 3. októbra 1994 a záväzný posudok z 15. no-
vembra 1991 ministra zdravotníctva SR. Ústav preventívnej a klinickej medicíny Bratislava
v posudku z 30. augusta uviedol, že ani desaťnásobná aplikácia nevyvolala v mieste apliká-
cie zmeny na koži, ani iné príznaky toxicity. Uvedený ústav uviedol, že testovaný depilačný
prípravok možno klasifikovať ako látku neškodnú, ktorá nemá dráždivé a toxické účinky na
kožu. Ústav hygieny a epidemiológie v Bratislave vo výsledku rozboru z 28. septembra 1994
uviedol, že predložené vzorky v sledovaných ukazovateľoch vyhoveli hygienickým požia-
davkám.

Z uvedených dôvodov sa súd nestotožňuje s konštatovaním žalovaného, že služby boli
vykonané neodborne a že použité látky v kozmetike boli príčinou vzniku modrín, ktoré
vznikli po depilácii nôh. Tento záver prvostupňového a druhostupňového správneho orgá-
nu je v rozpore s dôkazmi vykonanými v administratívnom spise. Konštatovanie žalované-
ho v rozhodnutí, že lekárske potvrdenie zo 16. septembra 1994 vydané MUDr. K., CSc. nie je
súčasťou spisového materiálu, svedčí len o tom, že uvádzané pochybenia nemali zostať
nepovšimnuté v druhostupňovom konaní pred žalovaným.

Podľa § 59 ods. 1 Zákona o správnom konaní odvolací orgán preskúma napadnuté rozhod-
nutie v celom rozsahu, ak je to potrebné, konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.

Odvolací orgán sa nevysporiadal s námietkami žalobkyne uvedenými v odvolaní proti
prvostupňovému správnemu orgánu v časti, kde namieta, že protokol - inšpekčný záznam
Obvodného úradu Bratislava I. zo dňa 6. a 8. decembra 1993 potvrdil, že v prevádzke mala
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inšpekčnú knihu, cenník a označenie prevádzky. Odvolací orgán si mal uvedený doklad vy-
žiadať a vysporiadať sa s námietkami žalobkyne.

Obidve rozhodnutia správnych orgánov sú v tejto časti nepreskúmateľné.

Podľa § 24 ods. 4 zákona č. 634/1992 Zb. je inšpekčný orgán povinný pri určení výšky
pokuty prihliadať na charakter protiprávneho konania a na rozsah jeho následkov. Keďže
ide o rozhodnutie vydané v správnom konaní, aj toto musí obsahovať podstatné náležitosti
uvedené v § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Jeho ods. 3 ukladá správnemu or-
gánu povinnosť v odôvodnení svojho rozhodnutia uviesť, akými úvahami sa riadil pri hod-
notení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval. Len for-
málne konštatovanie, že pri uložení pokuty sa prihliadalo na mieru zavinenia, je bez
bližšieho odôvodnenia nepresvedčivé a nepreskúmateľné. Nepostačí ani prípadne uviesť,
že výška pokuty bola stanovená v rozsahu, ktorý zákon pripúšťa, bez zaoberania sa všetký-
mi hľadiskami, ktoré zákon ako predpoklad takej úvahy stanoví. Obidva správne orgány
výšku pokuty náležite neodôvodnili. Uložená peňažná pokuta v maximálnej výške
500 000 Sk vzhľadom na zistený skutkový stav je neprimerane prísna. Nemá charakter ná-
pravného opatrenia a skvalitňovania poskytovaných služieb.

Súdu neušlo pozornosti, že žalovaný správny orgán vo svojom rozhodnutí nesprávne ci-
tuje § 3 b) a § 3 c) zákona č. 526/1992 Zb. o cenách, hoci ide o zákon č. 634/1992 Zb.
o ochrane spotrebiteľa. Naviac vo svojom rozhodnutí uviedol aj porušenie povinností podľa
§ 3 písm. c) a § 10 ods. 1 cit. zákona, čo nebolo predmetom prvostupňového rozhodnutia
a takto doplnil výrokovú časť napadnutého rozhodnutia. Za týchto skutkových okolností
nemohol potvrdiť prvostupňové rozhodnutie, mohol ho iba zrušiť alebo zmeniť. Odvolací
orgán nemôže rozhodovať o tom, čo nebolo predmetom prvostupňového konania (§ 59 zá-
kona č. 71/1967 Zb.).

Najvyšší súd Slovenskej republiky došiel k záveru, že správne rozhodnutie žalovaného
posúdilo vec po právnej stránke nesprávne a že zistenie skutkového stavu, z ktorého obidve
rozhodnutia vychádzali, sú v rozpore s obsahom spisov a sú nepreskúmateľné pre nedosta-
tok dôvodov, preto podľa § 250j ods. 2 O. s. p. zrušil napadnuté rozhodnutia a vec vrátil ža-
lovanému na ďalšie konanie.
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Povinnosť správneho orgánu zisťovať,
či a v akom rozsahu sa žalobca dopustil protiprávneho konania

Ak správny orgán nezisťoval, či a v akom rozsahu sa žalobca dopustil protipráv-
neho konania, ide o taký nedostatok správneho konania, ktorý je dôvodom pre
zrušenie rozhodnutia o uložení pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. a) zákona
č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
zo dňa 30. apríla 1996, sp. zn. 4 Sž 34/96)

Z odôvodnenia

Včas podanou žalobcu sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhod-
nutia žalovanej č. k. 33 970 002 96/255-95 z 26. januára 1996 (na rozhodnutí je zrejme ne-
správne uvedený dátum 25. január 1995). Žalobca v žalobe namieta, že prvostupňový orgán
ako aj žalovaná vychádzali z nedostatočne zisteného skutkového stavu veci. Okrem toho sa
podľa názoru žalobcu žalovaná dostatočne nevysporiadala s dôvodmi podaného odvolania.
Preto žiadal, aby súd zrušil obidve rozhodnutia ako nezákonné.

Žalovaná v písomnom vyjadrení k žalobe žiadala jej zamietnutie, keď svoje vyjadrenie
orientovala na dôvody uloženia pokuty. Poukázala na vecnú správnosť a v nadväznosti na to
na zákonnosť žalobou napadnutého rozhodnutia.

Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k záveru, že žaloba je dôvodná.

Podľa § 250i ods. 1 O. s. p. pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia je pre súd rozho-
dujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia; dokazovanie sa
nevykonáva.

Súd z administratívneho spisu, ktorý predložila žalovaná, zistil, že rozhodnutím Sloven-
skej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu ochrany prírody v Bratislave č. k.
543/95-52 33 971 001 95 zo 16. novembra 1995 žalobca bol postihnutý za protiprávne kona-
nie na tom skutkovom základe, že porušil podmienky vykonávania činnosti určené Obvod-
ným úradom životného prostredia v Bidovciach v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 287/1994 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v rozhodnutí o súhlase č. ŽP-17/1995/r-Ing. Le zo dňa 2. júna
1995 v bodoch č. 7 a 9 a bola mu podľa § 64 ods. 1 písm. d) cit. zákona uložená pokuta
70 000 Sk. Týmto rozhodnutím bolo žalobcovi súčasne podľa § 65 ods. 2 zákona
č. 287/1994 Z. z. uložené, aby na nápravu následkov protiprávneho konania vykonal v roz-
hodnutí stanovené opatrenia.

Proti rozhodnutiu podal žalobca odvolanie. Žalovaná rozhodnutím č. k. 33 970 002
96/355-25 z 26. januára 1995 (na rozhodnutí malo byť uvedené zrejme dátum 26. január
1996) zmenila prvostupňové rozhodnutie tak, že podľa § 64 ods. 1 písm. a) zákona
č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny uznala žalobcu zodpovedným za protiprávne
konanie, ktorého sa dopustil tým, že v období od 20. februára 1995 do 21. júna 1995 bez sú-
hlasu Obvodného úradu životného prostredia vlastnil, mal v držbe alebo inak nakladal s je-
dincami chráneného druhu vymenovanými v rozhodnutí - spolu 213 ks, mimo prirodzené-
ho výskytu v biotopoch. Týmto rozhodnutím bola žalobcovi uložená pokuta 15 000 Sk.

Zákon č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny nadobudol účinnosť 1. januárom
1995. Podľa § 30 ods. 1 cit. zákona kto vlastní, má v držbe, spracováva alebo inak nakladá
s jedincom chráneného druhu mimo prirodzeného výskytu v biotopoch, je povinný mať na
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túto činnosť súhlas Obvodného úradu životného prostredia a viesť o nej a o chránenom dru-
hu evidenciu, ktorej obsah ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpi-
som. Rozhodovania o súhlase si môže v osobitných prípadoch vyhradiť ministerstvo.

Podľa § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona úrad životného prostredia alebo inšpekcia môže
uložiť pokutu do 100 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnika-
nie, ktorá sa dopustí protiprávneho konania tým, že vykonáva činnosť uvedenú v § 7, g 13
ods. 2, § 14 ods. 2, § 19 ods. 6 alebo § 30 ods. 1 tohto zákona bez súhlasu príslušného orgánu
ochrany prírody.

Z ustanovenia § 60 ods. 1 cit. zákona vyplýva, že sa na konanie o vydaní rozhodnutia
a uložení pokuty podľa § 64 cit. zákona vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
Z odkazu pod čiarou 78 je nesporné, že ide o zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok).

