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ABSTRAKT:
Predkladaná štúdia rieši otázku materiálnej rovnosti úēastníka konania vrámci rozhodovania osankcii za ním
spáchaný správny delikt vkontexte zásady legitímnych oēakávaní arovnosti osôb pred zákonom. Autor sa
pokúša konfrontovaƛ uvedené zásady apoukazovaƛ na prípadný preferenēný režim tohoͲktorého princípu.
Urēitýpriestorje vštúdiivenovaný otázkamaktuálnejjudikatúry,atoajvrežimeindividualizáciesankcieako
jednejzozákladnýchlimitovpaušalizáciesankciízasprávnedelikty.

ABSTRACT/SUMMARY:
In the presented article the author analyses the material equality of those committing apetty offence
especially in reference to the decisionͲmaking procedures on the penalty. He inspects the issue of material
equalityincontrasttotheprincipleoflegitimateexpectationsandtheprincipleofequalitybeforethelaw.At
thesametimetheauthorsuggeststheimportanceofindividualisingapenaltywhichhappenstobeoneofthe
limitsofgeneralisingthepenaltiesinlinewiththeaboveprinciples.


ÚVOD
Príspevok obsiahnutý vtomto ēísle ēasopisu Magister Officiorum nadväzuje na skoršiu štúdiu
autora, vktorej sa venoval precedenēnej zásade vsprávnom konaní, ato vkomparácii správnou
1
úpravou precedenēnej zásady vSpojených štátoch amerických . Vtomto ēlánku autor skúma
zásadu materiálnej rovnosti vo väzbe na zásadu legitímnych oēakávaní arovnosƛ obēanov pred
zákonom.
Správne právo trestné patrí svojou povahou pravdepodobne medzi tie subsystémy správneho
práva, ktoré sa vkaždodennej praxi správnych orgánov, ale aj spravovaných subjektov aplikuje
najēastejšie. Priestupky ainé správne delikty fyzických, resp. právnických osôb, diverzita verejnej
správy ajej úsekov a, samozrejme, ēasto aj slabá disciplína samotných spravovaných subjektov
vedie ktomu, že správne orgány – niekedy aj opakovane – ukladajú správne sankcie. Na väēšinu
rozhodovacích procesov na tomto úseku sa primerane vzƛahuje všeobecný procesný predpis



1) Ktomu porovnaj POTASCH, P. Kinštitútu precedenēnej zásady vsprávnom konaní. In: Justiēná revue: ēasopis pre právnu
prax.–ISSN1335Ͳ6461.–Roē.64,ē.2(2012),s.224Ͳ233.
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osprávnomkonaní(zákonē.71/1967Zb.osprávnomkonaní(správnyporiadok)vzneníneskorších
predpisov) ateda aj zásady vŸom obsiahnuté. Základné pravidlá správneho konania sú
nepochybnejednýmzkűúēovýchpilierovsprávnehoprocesu.Podűaodborníkovzteórieajpraxeje
táto oblasƛ správneho konania viacͲmenej „prebádaná“, apreto sa otázkam základných pravidiel
2
konania–vrátanezásadymateriálnejpravdy –venujevsúēasnostiēorazmenšíakademický,aleaj
aplikaēný priestor. Na strane druhej, sudcovská tvorba práva, resp. inštitút precedensov
