ŠTRNGÁME ZA ZMENU
Od Nežnej revolúcie ubehlo už štvrťstoročie a Slovensko sa za tú dobu v mnohom
pohlo dopredu. Patríme medzi najbohatšie štáty sveta, denne robíme množstvo slobodných rozhodnutí, na ktoré by sme pred rokom 1989 ani nepomysleli a nič nestojí
v ceste ďalšieho rozvoja toho, čo nazývame občianska spoločnosť.
No v tie mrazivé novembrové dni pred dvadsiatimi šiestimi rokmi sme na námestiach
štrngali aj za vládu zákona, ktorý bude spravodlivý a platný pre všetkých. Štrngali
sme za políciu, súdy či prokuratúru, ktoré nebudú pasívne a ovplyvňované politikmi.
Dúfali sme, že správa štátu bude stáť na nezávislých a aktívnych inštitúciách, ktoré
znemožnia, aby našu krajinu ovládli oligarchovia. Štrngali sme za budúcnosť bez
korupcie.
Tieto naše očakávania sa naplnili len čiastočne. Ale ešte sme nerezignovali, stále
máme možnosť dosiahnuť na Slovensku vládu zákona a tá možnosť je v zákonoch
samých. Iniciatíva Štrngám za zmenu, za ktorou stojí Inštitút pre dobre spravovanú
spoločnosť (SGI), Nadácia Pontis, Nadácia Zastavme korupciu a občianske združenie VIA IURIS, prináša konkrétne návrhy zmien v legislatíve týkajúce sa nasledovných
šiestich oblastí:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

POLÍCIA
PROKURATÚRA
SÚDY
NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD
SCHRÁNKOVÉ FIRMY
PRIKRMOVANIE ÚRADNÝCH OSÔB

Naše návrhy sú odborné, konštruktívne a dostatočne vecné na to, aby nad nimi vznikla politická zhoda a mohli sa stať súčasťou programu novej slovenskej vlády, ktorá
vzíde z parlamentných volieb v marci 2016.
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1. POLÍCIU DAJME ĎALEJ OD RÚK POLITIKOV
NAVRHUJEME ZRIADENIE NEZÁVISLÉHO A SAMOSTATNÉHO ORGÁNU VYŠETRUJÚCEHO SŤAŽNOSTI A TRESTNÚ ČINNOSŤ POLICAJTOV A INÝCH PRÍSLUŠNÍKOV.
FAKTICKÉ A PRÁVNE VÝCHODISKÁ
V súčasnosti v SR pôsobnosť policajnej inšpekcie zastrešuje sekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR. Na jej čele je generálny riaditeľ, ktorého vymenovanie a odvolanie je v pôsobnosti
ministra vnútra. Uvedená sekcia je útvarom ministerstva vnútra a ministrovi je aj podriadená. Minister vnútra je teda nadriadený tak inšpekcii ako aj ostatným policajtom. Osoby podriadené ministrovi vnútra tak vyšetrujú osoby tak isto jemu podriadené. Súčasné postavenie inšpekcie tak nespĺňa
požiadavky na nezávislosť tohto typu orgánu. Vzbudzuje pochybnosti o objektívnosti a nezávislosti
takéhoto orgánu.
Európsky súd pre ľudské práva vo viacerých prípadoch konštatoval porušenie Európskeho dohovoru na ochranu ľudských práv a slobôd predovšetkým z toho dôvodu, že prípravné úkony vykonávali
kolegovia policajtov podozrivých zo spáchania trestného činu1. Vo viacerých prípadoch ESĽP došiel
dokonca k rovnakému záveru i v prípadoch, kedy vyšetrovanie napríklad vykonávali policajti, ktorí
tiež ako vyšetrovaní policajti hierarchicky podliehali generálnemu inšpektorovi polície2 (v SR policajnému prezidentovi).
Aj v zahraničí existujú samostatné a nezávislé orgány vyšetrovania sťažností a trestnej činnosti policajtov, ako napr. Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov (ČR), Policajný ombudsman (Severné
Írsko), Nezávislý komisariát pre sťažnosti (JAR) alebo Nezávislá komisia pre sťažnosti na políciu
(Anglicko a Wales).

NAVRHOVANÁ PRÁVNA ÚPRAVA
Navrhujme zriadenie nezávislého a samostatného orgánu vyšetrujúceho sťažnosti a trestnú činnosť
policajtov a iných príslušníkov.
Predmetom vyšetrovania nezávislého orgánu by mohla byť trestná činnosť príslušníkov Policajného
zboru, ale napríklad aj Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej
republiky, Colnej správy SR. Inšpekcia by sa mohla venovať aj vyšetrovaniu podnetov týkajúcich sa
inej ako trestnej činnosti príslušníkov.
Výber riadiaceho pracovníka (riaditeľa) by malo byť transparentné napr. vo forme zverejnenia CV,
motivačných listov, zápisnice z výberového konania, hodnotiacich hárkov členov komisie a tiež verejnosťou celého výberového konania. Veľký dôraz je potrebné klásť na nezávislosť komisie na výber
riaditeľa, jej menovanie a zloženie. Vzhľadom na to, že výber prostredníctvom komisie by bol zrejme
v kompetencii výkonnej moci, bolo by vhodné uvažovať o menovaní riaditeľa prezidentom Slovenskej
republiky. Riaditeľom by mala byť len osoba, ktorá preukáže, že spĺňa vysoké osobnostné a morálne
predpoklady na výkon tejto funkcie. Odvolanie riaditeľa by malo byť možné iba na základe presne zákonom vymedzených dôvodov (napr. ak a) bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za
úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho
funkcie, b) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony, c) začal
vykonávať funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou alebo d) opakovane porušuje povinnosti stanovené v zákone (úprava konkrétnych povinností ako napr. pri predsedovi súdu) a pokračuje
v porušovaní týchto povinností aj napriek výzve na odstránenie, alebo také porušenie povinností stanovených v zákone, ktoré vážne ohrozuje dôveryhodnosť a chod inšpekcie.) Rozhodovanie
o porušení povinnosti by mala byť právomocou prezidenta na návrh vlády.

1 napr. rozsudok Ramsahai a ostatní
2 napr. rozsudok McKer
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NAVRHUJEME ZRIADENIE SAMOSTATNEJ INŠTITÚCIE POLICAJNÉHO ZBORU,
KTORÚ BUDE RIADIŤ PREZIDENT POLICAJNÉHO ZBORU.
FAKTICKÉ A PRÁVNE VÝCHODISKÁ
Policajný zbor je v súčasnosti podriadený ministrovi vnútra. Prezident policajného zboru riadi určité
služby policajného zboru, ak minister neurčí inak. Prezidenta vymenúva a odvoláva minister vnútra,
pričom odvolať ho môže bez uvedenia dôvodu. Prezident Policajného zboru je tak vo vzťahu silnej
podriadenosti a závislosti od ministra vnútra. V praxi býva policajný prezident odvolávaný a menovaný spolu s výmenou vlády.
Policajný zbor nie je samostatnou a nezávislou inštitúciou. Prezídium policajného zboru je organizačne začlenené do ministerstva vnútra.

NAVRHOVANÁ PRÁVNA ÚPRAVA
Navrhujeme zriadenie samostatnej inštitúcie Policajného zboru, ktorú bude riadiť prezident Policajného zboru. Prezident policajného zboru by sa za výkon svojej funkcie zodpovedal ministrovi vnútra
alebo vláde. Zriadenie nezávislej inštitúcie umožní vyvodenie zodpovednosti policajného prezidenta
za výkon jeho právomocí, zníži sa však politický vplyv na túto inštitúciu, čo by zároveň malo prispieť
k zvýšeniu dôveryhodnosti polície.
Pri realizácii navrhovaného opatrenia je nevyhnutné klásť zároveň dôraz na transparentný výber
policajného prezidenta napr. vo forme zverejnenia CV, motivačných listov, zápisnice z výberového
konania, hodnotiacich hárkov členov komisie a tiež verejnosťou celého výberového konania (vrátane
verejnej ústnej časti výberového konania). Policajný prezident by mal byť z vnútra polície, mal by mať
dlhoročnú prax v polícii a skúsenosti s riadením. Prezidenta PZ by mala vyberať v transparentnom
výberovom konaní nezávislá komisia menovaná napr. predsedom vlády na návrh vlády. Členovia
komisie by mali byť okrem zástupcov polície aj osoby z iných profesií a inštitúcii (napr. psychológ,
zástupcovia z policajnej akadémia), pričom zloženie komisie by malo byť vyvážené v záujme
odstránenia akýchkoľvek pochybností o objektívnosti výberu. Vzhľadom na to, že výber prostredníctvom komisie by bol zrejme v kompetencii výkonnej moci, bolo by vhodné uvažovať o menovaní
prezidenta PZ na návrh komisie prezidentom Slovenskej republiky.