V ustanovení § 3 správneho poriadku sú zakotvené základné zásady správneho konania.
Zásada materiálnej pravdy je upravená v ustanovení § 3 ods. 3 a 4 a ďalej konkretizovaná
v ďalších ustanoveniach (napr. § 32 a § 46). Táto zásada vyjadruje požiadavku, podľa ktorej
správny orgán je povinný zistiť skutočný stav prejednávanej veci. Na tento účel si musí
správny orgán obstarať dôkazy o všetkých rozhodujúcich skutočnostiach bez ohľadu na to,
v prospech koho svedčia.

Podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu. Ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady od-
stráni.

Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie za-
mietne a rozhodnutie potvrdí.

Súd zistil, že Obvodný úrad životného prostredia, referát Štátnej správy ochrany prírody
a krajiny v Bidovciach dňa 2. júna 1995 pod č. k. ŽP-17/1995-r-Ing. Le v zmysle ustanovenia
§ 30 zákona č. 287/1994 Z. z. vydal rozhodnutie, ktorým dal žalobcovi súhlas na chov a ob-
chodovanie s osobitne chránenými druhmi živočíchov so špecializáciou na plazy, obojži-
velníky a bezstavovce - hmyz a pavúky, zaradené do príloh Cites. V rozhodnutí ustanovil
pod bodom 1. - 15. podmienky súhlasu. Súhlas bol udelený na dobu neurčitú. Z predmetné-
ho rozhodnutia vyplýva, že žalobca podal prvú žiadosť o udelenie súhlasu v zmysle ustano-
venia § 30 ods. 1 zákona č. 287/1994 Z. z. už dňa 19. januára 1995, t. j. ešte pred dovozom
osobitne chránených živočíchov. Túto žiadosť mal doplniť dňa 10. apríla 1995. Obvodný
úrad životného prostredia v Bidovciach o tejto žiadosti rozhodol až 2. júna 1995.

Z ustanovenia § 49 ods. 1 správneho poriadku vyplýva, že v jednoduchých veciach, naj-
mä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny
orgán rozhodne bezodkladne.

V ostatných prípadoch, ak osobitný právny predpis neustanovuje inak, je správny orgán
povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania, vo zvlášť zložitých prípadoch roz-
hodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto le-
hote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán (orgán príslušný rozhodnúť o rozklade).
Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30 dní, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účast-
níka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Správnym poriadkom stanovené lehoty sú síce lehoty poriadkové, ale v danej veci žalo-
vaný správny orgán nezisťoval, z akých dôvodov bolo o žiadosti žalobcu z 19. januára 1995
rozhodnuté až 2. júna 1995. Žalovaný správny orgán uložil žalobou napadnutým rozhodnu-
tím pokutu na tom skutkovom základe, že v období od 20. februára 1995 do 21. júna 1995
(t. j. do právoplatnosti rozhodnutia z 2. júna 1995) vlastnil, mal v držbe alebo inak nakladal
s jedincami chráneného druhu uvedenými v rozhodnutí.
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Z odôvodnenia žalobou napadnutého rozhodnutia nevyplýva, že by žalovaný správny
orgán zisťoval príčiny, ktoré viedli k tomu, že o podanej žiadosti žalobcu bolo rozhodnuté
so značným oneskorením (až za 4 mesiace) a či vzhľadom na túto skutočnosť možno kona-
nie žalobcu hodnotiť ako také protiprávne konanie, ktoré treba postihnúť sankciou.

Na základe preskúmania administratívneho spisu žalovanej dospel súd k záveru, že ža-
lovaný správny orgán vychádzal z nedostatočne zisteného skutkového stavu veci. Preto
podľa § 250j ods. 2 O. s. p. rozhodnutie žalovanej zrušil. Keďže žalobou napadnuté rozhod-
nutia nadväzuje na prvostupňové rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia,
Inšpektorátu ochrany prírody Bratislava zo 16. novembra 1995, č. k. 543/95-52 33 971 001 95,
súd zrušil aj toto rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa. Súčasne vrátil vec žalova-
nému správnemu orgánu na ďalšie konanie.

Úlohou žalovaného správneho orgánu bude doplniť dokazovanie, a to vyžiadaním a pre-
skúmaním administratívneho spisu Obvodného úradu životného prostredia v Bidovciach
č. k. ŽP-17/1995-r-Ing. Le. Iba po oboznámení sa s obsahom spisu a prípadne vykonaní ďal-
ších dôkazov bude môcť žalovaný správny orgán posúdiť, či oneskorené rozhodnutie o žia-
dosti žalobcu o udelenie súhlasu zapríčinil žalobca, resp. bolo spôsobené inými okolnosťa-
mi. Potom v súlade s ustanovením § 34 ods. 5 správneho poriadku bude môcť rozhodnúť, či
konanie žalobcu treba posudzovať ako protiprávne konanie a či sú splnené podmienky pre
uloženie pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 287/1994 Z. z.

V zmysle ustanovenia § 250j ods. 3 O. s. p. je správny orgán viazaný názorom súdu.
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3.

Odstránenie rozporov medzi výpoveďami
obvineného z priestupku a jednotlivých svedkov

Ak správny orgán na preukázanie naplnenia skutkovej podstaty prejednávané-
ho priestupku neodstránil rozpory medzi výpoveďami obvineného z priestupku
a jednotlivých svedkov a nevykonal dôkazy na preukázanie ich hodnovernosti,
je to dôvod, aby súd rozhodnutie pre nedostatočne zistený skutkový stav zrušil.

(Rozsudok Okresného súdu v Banskej Bystrici
zo dňa 9. septembra 1996, sp. zn. 10 Cs 4/96)

Žalobca podal na Okresný súd žalobu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalova-
ného zo dňa 29. marca 1996. Žiadal ho zrušiť ako nezákonné s poukazom na to, že žalovaný
pri svojom rozhodnutí vychádzal z nedostatočne zisteného skutkového stavu. Podľa jeho
názoru žalovaný nedostatočným spôsobom vyhodnotil objektivitu výpovede svedkov B.
a N. na strane jednej a príslušníkov policajného zboru na strane druhej. Mal za to, že v kona-
ní doteraz nebolo jednoznačne preukázané tvrdenie o tom, že detekčná trubička sa po fúka-
ní sfarbila dozelena, ako aj to, že mu bolo dané poučenie o možnosti odberu krvi. Zároveň
namietal výšku uložených sankcií vzhľadom na okolnosti prípadu.

Žalovaný žiadal žalobu ako nedôvodnú zamietnuť.

Okresný súd rozhodnutie žalovaného zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Z odôvodnenia

Súd oboznámením sa s obsahom priestupkového spisu zistil tento skutkový stav:

Okresné veliteľstvo Policajného zboru, odbor dopravnej polície VK rozhodnutím zo dňa
6. februára 1996 uznalo žalobcu vinným z priestupku podľa § 30 ods. 1 písm. c) zákona číslo
372/1990 Zb. o priestupkoch na tom skutkovom základe, že dňa 27. januára 1996
o 20,30 hod. vo V. K. od reštaurácie na ulici Š. viedol osobné motorové vozidlo pod vplyvom
alkoholu, pričom na ulici V. bol zastavený a kontrolovaný hliadkou, ktorá pri kontrole ža-
lobcovi dala prefúknuť elektronický prístroj Algatest 7410, ktorý nevedel súvisle prefúknuť
a keď následne prefúkol detekčnú trubičku, táto sa sfarbila dozelena 5 mm od začiatku nápl-
ne v smere fúkania, čím porušil § 5 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 99/89 Zb. o pravidlách pre-
mávky na pozemných komunikáciách. Žalobcovi bola uložená pokuta vo výške 5000 Sk
a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na dobu 12 mesiacov.

Na základe odvolania žalobcu odbor dopravnej polície Ministerstva vnútra SR rozhod-
nutím zo dňa 29. marca 1996 prvostupňové rozhodnutie potvrdil a odvolanie žalobcu kona-
nia zamietol. V odôvodnení rozhodnutia okrem iného správny orgán konštatoval, že z pred-
ložených listinných dôkazov - oznámenia o dopravnom priestupku, zápisníc o podaní
vysvetlenia príslušníkov odboru dopravnej polície vo V. K. M. V, V. K., ako aj spolujazdcov
vo vozidle, ktoré viedol J. M., a to J. B. a J. N., bolo preukázané, že účastník konania svojím
konaním naplnil skutkovú podstatu priestupku.

Okresný súd dospel k záveru, že rozhodnutie žalovaného bolo vydané predčasne, na zá-
klade nedostatočne zisteného skutkového stavu. Z týchto dôvodov okresný súd rozhodnu-
tie žalovaného správneho orgánu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

V prvom rade sa správny orgán nedostatočným spôsobom vysporiadal s otázkou, či po
fúknutí žalobcom do detekčnej trubičky došlo k jej zafarbeniu dozelena alebo nie. Ohľadne
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tejto skutočnosti sa v priebehu konania vyskytli rozdielne tvrdenia príslušníkov a spolujazd-
cov v aute, ktoré rozpory však správny orgán neodstraňoval.