vjustiēnomrežime,nadobúdaužajvpodmienkachSlovenskejrepublikyēorazväēšípriestor,atoaj
3
věaka vedeckým prácam viacerých významných odborníkov . Aj keě to zhűadiska uplatŸovania
príslušných ustanovení zákona osprávnom konaní nemá väēšie opodstatnenie, pre komplexnosƛ
výkladu uvádzame, že vkontexte pravidiel správneho konania sa neraz vsynonymnom režime
knim používajú pojmy princíp azásada. Za princíp správneho konania sa spravidla považujú také
východiskovéprávnetézy,ktorésúvlastnécelémuprávnemuporiadku(bezohűadunakonkrétne
právne odvetvie) aaplikujú sa preto aj vrámci správneho práva – napr. princíp legality
(zákonnosti). Na strane druhej, termínom zásada sa najēastejšie oznaēuje taký postulát, ktorý
4
spravidla vychádza zkonkrétneho princípu aje aplikovaný vrámci urēitého právneho odvetvia .
Pojem pravidlá správneho konania je potom potrebné interpretovaƛ ako druhové oznaēenie
5
zahƍŸajúcetakprincípy,akoajzásadysprávnehokonania .Jetiežzaujímavé,ženiektorépravidlá
správnehokonaniaspadajúzhűadiskasvojejnáplnepodpojem„princíp“(napr.legalita),alekeěže
ich zákonodarca osobitne vyjadril aj vzákone osprávnom konaní, je možné považovaƛ ich aj za
zásadusprávnehokonania.
Uvedené skutoēnosti naznaēujú, že pravidlá správneho konania (vo všeobecnosti) nie sú
obsiahnuté len v§3 a§4 zákona ē.71/1967 Zb. osprávnom konaní (správny poriadok) vznení
neskorších predpisov (ěalej ako „Správny poriadok“ alebo „SpP“), ale ich implicitné vyjadrenie
6
nachádzame aj viných ēastiach Správneho poriadku , príp. viných právnych predpisoch (napr.
7
vÚstave Slovenskej republiky).  Vosobitných administratívnych predpisoch sú však vyjadrené
ěalšie–špeciálnezásadysprávnehokonania.Vpraxisapotomobjavujúnerazaplikaēnéproblémy,
ēi je možné na správne konanie, vktorom sa postupuje podűa osobitnej právnej úpravy uplatniƛ
Správnyporiadokvkontextezákladnýchpravidielkonania,akosobitnýpredpisneupravujezásady
konania,alesúēasnevyluēujemožnosƛpostupupodűavšeobecnejprocesnejúpravyapod.
Práve kvôli nejednoznaēnosti, ale ajroztrúsenosti zásad správneho konania, by bolo žiaduce
avhodné,kebynovávšeobecnáprávnaúpravasprávnehokonaniavSlovenskejrepublikenatakéto
situácie pamätala azáväzne deklarovala, že hoci sa na urēité konanie správny poriadok ako
všeobecný procesný predpis neuplatní, aj na toto konanie sa budú vzƛahovaƛ zásady správneho
konania (ak to bude pripúšƛaƛ ich povaha), resp. všeobecné ústavné princípy (aj keě vkontexte
ústavnýchprincípovnemôžupochybnostiexistovaƛanivsúēasnosti).Akomodelovásituáciamôže
Slovenskej republike (tak ako už neraz) poslúžiƛ právna úprava veskej republike – §177