NÁVRHUJEME ZRUŠENIE BEZDÔVODNEJ ODVOLATEĽNOSTI
POLICAJNÉHO PREZIDENTA
NAVRHOVANÁ PRÁVNA ÚPRAVA
V súčasnosti minister vnútra menuje a odvoláva policajného prezidenta bez uvedenia dôvodu.
Navrhujeme, aby policajného prezidenta bolo možné odvolať iba na základe presne zákonom
vymedzených dôvodov, napr.: ak
a)

bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný
čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie,
b)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony,
c)
začal vykonávať funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou
d)
opakovane porušuje povinnosti stanovené v zákone (úprava konkrétnych povinností ako napr.
pri predsedovi súdu) a pokračuje v porušovaní týchto povinností aj napriek výzve na
odstránenie, alebo také porušenie povinností stanovených v zákone, ktoré vážne ohrozuje
dôveryhodnosť a chod policajného zboru. O porušení povinnosti by mohol rozhodoval
prezident SR na návrh/po preskúmaní komisiou, zloženej napr. z riaditeľa NBÚ, riaditeľa
		 inšpekcie a ako nezávislého napr. ombudsmana.
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2. ZABRÁŇME OVPLYVŇOVANIU PROKURÁTOROV
NÁVRH OPATRENIA: ROZŠÍRENIE PRÁVA NAVRHOVAŤ KANDIDÁTOV NA FUNKCIU
GENERÁLNEHO PROKURÁTORA. VOĽBA GENERÁLNEHO PROKURÁTORA
KVALIFIKOVANOU VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV.
FAKTICKÉ A PRÁVNE VÝCHODISKÁ
Podľa platnej právnej úpravy, návrhy na vymenovanie generálneho prokurátora podávajú poslanci
Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej aj „národná rada“) predsedovi národnej rady. Súčasťou
návrhu na vymenovanie je životopis a súhlas navrhovaného s kandidatúrou. V súčasnosti teda nominanta na funkciu generálneho prokurátora vyberajú výlučne politici, pričom odborné kritériá nemusia byť napokon tie najdôležitejšie.
Slovenská prokuratúra spadá z hľadiska európskych modelov orgánov verejnej žaloby pod románsky model. V tomto modely by sa postavenie orgánov prokuratúry malo blížiť k postaveniu súdov
a nezávislosť prokurátorov by mala byť zabezpečená obdobne ako nezávislosť sudcov. Uvedený
príklon slovenského modelu prokuratúry k väčšej nezávislosti je v rámci krajín EU rozšírenejší ako
prokuratúry, ktoré sú podriadené exekutíve. Miera nezávislosti vyplýva zo vzájomných vzťahov medzi
jednotlivými orgánmi a zároveň aj z mechanizmu voľby a menovania generálneho prokurátora. Na
Slovensku platný a účinný model voľby generálneho prokurátora parlamentom a následné menovanie prezidentom je v zásade progresívnym modelom, spĺňajúcim aj medzinárodné odporúčania.3
Vzhľadom na uvedené nenavrhujeme zásadnejšiu zmenu systému voľby a menovania tejto funkcie,
ale jej doplnenie ďalšími požiadavkami z medzinárodných odporúčaní ako napr. voľba generálneho
prokurátora kvalifikovanou väčšinou prítomných poslancov.

NAVRHOVANÁ PRÁVNA ÚPRAVA
Cieľom navrhovaných zmien je oslabenie politického pri voľbe generálneho prokurátora. Považujeme za potrebné rozšíriť právo navrhovať kandidátov na funkciu generálneho prokurátora aj per
ďalšie subjekty (napr. advokátska komora, vysoké školy, verejná ochrankyňa práv a pod.). Otvorenie možnosti nominovať kandidáta širšej právnickej verejnosti je dôležitým posunom od súčasného
stavu, kedy nominanta vyberajú výlučne politické strany. Inšpiráciou môžu byť niektoré subjekty
podľa právnej úpravy zákona o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním
a o postavení jeho sudcov, zák. č. 38/1993 Z.z., § 11 ods. 1)4. Uvedená požiadavka vyplýva aj zo správy
Benátskej komisie o Európskych normách týkajúcich sa nezávislosti justičného systému, časť II –
Prokuratúra (ďalej len Správa Benátskej komisie)5.
Zároveň navrhujeme voľbu generálneho prokurátora kvalifikovanou (3/5) väčšinou prítomných poslancov. V súčasnosti je zvolený ten kandidát na generálneho prokurátora, ktorý vo voľbách získal
nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov. V záujme potreby dosiahnutia širšieho konsenzu
viacerých politických strán a eliminovania možnosti zvolenia kandidáta jednou politickou stranou je
nevyhnutné zvýšenie potrebnej väčšiny na voľbu generálneho prokurátora. Uvedená požiadavka je
súčasťou odporúčaní v Správe Benátskej komisie. Zvolené opatrenie vyplynulo aj zo skúmania fungujúcich modelov prokuratúry v 10 krajinách Európskej únie.6

3 Obsahuje v sebe požiadavky kooperácie dvoch orgánov (národná rada a prezident), dĺžka funkčného obdobia sa nekryje
s funkčným obdobím parlamentu, na príprave voľby spolupracuje parlamentný výbor. Uvedené sú niektoré z odporúčaní
Benátskej komisie, s ktorými je slovenská právna úprava v súlade.
4 Návrhy na voľbu kandidátov na sudcov môžu podať Národnej rade Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej
republiky, vláda Slovenskej republiky, predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, predseda Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky, generálny prokurátor Slovenskej republiky, záujmové organizácie právnikov, vedecké inštitúcie.
5 Schválila Európska komisia na presadzovanie demokracie pomocou práva - Benátska komisia na svojom 85. plenárnom
zasadnutí (Benátky, 17. –18. decembra 2010)
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NÁVRH OPATRENIA: ZÁSADNÉ ZMENY RADY PROKURÁTOROV, JEJ OTVORENIE SA
ČLENOM MIMO PROKURÁTORSKÉHO PROSTREDIA A TÝM AJ VEREJNEJ KONTROLE
PROKURATÚRY.
FAKTICKÉ A PRÁVNE VÝCHODISKÁ
Prokuratúra je hierarchicky usporiadaná sústava orgánov, so znakmi ako centralizmus a monokratickosť, založená na striktných väzbách nadriadenosti a podriadenosti medzi prokurátormi.
Uvedenému zodpovedá uzavretosť prokuratúry, absencia externých prvkov (napr. v podobe zástupcov iných právnických profesií), ktoré by napomáhali verejnej kontrole.
Rada prokurátorov podľa platnej právnej úpravy7 je orgánom samosprávy prokurátorov a zriaďuje
sa na ochranu práv a oprávnených záujmov prokurátorov. Radu prokurátorov8 tvoria predsedovia
prokurátorských rád9. Okrem koordinačnej činnosti sa rada prokurátorov napr. vyjadruje k rozpočtu prokuratúry a plánu hlavných úloh, k návrhom zákonov, vyjadruje sa k dočasnému prideleniu
prokurátora na inú prokuratúru, navrhuje členov výberovej komisie. Rada prokurátorov je teda orgán
zložený výlučne z prokurátorov, ktorého hlavným poslaním je ochrana záujmov členov prokuratúry
dovnútra. Pri striktne hierarchicky usporiadanom systéme slovenskej prokuratúry je zrejmé, že všetci
členovia Rady prokurátorov zároveň podliehajú riadeniu generálnym prokurátorom, čo opätovne
posilňuje uzavretosť celého systému. V demokratickej spoločnosti je potenciálne nebezpečenstvo
zlyhania a odklonu od poslania pri akokoľvek orgáne, ktorý je legislatívne vybudovaný na relatívne
silnej uzavretosti, ak táto nie je primerane kompenzovaná zodpovednosťou, ktorej nevyhnutnou
súčasťou sú prvky verejnej kontroly. Nedávna história problémov v slovenskom súdnictve je toho
dôkazom (vrátane zneužívanie disciplinárneho súdnictva). Uvedené obdobne vyplýva aj z judikatúry
ústavného súdu10.
Obdobne aj medzinárodné odporúčania kladú dôraz na obsadenie rady aj z právnikov iných
právnych profesii, právnych vedcov a pod. Takto zložené rady prokurátorov sú považované za
odborný prínos a tvoria štít chrániaci prokuratúry pred politickým vplyvom. Poskytujú tiež systému
prokuratúry demokratickú legitímnosť. Podľa Správy Benátskej komisie sa odporúča, aby časť členov
bola volená parlamentom, dokonca kvalifikovanou väčšinou. Takto konštituovaná rada má právomoci okrem iného aj v oblasti výberu prokurátorov a v oblasti disciplinárnej zodpovednosti.11