V priebehu konania nebolo ďalej jednoznačne preukázané, že žalobca bol v rámci
kontroly príslušníkmi polície poučený o práve požiadať o odber krvi. I ohľadom tejto sku-
točnosti sú výpovede svedkov rozporné. Kým príslušníci polície tvrdia, že takéto poučenie
žalobcovi poskytli, svedkovia B. a N. toto nepotvrdili a žalobca takéto tvrdenie dokonca
jednoznačne popiera.

Bude preto povinnosťou správneho orgánu odstrániť rozpory medzi výpoveďami žalob-
cu a jednotlivých svedkov, jednak ich podrobným výsluchom a v prípade potreby urobiť aj
ich vzájomnú konfrontáciu. Prípadne vykonať ďalšie dôkazy preukazujúce hodnovernosť
ich výpovedí, a to vyžiadaním si správy o povesti, prípadne pracovných hodnotení osôb vy-
počúvaných v konaní. Pokiaľ bude jednoznačne preukázané, že detekčná trubička sa po
fúknutí žalobcom sfarbila dozelena, nebude už potrebné preukazovať, či príslušníci polície
poučili menovaného o možnosti žiadať vykonanie krvnej skúšky, pretože naplnenie skutko-
vej podstaty priestupku bude preukázané. Pokiaľ však pozitívny výsledok dychovej skúš-
ky nebude jednoznačne preukázaný, bude potrebné skúmať i splnenie si vyššie uvedenej
poučovacej povinnosti s prihliadnutím na to, či príslušníci polície svojou nedôslednosťou
nezmarili možnosť existencie objektívneho listinného dôkazu o požití alkoholických nápo-
jov žalobcom. V takom prípade je namieste, aby správny orgán starostlivo zvážil preukáza-
nie naplnenia skutkovej podstaty prejednávaného priestupku. Len po takto doplnenom do-
kazovaní vo veci bude môcť správny orgán objektívne vo veci rozhodnúť, pričom svoje
rozhodnutie i náležité odôvodní.

Pretože rozhodnutie žalovaného správneho orgánu vychádzalo z nedostatočne zistené-
ho skutkového stavu veci, súd podľa § 250j ods. 2 O. s. p. rozhodnutie zrušil a vec vrátil žalo-
vanému správnemu orgánu na ďalšie konanie.

Podľa § 250j ods. 3 O. s. p. správny orgán je viazaný právnym názorom súdu.
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4.

V konaní o priestupkoch platí zásada
prezumpcie neviny i vtedy, ak vec postúpil trestný súd

Aj v konaní o priestupkoch platí zásada prezumpcie neviny. Skutočnosť, že súd
postúpil správnemu orgánu vec na prejednanie priestupku z dôvodu, že skutok
obvineného nemohol byť kvalifikovaný ako trestný čin, neznamená, že správny
orgán vôbec nevykonáva dokazovanie a pri rozhodovaní o priestupku vychádza
iba z dôkazov, ktoré sa nachádzajú v súdnom spise.

(Rozsudok Okresného súdu v Čadci
zo dňa 26. marca 1996, sp. zn. 11 S 3/95)

Žalobca sa domáhal, aby súd preskúmal rozhodnutia správnych orgánov a tieto ako ne-
zákonné zrušil. Tvrdil, že rozhodnutie o uložení pokuty 3000 Sk bolo tendenčné, pretože
dňa 1. júna 1994 okolo 20,00 hod. v kat. úz. obce V. na lúke nad železničnou stanicou sa
priestupku nedopustil. Ďalej uviedol, že za vinu sa mu kládlo, že pytliačil a vykonal odstrel
2-ročného srnca, čím spôsobil škodu poľovníckemu združeniu vo výške 5980 Sk. Žiadal,
aby súd zobral do úvahy svedkov, ktorých navrhol. Správne orgány vychádzali iba zo sve-
deckých výpovedí svedkov, ktorí svedčili proti nemu, pričom ich výpovede sa nezakladajú
na pravde, sú vymyslené s cieľom zdiskreditovať jeho osobu a dosiahnuť, aby bol vylúčený
z poľovníckeho združenia.

Súd preskúmaním zákonnosti žalobou napadnutých rozhodnutí zistil, že vychádzajú
z nedostatočne zisteného skutkového stavu veci. Preto postupujúc podľa § 246 ods. 2
O. s. p. rozhodnutia zrušil a vec vrátil žalovanému správnemu orgánu na ďalšie konanie.

Z odôvodnenia

Podľa § 246 ods. 3 O. s. p. okresné súdy sú vecne príslušné na preskúmanie rozhodnutí
o priestupkoch a v prípadoch, keď to ustanovuje zákon.

Podľa § 250i ods. 1 O. s. p. pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia je pre súd rozho-
dujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia a dokazovanie
sa nevykonáva.

Súd vykonal dokazovanie oboznámením sa so spisovým materiálom správnych orgánov
a zistil skutkový stav takto:

Súd mal za preukázané, že Okresný prokurátor v Č. dňa 13. septembra 1994 podal obža-
lobu na žalobcu za trestný čin pytliactva za skutok, že dňa 1. júna 1994 okolo 20,00 hod.
v obci V. na lúke nad železničnou stanicou bez príslušného povolenia poľovníckeho zdru-
ženia vo V., ktorého je členom, vykonal odstrel 2-ročného srnca, čím tomuto poľovníckemu
združeniu spôsobil škodu 5980 Sk.

Okresný súd v Č. uznesením zo dňa 29. novembra 1994 vec obžalovaného Š. J. pre trest-
ný čin pytliactva postúpil Obvodnému úradu v T. na prejednanie podľa zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch z toho dôvodu, že žalovaný skutok nie je trestným činom, keďže súd
škodu zistil v inej než vo výške žalovanej. Súdom zistená škoda nedosahovala škodu nie ne-
patrnú (t. j. najmenej 4900 Sk).

Lesný úrad v Č. svojím rozhodnutím zo dňa 30. mája 1995 uložil Š. J. peňažnú pokutu
3000 Sk. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že svedeckými výpoveďami bolo jednoznačne
preukázané, že predmetný skutok spáchal Š. J., čo bolo potvrdené i rekonštrukciou prípadu
vyhľadávacím orgánom dňa 20. augusta 1994. Ďalej prvostupňový správny orgán vo svojom

10 Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore

4.



rozhodnutí uviedol, že vychádzal z výsledkov vyšetrovania vyhľadávacieho orgánu, uzne-
senia Okresného súdu v Č. a stanoviska Okresnej prokuratúry v Č. zo dňa 6. apríla 1995, pri-
čom aj z rozhodnutia súdu vyplýva, že skutok spáchal Š. J. Oblastný lesný úrad svojím roz-
hodnutím zamietol odvolanie navrhovateľa a potvrdil rozhodnutie Lesného úradu v Č.1)

Z odôvodnenia druhostupňového správneho orgánu vyplýva okrem iného, že zo stanoviska
Okresnej prokuratúry v Č. a z rozhodnutia Okresného súdu v Č. vyplýva, že skutok sa stal
a že ho spáchal Š. J., lebo v opačnom prípade by došlo k oslobodeniu obžalovaného spod
obžaloby. Ďalej sa v rozhodnutí uvádza, že pri rozhodovaní o priestupku Lesný úrad v Č. vy-
chádzal zo svedeckých výpovedí svedkov, obsiahnutých v spisovom materiáli Hraničného
oddelenia PZ SR v M., ako aj z výpovedí svedkov na súdnom pojednávaní, kde svedkovia
M. J., J. J. a P. K. potvrdili zastrelenie srnca občanom Š. J. dňa 1. júna 1994. Svedecké výpo-
vede akceptoval aj Okresný súd v Č. pri vydávaní uznesenia v uvedenej veci.

Okresný súd preskúmal rozhodnutia správnych orgánov prvého a druhého stupňa a zis-
til, že oba tieto orgány vydali rozhodnutia, ktoré sú pre ich dôvody nepreskúmateľné. Spra-
vovali sa nesprávnymi právnymi úvahami, ktoré nemajú oporu v zákone. Oba správne orgá-
ny v dôvodoch svojho rozhodnutia uvádzajú, že z rozhodnutia Okresného súdu v Č., ktoré
bolo vydané v trestnom konaní, vyplýva, že skutok spáchal Š. J. Z uznesenia Okresného
súdu v Č. zo dňa 29. novembra 1994 však nič takéto nevyplýva. Ide ale len o rozhodnutie,
ktorým bola vec žalobcu postúpená Obvodnému úradu v T. na prejednanie podľa zákona
o priestupkoch. Aj v konaní o priestupkoch platí zásada prezumpcie neviny, a preto súd ne-
mohol vopred nič prejudikovať a ani nevyslovil, že by S. J. uvedený skutok spáchal. Bolo ve-
cou správnych orgánov, aby navrhovateľovi preukázali, že sa dopustil priestupku. To, že
vec bola súdom postúpená Obvodnému úradu v T. na prejednanie priestupku, ešte nezna-
mená, že priestupok spáchal Š. J. Z tohto dôvodu sa nemôžu správne orgány odvolávať ani
na stanovisko, resp. vyjadrenie Okresnej prokuratúry v Č. zo dňa 6. apríla 1995 k priestup-
kovému konaniu. Povinnosťou správnych orgánov bolo vo veci vykonať dokazovanie, jed-
notlivé dôkazy vyhodnotiť samostatne a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti. Toto
správne orgány opomenuli a vo veci prakticky nevykonali žiadne dokazovanie a pri vydaní
rozhodnutí vychádzali iba zo spisu, ktorý im bol postúpený Okresným súdom v Č. Druho-
stupňový správny orgán uvádza vo svojom odôvodnení rozhodnutia, že svedkovia M. J., J.
J. a P. K. potvrdili na súde, že navrhovateľ zastrelil srnca. Na druhej strane správny orgán
vôbec nevyhodnotil výpovede svedkov MŠ., J. Š., ktorí práve vo svojich svedeckých výpove-
diach uvádzali, že boli v kritickom čase u žalobcu na návšteve v rodinnom dome, kam ich
pozvala na kávu manželka žalobcu a že pokiaľ i žalobca odišiel z domu, vôbec nemal so se-
bou strelnú zbraň. Títo svedkovia M. Š. a J. Š. uvádzajú, že žiadnu streľbu nepočuli. S týmito
všetkými skutočnosťami sa musia správne orgány zaoberať a vykonať v tomto smere doka-
zovanie a vyhodnotiť, prečo považujú niektoré svedecké výpovede za vierohodné a z akého
dôvodu na iné svedecké výpovede neprihliadli.