2)Vzhűadomnaexistujúcu–bežnezaužívanú–terminológiumôžebyƛnaoznaēeniezásadymateriálnejrovnostivtextetohto
príspevkupoužitéajspojenie„precedenēnázásada“.
3)Ktomupozrinapr.:SVÁK,J.SúdnamocamocsudcovnaSlovensku.Eurokódex:Bratislava,2011,str.102anasl.,ISBN978Ͳ
80Ͳ89447Ͳ55Ͳ8, ěalej SVÁK, J. – CIBULKA, @. – KLÍMA, K. Ústavné právo Slovenskej republiky. Všeobecná ēasƛ. Bratislava:
Bratislavská vysoká škola práva, 2008, str.161 – 162, SVÁK, J. Štyri východiská sudcovskej tvorby práva na Slovensku. In
HANZELOVÁ,I.–SVÁK,J.(eds):Kaktuálnymotázkamkonaniaarozhodovaniasúdovvsprávnomsúdnictve.Zborníkpríspevkov
zmedzinárodnejkonferenciekonanejvastej–Papierniēke21.–22.mája2007,Bratislava,str.68ai.
4) Ktomu pozri napr. POTASCH, P. – HAŠANOVÁ, J. akol. Vybrané správne procesy. 2. vydanie sjudikatúrou. Eurokódex:
Bratislava,2011,ISBN978Ͳ80Ͳ89447Ͳ38Ͳ1,str.19
5) POTASCH, P. – HAŠANOVÁ, J. akol. Vybrané správne procesy. 2. vydanie sjudikatúrou. Eurokódex: Bratislava, 2011, ISBN
978Ͳ80Ͳ89447Ͳ38Ͳ1,str.19
6) napr. §18 ods.1 SpP – dispoziēná zásada azásada oficiality, §32 anasl. SpP – voűné hodnotenie dôkazov správnym
orgánom,§53anasl.SpP–dvojinštanēnosƛkonaniaapod.).
7)Významzásadvrežimesprávnehokonaniapodēiarkujenapr.ajOdporúēanieVýboruministrov(2007)7,zktoréhovyplýva,
žeokrempozitívnehopráva,majúsprávneorgányvrámcikonaniaprihliadaƛajnazásadyvlastnéprávnemuporiadku.
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ods.1zákonaē.500/2004Sb.SprávníƎádustanovuje:„Základnízásadyēinnostisprávníchorgánƽ
uvedenév§2až8sepoužijípƎivýkonuveƎejnésprávyivpƎípadech,kdyzvláštnízákonstanoví,že
sesprávníƎádnepoužije,alesámúpravuodpovídajícítĢmtozásadámneobsahuje.“
Vychádzajúc zvyššie uvedeného výkladu je zrejmé, že základné pravidlá konania sú nielen
záväznou súēasƛou právneho predpisu, ale sú tiež interpretaēným pravidlom pre riadnu aplikáciu
8
zákona ako celku . Jednotlivé ustanovenia Správneho poriadku je preto vždy potrebné
interpretovaƛ aaplikovaƛ tak, aby bola táto aplikácia vsúlade so základnými pravidlami konania.
Keěže žiadna zásada nemá osobitné postavenie, resp. prioritné postavenie pred iným pravidlom
správneho konania, všetky pravidlá správneho konania majú rovnakú procesnú váhu apríslušné
subjekty ich musia dodržiavaƛ. Nemôže byƛ porušená ani jedna zásada správneho konania
sodôvodnením, že si to vyžadovalo riadne uplatnenie inej zásady. Je tiež vylúēené, aby medzi
jednotlivýmipravidlamikonaniaexistovalrozporanekoherencia(okremprípadov,ktoréexplicitne
vyplývajúzozákona,t.j.vktorýchsazásadyuplatŸujúalternatívne–napr.jednokonanienemôže
byƛnávrhovýmasúēasnekonanímexoffoapod.).Zpríslušnýchpostulátovtedavyplývaajto,že
precedenēná zásada – aj keě nie je vprávnomporiadku SR tradiēne zakorenená – je integrálnou
súēasƛousprávnehokonaniavpodmienkachSlovenskejrepubliky,keěžejevyjadrenávSprávnom
poriadkuakovšeobecnompredpiseupravujúcomsprávnekonanie.