NAVRHOVANÁ PRÁVNA ÚPRAVA
V našom právnom prostredí odporúčame radu prokurátorov ako samostatný orgán (teda nie spojený so Súdnou radou), zložený v súlade s vyššie uvedeným okrem zástupcov prokuratúry aj zo
zástupcov iných právnických profesií, s posilnením právomocí najmä v oblasti disciplinárnej zodpovednosti prokurátorov. Príkladom môže byť Súdna rada SR, v ktorej sú zástupcovia delegovaní z iných
mocí a je otvorená zástupcom iných právnych profesií, pričom nie je sporné, že uvedené nepredstavuje ohrozenie nezávislosti súdnictva, ktorá je na rozdiel od prokuratúry ústavným atribútom súdnej moci.
V súlade s uvedeným považujeme za vhodné, aby rada prokurátorov bola zložená zo zástupcov
prokurátorov, t.j. prokurátormi samotnými, a z členov volených Národnou radou SR (ďalej aj NR SR).
Uvedené môže byť alternatívne riešené tak, že časť členov rady by bola v pomernom počte volená
NR SR a menovaná vládou SR a prezidentom SR. Uvedeným spôsobom by mala byť zabezpečená
účasť zástupcov iných právnických profesií, mimo prokurátorského prostredia, tým posilnená otvorenosť a verejná kontrola prokuratúry. Zároveň je vhodné, aby sa rokovania rady prokurátorov
z hľadiska nárokov na transparentnosť upravili obdobne ako rokovania Súdnej rady SR (verejnosť
zasadnutí, zverejňovanie rozhodnutí a zápisníc (posledná zverejnená je z júna 2014) a pod.).
6 Možná alternatíva o kolektívnom vedení prokuratúry, ktorá je v Holandsku, je v európskom priestore ojedinelá, zároveň sa tu uplatňuje model prokuratúry germánskeho typu, s príslušnosťou
ku exekutíve. Prípadné úvahy o priamej voľbe generálneho prokurátora nemajú podľa nášho názoru oporu v Európskej právnej tradícii, zároveň sú s tým spojené riziká týkajúce sa volebnej
kampane, jej financovania, pričom ide nesporne o obsadzovanie odbornej pozície (vrátane skutočnosti, že generálny prokurátor je orgánom činným v trestnom konaní).
7 Zák. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch, ust. § 218 a nasl.
8 Zák. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch, ust. § 223 a nasl.
9 Predstaviteľom samosprávy prokurátorov je a) zhromaždenie prokurátorov generálnej prokuratúry a prokurátorská rada generálnej prokuratúry, b) zhromaždenie prokurátorov krajskej
prokuratúry a prokurátorská rada krajskej prokuratúry. Koordinačným orgánom prokurátorských rád je rada prokurátorov.
10 PL. ÚS 105/2011 zo dňa 07.05.2014 o súlade niektorých ustanovení zákonov č. 153/2001 Z.z. a 154/2001 Z.z.: „prokuratúru chápať ako uzavretý a izolovaný systém orgánov, ktorý s inými
orgánmi verejnej moci nespájajú žiadne väzby a do ktorého činnosti nemožno žiadnym (a teda ani právne regulovaným) spôsobom zasiahnuť. Práve naopak, z princípov demokratického
štátu, deľby moci a vzájomných bŕzd a protiváh vyplýva oprávnená požiadavka na právnu reguláciu umožňujúcu verejnú kontrolu činnosti prokuratúry, ako aj adekvátnu mieru vplyvu najmä
tých zložiek štátnej moci, ktorých legitimita je obnovovaná na základe priamych volieb občanmi, od ktorých štátna moc v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavy pochádza.“
11 V krajinách ako Francúzsko a Taliansko je rada prokurátorov kumulovaná so súdnou radou (tvoria Najvyššiu sudcovskú radu). Avšak v takom prípade je potrebné zabezpečiť, aby sa sudcovia
a prokurátori nemohli navzájom prehlasovať, čo je napr. vo Francúzsku riešené dvoma komorami Najvyššej sudcovskej rady, ktoré konajú osobitne vo veciach prokurátorov a sudcov.
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NÁVRH OPATRENIA: ZMENY V DISCIPLINÁRNYCH KONANIACH VO VECIACH
PROKURÁTOROV. PRESADENIE PRVKU VEREJNEJ KONTROLY DO DISCIPLINÁRNYCH
KOMISIÍ A OSLABENIE VPLYVU GENERÁLNEHO PROKURÁTORA NA ZLOŽENIE DISCIPLINÁRNYCH KOMISIÍ, DISCIPLINÁRNE KONANIE A ROZHODNUTIE. ZÁROVEŇ
NAVRHUJEME, ABY BOLA VÝSLOVNE UPRAVENÁ KOMPETENCIA PODANIA NÁVRHU
NA ZAČATIE DISCIPLINÁRNEHO KONANIA VOČI GENERÁLNEMU PROKURÁTOROVI.
FAKTICKÉ A PRÁVNE VÝCHODISKÁ
Podľa aktuálnej úpravy vykonávajú disciplinárne konanie vo veciach prokurátorov disciplinárne
komisie zriadené na generálnej prokuratúre.12 Členmi a predsedami disciplinárnych komisií sú len
prokurátori.
Vo všetkých otázkach týkajúcich sa obsadenia disciplinárnych komisií rozhoduje generálny
prokurátor, napr. vymenúva členov disciplinárnych komisií, predsedov a náhradníkov, rozhoduje
o vylúčení člena disciplinárnej komisie z prejednávania a rozhodovania veci z dôvodu zaujatosti. Generálny prokurátor môže zároveň podať návrh na začatie disciplinárneho konania. Rada
prokurátorov má podstatne slabšie právomoci, napr. rozhoduje o zásadách obsadzovania disciplinárnych komisií.
Z právnej úpravy teda vyplýva zvlášť silné postavenie generálneho prokurátora, ktorý rozhoduje o vymenovaní, nahradení aj o zaujatosti členov disciplinárnych komisií (vrátane predsedov
a náhradníkov),13 a zároveň je oprávnený podať návrh na začatie disciplinárneho konania. Je teda
navrhovateľom a zároveň tvorcom orgánu, ktorý o návrhu rozhoduje. Zároveň rada prokurátorov
síce predkladá návrhy členov disciplinárnych komisií, sama však rozhoduje len o zásadách obsadzovania disciplinárnych komisií, využitia náhradníkov a dopĺňania databázy kandidátov na členov disciplinárnych komisií a o postupe pri prideľovaní vecí do jednotlivých komisií. Disciplinárne konanie je
síce formálne verejné, keďže sú však členmi disciplinárnych komisií sú len prokurátori, ide o uzavretý
systém bez reálnej verejnej kontroly. Takto hrozí nielen jeho zneužitie na šikanovanie prokurátorov
(poukazujeme na skúsenosti z disciplinárnych konaní vedených proti sudcom), alebo naopak neobjektívne vyvodzovanie disciplinárnej zodpovednosti, keďže o vine rozhodujú kolegovia.
Platná právna úprava výslovne nerieši, kto je oprávnený podať návrh na začatie disciplinárneho konania voči generálnemu prokurátorovi. V súčasnosti zákon o prokurátoroch14 odkazuje v tejto
veci na osobitný zákon, ten však neupravuje kto môže podať disciplinárny návrh voči generálnemu
prokurátorovi. Disciplinárne konanie voči generálnemu prokurátorovi je natoľko závažné, že je
potrebné návrhové opatrenie výslovne upraviť.

NAVRHOVANÁ PRÁVNA ÚPRAVA
Navrhujeme presadenie prvkov verejnej kontroly do disciplinárnych komisií a oslabenie vplyvu
generálneho prokurátora na zloženie disciplinárnych komisií, disciplinárne konanie a rozhodnutie.
Uvedené požiadavku sú v súlade s judikatúrou ústavného súdu15. Z tohto dôvodu navrhujeme, aby
boli disciplinárne komisie zložené nielen z prokurátorov (práve s ohľadom na zabezpečenie verejnej
kontroly), ale aj z právnikov iných právnych povolaní – sudcov, akademikov, advokátov. Kreovanie
disciplinárnych komisií by mal byť právomocou Rady prokurátorov.
Okrem toho navrhujeme, aby právna úprava explicitne riešila, kto je oprávnený podať návrh na
začatie disciplinárneho konania voči generálnemu prokurátorovi.

12 V prípade disciplinárneho previnenia generálneho prokurátora rozhoduje Ústavný súd Slovenskej republiky.
13 Na pripomenutie – generálny prokurátor menuje bez časového obmedzenia a odvoláva všetkých prokurátorov
14 Zák. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch
15 PL. ÚS 105/2011 zo dňa 07.05.2014 o súlade niektorých ustanovení zákonov č. 153/2001 Z.z. a 154/2001 Z.z. Ústavný súd SR v uvedenom
náleze tiež konštatoval, že právna úprava, ktorá umožňuje národnej rade alebo ústavným orgánom reprezentujúcim výkonnú zložku
nominovať kandidátov do disciplinárnej komisie, „má racionálny základ, sleduje legitímne ciele, a preto ju nemožno považovať za prejav
legislatívnej svojvôle zákonodarcu“.
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NÁVRH OPATRENIA: NAVRHUJEME, ABY SA VÝBEROVÉ KONANIA NA FUNKCIU PROKURÁTORA VZŤAHOVALI NA VŠETKÝCH UCHÁDZAČOV O FUNKCIU
PROKURÁTORA. TIETO VÝBEROVÉ KONANIA BY MALA USKUTOČŇOVAŤ VÝBEROVÁ
KOMISIA, KTORÚ NEBUDÚ TVORIŤ LEN PROKURÁTORI, A KTOREJ ČLENOV BUDÚ
NOMINOVAŤ AJ SUBJEKTY MIMO PROKURÁTORSKÉHO PROSTREDIA.
FAKTICKÉ A PRÁVNE VÝCHODISKÁ
Podľa súčasnej legislatívy je právny čakateľ prokuratúry, ktorý úspešne zložil odbornú justičnú skúšku,
vymenovaný do funkcie prokurátora bez toho, aby sa zúčastnil výberového konania. Znamená to,
že právni čakatelia prokuratúry sú zvýhodňovaní oproti ostatným uchádzačom o funkciu prokurátora, keďže nemusia podstúpiť odborné výberové konanie.
Výberové komisie sú v súčasnosti zložené výlučne z prokurátorov, čo vzbudzuje opodstatnené
pochybnosti o objektívnosti a transparentnosti výberu prokurátorov. Uvedená požiadavka je
v súlade s judikatúrou ústavného súdu, ktorý sa vyjadroval k dôležitosti verejnej kontroly výkonu
prokurátorských funkcií, ako aj k zloženiu výberových komisií, ktoré by netvorili len prokurátori16.

NAVRHOVANÁ PRÁVNA ÚPRAVA
Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť, aby výberové konanie na funkciu prokurátora absolvovali
všetci uchádzači o túto funkciu a aby bol výberový proces otvorený verejnej kontrole. Preto navrhujeme, aby sa výberové konania na funkciu prokurátora vzťahovali na všetkých uchádzačov o funkciu
prokurátora. Podobne ako pri výbere sudcov považujeme za potrebné zrovnoprávniť uchádzačov
z vnútra prokurátorského prostredia (právnych čakateľov prokuratúry) s ostatnými uchádzačmi
o funkciu prokurátora. Cieľom je dosiahnutie čo najlepšieho výberu nových prokurátorov v transparentnom výberovom procese.
Výberové komisie by mali pozostávať z nominantov prokuratúry (rada prokurátorov a generálny
prokurátor) a zároveň z nominantov navrhnutých subjektmi z neprokurátorského prostredia
– napr. ústavnoprávny výbor NR SR.