Súd zistil, že správne orgány pri vydaní rozhodnutí vychádzali z nedostatočne zisteného
skutkového stavu veci. Preto ich rozhodnutia zrušil a vec vrátil žalovanému správnemu or-
gánu na ďalšie konanie (§ 250j ods. 2 O. s. p.).

Podľa § 250j ods. 3 O. s. p. správne orgány sú viazané právnym názorom súdu.
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5.

Námietka, že kontrolný orgán nezistil
pri prvej kontrole žiadnu závadu, je právne bezvýznamná

Námietka žalobcu, že pracovníci krajského inšpektorátu nezistili pri prvej kontro-
le žiadnu závadu, je právne bezvýznamná, keďže uvedená skutočnosť nevylučuje,
že pri opakovanej alebo dôslednejšej kontrole môžu byť zistené nedostatky, ktoré
sú dôvodom na uloženie pokuty podľa zákona č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľno-
hospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení zákona č. 271/1991 Zb.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
zo dňa 16. júna 2000, sp. zn. 6 Sž 12/00)

Z odôvodnenia

Žalovaný rozhodnutím z 26. novembra 1999 č. RO-39/99 zamietol odvolanie žalobcu
a potvrdil rozhodnutie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie, Krajské-
ho inšpektorátu v Bratislave z 26. mája 1999 č. R-16/99/KIBA/Mo, ktorým bola žalobcovi
uložená pokuta vo výške 20 000 Sk, a to za dodávku poľnohospodárskych a potravinárskych
výrobkov vadnej akosti a za porušenie predpisov o hygienickej ochrane potravinárskych vý-
robkov v zmysle § 10 ods. 1 písm. a), písm. d) zákona č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohos-
podárskej a potravinárskej inšpekcii v znení zákona č. 271/1991 Zb.

V zákonnej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie zákonnosti vyššie uvedeného
rozhodnutia žalovaného. Namietal, že žalovaný sa vôbec nezaoberal skutočnosťou, že in-
špektori nezistili žiadne závady na tovare a túto skutočnosť oznámili i vedúcej skladu, a to
i za prítomnosti zákazníkov. Opätovne zahájili kontrolu až potom, čo do skladu prišla p. S.
a pýtala sa ich (inšpektorov) na predchádzajúcu kontrolu týkajúcu sa zemiakov. Ďalej uvie-
dol, že žalovaný sa vôbec nevyporiadal s porušeniami zákona č. 71/1967 Zb., a to § 3 ods. 2,
ods. 3, ods. 4, § 4 ods. 2 a § 14 ods. 1. Žiadal preto, aby súd rozhodnutie žalovaného zrušil.

Žalovaný vo svojom písomnom vyjadrení navrhol žalobu zamietnuť ako nedôvodnú,
keďže jeho rozhodnutie je v súlade so zákonom. Poukázal na to, že inšpektori pri výkone
kontroly v zmysle zákona č. 70/1986 Zb. v znení zákona č. 271/1991 Zb. nepostupovali
podľa zákona č. 71/1967 Zb., nakoľko procesne je ich postup upravený vyššie citovaným
zákonom.

Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná.

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinár-
skej inšpekcii v znení zákona č. 271/1991 Zb. (ďalej len zákon č. 70/1986 Zb.) riaditeľ in-
špektorátu môže na základe zistenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej
inšpekcie (ďalej len SPPI) uložiť kontrolovanej organizácii, ktorá

a/ dodá poľnohospodárske alebo potravinárske výrobky vadnej akosti,

d/ závažným spôsobom porušuje predpisy o zdravotníckej a hygienickej ochrane poľno-
hospodárskych a potravinárskych výrobkov 1a) pokutu až do výšky 50 000 Sk.

Zo spisového materiálu súd zistil, že dňa 3. marca 1999 vykonali pracovníci Krajského
inšpektorátu SPPI u žalobcu kontrolu zameranú na kvalitu predávaných tovarov, dodržiava-
nie dátumov spotreby baleného tovaru, označovanie tovaru triedami kvality a dodržiavanie
metrologických predpisov. Na základe výsledkov tejto kontroly vydal prvostupňový správ-
ny orgán rozhodnutie, ktorým uložil žalobcovi pokutu vo výške 20 000 Sk za dodávku poľ-
nohospodárskych a potravinárskych výrobkov vadnej akosti a za porušenie predpisov
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o hygienickej ochrane potravinárskych výrobkov v zmysle § 10 ods. 1 písm. a), písm. d) zá-
kona č. 70/1986 Zb.

Podkladom pre uloženie pokuty boli zistenia pracovníkov Krajského inšpektorátu SPPI,
ktorého výsledky boli uvedené v Protokole č. 7/99-Vr.Kč. Z uvedeného protokolu vyplýva, že
z expedičného skladu žalobcu boli odobraté a na mieste hodnotené 3 druhy tovarov - jablká,
grapefruity a zeler, ktoré nevyhoveli príslušným Slovenským technickým normám (STN)
v znakoch zdravotný stav a vzhľad a u zeleru aj v znaku mechanické poškodenie. Okrem toho
bol zistený predaj jedného druhu tovaru (Ovocný nápoj z exotického ovocia) po uplynutí dá-
tumu najneskoršej spotreby, ako aj že žalobca z 32 druhov kontrolovaného ovocia a zeleniny
označil príslušnou triedou kvality len dva druhy, čo je taktiež v rozpore s príslušnými STN
a výnosom MP SR a MZ SR č. 981/1996-100. V dôsledku týchto nedostatkov bol prvostupňo-
vým správnym orgánom vydaný v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 70/1986 Zb. Protokol o zákaze
ich predaja. Aj podľa názoru súdu vyššie uvedené nedostatky plne opodstatňujú uloženie po-
kuty v zmysle citovaného ustanovenia § 10 ods. 1 zákona č. 70/1986 Zb.

Nepochybil preto žalovaný, keď potvrdil prvostupňové rozhodnutie o uložení pokuty.
Námietka žalobcu, že pracovníci krajského inšpektorátu nezistili pri prvej kontrole žiadnu
závadu, je právne bezvýznamná, keďže uvedená skutočnosť nevylučuje, že pri opakovanej,
resp. dôslednejšej kontrole môžu byť zistené nedostatky, ako to bolo aj v danom prípade.

Pokiaľ žalobca namietal, že žalovaný sa nevyporiadal s porušeniami zákona č. 71/1967
Zb., a to § 3 ods. 2, ods. 3, ods. 4, § 4 ods. 2 a § 14 ods. 1, súd sa touto námietkou nemohol za-
oberať, keďže ju žalobca v potrebnom rozsahu nekonkretizoval (§ 249 ods. 2 OSP), pričom
naviac na výkon kontroly sa v zmysle § 14 zákona č. 70/1986 Zb. všeobecné predpisy
o správnom konaní nevzťahujú.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 250j
ods. 1 OSP žalobu zamietol.
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6.

Vedomé neplnenie si procesných povinností,
ktoré zákon ukladá s výkonom kontroly – penále

Kto vedome neplní procesné povinnosti, ktoré mu zákon ukladá v súvislosti so
zistením skutkového stavu počas výkonu kontroly, nemôže sa účinne domáhať
zrušenia preskúmavaného rozhodnutia pre nezákonnosť spočívajúcu v nedosta-
točnom zistení skutkového stavu, ktoré sám zavinil.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
zo dňa 4. júla 2000, sp. zn. 7 Sž 161-166/99)

Z odôvodnenia

Minister kultúry Slovenskej republiky rozhodnutím z 12. októbra 1999 R. č.:
MK-1580-1/1999-1 K. č.: 282/99 zamietol rozklad žalobcu a potvrdil rozhodnutie Minister-
stva kultúry Slovenskej republiky z 9. augusta 1999 R. č.: MK-1580-1/1999-1, ktorým bola
žalobcovi uložená povinnosť odviesť do Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia neoprávnene
použité rozpočtové prostriedky v sume 8 000 000 Sk podľa § 47 ods. 1 zákona číslo
303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon
o rozpočtových pravidlách) pre porušenie rozpočtovej disciplíny. Zároveň podľa § 47 ods. 2
uvedeného zákona bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť: 1/ penále vo výške
6 768 000 Sk za neoprávnené použitie rozpočtových prostriedkov (od 4. 11. 1996 do
31. 12. 1997 - 422 dní), 2/ penále vo výške 14 160 000 Sk za neoprávnené zadržiavanie
rozpočtových prostriedkov v čase od 1. 1. 1998 do 4. 6. 1999 a 3/ dopočítať penále za ob-
dobie od 5. 6. 1999 do dňa odvodu vo výške 0,2 % zo sumy 8 000 000 Sk za každý aj začatý
deň omeškania, najviac však do výšky dvojnásobku tejto sumy a takto dopočítané penále
zaplatiť na príjmový účet štátneho fondu Pro Slovakia.