MATERIÁLNAROVNOSeÚASTNÍKOVKONANIA–PRÁVNYZÁKLAD
Precedenēná zásada (niekedy oznaēovaná aj ako zásada materiálnej rovnosti úēastníkov konania,
zásadalegitímnychoēakávaní9)jevrámcištúdiaateóriesprávnehokonaniadlhodobodetailnejšie
neriešenou otázkou10. Ide oinštitút obsiahnutý v§3 ods.5 – druhá veta SpP11, ktorý sa vpraxi
preukázateűnemáloaplikuje,resp.reálnevyužíva.
Precedenēnouzásadousasledujenajmäto,abyvrámcirozhodovacejēinnostisprávnychorgánov
nevznikaliexcesívneodklonyvskutkovozhodnýchalebopodobnýchprípadoch,priēomidenielen
oextrémneodklony(napr.jednémuúēastníkovisavyhovie,druhémuvtejistejveciazatýchistých
podmienoknie),aleajoakékoűvekinéneopodstatnenéodklonymajúceparciálnycharakter(napr.
výškauloženejpokutyzatenistýskutokbymalabyƛpodobná).Podobnosƛvovýškesankciejevšak
objektívne možné oēakávaƛ len vprípade, aksú súēasne podobné aj ěalšie okolnosti súvisiace so
spáchanýmdeliktomajehopáchateűom.Vopaēnomprípadebytotižišloo„paušálnu“sankciubez
prihliadnutianašpecifikáosoby,ktorásadeliktudopustila.
Tentotrivializovanývýkladkoncepcieprecedenēnejzásadypritomvychádzazosamotnejpodstaty
pojmuprecedens.PodűaBlackovhoprávnickéhoslovníka(Black´sLawDictionary)sazaprecedens
12
považujerozhodnutie ,ktorétvorízákladprebudúcerozhodnutiazahƍŸajúcepodobnéskutoēnosti