16 PL. ÚS 105/2011, „Prokuratúru však nemožno chápať ako uzavretý a izolovaný systém orgánov, ktorý s inými orgánmi verejnej moci
nespájajú žiadne väzby a do ktorého činnosti nemožno žiadnym (a teda ani právne regulovaným) spôsobom zasahovať... Preto je
z uvedeného dôvodu legitímne priznať ústavným orgánom reprezentujúcim jednotlivé zložky štátnej moci určitú mieru ingerencie
v procese kreácie, resp. obsadzovania orgánov prokuratúry.“
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3. TLAČME NA VYSOKÚ ZODPOVEDNOSŤ SUDCOV
NÁVRH OPATRENIA: ZMENY V DISCIPLINÁRNYCH KONANIACH VO VECIACH
SUDCOV, T.J. SFUNKČNENIE DISCIPLINÁRNEHO KONANIA A ZAVEDENIE
ROZHODOVANIA SÚDU, SPRECIZOVANIE NIEKTORÝCH KONKRÉTNYCH
USTANOVENÍ TÝKAJÚCICH SA DISCIPLINÁRNEHO PROCESU
A HMOTNOPRÁVNEJ ÚPRAVY.
FAKTICKÉ A PRÁVNE VÝCHODISKÁ
Disciplinárne konania vo veciach sudcov sú zdĺhavé a nepružné, často sa nedarí obsadiť disciplinárne senáty. To všetko spôsobuje, že vyvodzovanie disciplinárnej zodpovednosti sudcov je nedostatočné. Navyše rozhodnutia disciplinárnych senátov nie sú preskúmateľné súdom, keďže zákon
okrem obnovy konania vylučuje akékoľvek iné opravné prostriedky proti právoplatnému rozhodnutiu
disciplinárnych senátov. Takáto úprava sa javí byť v rozpore s čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských
práv a základných slobôd, ako aj v rozpore s čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky. V nedávnej minulosti
došlo dokonca k zneužívaniu disciplinárnych konaní návrhmi, ktoré mali známky šikany. Platná právna úprava stále obsahuje potenciál zneužitia, čo je pri nástroji na vyvodzovanie zodpovednosti voči
sudcom obzvlášť nebezpečné.

NAVRHOVANÁ PRÁVNA ÚPRAVA
Podstatou navrhovaných úprav je zrušenie odvolacích disciplinárnych komisií a ich nahradenie riadnym disciplinárnym súdom. Ten by mal byť zriadený pri Najvyššom súde SR a rozhodoval by o disciplinárnych previneniach sudcov v odvolacom konaní. Navrhujeme, aby disciplinárne senáty tvorili
jednak sudcovia (sudca by bol zároveň predsedom disciplinárneho senátu) a tiež prísediaci z radov
iných právnických profesií. Rovnako je vhodné, aby bolo funkčné obdobie predsedov a členov disciplinárnych senátov predĺžené – v súčasnosti sa po nadobudnutí určitých skúseností obsadenie senátov
rýchle mení a nie je tak zabezpečená kontinuita rozhodovania.
Okrem toho navrhujeme aj čiastkové úpravy v procesnej a hmotnoprávnej časti napr.: povinnosť
riadneho odôvodnenia späťvzatia návrhu na začatie konania, spresnenie okolností zastavenia
konania, sprecizovanie niektorých skutkových podstát disciplinárnych previnení (najmä odstránenie
dvojkoľajnosti úpravy, duplicít, špecifikácia niektorých skutkových podstát, jasné vymedzenie, kedy sa
vyžaduje úmyselné a kedy stačí nedbanlivostné zavinenie). Zároveň navrhujeme vytvorenie kvalitného etického kódexu v súlade s medzinárodnými odporúčaniami, keďže jeho porušenie je podľa
platnej úpravy disciplinárnym deliktom.

NÁVRH OPATRENIA: ZMENY V ZLOŽENÍ VÝBEROVEJ KOMISIE TAK, ABY VÝKONNÁ
ČI ZÁKONODARNÁ MOC OBSADZOVALI KOMISIE OSOBAMI
NEPÔSOBIACIMI V JUSTÍCII.
FAKTICKÉ A PRÁVNE VÝCHODISKÁ
Zloženie výberových komisií bolo po rozhodnutí ústavného súdu17 upravené tak, že zástupcovia súdnej moci (sudcovskej rady a súdnej rady) majú v tejto komisii väčšinu (3:2). Uvedený stav korešponduje s medzinárodnými štandardami, podľa ktorých sudcovia by mali mať aspoň polovicu vo výberovom orgáne.18 Medzinárodné štandardy však poukazujú aj na to, že sudcov by za členov nezávislého
orgánu mali zvoliť len ostatní sudcovia. Pri sudcoch, ktorí sú členmi nezávislého orgánu, by totiž
nemali existovať pochybnosti o prípadných politických väzbách a politickom vplyve na ich osobu.
V súčasnosti však do výberových komisií nominuje výkonná moc práve sudcov.
17 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp.zn. Pl. ÚS 102/2011 zo dňa 07.05.2014.
18 Európska charta štatútu sudcov. Dostupné na: http://www.sudcovia.sk/sk/?option=com_content&view=article&id=71:europska-charta-statutu-sudcov&catid=42:legislativa&Itemid=2
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NAVRHOVANÁ PRÁVNA ÚPRAVA
Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť taký výberový proces na funkciu sudcu, ktorý nebude vzbudzovať pochybnosti o jeho objektívnosti a transparentnosti. Preto navrhujeme zmeny v zložení
výberovej komisie tak, aby výkonná či zákonodarná moc obsadzovali komisie osobami nepôsobiacimi v justícii. Perspektívne považujeme za vhodné, aby zástupcovia súdnej moci (sudcovia) tvorili
polovicu členov výberovej komisie a druhú polovicu by tvorili nominanti zákonodarnej a výkonnej
moci (z radov osôb, ktoré pôsobia v sektore vysokých škôl, v iných právnických profesiách, v neziskovom sektore). Pomer hlasov by bol vyrovnaný (napr. 3:3), takže nominanti žiadnej z mocí by
nemohli rozhodnúť samostatne o výbere sudcu. Zároveň by bola zachovaná požiadavka nezávislosti
orgánu rozhodujúceho o výbere sudcov vyplývajúca z už uvedených medzinárodných štandardov.

NÁVRH OPATRENIA: NAVRHUJEME ÚPRAVY TÝKAJÚCE SA PRÍPRAVNÉHO
VZDELÁVANIA UCHÁDZAČOV O FUNKCIU SUDCU TAK, ABY SA TAKÉTO
VZDELÁVANIE TÝKALO IBA UCHÁDZAČOV PREDLOŽENÝCH SÚDNEJ RADE SR NA
PREROKOVANIE. DÔKLADNÉ ZADEFINOVANIE PRÍPRAVNÉHO VZDELÁVANIA TAK,
ABY UCHÁDZAČI Z INÝCH PRÁVNICKÝCH PROFESIÍ NEBOLI ZNEVÝHODŇOVANÍ PRI
UCHÁDZANÍ SA O FUNKCIU SUDCU.
FAKTICKÉ A PRÁVNE VÝCHODISKÁ
Nový inštitút tzv. prípravného vzdelávania bol novelou zákona o sudcoch účinnou od 1. januára 2016
priradený medzi podmienky účasti na výberovom konaní na funkciu sudcu. Podľa zákona o sudcoch
a prísediacich19 sa výberového konania môže okrem iného zúčastniť ten, kto absolvoval prípravné
vzdelávanie v Justičnej akadémii Slovenskej republiky zamerané na osvojenie si zručností potrebných
na výkon funkcie sudcu. Táto podmienka sa nevzťahuje na osobu, ktorá vykonáva alebo vykonávala
aspoň jeden rok funkciu justičného čakateľa alebo vyššieho súdneho úradníka. Ani v zákone o sudcoch ani v zákone o justičnej akadémii sa však bližšie neuvádza, čo má byť predmetom prípravného
vzdelávania, ako bude možné sa naň prihlásiť, či bude jeho výsledkom skúška alebo ako dlho bude
prebiehať. Takto vágne upravená podmienka vstupu do výberového konania vzbudzuje pochybnosti o rovnosti šancí všetkých uchádzačov, teda aj tých, ktorí majú záujem do justície vstúpiť z iných
právnických povolaní.

NAVRHOVANÁ PRÁVNA ÚPRAVA
Navrhujeme takú zmenu právnej úpravy, podľa ktorej by sa prípravné vzdelávanie týkalo iba
uchádzačov predložených Súdnej rade SR na prerokovanie. Sme toho názoru, že je postačujúce,
aby si úspešní uchádzači z iných právnických profesií osvojili praktické a technické zručnosti sudcu
až po úspešnom absolvovaní výberového konania. Vnímame ako nadbytočné, odrádzajúce a vytvárajúce nerovné podmienky, aby všetci uchádzači z iných právnických profesií, bez toho aby ešte
boli vo výberovom konaní úspešní, museli prejsť prípravným vzdelávaním. Vzhľadom na aktuálny
právny stav je potrebné jasne zadefinovať aj kritériá tohto vzdelávania, napr. z hľadiska dĺžky jeho
trvania, podmienok účasti a hodnotenia.

19 § 28 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich.
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NÁVRH OPATRENIA: VYTVORENIE JEDNOTNÉHO HODNOTIACEHO HÁRKU,
KTORÝ BUDÚ VŠETKY VÝBEROVÉ KOMISIE POUŽÍVAŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ
FAKTICKÉ A PRÁVNE VÝCHODISKÁ
Kritériá výberu sú v našom právnom poriadku stanovené veľmi všeobecne („osobnostné predpoklady“, „všeobecný prehľad“, „schopnosť rozhodovania“) a umožňujú širokú interpretáciu, na rozdiel
od zahraničných úprav, ktoré obsahujú oveľa konkrétnejšie kritériá. Ak by kritériá na výber boli upravené konkrétnejšie a explicitne, uľahčili by tak komisii postup a zároveň by uchádzači vopred poznali
kritériá, ktoré budú aplikované pri ich výbere. Medzinárodné dokumenty opakovane uvádzajú, že
proces rozhodovania orgánu zodpovedného za výber sudcov by mal byť právne upravený v súlade
so zásadami právnej istoty, efektivity a súdnej nezávislosti. Rozhodnutia týkajúce sa výberu
a kariérneho postupu sudcov musia byť založené na rovnakých, konkrétnych a objektívnych kritériách
vopred stanovených zákonom alebo príslušnými orgánmi, pričom rozhodnutia vybrať kandidáta
spomedzi viacerých uchádzačov musia obsahovať jasné a objektívne dôvody.
Navyše, hodnotenia uchádzačov sú odôvodnené len málo alebo nie sú odôvodnené vôbec. V hodnotiacich hárkoch sa najčastejšie len všeobecne uvádza, že uchádzač je „spôsobilý na výkon funkcie sudcu“, „spĺňa/nespĺňa osobnostné a odborné predpoklady na výkon funkcie sudcu“ a počet
pridelených bodov. Medzinárodné štandardy však vyžadujú odôvodnené rozhodovanie orgánu
zodpovedného za výber sudcov.