Ďalšími rozhodnutiami z toho istého dňa zamietol rozklady žalobcu a potvrdil rozhod-
nutia o povinnosti žalobcu odviesť neoprávnene použité rozpočtové prostriedky v sumách
6 000 000 Sk (penále 2 664 000 Sk + 7 308 000 Sk + dopočítanie), 10 000 000 Sk (penále
2 820 000 Sk + 6 780 000 Sk + dopočítanie), 4 000 000 Sk (penále 2 820 000 Sk + 2 784 000 Sk
+ dopočítanie), 3 500 000 Sk (penále 3 794 000 Sk + dopočítanie) a 10 000 000 Sk (penále
9 260 000 Sk + dopočítanie).

Žalobca sa šiestimi včas podanými žalobami domáhal zrušenia rozhodnutí oboch stup-
ňov, čo odôvodnil tým, že neporušil finančnú disciplínu a že finančné prostriedky poskyt-
nuté Štátnym fondom kultúry Pro Slovakia oprávnene použil v súlade so zmluvami na urče-
ný účel. Tvrdil, že oprávnenosť i účelovosť použitia včas a náležito preukázal uvedenému
fondu. Rozhodnutiam o rozkladoch, ako aj prvostupňovým rozhodnutiam vytýkal poruše-
nia ustanovení § 47 ods. 1, 2 a 5 zákona o rozpočtových pravidlách, § 1 ods. 2 zákona
č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, ďalej porušenie viacerých ustanovení záko-
na č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní v spojení so zákonmi č. 35/1965 Zb.
a č. 383/1997 Z. z. (autorské zákony) ako aj porušenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (ďalej len Správny poriadok). Namietal nedostatok nepochybného zistenia neopráv-
neného použitia alebo zadržania finančných prostriedkov a naopak, tvrdil ich použitie v sú-
lade a na účely určené zmluvami uzavretými medzi ním, resp. jeho právnym predchodcom
a žalovaným. U jedného rozhodnutia poukázal na výšku penále, prevyšujúcu dvojnásobok
odvodu, v ďalších dvoch namietal počítacie chyby. Spochybnil oprávnenie žalovaného
na vykonanie kontroly a tvrdil, že kontrolované skutočnosti neboli zistené objektívne.
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Poukázal na zmluvy o koprodukcii uzavreté podľa predpisov autorského práva. Zdôraznil,
že ani ministerstvo kultúry ako prvostupňový správny orgán ani minister kultúry, rozhodu-
júci o rozkladoch, nezistili spoľahlivo stav vecí a posúdili ich po právnej stránke nesprávne.

Žalovaný vo vyjadrení uviedol, že podľa jeho názoru vec korešponduje ustanoveniu
§ 248 odsek 2 písm. b) OSP. Inak navrhol žalobu zamietnuť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky preskúmal napadnuté rozhodnutia ako aj konanie,
ktoré im predchádzalo v rozsahu dôvodov uvedených v žalobách (§ 249 ods. 2 OSP).

Veci spojil na spoločné konanie podľa § 112 ods. 1 OSP, pretože spolu súviseli a týkali sa
tých istých účastníkov.

V prvom rade bolo potrebné zaoberať sa názorom žalovaného na ustanovenie § 248
ods. 2 písm. b) OSP. V prípade nutnosti aplikácie uvedeného procesného ustanovenia by to-
tiž bolo potrebné konanie zastaviť.

Zákon o rozpočtových pravidlách upravuje aj pravidlá hospodárenia štátnych fondov
(§ 1 odsek 1 posledná veta). Správu fondu Pro Slovakia vykonáva Ministerstvo kultúry Slo-
venskej republiky z prostriedkov svojho rozpočtu. Fond je tvorený z viacerých zdrojov. Jed-
ným z jeho zdrojov sú dotácie zo Štátneho rozpočtu (§ 2 ods. 1, § 3 ods. 1 písm. a) až i) záko-
na číslo 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov).

Konkrétna úprava hospodárenia Štátnych fondov je obsiahnutá v šiestej časti zákona
o rozpočtových pravidlách (ŠTÁTNE FONDY - § 24). Ustanovenia zákona o rozpočtových
pravidlách sa vzťahujú na hospodárenie so všetkými prostriedkami štátneho fondu. Správu
štátneho fondu vykonáva ústredný orgán ustanovený zákonom. Rozpočet štátneho fondu je
napojený finančnými vzťahmi na rozpočet ústredného orgánu ustanoveného zákonom.

Žalovaný rozhodoval v správnom konaní o odvode a o penále za neoprávnené použitie
a zadržanie prostriedkov a uložil žalobcovi odviesť určené sumy do rozpočtu štátneho fon-
du. Oprávňovalo ho na to priamo ustanovenie § 47 odsek 5 zákona o rozpočtových pravid-
lách. V súvislosti s právom žalovaného vykonať kontrolu je tiež potrebné poukázať na § 1
odsek 1 písm. b), odsek 2 (s odkazom na zákon o rozpočtových pravidlách) a § 6 odsek 1
písm. a) zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.

V danej veci teda išlo o rozpočtové finančné vzťahy týkajúce sa hospodárenia s finančný-
mi prostriedkami štátneho fondu. Nešlo o vzťahy obchodnoprávne ani občianskoprávne,
ktoré by v prvostupňovom súdnom konaní museli byť rozhodované podľa tretej časti OSP.

Vydané rozhodnutia preto podliehajú súdnemu preskúmaniu podľa druhej hlavy piatej
časti OSP.

Rozhodnutie správneho orgánu musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci.
Správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obsta-
rať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov kona-
nia. Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu
známe (§ 3 ods. 4, § 32 ods. 1, § 34 ods. 3 Správneho poriadku).

Kto vedome nesplní svoje procesné povinnosti, ktoré mu zákon ukladá v súvislosti so
zisťovaním skutočného stavu, nemôže sa účinne domáhať zrušenia preskúmavaného roz-
hodnutia pre nezákonnosť spočívajúcu v nedostatočnom zistení skutočného stavu, ktoré
sám zavinil.

Z obsahu protokolu o výsledku kontroly vyplynulo, že generálny riaditeľ a predseda
predstavenstva JUDr. V. O. a Ing. E. M., ktorú poveril na priebežné predkladanie písomností
a dokladov, neposkytli členom kontrolnej skupiny prvopisy dokladov potrebných na riadne
vykonanie kontroly. Zo spisu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 7 Sž 112/99 vy-
plynulo, že JUDr. V. O. bola podľa § 12 ods. 2 zákona č. 10/1996 Z. z. uložená poriadková
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pokuta vo výške 10 000 Sk práve za neplnenie povinností ustanovených v § 12 ods. 2 zákona
č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe a zavinené marenie výkonu kontroly. Najvyšší
súd toto konanie zastavil podľa § 248 ods. 2 písm. e) OSP.

Napriek zavinenému mareniu výkonu kontroly generálnym riaditeľom a predsedom
predstavenstva žalobcu došlo k vykonaniu kontroly členmi kontrolnej skupiny žalovaného.
Je treba mať za to, že správny orgán rozhodol podľa tých podkladov pre rozhodnutie, ktoré
v súlade so zákonom a faktickými možnosťami inak v úplnosti sústredil.

Z ustanovenia § 47 ods. 5 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách jednoznačne vy-
plýva oprávnenie žalovaného uložiť odvod a penále. Výnimku tvoria len tie prípady, keď ne-
oprávnené použitie alebo zadržanie prostriedkov rozpočtu štátneho fondu zistil územný fi-
nančný orgán.

Z toho dôvodu, ale tiež s poukazom na ustanovenie § 250i ods. 1 OSP, nemohla byť v da-
nej veci pri posudzovaní zákonnosti rozhodnutí žalovaného právne relevantná skutočnosť,
že Daňový úrad Bratislava III v dňoch 13. septembra až 8. októbra 1999 vykonal u žalobcu
kontrolu správnosti čerpania dotácií zo štátneho rozpočtu podľa § 47 zákona o rozpočto-
vých pravidlách za roky 1996, 1997 a 1998.