8)SOBIHARD,J.Správnyporiadok.Komentár.Druhéprepracovanévydanie.IuraEdition:Bratislava,2005,str.29,ISBN80Ͳ8078Ͳ
066Ͳ8
9)Ktomupozrinapr.aj:MASÁROVÁ,@.Kprávnejúpraveniektorýchzásadsprávnehokonania.InVšeobecnésprávnekonanie.
Sympóziá, kolokviá, konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského – Právnická fakulta. 2010, ISBN 978Ͳ80Ͳ7160Ͳ293Ͳ4,
KOŠIIAROVÁ,S.Správnyporiadok.Komentársnovelouúēinnouod1.januára2004.Šamorín:Heuréka,2004,ISBN80Ͳ89122Ͳ
14Ͳ0ai.
10)Napr.ŠEVÍK,M.vdieleŠEVÍK,M.akol.Správneprávoprocesné.Jednotlivédruhyrozhodovania.Bratislava:Eurounion.
2009.ISBN978Ͳ80Ͳ89374Ͳ05Ͳ2,nastr.16–17tútozásaduexplicitneaninepomenúva,anineanalyzuje;ěalejnapr.vkomentári
SOBIHARD,J.Správnyporiadok.Komentár.Druhéprepracovanévydanie.IuraEdition:Bratislava,2005,str.29,ISBN80Ͳ8078Ͳ
066Ͳ8kpríslušnémuustanoveniuzákonaosprávnomkonaníautorpotvrdzujeexistenciuprecedenēnejzásadyvetou:„Novosa
vzákone formuluje požiadavka, aby vskutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.“,
avšakěalšiedetailyknejvtejtopublikáciineuvádza.
11)§3ods.5druhávetaSpP:„Správneorgánydbajúoto,abyvrozhodovaníoskutkovozhodnýchalebopodobnýchprípadoch
nevznikalineodôvodnenérozdiely.“
12)Stojízazmienku,žepríslušnádefinícianeobsahuje,žemusíísƛorozhodnutiesúdu,ēímsaposkytujepriestornato,abybol
tentotermín(precedens)používanýajvovzƛahukrozhodnutiamorgánovverejnejsprávy,resp.správnychorgánov.
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alebo otázky. Zásada „rule of precedent“ teda veűmi zjednodušene vyjadrene znamená, že súd
[pozn. autora: prípadne iný orgán verejnej moci] je viazaný rozhodnutím súdu [pozn. autora:
13
prípadneinéhoorgánuverejnejmoci]vyššiehoaleborovnakéhostupŸa .Nastranedruhej,akby
sme mali záujem uplatniƛ na vymedzenie pojmu precedens formálny, resp. formalistický prístup,
potom je možné uviesƛ, že vangloamerickom právnom systéme súdny precedens ako taký nemá
osobitné formálne vymedzenie aspája sa steóriou existencie ratio decidendi vsúdnom
14
rozhodnutí . Nech je však prapôvod systému precedensov akokoűvek pevne zakorenený
vangloamerickomprávnomsystéme,niejemožnémaƛvsúēasnostižiadnepochybnostiotom,že
precedenēnázásadajeajvpodmienkachSlovenskejrepubliky(vsprávnomkonaní)záväzná,atoaj
napriek tomu, že vniektorých prípadoch, príp. niektorí autori ju môžu spochybŸovaƛ, resp.
marginalizovaƛ(napr.„PrávnysystémnaSlovensku,akosúēasƛkontinentálnehoprávnehosystému,
je založený na doktríne písaného práva, tzn. že pod pojmom právo sa výluēne rozumie „písané
právo“. Dominantná úloha pripadá zákonnému ēi štátnemu právu vytváranému najvyššími
15
štátnymi orgánmi anie právnym obyēajom alebo súdnym precedensom“ ). Paradoxne je však
vtomto kontexte potrebné poukázaƛ na to, že súdne rozhodovanie, ktoré podűa právnej teórie
vyuēovanejnaprávnickýchfakultáchSRnepatríkprameŸompráva,poznáprostriedky,ktorýmisú
16
17
sudcovia de facto viazaní , hoci podűa ēl. 144 ods.1 Ústavy SR  nimi viazaní nie sú. lánok 144
ods.1 Ústavy SR ustanovuje viazanosƛ sudcov prameŸmi práva urēitej právnej sily. Nemožno ho
vysvetűovaƛakoústavnúnormutaxatívnevymedzujúcupramenepráva,ktorýmisúsudcoviaviazaní
so záverom, že sudcovia nie sú viazaní prameŸmi práva, ktoré sa neuvádzajú vúprave ēl.144
18
ods.1. Zamestnancisprávnychorgánovkonajúcivrámcisprávnehokonaniasícenespadajúpod
ústavnoprávnyrežimakojetomuvprípadesudcov,alejejednoznaēnežiaduceapotrebnévnímaƛ
analógiumedzirozhodovanímoprávachapovinnostiachfyzickýchaprávnickýchosôbvsúdnom
konaníarozhodovanímoprávachapovinnostiachtýchtosubjektovvsprávnomkonaní.
Samotná precedenēná zásada (a to aj vsprávnom konaní) totiž do urēitej miery korešponduje aj
19
20
sústavným princípom rovnosti osôb pred zákonom (podűa ēl.12 ods.1  a ēl.13 ods.3  Ústavy
SR).
Ako argument proti uplatŸovaniu precedenēnej zásady vsprávnom konaní by mohol byƛ pojem
„dbaƛ“, ktorý zákonodarca použil pri vymedzení tejto zásady v§3 SpP aktoré by pri striktnom
jazykovom výklade mohlo viesƛ kminimalizácii jej záväznosti. Máme však za to, že ide ozásadu