NAVRHOVANÁ PRÁVNA ÚPRAVA
Navrhujeme vytvorenie štandardizovaného hodnotiaceho hárku pre ústnu časť výberového konania.
Uvedený hárok by mal mať formu prednastavených, konkrétnych a objektívnych kritérií hodnotenia,
ktoré majú členovia zohľadniť a odôvodniť ich naplnenie alebo nenaplnenie uchádzačom.
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4. SFUNKČNIME NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD
NÁVRH OPATRENIA: ZVÝŠIŤ POČET VÝKONNOSTNÝCH KONTROL
FAKTICKÉ A PRÁVNE VÝCHODISKÁ
V súčasnosti sa NKÚ SR zameriava pri kontrolách najmä na kontrolu zhody (či subjekt naplnil predpísaný štandard) a kontrola výkonnosti zostáva okrajovou činnosťou. Kontrola zhody má svoj význam,
avšak z pohľadu efektívnosti a informovanosti o nakladaní s verejnými zdrojmi je kľúčové vybudovať
a využívať kapacity úradu v oblasti hodnotenia výkonnosti.. Za rok 2014 tvorili kontroly výkonnosti 2%
z celkovo 54 uskutočnených kontrol20.

NAVRHOVANÁ PRÁVNA ÚPRAVA
Je potrebné zvýšiť počet kontrol výkonnosti v ročnom Pláne kontrolných činností a v celkovom počte
kontrol uskutočnených úradom. S touto zmenou súvisí aj potreba personálneho a finančného posilnenia NKÚ, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou skvalitnenie práce úradu. Návrh smeruje ku konkrétnej
zmene legislatívy, ktorá stanovuje právomoc vykonávať jednotlivé typy kontrol. Navrhujeme stanovenie minimálneho limitu na počet kontrol zhody a kontrol výkonnosti v zákone (napríklad pomer
60:40) tak, aby NKÚ SR začalo výraznejšie vstupovať do hodnotenia jednotlivých politík, programov
a projektov a to nielen kontrolou zhody a oprávnenosti, ale aj kontrolou výkonnosti.
Ilustrovať nevyhnutnosť posilniť personálne a finančné kapacity je možné na príklade Českej republiky. V roku 2014 zaisťovalo činnosť Nejvyššího kontrolního úradu ČR 466 zamestnancov, ktorí vykonali
40 kontrolných akcií v 269 subjektoch, so schváleným rozpočtom výdavkov viac ako 500 miliónov
českých korún (cca.18,5 mil.euro)21. Priemerný evidenčný stav zamestnancov slovenského NKÚ v tom
istom roku predstavoval 286 osôb, pričom uskutočnených bolo až 54 kontrolných akcií v 536 miestach. Skutočné čerpanie výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu kontrolnej činnosti bolo vo výške
9 488 188 eur22 (cca. 256 miliónov českých korún). Domnievame sa, že pomer medzi počtom zamestnancov, súčtom vykonaných kontrolných akcií a finančnými zdrojmi výrazne ovplyvňuje kvalitu práce.
Inými slovami, zatiaľ čo v Českej republike pracuje v úrade viac zamestnancov, nižší počet kontrolných záverom naznačuje, že majú viac priestoru a času zamerať sa na kvalitnú a hĺbkovú kontrolu,
namiesto vykázania kvantity vo forme počtu kontrol.

NÁVRH OPATRENIA: ZVÝŠIŤ ÚČINNOSŤ KONTROL PROSTREDNÍCTVOM
JEDNOTNEJ FORMY REPORTOVANIA
FAKTICKÉ A PRÁVNE VÝCHODISKÁ
Súčasné znenie zákona o NKÚ SR umožňuje úradu vydávať ako výstup z kontrol dva typy dokumentov: „záznam“ a „protokol“. Ak kontrolóri NKÚ SR nezistia porušenie zákona alebo iné nedostatky vypracujú záznam. Protokol je vypracovaný v prípade, že zistenie z kontrolnej činnosti odhalilo
porušenia pravidiel či zákona a obsahuje odporúčania na odstránenie nedostatkov. Zároveň je protokol používaný pri kontrolách zhody a nie pri kontrolách výkonnosti, z ktorých sa väčšinou vypracúvajú záznamy. Práve druh výstupu z kontroly je považovaný za kľúčový pri ďalšom postupe
a odstraňovaní nedostatkov.

20 Zdroj: Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2014 [online] https://www.nku.
gov.sk/documents/10157/166625/Spr%C3%A1va+o+v%C3%BDsledkoch+kontrolnej+%C4%8Dinnosti+NK%C3%9A+SR+za+rok+2014/33a7a050-c49
d-46d2-b73d-f36f214f1168?version=1.0
21 Zdroj. Výroční zpráva 2014 [online] http://www.nku.cz/assets/publikace/vyrocni-zprava-nku-2014.pdf a Zákon ze dne 19. prosince 2013 o
státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění
zákona č. 258/2013 Sb. [online] http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zak_2013-475_Kompletni-zakon-o-statnim-rozpoctu-Ceske-republiky-na-rok-2014-vcetne-priloh.pdf
22 Zdroj: Zákon z 12. decembra 2013 o štátnom rozpočte na rok 2014 [online] http://www.finance.gov.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=9522&documentId=11115
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NAVRHOVANÁ PRÁVNA ÚPRAVA
Navrhujeme v zákone používať jednotný formát výstupu „protokol “ (ako neutrálneho slova), ktorý
bude vydávaný v štandardizovanom formáte po každej ukončenej kontrole. Príkladom dobrej praxe zo
zahraničia je Česká republika, v ktorej sa o uskutočnenej kontrole vypracováva spomínaný protokol.

NÁVRH OPATRENIA: ZLEPŠIŤ VYMÁHATEĽNOSŤ KONTROLNÝCH ZISTENÍ
– ZAVEDENIE MOŽNOSTI SANKCIÍ
FAKTICKÉ A PRÁVNE VÝCHODISKÁ
Viaceré kauzy v nedávnej minulosti (napr. piešťanské CT) odhalili, že zverejnenie kontrolnej správy nie
je dostatočným nástrojom na vymáhanie naplnenia odporúčaní zistených na základe kontroly, ani
nie sú zárukou, že nekalé aktivity nebudú pokračovať.

NAVRHOVANÁ PRÁVNA ÚPRAVA
Navrhujeme, aby okrem súčasnej možnosti udeliť pokutu nespolupracujúcej fyzickej osobe, zákon
ustanovil možnosť sankcionovať všetky subjekty, ktoré nenaplnia odporúčania NKÚ SR. Sankcie
patria medzi krajné prostriedky a mnohé z kontrolných úradov v rámci EÚ túto právomoc nemajú.
Napriek tomu slovenská skúsenosť ukazuje na nedostatočný výtlak zistení NKÚ, ktorý sa v praxi prejavuje prijímaním formalistických opatrení na naplnenie odporúčaní. Sankčný mechanizmus by mal
posilniť vymáhateľnosť prijatia konkrétnych zmien tak, ako boli uvedené v protokole zistení. Opakované nenaplnenie odporúčaní by zakladalo právomoc úradu podať návrh na začatie konania
v zmysle Správneho poriadku, ktorého výsledkom by bolo súdne preskúmateľné rozhodnutie.

NÁVRH OPATRENIA: KREOVAŤ STÁLY VÝBOR NR SR PRE NKÚ SR,
TZV. KONTROLNÝ VÝBOR
FAKTICKÉ A PRÁVNE VÝCHODISKÁ
Súčasné znenie zákona o NKÚ SR ukladá predsedovi NKÚ SR povinnosť informovať NR SR a príslušné
orgány o osobitne dôležitých zisteniach a poznatkoch. V zákone však absentuje akýkoľvek kontrolný
mechanizmus alebo procesný úkon NR SR vo vzťahu k zisteniam a poznatkom od NKÚ SR.

NAVRHOVANÁ PRÁVNA ÚPRAVA
Navrhujeme vytvoriť stály výbor v NR SR pre NKÚ SR, ktorý by zabezpečil prerokovanie kontrolných
záverov NKÚ SR a overenie účinnosti prijatých odporúčaní.
Ako základné právomoci kontrolného výboru navrhujeme:
• prerokovať kontrolné závery a stanoviská NKÚ SR navrhnúť uznesenie
• možnosť predvolať člena vlády alebo vedúceho predstaviteľa iného ústredného orgánu štátnej
správy, prípadne kontrolovaného subjektu a požadovať informácie a vysvetlenia k zisteným
kontrolným záverom
• podať podnet na začatie kontroly najmenej polovicou členov výboru
• možnosť posielať návrhy, podnety a stanoviská príslušným členom vlády alebo vedúcim
ďalších ústredných orgánov (špeciálne k návrhom zákonov v oblasti finančnej kontroly
vo verejnej správe a legislatívne návrhy týkajúce sa NKÚ SR na Slovensku)
• vypočuť uchádzačov o funkciu predsedu NKÚ SR vybraných výberovou komisiou
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Stály výbor by mal byť kreovaný paritným spôsobom s párnym počtom členov (napríklad 12), polovica členov z vládnej strany resp. koalície a druhá polovica z opozičných poslancov. Hlavnou úlohou výboru by bolo prerokovanie výsledkov kontrolnej činnosti NKÚ SR, ako aj možnosť vyžadovať
doplňujúce informácie v prípade objasňovania kontrolných zistení. Výbor by mal byť zapojený do
prípravy návrhov zákonov týkajúcich sa kontrolnej činnosti a v neposlednom rade významne prispieť
k výberu kvalitného predsedu úradu.
Právomoc podávať podnety na začatie kontroly má v zahraničí napríklad estónska komisia na kontrolu štátneho rozpočtu (The Riiigikogu Select Committee on the Control of State Budget), vytvorená
v roku 2004, ktorej väčšinu členov tvoria opoziční poslanci. Členovia tejto komisie majú právo iniciovať kontrolnú akciu, na základe ktorej musí kontrolný úrad prešetriť podaný podnet a vedúci úradu
do 20 dní odpovedať.
Navrhujeme, aby na návrh najmenej polovice členov kontrolného výboru, NKÚ SR preskúmal podnet
a v krátkej dobe (15 pracovných dní) vydal rozhodnutie o začatí kontroly resp. odmietnutí podnetu
s kvalifikovaným odôvodnením.
Na zriadenie, činnosť, prerokovanie veci v kontrolnom výbore, podávanie návrhov, podnetov
a stanovísk, procesné aspekty ohľadom predsedu výboru, podpredsedov a vedenia schôdzí a všetky
ďalšie náležitosti sa primerane použijú ustanovenia zákona o rokovacom poriadku Národnej rady
Slovenskej republiky.