O poskytnutí prostriedkov fondu boli uzavreté zmluvy. V nich boli jednak určené pod-
mienky poskytnutia vyplývajúce priamo zo zákona (§ 6 ods. 3, § 24 ods. 1 zákona o rozpoč-
tových pravidlách) a tiež ďalšie podmienky určené žalovaným a akceptované žalobcom,
resp. jeho právnym predchodcom pri podpísaní zmlúv (napr. verejné obstarávanie). Roz-
hodnutia žalovaného boli vydané na podklade kontrolných zistení o nedodržaní zákonných
a dohodnutých podmienok poskytnutia finančných prostriedkov. Okrem neposkytnutia do-
kladov potrebných na vykonanie kontroly správnosti vyúčtovania finančných prostriedkov
to bolo nevrátenie prostriedkov bez zbytočného odkladu na príjmový účet fondu (článok II
bod 3 zmlúv a § 6 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách), nesplnenie zákonnej povin-
nosti viesť tieto prostriedky na samostatnom účte v banke (§ 6 ods. 3 zákona), nepredlože-
nie dokladov preukazujúcich účelovosť použitia, neuzavretie osobitných zmlúv o ďalšom
využití filmových diel s fondom (čl. II bod 3 zmlúv), nepredloženie ekonomickej kvantifiká-
cie a špecifikácie nákladov (čl. I bod 2 zmlúv) a nedodržanie postupu podľa zákona o verej-
nom obstarávaní (čl. II bod 4 zmlúv) a tiež platby v hotovosti, pochybnosti o pravosti zmlúv
a u niektorých nedostatok písomnej formy.

Základné pravidlá konania sú obsiahnuté v § 3 Správneho poriadku. Medzi základné
pravidlá správneho konania patrí zákonnosť. Naň nadväzuje voľné hodnotenie dôkazov
a použitie najvhodnejších prostriedkov. I keď dokazovanie vedie správny orgán (§ 32), dô-
kazné bremeno spočíva na účastníkovi konania. Navrhovanie a predkladanie dôkazov nie je
len jeho právom, ale zároveň aj jeho povinnosťou (§ 34 ods. 3). V rámci dokazovania posu-
dzuje správny orgán dôkaznú preukaznosť jednotlivých dôkazných prostriedkov. V jeho
právomoci je posúdenie vierohodnosti jednotlivých dôkazných prostriedkov a rozhodnutie
o ich osvedčení ako dôkazov.

Žalovaný sa riadil pri rozhodovaní uvedenými procesnými zásadami. Svoje zistenia
uviedol v protokole o výsledku kontroly. Pre vydanie rozhodnutí si zadovážil podklady po-
dľa svojich faktických možností a tie, ktoré mu bol žalobca ochotný a schopný poskytnúť.
Podstatu zistení kontroly uviedol v odôvodneniach rozhodnutí. Tak sa napríklad vyporiadal
s podmienkou zmlúv o postupe podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorú podmienku ža-
lobca podpísaním zmlúv akceptoval, ako aj s neuznaním výnimky.

Žalovaný preto neporušil zákon, keď ako správny orgán prvého stupňa rozhodol, že ža-
lobca nedodržaním zmluvných podmienok v nadväznosti na ustanovenie § 24 ods. 1 záko-
na o rozpočtových pravidlách konal v rozpore s ustanovením § 6 ods. 3 uvedeného zákona
a podľa § 47 ods. 1 porušil rozpočtovú disciplínu.
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K zrušeniu troch zo šiestich preskúmavaných rozhodnutí (a spolu s nimi aj troch prvo-
stupňových) pristúpil najvyšší súd pre ich nepreskúmateľnosť.

Rozhodnutím č. MK-1580-1/1999-1 bolo uložené penále vo výške 6 768 000 Sk za ne-
oprávnené použitie prostriedkov (od 4. 11. 1996 do 31. 12. 1997 - 422 dní) a penále vo výške
14 160 000 Sk za neoprávnené zadržiavanie rozpočtových prostriedkov od 1. 1. 1998 do
4. 6. 1999. Pretože v druhej časti penále by išlo o 520 dní omeškania, vyčíslená suma by
mala byť 8 320 000 Sk (a nie 14 160 000 Sk). Pritom nebolo možné dedukovať, a to ani použi-
tím protokolu o kontrole, z čoho vychádzal žalovaný pri výpočte penále. Súd mohol len vy-
sloviť nepreskúmateľnosť rozhodnutia, lebo vyčíslená suma nekorešpondovala odôvodne-
niu rozhodnutia a v ňom uvedeným dobám omeškania. Týmto rozhodnutím došlo
v obidvoch inštanciách tiež aj k porušeniu kogentného ustanovenia § 47 ods. 2 zákona
o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého je penále 0,2 % z neoprávnene použitej alebo za-
držanej sumy za každý aj začatý deň omeškania s úhradou odvodu alebo za každý aj začatý
deň neoprávneného použitia poskytnutých prostriedkov, najviac však do výšky dvojnásob-
ku tejto sumy. Rozhodnutím bolo uložené penále v sume 20 928 000 Sk (6 768 000 Sk +
14 160 000 Sk). Pri výške neoprávnene použitej alebo zadržanej sumy 8 000 000 Sk by bolo
možné uložiť penále najviac za 1000 dní omeškania v sume 16 000 000 Sk.

Ďalším rozhodnutím č. MK-1580-2/1999-1 bola uložená povinnosť odviesť neoprávnene
použité rozpočtové prostriedky v sume 6 000 000 Sk a penále vo výške 2 664 000 Sk za ne-
oprávnené použitie 9 000 000 Sk, ďalej penále vo výške 7 308 000 Sk za neoprávnené zadr-
žanie sumy 6 000 000 Sk v čase od 21. 6. 1993 do 4. 6. 1999 ako aj povinnosť dopočítania pe-
nále. Z jeho odôvodnenia vyplýva, že prvá časť penále (2 664 000 Sk) bola určená vo výške
0,2 % zo sumy 6 000 000 Sk (a nie zo sumy 8 000 000 Sk, ktorá je uvedená vo výroku rozhod-
nutia) za každý deň neoprávneného použitia (od 11. 11. 1997 do 20. 6. 1998 - 222 dní).
V druhej časti penále by podľa dátumov vo výroku išlo o 349 dní omeškania (od 21. 6. 1998
do 4. 6. 1999 = 349 dní) a vypočítaná suma by v tom prípade mala byť 4 188 000 Sk (a nie
7 308 000 Sk).

Rozhodnutím č. MK-1580-4/1999-1 bola uložená povinnosť odvodu v sume
4 000 000 Sk, penále vo výške 2 820 000 Sk za neoprávnené použitie od 11. 11. 1997 do
20. 6. 1998 - 222 dní, penále vo výške 2 784 000 Sk za neoprávnené zadržanie ako aj povin-
nosť dopočítať penále. Pri 222 dňoch omeškania by výška penále zo sumy 4 000 000 Sk mala
byť 1 776 000 Sk (a nie 2 820 000 Sk). Takisto sa z obsahu rozhodnutí obidvoch stupňov ne-
dalo zistiť akým postupom - výpočtom - dospel žalovaný k uvedenej sume.

Rozhodnutia o rozkladoch sa nevyporiadali s námietkami žalobcu k výške penále.

Preto bolo potrebné podľa § 250j ods. 2 OSP uvedené tri rozhodnutia o rozkladoch spolu
s prvostupňovými rozhodnutiami zrušiť a veci vrátiť žalovanému na ďalšie konanie.

Pokiaľ išlo o vecné posúdenie, Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k záveru, že ža-
lovaný vydaním rozhodnutí (okrem výnimiek uvedených vyššie) neporušil zákon. Preto
žaloby proti ďalším trom rozhodnutiam, v ktorých neboli zistené počítacie chyby, podľa
§ 250j ods. 1 zamietol.
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7.

Rozhodnutie o uložení pokuty a jeho náležitosti

Rozhodnutie o uložení pokuty za porušenie zákonných povinností odôvodnené
len konštatovaním, že bolo prihliadnuté na charakter protiprávneho konania
a na rozsah jeho následkov, je v tejto časti nepreskúmateľné.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
zo dňa 28. novembra 2001, sp. zn. 6 Sž 75/2001)

Žalobou z 1. 7. 1994 sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia č. P/442/2/2000
z 28. 2. 2001, ktorým žalovaný zmenil rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpek-
cie v Bratislave č. P/442/2/2000 zo 14. 12. 2000 tak, že za porušenie povinností ustanovených
v § 3 ods. 1 písm. b), § 11 zákona č. 634/1992 Zb. mu uložil pokutu vo výške 10 000 Sk.

Žalobca vytýkal správnym orgánom nedostatočne zistený skutkový stav, čo neumožnilo
náležite posúdiť skutočnosti rozhodné pre určenie výšky pokuty ako je charakter protipráv-
neho konania a rozsah jeho následkov. Namietal, že z odôvodnenia rozhodnutí správnych
orgánov nie je zrejmé, čo bolo podkladom pre rozhodnutie o výške pokuty a akými úvahami
sa správne orgány riadili.

Žalovaný vo svojom vyjadrení k žalobe vysvetlil postup správnych orgánov v predmet-
nej veci a zaujal stanovisko k vzneseným námietkam. Trval na tom, že v odôvodnení prvo-
stupňového rozhodnutia je jasne uvedené, na základe akých spoľahlivo zistených skutoč-
ností sa rozhodlo o uložení pokuty a jej výške, čo bolo dôvodom pre zamietnutie odvolania
pre jeho nedôvodnosť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k záveru, že žaloba je dôvodná.