13)BRÖSTL,A.,DOBROVIOVÁ,G.,KÁNARIK,I.:Teóriapráva.Košice:UniverzitaPavlaJozefaŠafárika,2004,str.59,ISBN80Ͳ
7097Ͳ559Ͳ8
14)SVÁK,J.SúdnamocamocsudcovnaSlovensku.Eurokódex:Bratislava,2011,str.120,ISBN978Ͳ80Ͳ89447Ͳ55Ͳ8
15)PRUSÁK,J.:Teóriapráva.Bratislava:VydavateűskéoddeleniePrávnickejfakultyUniverzityKomenského,1999,s.242.
16)DRGONEC,J.Súdnatvorbaprávaakoprostriedokuplatneniazákona,zabezpeēeniaspravodlivostiaprávnejistoty.Justiēná
revue, 60, 2008, ē.5, s. 711 – 727: Podűa § 22 ods.1 zák. ē.757/2004 Z. z. osúdoch Najvyšší súd SR zverejŸuje súdne
rozhodnutiazásadnéhovýznamuaprijímastanoviskákzjednocovaniuvýkladovzákonovainýchvšeobecnezáväznýchprávnych
predpisov.NaúpravuzákonanadväzujeradompravidielRokovacíporiadokNajvyššiehosúduSlovenskejrepublikyē.291/2006
Z. z., ktorý plénum Najvyššieho súdu SR vydalo podűa splnomocnení zákona ē.757/2004 Z. z. osúdoch a ozmene adoplnení
niektorých zákonov. Napriek vyhláseniu vZbierke zákonov SR Rokovací poriadok Najvyššieho súdu SR nemožno oznaēiƛ za
všeobecnezáväznýprávnypredpis.NajvyššísúdSRbezpochybnostínepredstavujeorgánverejnejmoci,ktorýmávSlovenskej
republikeprávovydávaƛvšeobecnezáväznéprávnepredpisy.VdôsledkutohoRokovacíporiadoknajvyššiehosúdupredstavuje
internýnormatívnypokynzaväzujúcisamotnýNajvyššísúdSR,aletátoúpravamáveűmispornýcharakter,pokiaűideomožnosƛ,
žezakladárovnakúviazanosƛsudcu,akúzakladáēl.144ods.1ÚstavySR.
17) l.144 ods.1 Ústavy SR: „Sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí apri rozhodovaní sú viazaní ústavou, ústavným
zákonom,medzinárodnouzmluvoupodűaēl.7ods.2a5azákonom.“
18)DRGONEC,J.Súdnatvorbaprávaakoprostriedokuplatneniazákona,zabezpeēeniaspravodlivostiaprávnejistoty.Justiēná
revue,60,2008,ē.5,s.711–727.
19) l.12 ods.1 Ústavy SR: „@udia sú slobodní arovní vdôstojnosti i vprávach. Základné práva aslobody sú neodŸateűné,
nescudziteűné,nepremlēateűnéanezrušiteűné.“
20) l.13 ods.3 Ústavy SR: „Zákonné obmedzenia základných práv aslobôd musia platiƛ rovnako pre všetky prípady, ktoré
spŰŸajúustanovenépodmienky.“
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vplnomrozsahuzáväznú,atonielenzdôvodu,žejevyjadrenávzákoneakovšeobecnezáväznom
pramenipráva.Slovo„dbaƛ“totižniejemožnéakceptovaƛakoargumentredukujúciváhuzásady
ani preto, že toto spojenie používa zákonodarca napr. aj vkontexte všeobecne akceptovanej
21
zásadyhospodárnostiarýchlostikonania (§3ods.4–poslednávetaSpP:„Správneorgánydbajú
na to, aby konanie prebiehalo hospodárne abez zbytoēného zaƛažovania úēastníkov konania
ainýchosôb“),príp.v§81SpP,podűaktoréhojesprávnyorgánvrámcisprávnehokonaniapovinný
„dbaƛ“ na výsady aimunity podűa vnútroštátnych aj medzinárodných predpisov. Vkoneēnom
dôsledku logicky platí, že keby mal zákonodarca vúmysle tejto zásade pripísaƛ len odporúēací
charakter,pravdepodobnebyjuneuvádzaldovšeobecnezáväznéhoprávnehopredpisu.
Věalšom je potrebné uviesƛ, že samotná precedenēná zásada, resp. zásada materiálnej rovnosti
úēastníkov konania je vpodmienkach SR premietnutím tzv. inštitútu legitímnych oēakávaní do
správneho konania Slovenskej republiky, apreto je možné – do urēitej miery– vnímaƛ prelínanie
zásady legitímnych oēakávaní sprecedenēou zásadou. Detailizáciu, resp. konkretizáciu
precedenēnej zásady vsprávnom konaní nachádzame aj vēasti I. ods.III Odporúēania Výboru
22
ministrov(2007)7 ,vktoromsauvádza,žesprávneorgánymajúkonaƛtak,abybolazachovaná
zásada rovnosti, ato tak, aby vprípade osôb, ktorých situácia je rovnaká, rozhodovali rovnako.
Akýkoűvekodklonodtejtozásady–odtakéhotopostupu–musíbyƛdeterminovanýobjektívnymi
okolnosƛami.
Precedenēná zásada je tiež prostriedkom ochrany pred svojvôűou správneho orgánu, pred
neprimeraným anezákonným uplatŸovaním správnej úvahy (diskreēnej právomoci správneho
23
orgánu).  Zneužitie inštitútu správnej úvahy riešil vo viacerých svojich rozhodnutiach napr. aj
Najvyššísprávnysúdeskejrepubliky(2Afs207/2005)24.
Akotovyplývazrozhodnutiasúduuvedenéhovyššie,rizikozneužitiasprávnejúvahyjeevidentné
najmä vprípadoch, keě zákonodarca vrámci rozhodovacej ēinnosti správnych orgánov vzákone
uvádzapojem„môže“,„možno“apod.Jetedanazváženísprávnehoorgánu,ēivovecirozhodne
kladne,alebozáporne.Ajvtakýchto–alenielenvtakýchto–prípadochmámimoriadnedôležitý
význam riadna aplikácia precedenēnej zásady, keěže neprimerané odklony od bežnej