NÁVRH OPATRENIA: UMOŽNIŤ NR SR PODÁVAŤ ZÁVÄZNÉ PODNETY AKO SÚČASŤ
PLÁNOVANÝCH KONTROL NKÚ SR
FAKTICKÉ A PRÁVNE VÝCHODISKÁ
Plánované kontroly sú súčasťou práce NKÚ SR a napriek potrebe ich znižovania vnímame ako užitočné aj posilnenie kontroly zo strany NR SR. Ak dnes môže NR SR zaviazať NKÚ ku kontrole svojim
uznesením, čo v praxi prenecháva túto kompetenciu vládnej väčšine, tak náš návrh smeruje k posilneniu menšinového hlasu, konkrétne k posilneniu opozície, ktorej úloha je kontrolovať exekutívu.

NAVRHOVANÁ PRÁVNA ÚPRAVA
Navrhujeme aby parlament raz ročne predložil zoznam odporúčaných kontrol (návrhov) a NKÚ si
z nich musel v danom roku 5 vybrať a zrealizovať. Konkrétne by išlo o návrhy poslaneckých klubov,
z ktorých by si NKÚ musel vybrať v pomere 2:3 (dva za vládnu väčšinu a tri za opozíciu).väčšinu.
Opísaný model záväzných podnetov funguje napríklad v Slovinsku. Pri rešpektovaní princípu
nezávislosti kontrolného úradu majú poslanci, ministerstvá a miestne orgány štátnej správy právo
navrhnúť vykonanie kontrolnej akcie. Kontrolný úrad vyberie najmenej päť návrhov podaných parlamentom do svojho ročného plánu, pričom minimálne dva vychádzajú z radov opozície a dva od
parlamentných pracovných skupín.

NÁVRH OPATRENIA: ZLEPŠIŤ SPOLUPRÁCU S ORGÁNMI ČINNÝMI V TRESTNOM
KONANÍ
FAKTICKÉ A PRÁVNE VÝCHODISKÁ
NKÚ SR podal za obdobie troch rokov spolu šesť trestných oznámení na základe kontrolných zistení23.
Pre porovnanie dodávame, že najvyššia kontrolná inštitúcia v Českej republike podala za rok 2014
spolu 9 trestných oznámení a 58 oznámení o porušení rozpočtovej disciplíny príslušným správcom
dane24.

23 Zdroj: Odpoveď na žiadosť o poskytnutie informácie z 29. 7.2015, zaslaná Najvyššiemu kontrolnému úradu SR dňa 15.7.2015, číslo
Z-007190/2015/1003/JLA
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NAVRHOVANÁ PRÁVNA ÚPRAVA
Napriek názoru, že počet trestných oznámení nie je jediný ukazovateľ kvality kontrol, navrhujeme
explicitne do zákona uviesť povinnosť upozorniť políciu a prokuratúru vždy, keď je podozrenie na
spáchanie trestného činu, resp. v závislosti od potenciálnej škody, ktorá bola zistená v rámci
kontrolnej činnosti.
Vedenie NKÚ SR podpísalo v máji 2015 s Ministerstvom vnútra SR a Generálnou prokuratúrou SR,
Memorandum o spolupráci. Okrem dojednania rôznych úrovní spolupráce a kontaktných osôb za
jednotlivé inštitúcie sú v Memorande spomenuté viaceré oblasti vzájomnej spolupráce. Z pohľadu
problému, na ktorý upozorňujeme, a s ohľadom na návrh opatrenia zlepšiť spoluprácu s orgánmi
činnými v trestnom konaní, ktoré navrhujeme, sú dôležité najmä dva body, a to:
a) výmena informácií a poznatkov súvisiacich s porušovaním všeobecne záväzných právnych
predpisov SR, získaných pri činnosti strán memoranda. Strany memoranda si budú vymieňať
informácie a poznatky na základe vlastného uváženia a iba také, ktoré považujú za potrebné
pre činnosť strán memoranda,
e) súčinnosti pred začatím trestného konania (včasnosť podávania trestných oznámení,
obsahové a formálne náležitosti trestných oznámení, druh a charakter listín pripojených
k trestným oznámeniam) a v trestnom konaní.
Domnievame sa, že právna povaha a záväznosť memoránd je značne sporná. Vo všeobecnosti sa
za záväzné považuje to ustanovenie, na ktorého záväznosti sa strany v memorande dohodli, pričom
v súčasnosti podpísané Memorandum tento pojem vôbec neobsahuje. Navrhujeme, aby bola povinnosť upozorniť orgány činné v trestnom konaní na spáchanie trestného činu explicitne uvedená
v zákone v závislosti od výšky potenciálne vzniknutej škody zistenej kontrolou. S ohľadom na efektívnosť a snahu neplytvať personálnymi a časovými kapacitami kontrolórov NKÚ SR, prokurátorov
a vyšetrovateľov, považujeme potenciálnu škodu, pri ktorej vzniká povinnosť podať podnet orgánom
činným v trestnom konaní, výšku značnej škody, teda najmenej 26 600 eur25.

NÁVRH OPATRENIA: POVINNOSŤ VLÁDY PREJEDNAŤ KONTROLNÉ ZÁVERY ÚRADU
FAKTICKÉ A PRÁVNE VÝCHODISKÁ
Vláda SR berie zistenia NKÚ týkajúce sa centrálnych orgánov štátnej správy na vedomie, čo v praxi
znamená, že sa jednotlivým zisteniam venuje len okrajovo a bez zaviazania zodpovedných subjektov k prijatiu nápravy. Vzhľadom na dôležitosť zistení a odporúčaní NKÚ, ktoré sa majú, v zmysle
našich návrhov rozšíriť o hodnotenie politík, programov a projektov, je ešte dôležitejšie, aby mala
vláda povinnosť prejednať kontrolné závery a prijať na ich základe uznesenie zaväzujúce konkrétne
subjekty k implementácii opatrení.

NAVRHOVANÁ PRÁVNA ÚPRAVA
Navrhujeme, aby bola v súčasnosti platná povinnosť predsedu NKÚ informovať NR SR o osobitne
dôležitých zisteniach a poznatkoch, rozšírená aj na vládu. Príkladom môže byť Česká republika, kde
platí, že každý kontrolný záver je po schválení zaslaný parlamentu a predsedovi vlády. Vláda prejedná
všetky kontrolné závery za prítomnosti prezidenta českého NKÚ a ku každému z nich prijme
uznesenie. V roku 2014 týmto spôsobom vláda postupovala pri 42 záveroch kontrolnej činnosti úradu. Najvyššia kontrolná inštitúcia v ČR vo svojej výročnej správe konštatuje, že zapojenie do procesu
prejednania stanovísk ústredných orgánov štátnej správy ku kontrolným záverom a prijatie opatrení
k náprave formou uznesenia, významne posilnili vymáhateľnosť odporúčaní vyplývajúcich z výsledkov kontrolnej činnosti. Až k 86% záverov, ktoré boli v roku 2014 predmetom rokovania, uložila vláda
príslušných ministrom prijať a realizovať konkrétne opatrenia na nápravu26.
24 Výroční zpráva 2014 [online] http://www.nku.cz/assets/publikace/vyrocni-zprava-nku-2014.pdf
25 V zmysle § 125, ods. 1, zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov sa „Škodou malou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur. Škodou väčšou sa rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej sumy. Značnou škodou sa rozumie suma
dosahujúca najmenej stonásobok takej sumy. Škodou veľkého rozsahu sa rozumie suma dosahujúca najmenej päťstonásobok takej sumy.
Tieto hľadiská sa použijú rovnako na určenie výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu.“
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NÁVRH OPATRENIA: STANOVIŤ PRÁVO PREDSEDU NKÚ SR ZÚČASTNIŤ SA
NA ROKOVANIACH VLÁDY
FAKTICKÉ A PRÁVNE VÝCHODISKÁ
Oprávnenie predsedu NKÚ SR, zúčastniť sa na rokovaniach vlády, bolo obmedzené v roku 2010 vládnym návrhom zákona, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
Z nášho pohľadu, v súčasnosti platné oprávnenie predsedu NKÚ SR zúčastniť sa na rokovaniach
vlády na základe osobitného pozvania nie je vhodnou úpravou a to najmä v súvislosti s opatrením
týkajúcim sa posilnenia zodpovednosti vlády SR za napĺňanie odporúčaní NKÚ.

NAVRHOVANÁ PRÁVNA ÚPRAVA
Navrhujeme, aby sa predseda NKÚ resp. jeho zástupca musel zúčastniť na rokovaniach vlády, ak sú
v programe rokovania zaradené kontrolné závery úradu alebo stanoviská príslušných orgánov ku
kontrolným záverom. Jeho účasť by mala prispieť ku kvalifikovanej diskusii na tému riešení, ku ktorým
vláda SR zaviaže uznesením kontrolované subjekty vo svojej pôsobnosti.