Z odôvodnenia

Z obsahu pripojeného administratívneho spisu vyplýva, že inšpektorky SOI pri kontrole
vykonanej dňa 28. 9. 2000 v hore uvedenej prevádzkarni žalobcu zistili, že žalobca ponúka
spotrebiteľom na predaj 2 druhy tovaru, ktorý nezodpovedal kvalite ustanovenej osobitným
predpisom v zmysle STN EN 23758 a STN 803010, vyhl. MH SR č. 18/1999 Z. z., 15 druhov
textilných výrobkov bolo s nevyhovujúcimi informačnými údajmi o spôsobe ošetrovania
a písomné informácie o výrobku boli len v cudzom jazyku.

Na základe zisteného skutkového stavu veci vydal riaditeľ inšpektorátu SOI pre Brati-
slavský kraj poverený zastupovaním funkcie riaditeľa Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie pre Trnavský kraj v správnom konaní rozhodnutie č. P/442/2/2000 zo dňa
14. 12. 2000 o uložení pokuty vo výške 10 000 Sk za porušenie povinností ustanovených
v § 3 ods. 1 písm. b), § 9 ods. 1, § 11 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení
neskorších predpisov.

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty sa žalobca v zákonom stanovenej lehote odvolal.
V podanom odvolaní namietal nesprávnu klasifikáciu vadného textilného tovaru nachádza-
júceho sa v predajni, ktorý nezodpovedal kvalitatívne osobitnému predpisu. Ďalej uviedol,
že z obsahu prvostupňového rozhodnutia nie je možné zistiť, o akých 15 druhov textilných
výrobkov určených na predaj s nevyhovujúcimi informačnými údajmi o spôsobe ošetrova-
nia ide, odvoláva sa na vyhl. MH SR č. 18/1999 Z. z. a na skutočnosť, že bolo zo strany Slo-
venskej obchodnej inšpekcie konštatované porušenie zákona nesprávne. Žalobca uviedol,
že správny orgán nepreukázal žiadnym spôsobom, že informačné údaje o spôsobe ošetro-
vania výrobkov uvedené v cudzom jazyku na výrobkoch sa týkajú spôsobu ich údržby.

18 Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore

7.



Odvolací správny orgán pri preskúmaní napadnutého rozhodnutia sa zaoberal námiet-
kami žalobcu a rozhodnutie vo výrokovej časti zmenil tak, že vyňal z právnej kvalifikácie
zistených porušení zákona § 9 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, pričom výrok v časti
o výške uloženej pokuty ponechal nezmenený.

V zmysle § 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) upravujúce-
ho základné pravidlá konania rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahli-
vo zisteného stavu veci. Konanie treba viesť tak, aby posilňovalo dôveru občanov v správ-
nosť rozhodovania, aby prijaté rozhodnutia boli presvedčivé a viedli občanov a organizácie
k dobrovoľnému plneniu ich povinností (§ 3 ods. 4).

Podľa § 32 ods. 1 správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za
tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrh-
mi účastníkov konania.

Podľa § 46 rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi,
musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci
a musí obsahovať predpísané náležitosti.

Podľa § 47 ods. 2 cit. zákona výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia
právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť
trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie, správ-
ny orgán určí pre ňu lehotu; lehota nesmie byť kratšia, ako ustanovuje osobitný právny predpis.

V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre
rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych
predpisov, na základe ktorých rozhodoval (§ 47 ods. 3).

Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné,
doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni (§ 59 ods. 1 cit. zákona).

Citovanými ustanoveniami sa dotknuté správne orgány dostatočne neriadili.

Ako vyplýva z napadnutého rozhodnutia, prvostupňový správny orgán uložil žalobcovi
pokutu vo výške 10 000,- Sk za porušenie § 3 ods. 1 písm. b), § 9 ods. 1, § 11 zákona
č. 634/1992 Zb. Pochybenie prvostupňového orgánu spočívajúce v nedostatočnom odôvod-
není jeho rozhodnutia žalovaný síce čiastočne odstránil, výšku pokuty však aj on odôvodnil
len citovaním textu príslušného ustanovenia (§ 24 ods. 6), bez toho, aby bližšie zdôvodnil,
ktoré skutočnosti boli podkladom pre ustálenie konkrétnej výšky pokuty a akými úvahami
bol pritom vedený.

Rozhodnutie v časti o uložení pokuty za porušenie zákonných povinností odôvodnené
len konštatovaním, že bolo prihliadnuté na charakter protiprávneho konania a na rozsah
jeho následkov, je v tejto časti nepreskúmateľné už aj z toho dôvodu, že napriek tomu, že
žalovaný vyňal z právnej kvalifikácie prvostupňovým orgánom zistených porušení zákona
porušenie podľa § 9 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb., v odôvodnení svojho rozhodnutia nijako
nezdôvodnil ponechanie pokuty v pôvodnej výške.

Jeho rozhodnutie je nepreskúmateľné aj z dôvodu nezrozumiteľnosti spočívajúcej v tom, že
kým v úvodnej časti odôvodnenia konštatuje, že porušenie § 9 ods. 1 nezistil, v nasledujúcej
vete konštatuje porušenie povinností vyplývajúcich z ustanovení § 9 a § 10. Rovnakým nedos-
tatkom trpí rozhodnutie aj v časti odôvodnenia, v ktorej žalovaný pri vytýkaní zistených ne-
dostatkov síce odkazuje na inšpekčný záznam z vykonanej kontroly, ktorý má tvoriť podklad
a súčasť rozhodnutia, v texte ho však bližšie neidentifikuje (číslom a dátumom vyhotovenia).

Vzhľadom na vytýkané nedostatky dospel Najvyšší súd Slovenskej republiky k záveru,
že napadnuté rozhodnutia nie sú v súlade so zákonom, preto ich v zmysle § 250j ods. 1 OSP
zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie, v ktorom je správny orgán viazaný práv-
nym názorom súdu (§ 250j ods. 3 OSP).
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8.

Správny orgán uložil rozhodnutím okrem
pokuty aj povinnosť zaplatiť úroky z omeškania

Ak inšpektorát ako správny orgán uložil rozhodnutím okrem pokuty aj povin-
nosť zaplatiť úroky z omeškania v prípade, že pokuta nebude zaplatená
do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia, právne vec nesprávne posúdil, čo je dô-
vodom, aby správny súd rozhodnutie v časti týkajúcej sa povinnosti zaplatiť úro-
ky z omeškania zrušil a v tejto časti vrátil vec žalovanému správnemu orgánu na
ďalšie konanie.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
zo dňa 31. mája 2004, sp. zn. 4 Sž 159/2003)

Slovenský metrologický inšpektorát v Bratislave rozhodnutím z 13. mája 2003 číslo
2142/600/2002/R uložil žalobcovi pokutu 17 000 Sk podľa § 36 ods. 2 písm. a) zákona
č. 142/2000 Z. z. o metrológii (ďalej len zákon o metrológii) a to za porušenie ustanovenia
§ 8 ods. 4 cit. zákona tým, že bez metrologickej kontroly uviedol na trh meradlá - prístroje
na meranie tlaku krvi mechanické v počte 17 kusov. Súčasne vo výroku rozhodnutia správ-
ny orgán prvého stupňa pre prípad nezaplatenia pokuty v lehote pätnástich dní od právo-
platnosti rozhodnutia vyslovil povinnosť žalobcu zaplatiť aj úroky z omeškania z dlžnej
sumy až do zaplatenia vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby určenej Národnou bankou
Slovenska platnej k prvému dňu omeškania.

Z odôvodnenia rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu vyplýva, že žalobca bez
metrologickej kontroly v čase od 1. júla 2002 do 1. novembra 2002 uviedol na trh 17 kusov
určených meradiel - prístrojov na meranie tlaku krvi zn. AMIDO SAN-SPH/A 7503. Týmto
konaním porušil ustanovenie § 8 ods. 4 zákona o metrológii, podľa ktorého sa určené me-
radlá bez metrologickej kontroly nesmú uvádzať na trh. Dodatočné odstránenie nedostat-
kov nezbavuje kontrolovanú osobu zodpovednosti za protiprávne konanie v rozhodujúcom
období a preto inšpektorát rozhodol o uložení pokuty, ktorú považoval za primeranú vzhľa-
dom na závažnosť a dĺžku protiprávneho konania.

Žalobca sa proti rozhodnutiu inšpektorátu odvolal včas podaným odvolaním namieta-
júc, že je nepreskúmateľné v časti určenia výšky pokuty, ktorú správny orgán ničím ne-
odôvodnil. Neuviedol najmä ako prihliadol na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky
protiprávneho konania a za týmto účelom si ani nezadovážil žiadne dôkazy. Hoci žalobca
prvostupňovému správnemu orgánu predložil certifikát Štátnej skúšobne SKTC-1426
č. C/350196/126/172/99-056, ktorým bola potvrdená zhoda vlastností prístroja zn. AMIDO
SAN-SPH/A 7503 s právnymi predpismi, technickými normami a technickými dokument-
mi, prvostupňový správny orgán tento dôkaz vôbec nevyhodnotil. Z jeho rozhodnutia tiež
nevyplýva, ktoré konkrétne ustanovenie vyhlášky č. 210/2000 Z. z. žalobca porušil.