21)Ktomupozrinapr.ŠEVÍK,M.akol.Správneprávoprocesné.Jednotlivédruhyrozhodovania.Bratislava:Eurounion.2009.
ISBN 978Ͳ80Ͳ89374Ͳ05Ͳ2, str.16, SOBIHARD, J. Správny poriadok. Komentár. Druhé prepracované vydanie. Iura Edition:
Bratislava, 2005, str.29, ISBN 80Ͳ8078Ͳ066Ͳ8, KOŠIIAROVÁ, S. Správny poriadok. Komentár snovelou úēinnou od 1. januára
2004.Šamorín:Heuréka,2004,ISBN80Ͳ89122Ͳ14Ͳ0ai.
22)Ktomupozrinapr.rozsudokNajvyššiehosúduSlovenskejrepubliky–1Sžo/281/2009
23)Ktomupozri:KOŠIIAROVÁ,S.Správnyporiadok.Komentársnovelouúēinnouod1.januára2004.Šamorín:Heuréka,2004,
ISBN80Ͳ89122Ͳ14Ͳ0,str.25
24)„ZákladníprávaaústavníprincipytakznamenajísamozƎejméapƎirozenéimplicitníomezeníjakékoli,inejširšímzpƽsobem
definované diskreēní pravomoci exekutivy; do katalogu pravidel takto omezujících diskreēní pravomoc lze jistĢ Ǝadit zejména
povinnost správního orgánu respektovat principy rovnosti, požadavek racionality kritérií pro posuzování kauz, onichž je
rozhodováno, aproporcionality, jakož ipožadavek konat vsouladu se smyslem aúēelem dané konkrétní diskreēní pravomoci
avázanost správního orgánu svojí vlastní správní praxí (pohybujeͲli se tato intra legem). "Nad rámec" implicitních omezení
diskreēníhooprávnĢnípakknimpƎistupujíomezeníexplicitní,vyjádƎenázákonemstanovenýmikritériiprorozhodování.JevĢcí
zákonodárce,jakabstraktnĢēikonkrétnĢstanovísprávnímuorgánuprostorprosprávníuvážení,ovšemrozhodnĢnemƽžezvýše
uvedenýchústavníchprincipƽ,imanentníchkaždémurozhodováníoindividuálníchprávníchpozicích,žádnédiskreēníoprávnĢní
vyvázat.Podstatnévtétosouvislostije,žesprávníorgánsinemƽževprostorudanémprojehosprávníuváženídalšíkritériana
rámeckritériíimplicitníchaexplicitních"pƎimyslet",tj.vytvoƎitnĢjakádalší,kterázákonneobsahuje,nýbržmƽžetolikokritéria
obojího druhu vykládat aaplikovat na konkrétní pƎípady. Jakkoli je dĢlicí linie mezi výkladem abstraktních pojmƽ ēi principƽ
a"pƎimyšlenímsi"dodateēnýchkritériítenkáanevždyzƎetelná,lzejizpravidlanaléztzejménaúvahounadsmyslemaúēelem
danéhokonkrétníhodiskreēníhooprávnĢníaúvahounadvĢcnýmvymezenímpravomocítohokteréhosprávníhoorgánu,jenž
má vkonkrétní vĢci rozhodovat. Vtomto smyslu také nutno interpretovat výrazy ēasto užívané vsouvislosti se založením
diskreēníchpravomocí(napƎ.žesprávníorgán"mƽže"nĢcoprominoutnebožeprávo"lze"pƎiznat).Základnípohlednasprávní
uvážení musí být proto vmoderním právnímstátĢ nutnĢ restriktivní, ēi,chcemeͲli,"podezíravý" vtom smyslu, abyse správní
uvážení nestalo zástĢrkou pro aplikaci nelegitimních (a ostatnĢ zpravidla iprotiprávních, aproto vágnĢ aneupƎímnĢ
formulovaných)kritériízavánĢjícíchnapƎ.xenofobiíēiodvislýchodtlakuurēitýchzájmovýchskupin.“
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rozhodovacej praxe by mohli podstatným spôsobom narušiƛ rovnosƛ subjektov pred zákonom
(asprávnymorgánom).
Ak správny orgán vurēitom prípade rozhodol nejakým spôsobom, bolo by vrozpore so zásadou
legitímnych oēakávaní atým aj vrozpore sprecedenēnou zásadou, keby vneskôr rozhodovanom
prípade, ktorý je skutkovo zhodný, príp. podobný tomu skoršiemu, by správny orgán rozhodol
diametrálneodlišne.
Vzávere ktejto ēasti príspevku uvádzame, že podűa slovenskej právnej úpravy neexistuje žiadny
formálny azáväzný systém väzieb aviazaností, ktorý by mal byƛ pri uplatŸovaní tejto zásady
smerodajný. Neexistuje jednoznaēné deklarovanie toho, ēi sa záväznosƛ viaže na hierarchický
systém správnych orgánov; ēi je vrcholný, resp. vyšší správny orgán viazaný svojimi vlastnými
(skoršími) rozhodnutiami, neexistuje centrálna databáza rozhodnutí správnych orgánov apod.
Zanalyzovaného ustanovenia Správneho poriadku explicitne nevyplýva dokonca ani to, ēi
záväznosƛrozhodnutiamijeviazanálennajedenorgán,alebonacelýsystémsprávnychorgánov.
Výkon tejto zásady je teda vsúēasnosti relatívne „flexibilný“, avšak zpohűadu adresátov správy
25
nárokovateűný . Je preto dôležité, aby správne orgány zvlastnej iniciatívy konfrontovali svoju
skoršiurozhodovaciuēinnosƛvkontexteaktuálnychrozhodnutí,resp.toistérealizovaliajvovzƛahu
krozhodovacejēinnostiimnadriadenýchsprávnychorgánov.