NÁVRH OPATRENIA: NASTAVIŤ KVALIFIKAČNÉ KRITÉRIÁ A ZMENIŤ SYSTÉM VOĽBY
PREDSEDU NKÚ SR
FAKTICKÉ A PRÁVNE VÝCHODISKÁ
V zmysle platného právneho poriadku môže byť za predsedu NKÚ SR zvolený každý občan s trvalým
pobytom v Slovenskej republike, ktorý v deň volieb dovŕši 21 rokov veku. Domnievame sa, že takto
nastavené kritériá na predsedu NKÚ SR nezaručujú zvolenie kandidáta s potrebnou kvalifikáciou
a skúsenosťami. Posledná voľba nového predsedu NKÚ SR poukázala aj na systémové chyby v
mechanizme voľby a možnosti zablokovania procesu výberového konania na niekoľko rokov.
Zároveň vzniesla pochybnosti o nezávislosti predsedu NKÚ SR, keď sa jeho pozícia stala zdrojom
politického handlovania. Vychádzame z faktu, že predseda NKÚ nemá byť ani opozičný ani koaličný,
ale nezávislý a preto je potrebné znížiť vplyv politického rozhodovania pri jeho voľbe.
V prípade voľby predsedu NKÚ SR preto navrhujeme stanoviť kvalifikačné kritéria na odbornosť
a zmeniť systém výberového konania tak, aby kandidátov na pozíciu vyberala nezávislá komisia
a NR SR volila predsedu z dvoch najlepších kandidátov na základe odporúčania uvedenej komisie.
Za dôležité kvalifikačné kritériá na post predsedu najvyššej kontrolnej inštitúcie v krajine považujeme
najmä vzdelanie, prax, odbornosť, apolitickosť a bezúhonnosť. Konkrétne parametre jednotlivých
kritérií by mali byť nastavené tak, aby boli skúsenosti, schopnosti a morálne vlastnosti zvolenej osoby
zárukou, že funkcia predsedu úradu bude riadne vykonávaná27.
Zmena systému voľby predsedu NKÚ vyplýva z účelu výberového konania, ktorým by malo byť
overenie predpokladov a schopností zabezpečiť riadny výkon kontrolnej činnosti a správy úradu.
Navrhujeme, aby bolo konanie otvorené všetkým uchádzačom o funkciu, ktorí spĺňajú kvalifikačné
kritériá a prebehlo transparentne a bez politických tlakov. Domnievame sa, že tieto požiadavky
napĺňa dvojstupňové výberové konanie, v ktorom by na prvej úrovni posudzovala kandidátov
nezávislá komisia zložená z dvoch členov kontrolného výboru NR SR a expertov z rôznych oblastí
(napríklad Slovenská komora auditorov, akademická obec, mimovládny sektor). Na základe poradia
uchádzačov zostaveného komisiou, by dvaja najúspešnejší kandidáti podstúpili vypočutie pred kontrolným výborom a následne prebehne voľba na funkciu predsedu NKÚ v parlamente.

27 Ako príklad vhodných kvalifikačných kritérií na funkciu predsedu NKÚ uvádzame: vek v deň voľby 35 rokov, vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa, preukázateľnú prax v oblasti manažmentu ľudských zdrojov minimálne 7 rokov, bez členstva v politickej strane alebo hnutí
počas najmenej troch rokov predchádzajúcich roku, v ktorom sa voľba koná a pod.
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5. ODKRYME SCHRÁNKOVÉ FIRMY
FAKTICKÉ A PRÁVNE VÝCHODISKÁ
Niekoľko politických káuz z minulosti (emisná kauza, mýtny tender, kauza Dôvera, kauza
piešťanského CT, prípad TIPOS), v rámci ktorých došlo k uskutočneniu platieb resp. poskytnutiu nepeňažných plnení zo strany štátu spoločnostiam, ktorých vlastnícka štruktúra nebola nikomu známa,
malo za následok, že v súčasnosti existuje politická vôľa na to, aby sa problematika obchodovania
štátu (verejnej správy) so schránkovými firmami na Slovensku právne upravila.
Za schránkovú firmu možno považovať spoločnosť, ktorá sídli najčastejšie v zahraničí (obvykle v tzv.
daňovom raji), nepodniká v krajine, kde sídli, nemá okrem „profesionálneho a nájomného“ štatutára
bežných zamestnancov, nemá technické ani organizačné vybavenie (ide len o poštovú schránku)
a z verejnej evidencie nemožno zistiť jej skutočného ekonomického vlastníka.
Politická vôľa riešiť situáciu, o ktorej bola reč vyššie, sa prejavila v uznesení Národnej rady SR č. 1441
z 3. decembra 2014 a v uznesení Vlády SR č. 660 zo dňa 17. decembra 2014. Pretaviť vôľu do dobrého
protischránkového zákona sa však slovenskej vláde nepodarilo. Najskôr vládni poslanci prijali taký
zákon, ktorý museli po troch mesiacoch zrušiť, lebo bol v rozpore s legislatívou EÚ. Potom predložili
návrh, ktorý nezodpovedal parlamentnému a ani vládnemu uzneseniu o tom, čo má zákon obsahovať. Návrh zdôvodnili tým, že sa čaká na prijatie smernice únie. Keď v máji 2015 bola európska
smernica prijatá, vláda podľa nej návrh zákona nezmenila. V septembri, napriek druhému vetu
prezidenta republiky, vládni poslanci opäť schválili novelu zákona o verejnom obstarávaní v podobe,
ktorá nezodpovedá duchu a ani litere tzv. štvrtej európskej smernice proti praniu špinavých peňazí.
Novela síce zadefinovala skutočného ekonomického vlastníka ako „konečného užívateľa výhod“ (KUV)
a prikazuje štátu, aby zadávali zákazky iba subjektom, ktorých KUV je známy a je zapísaný v tzv.
Registri KUV. No novela upravuje len nakladanie s verejnými prostriedkami v rámci verejného obstarávania, ktoré predstavuje približne iba 20% výdavkov verejného správy. „Túto skutočnosť možno
považovať za závažný nedostatok schválenej právnej úpravy, aj keď samotný úmysel vytvorenia
registra konečných užívateľov je určite krokom správnym smerom,“ napísal poslancom prezident
Andrej Kiska v odôvodnení, prečo novelu nepodpísal. Ak sa má tento závažný nedostatok odstrániť,
bude treba prijať nový zákon, ktorý tiež zavedie nové nástroje, ktorý výrazne skomplikuje skutočným
vlastníkom schránkových firiem snahu ostať v utajení pri biznise so štátom.

POVINNOSŤ KAŽDÉHO SUBJEKTU, KTORÝ VSTUPUJE DO OBCHODNÉHO VZŤAHU
SO ŠTÁTOM, BYŤ REGISTROVANÝ VO VEREJNOM REGISTRI
NAVRHOVANÁ PRÁVNA ÚPRAVA
Nazdávame sa, že riešiť problém obchodovania so schránkovými firmami je potrebné plošne.
Narábanie štátu s finančnými prostriedkami by malo pokrývať nielen verejné obstarávanie, ale
aj poskytovanie investičných stimulov, predaj majetku štátu, poskytovanie štátnych dotácií, vyplácanie eurofondov, prostriedkov z verejného zdravotného poistenia, ako aj vyplácanie pohľadávky
voči štátu, spolu s prípadmi, kedy štát uhrádza pohľadávku, ktorá prešla do rúk schránkovej firmy.
Navrhujeme, aby právna úprava pokrývala všetky prípady nad určitú hodnotu, kedy tretia osoba
prijíma akékoľvek plnenie od štátu, resp. kedy dochádza k predaju majetku štátu.
Konečný užívateľ výhod ostane definovaný ako doteraz - fyzická osoba, ktorá má priamy alebo
nepriamy podiel najmenej 25 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, má právo
vymenovať alebo odvolať riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, iným spôsobom,
ovláda osobu, na základe inej skutočnosti má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z jej
podnikania alebo inej jej činnosti.
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Štát, resp. verejný subjekt, by nemohol uzatvoriť zmluvu a vstúpiť do zmluvného vzťahu (ani v dôsledku postúpenia práv a povinností) so subjektom, u ktorého nie je konečný užívateľ výhod registrovaný
v takzvanom Registri partnerov verejného sektora (Register PVS). V prípade, ak by taký vzťah vznikol,
verejný subjekt nebude povinný, a dokonca ani oprávnený, tento vzťah plniť, kým nebude splnená
povinnosť zápisu v registri.
Paralelne k Registru PVS vznikne smernicou vyžadovaný Register KUV. Optimálnym riešením sa ukazuje, aby sa súčasný Obchodný register stal Registrom KUV, v ktorom by sa okrem doterajších údajov
zbierala informácia o KUV výlučne na základe formálneho čestného vyhlásenia. Toto riešenie nezvyšuje administratívnu náročnosť pre podnikateľov, ktorí nebudú obchodovať so štátom.