K odvolaniu žalobca pripojil fotokópiu certifikátu č. C/350196/126/172/99-056 vyda-
ného štátnou skúšobňou 29. decembra 1999 prihlasovateľovi: AMIDO, spol. s r. o., Čadca
na prístroj na meranie krvného tlaku - typ AMIDO SAN-SPH/A 7503, s platnosťou od 29. de-
cembra 1999 do 29. decembra 2009 s tým, že meradlá certifikovaného typu podliehajú po-
vinnému overeniu pred uvedením do obehu podľa zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii.

Žalovaný rozhodnutím číslo 2142/110/2003 z 2. júla 2003 odvolanie žalobcu zamietol
a rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa potvrdil. Z odôvodnenia rozhodnutia vy-
plýva, že namietaný certifikát štátnej skúšobne je dokladom vydaným podľa iného zákona
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a neosvedčuje vykonanie metrologickej kontroly uvedeného výrobku. Správny orgán prvé-
ho stupňa v rozhodnutí uvádza porušenie zákona č. 210/2000 Z. z. a nie vyhlášky. Čo sa
týka výšky pokuty, túto inšpektorát odôvodnil tak z časového ako aj množstevného pohľa-
du na porušenie zákona o metrológii. Nie je v silách inšpekčného orgánu zistiť, akým spôso-
bom môžu určené meradlá bez metrologickej kontroly poškodiť zdravie občanov z hľadi-
ska zbytočnej aplikácie liekov po nesprávnom zistení tlaku. Výška pokuty je uložená na
dolnej hranici, pretože podľa § 36 ods. 2 písm. a) zákona o metrológii môže inšpektorát ulo-
žiť pokutu do výšky 1 000 000 Sk tomu, kto poruší ustanovenia zákona o metrológii uvede-
ním na trh meradiel bez metrologickej kontroly.

Rozhodnutie žalovaného bolo žalobcovi doručené do rúk jeho právneho zástupcu
7. júla 2003.

Žalobca napadol rozhodnutie žalovaného správneho orgánu žalobou z 8. júla 2003, do-
ručenou Krajskému súdu v Nitre 11. júla 2003. Nezákonnosť rozhodnutia videl v tom, že je
nepreskúmateľné v časti určenia výšky pokuty, ktorú správny orgán ničím neodôvodnil.
Neuviedol najmä ako prihliadol na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávne-
ho konania a za týmto účelom si ani nezadovážil žiadne dôkazy. Uloženie pokuty bez pri-
hliadnutia ku všetkým predpokladom stanoveným v § 36 ods. 3 zákona o metrológii je poru-
šením práva žalobcu na spravodlivé súdne prejednanie a rozhodnutie o oprávnenosti
akéhokoľvek trestného obvinenia proti nemu vrátane uloženia sankcie. Ďalej namietol, že
správny orgán od žalobcu nemôže uplatňovať úroky z omeškania podľa § 3 nariadenia vlá-
dy č. 87/1995 Z. z., lebo medzi ním a žalobcom žiadny občiansko-právny vzťah nie je.

Žalovaný sa k žalobe vyjadril písomným podaním z 22. septembra 2003 a navrhol, aby
súd žalobu ako nedôvodnú zamietol. Poukázal na to, že žalobca až po obdržaní oznámenia
o začatí správneho konania vyzval jediného odberateľa, aby podľa možností stiahol dané
tlakomery z terénu s tým, že budú vymenené za prístroje s overením v zmysle zákona
o metrológii. Výška pokuty je jednoznačne odvodená od počtu prístrojov na meranie tlaku
krvi, uvedených na trh. Žalovaný žiadnym spôsobom neobmedzil právo žalobcu, čoho dô-
kazom je, že sa slobodne obrátil na súd so žalobou o preskúmanie rozhodnutia žalovaného,
na prejednanie ktorej je príslušný Najvyšší súd.

Krajský súd v Nitre na základe uznesenia č. k. 11S 37/2003-12 z 25. septembra 2003
dňom 13. novembra 2003 postúpil vec Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky ako súdu
vecne príslušnému.

Najvyšší súd preskúmal napadnuté rozhodnutie v konaní podľa § 247 a nasl. OSP, vec
prejednal na pojednávaní a dospel k záveru, že žaloba je dôvodná len sčasti.

Z odôvodnenia

Podľa § 5 zákona o metrológii sa meradlá členia na skupiny národných etalónov, certifi-
kovaných referenčných materiálov a určených meradiel.

O zaradení meradla do skupiny určených meradiel rozhoduje účel jeho použitia a použí-
vanie pri ochrane zdravia (§ 8 ods. 2 písm. b) zákona o metrológii).

Podľa § 8 ods. 4 zákona o metrológii bez vykonania metrologickej kontroly alebo posú-
denia zhody (§ 12 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o po-
sudzovaní zhody) sa určené meradlá nesmú uvádzať na trh.

Metrologická kontrola sa podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona o metrológii uskutočňuje pred
uvedením určených meradiel na trh a podľa písm. b) počas používania určených meradiel.

Podľa § 36 ods. 2 písm. a) zákona o metrológii metrologický inšpektorát uloží pokutu do
1 000 000 Sk tomu, kto poruší ustanovenia tohto zákona tým, že uvedie na trh meradlo bez
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metrologickej kontroly, ktorého typ nebol schválený, hoci schváleniu podliehal, alebo ktoré
nezodpovedá schválenému typu alebo nebolo overené, hoci overeniu podliehalo.

Pri určení výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky proti-
právneho konania (§ 36 ods. 3 zákona o metrológii).

V administratívnom spise žalovaného je založený Protokol č. 2142/02 o vykonanej kon-
trole u žalobcu 3. decembra 2002. Pri kontrole bolo zistené, že firma žalobcu ponúkala
a uvádzala na trh prístroje na meranie tlaku krvi zn. AMIDO SAN-SPH/A 7503, certifikované
štátnou skúšobňou SKTC-126 pri SMÚ, číslo C/350196/126/172/99-056 z 29. decembra
1999 a od 1. júla 2000 do 1. novembra 2001 predala 17 kusov uvedených meradiel odberate-
ľovi K. ONEX MEDIK, spol. s r. o. Košice. Z protokolu vyplýva, že došlo k porušeniu
§ 8 ods. 4 zákona č. 142/2000 Z. z. uvádzaním meradiel na trh bez metrologickej kontroly.
Protokol podpísal i žalobca, pričom sa k jeho obsahu v časti protokolu označenom ako
„Vyjadrenie zamestnanca kontrolovanej osoby“ nevydaril.

Žalobca teda uvádzal určené meradlá na trh bez metrologickej kontroly. Túto skutoč-
nosť žalobca v žalobe ani nepopieral. Porušenie ustanovenia § 8 ods. 4 zákona o metrológii
preto za preukázané považoval aj súd.

Čo sa týka výšky pokuty uloženej na dolnej hranici rozhrania od 0 Sk do 1 000 000 Sk,
odôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa a v spojení s ním aj rozhod-
nutia žalovaného, že pokuta bola uložená vzhľadom na počet meradiel uvedených na trh
ako aj s ohľadom na nemožnosť určenia možnej škody na zdraví v dôsledku zbytočnej apli-
kácie liekov po nesprávnom zmeraní tlaku, považoval aj súd za dostatočné a jasné.

Z uvedených dôvodov Najvyšší súd ako súd prvého stupňa rozhodnutie a postup žalova-
ného v časti týkajúcej sa uloženia pokuty 17 000 Sk považoval za správne a v súlade so zá-
konom a preto v tejto časti žalobu zamietol (§ 250j ods. 1 OSP).

Podľa čl. 2 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky štátne orgány môžu konať iba na základe
ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Podľa čl. 13 ods. 1 Ústavy SR povinnosti možno ukladať len na základe zákona, v jeho
medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd.

Nariadenie vlády č. 87/1995 Z. z. sa týka vykonania niektorých ustanovení Občianskeho
zákonníka (zák. č. 40/1964 Zb.).

Podľa § 1 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník upravuje majetkové vzťahy fy-
zických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj
vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupra-
vujú iné zákony.

V danom prípade medzi žalobcom a žalovaným nešlo o občiansko-právny vzťah, keďže
neboli splnené podmienky ustanovenia § 1 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Taktiež zo zákona
o metrológii nevyplýva oprávnenie orgánu štátnej správy uložiť povinnosť zaplatiť úroky
z omeškania. Odôvodnená preto bola námietka žalobcu, že správny orgán voči nemu nemô-
že uplatňovať úroky z omeškania. Žalovaný síce vo vyjadrení k žalobe uviedol, že od ža-
lobcu úroky z omeškania žiadnym spôsobom neuplatňoval, je však zrejmé, že potvrdením
rozhodnutia Slovenského metrologického inšpektorátu ako správneho orgánu prvého stup-
ňa potvrdil aj výrok rozhodnutia inšpektorátu o povinnosti zaplatiť úroky z omeškania v prí-
pade, že pokuta nebude zaplatená do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

Keďže v danom prípade povinnosť zaplatiť úroky z omeškania bola vyslovená (uložená)
v dôsledku nesprávneho posúdenia veci po právnej stránke, Najvyšší súd podľa § 250j ods. 2
OSP rozhodnutie žalovaného v tejto časti zrušil a vec mu v tejto časti vrátil na ďalšie kona-
nie.

22 Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore
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