STANOVIŤ MINIMÁLNE FINANČNÉ LIMITY PRE POVINNÝ ZÁPIS DO REGISTRA
NAVRHOVANÁ PRÁVNA ÚPRAVA
Register PVS by naďalej viedol ÚVO, doteraz používané technologické a softvérové riešenie by sa
dalo naďalej využiť. V Registri partnerov verejného sektora by sa registrovali aj slovenské aj zahraničné osoby, ale iba tie, ktoré vstupujú do vzájomných vzťahov so štátom a subjektmi napojenými
na okruh verejných financií.
Register PVS by bol verejný a obsahoval by históriu zmien zápisov (tzn. história zapísaných údajov by sa dala kedykoľvek preveriť a prípadná dodatočne zistená nepravdivosť zapísaných údajov
sankcionovať). Pri každej zapísanej osobe v Registri partnerov verejného sektora by bol/i uvedený/í
aj jej konečný užívatelia výhod. Stanovili by sa finančné limity pre povinný zápis do Registra PVS,
napríklad ročne na úrovni majetkového plnenia nad 100.000 eur a peňažného plnenia nad 100.000
eur.
Do Registra partnerov verejného sektora by sa nemohol podnikateľ zapísať bez tzv. povinnej osoby, ktorá by jeho žiadosť musela potvrdiť. Tieto povinné osoby by sa tiež spoluzapisovali do registra. „Povinnou osobou“ v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a o ochrane pred financovaním terorizmu sú napr. advokáti, audítori, notári, banky a iné finančné
inštitúcie, ktorí sú v určitom obchodnom alebo mandátnom vzťahu so zapísanou osobou PVS. Aktualizácia Registra PVS by prebiehala na základe žiadosti zapísanej osoby PVS o registráciu zmeny KUV,
ktorú by podala zapísaná osoba PVS a potvrdila povinná osoba. Akákoľvek zmena KUV v Registri
musí byť opätovne doplnená aj o dokumenty, z ktorých vyplýva konečný užívateľ výhod.
Nová právna úprava schránkových firiem by mala zároveň zabezpečiť reálnu vymáhateľnosť a primeranosť sankcií v prípade porušenia zákona. Je nevyhnutné, aby za poskytnutie nepravdivých údajov do Registra PVS boli postihované konkrétne fyzické osoby, ideálne s bydliskom v SR, ktoré majú
určité odborné postavenie a profesionálnu povesť (napr. advokáti, daňoví poradcovia, notári alebo
audítori). V závislosti od stupňa závažnosti by išlo o zákaz výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu
alebo člena dozorného orgánu v akejkoľvek obchodnej spoločnosti alebo družstve, zákaz činnosti/
strata licencie (oprávnenia), peňažný trest, prípadné prepojenie aj na trestnú zodpovednosť PO.

POSTIHOVANIE ZÁPISU NEPRAVDIVÝCH ÚDAJOV DO REGISTRA
NAVRHOVANÁ PRÁVNA ÚPRAVA
Okrem peňažných pokút navrhujeme aj disciplinárny postih smerujúci k zákazu činnosti – straty
licencie týchto osôb.
Za trestný čin by sa považovalo úmyselné predloženie nepravdivých a neúplných údajov, informácií,
dokladov, dokumentov, čestných vyhlásení do Registra KUV alebo Register PVS.
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No akékoľvek sankcionovanie „vinníkov“ sa minie účinkom, ak sa nepodarí odobrať hospodársky
prospech tretej osobe, ktorá ho protizákonným konaním „vinníka“ získala. Preto sa ako vhodná
dodatočná sankcia javí povinné odstúpenie od zmlúv, ktoré boli uzatvorené v rozpore s uvedenými
predpismi.
V prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti ukázalo, že obchod so štátom uzatvorila osoba, ktorá
na to nebola oprávnená, nakoľko napr. nemala v Registri PVS skutočného KUV, bol by verejný orgán,
ktorý zmluvu uzatvoril povinný od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ už došlo k akémukoľvek plneniu, toto by si
strany museli vrátiť. Štát by mal možnosť, aby miesto vrátenia plnenia resp. v prípade, kedy by vrátenie nebolo možné (služby alebo tovary sa medzičasom skonzumovali), zaplatiť iba skutočné náklady
plnenia, ktoré nevráti. Tieto by však museli byť určené znaleckým posudkom, pričom by sa v žiadnom
prípade neuhrádzal zisk a ani žiadna marža.
Zodpovednosť za dodržiavanie zákona by sa preniesla na orgán dohľadu. Do úvahy prichádzajú
inštitúcie, ktoré vedú Register KUV a Register PVS - súdy a Úrad pre verejné obstarávanie. Jeden
- aj druhý by mali povinnosť konať ex offo alebo aj na základe podnetu tretej osoby. To isté platí aj
o orgánoch činných v trestnom konaní. Do úvahy pripadajú aj daňové úrady, prípadne finančné
riaditeľstvo.
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6.

ZABRÁŇME PRIKRMOVANIU

FAKTICKÉ A PRÁVNE VÝCHODISKÁ
V porovnaní s inými právnymi systémami je na Slovensku korupcia vnímaná v úzkom slova
zmysle a obmedzená len na pojmy podplácanie a prijímanie úplatku. Doterajšia prax ukazuje, že
napriek odhaleniu a postihu korupcie v takmer všetkých oblastiach spoločenského života, nie všetky
druhovo zhodné negatívne javy je dnes možné trestnoprávne postihnúť.
Právna úprava trestných činov korupcie je definovaná v Trestnom zákone ako prijímanie
úplatku, podplácanie, nepriama korupcia a volebná korupcia. Volebná korupcia predstavuje osobitný druh korupcie súvisiaci s výkonom volebného alebo hlasovacieho práva.
Trestného činu prijímania úplatku sa podľa Trestného zákona dopustí, kto priamo alebo cez
sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal
alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania,
postavenia alebo funkcie.
Výkon činnosti vyplývajúcej zo zamestnania/povolania však často zahŕňa rozhodovaciu
právomoc, ktorá nemá striktne definované pravidlá. V takých prípadoch je mimoriadne náročné
definovať konanie ako odporujúce povinnostiam. Rozhodnutie je, naopak, práve výkonom právomoci a povinností. Hoci prijatie úplatku je väčšinou porušením povinností podľa interných predpisov,
nejde o tú povinnosť, porušenie ktorej poskytnutie úplatku sleduje.
Súčasný zákon umožňuje trestať len prípady, v ktorých je zrejmá a preukázateľná súvislosť
medzi prijatím (poskytnutím) úplatku a konaním v rozpore s povinnosťami, nie však motivovaním
konať v rozpore s povinnosťami, tzv. prikrmovaním
V susednom Rakúsku sa za korupciu vo verejnej sfére považuje okrem trestného činu prijímania a poskytovania úplatku verejným činiteľom za konanie v rozpore s jeho povinnosťami aj prijímanie či poskytovanie úplatku za výkon povinností vyplývajúcich z postavenia/funkcie či s cieľom
ovplyvňovať verejného činiteľa pri výkone funkcie.
Podobne v Nemecku je trestným činom konanie vďaka úplatku na základe inštrukcií, podplácanie verejného činiteľa za výkon služobnej činnosti aj za výkon služobnej činnosti v rozpore s povinnosťami.
Zákony o úplatkoch vo Veľkej Británii poznajú takzvaný nenáležitý výkon funkcie prijatím
úplatku.
Trestný zákon Slovenskej republiky v súčasnosti neumožňuje postihnúť poskytovanie výhody
formou tzv. prikrmovania bez poskytnutia protislužby. Na prvý pohľad nevinné prijímanie pozorností, darčekov, pozvaní na kultúrne alebo športové podujatia, “sponzorovanie” osláv a podobne len
preto, že osoba zastáva post s dôležitými právomocami odporuje elementárnym štandardom etiky
a morálky, no nie zákonu. Chceme to zmeniť pretože, takto prikrmovaná osoba bude ústretová
v prípadnom rozhodovaní, hoci aj v súlade so zákonom, ale určitým spôsobom, ktorý vyhovuje
poskytovateľovi výhody.

PRIJATIE, RESP. POSKYTOVANIE NENÁLEŽITEJ VÝHODY BY SA NEPOVAŽOVALO ZA
TRESTNÉ, AK PRIKRMOVANÁ OSOBA TÚTO SKUTOČNOSŤ BEZ MEŠKANIA OZNÁMI
ALEBO AK SA JEDNÁ O VÝHODU, KTOREJ PRIJATIE JE POVOLENÉ VŠEOBECNE
ZÁVÄZNÝM PRÁVNYM PREDPISOM, SLUŽOBNÝM PREDPISOM
ČI ETICKÝM KÓDEXOM
NAVRHOVANÁ PRÁVNA ÚPRAVA
V súvislosti s komplexným postihovaním korupcie, či už v užšom alebo v širšom význame vyvstáva
urgentná potreba eliminovať prikrmovanie vytvorením nových skutkových podstát trestných činov,
a to prijatia nenáležitej výhody a v zrkadlovom obraze poskytnutia nenáležitej výhody.
Prijatie alebo poskytnutie nenáležitej výhody pre seba alebo pre inú osobu v súvislosti s funkciou
alebo postavením by nebolo trestné v prípade, keď úradná osoba, ktorú si túto výhodu nechá sľúbiť
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alebo ju prijme, bez meškania takúto skutočnosť oznámi.
Postihovať by sa tiež nemalo prijatie nenáležitej výhody, ktorej prijatie je povolené všeobecne
záväzným právnym predpisom, služobným predpisom, pracovnou zmluvou, etickým kódexom
alebo obdobným právnym aktom.

KORUPCIU POVAŽOVAŤ ZA TRESTNÚ UŽ PRI ŽIADANÍ, PRIJÍMANÍ ALEBO SĽÚBENÍ
NENÁLEŽITEJ VÝHODY; BEZ PODMIENKY BEZPROSTREDNÉHO PORUŠENIA
SVOJICH POVINNOSTÍ
NAVRHOVANÁ PRÁVNA ÚPRAVA
Pre okruh osôb, na ktoré by sa táto právna úprava vzťahovala, používame pojem úradná osoba
a rozumieme pod ňou sudcu; prokurátora; poslanca NR SR; člena vlády SR; štátneho tajomníka;
osoby zastávajúce funkciu v ústrednom orgáne štátnej správy; osoby v služobnom pomere; pracovnom pomere alebo inom obdobnom pomere v orgáne verejnej správy; člena zastupiteľstva alebo
úradníka v orgánoch územnej samosprávy; príslušníka ozbrojených síl; bezpečnostného zboru;
mestského alebo obecného policajta; súdneho exekútora; notára v rámci činnosti súdneho komisára
a tiež každá osoba, ktorá má z titulu svojho postavenia alebo funkcie právo rozhodovať o nakladaní
s majetkom, majetkovými právami a finančnými prostriedkami, hospodárenie s ktorými podlieha
kontrole zo strany Najvyššieho kontrolného úradu.
Nenáležitou výhodou by bola vec alebo majetkové či nemajetkové plnenie, na ktoré nie je právny
nárok. Prikrmovanie by sa trestalo odňatím slobody na tri (prijímanie nenáležitej výhody), resp. dva
roky (poskytnutie nenáležitej výhody), prípadne zbavením funkcie a zákazom činnosti, či peňažným
trestom.
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