LEGITÍMNE

OAKÁVANIA AROVNOSe PRED ZÁKONOM

–

JE MOŽNE VNÍMAe ICH

ABSOLÚTNE?

Napriek tomu, že vyššie uvedené ēasti príspevku môžu naznaēovaƛ, že správny orgán je povinný
„slepo“nasledovaƛsvojuskoršiurozhodovaciuēinnosƛ,jenutnépozastaviƛsanadotázkou,ēitáto
zákonomuloženápovinnosƛmôžebyƛvnímanávabsolútnomzmysle.
Odpoveě je možné poskytnúƛ aj bez väēších vedeckých záverov, ato tak, že nie. Ak by sme totiž
akceptovalitézu„mechanickéhokopírovania“skoršíchrozhodnutísprávnychorgánovnaneskoršie
prípady,mohlibysmesadostaƛdokonfliktunapr.sozásadouindividualizáciesankcieakojednou
zpodmienok, resp. jedným zpredpokladov úēinnosti sankcie. Existujúca judikatúra (slovenská aj
ēeská) vo viacerých rozhodnutiach konštatovala nevyhnutnosƛ individualizácie sankcie, ato tak,
abybolaprimeranázávažnostiskutkuaokolnostiamvlastnýmpáchateűovideliktu.Napriektomu,
žesatotovyjadreniezdábyƛopäƛrelatívnetriviálnym,objavujesaproblém,ēobudesprávnyorgán
považovaƛzaokolnosti,naktorébudemusieƛprihliadaƛpriukladanísankcie.Vovšeobecnostisúto
najmäokolnostivedúcekuspáchaniusprávnehodeliktu,spôsobspáchaniadeliktuapod.Jevšak
26
správny orgán vrámci položky „osoba páchateűa“  povinný prihliadaƛ aj na majetkové pomery
páchateűa priestupku? Opäƛ sa tu dostávame do zaujímavého kontextu dvoch protichodných
otázok: na strane jednej judikatúra konštatuje, že pokuty majú byƛ primerané (t.j. má sa pri ich
ukladaní prihliadaƛ aj na finanēnú spôsobilosƛ páchateűa deliktu). Slovenská ale napr. aj ēeská
judikatúra vo viacerých rozhodnutiach varovala pred jedným aj druhým extrémom (exces
minimalistický, exces maximalistický) pri urēovaní výšky peŸažnej pokuty. Rozsudok NS SR
z2.6.2011 (8 Sžo 163/2010) urēuje, že výšku pokuty je nutné diferencovaƛ aindividualizovaƛ
aurēuje,žeježiaduce,abybolapokutaciteűnávmajetkovejsférepáchateűapriestupku.Nemôžeísƛ
osankciu vzanedbateűnej výške, inak sa nedá predpokladaƛ, že by splnila svoj úēel. Je pritom


25)ZrozsudkuNajvyššiehosúduSlovenskejrepubliky–1Sžo/281/2009:„Jenepochybné,žerešpektovanieajtýchtoprincípov
je kontrolovateűné arozhodnutia, úkony apostupy správnych orgánov sú preskúmateűné okrem iných aj zhűadiska plnenia
uvedených zásad najmä zásady legality, ochrany (minimalizácie zásahov do) práv nadobudnutých vdobrej viere, zákazu
zneužitiasprávnehouváženia,zásadypredvídateűnosti,legitímnehooēakávania,právnejistoty,zásadyrýchlostiaěalších.“
26)§12ods.1zákonaē.372/1990Zb.opriestupkoch(vzneníneskoršíchpredpisov):„(1)Priurēenídruhusankcieajejvýmery
sa prihliadne na závažnosƛ priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania ana jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol
spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky ana osobu páchateűa, ako aj na to, ēi aakým spôsobom bol za ten istý skutok
postihnutývkárnomalebodisciplinárnomkonaní.“

13

M
!"#$%&
3/2012
P%$%&
P)$ O''"(")&*+
#(,

WWW.UCPS.SK

zaujímavé, že vinom rozhodnutí Najvyšší súd Slovenskej republiky – naopak – uvádza, že
majetkové pomery priestupcu nemôžu byƛ relevantné pre uloženie, resp. vykonanie sankcie. Išlo
pritom ofyzickú osobu, ktorá sa ako držiteű vodiēského oprávnenia dopustila dvoch priestupkov
(vskúšobnejdobe),zaēojejbolauloženásankciapovinnejúēastinadoškoűovacomkurze.Úhradu
za kurz mal znášaƛ samotný priestupca. Najvyšší súd vpredmetnom rozhodnutí konštatoval, že
majetkovépomerysúprevykonaniesankcieirelevantné.ZrozsudkuNSSR–sp.zn.6Sžo74/2008
vyplýva, že ak bola právoplatným rozhodnutím správneho orgánu uložená žalobcovi povinnosƛ
zúēastniƛ sa doškoűovacieho kurzu, potom je potrebné ztohto právoplatného rozhodnutia
vychádzaƛ.Neúēasƛžalobcunadoškoűovacomkurzemôžebyƛvěalšomkonaníriešenálenvrovine
následku neúēasti žalobcu na doškoűovacom kurze, teda nesplnenia povinnosti uloženej vinom
samostatnomkonaní.Námietkainsolventnostižalobcu,prektorúsadoškoűovaciehokurzunemohol
27
zúēastniƛ,jevpredmetnejprávnejveciirelevantná. 
Ústavný súd eskej republiky už podstatne skôr vyslovil právny názor podűa ktorého je postup
vsúvislosti sindividualizáciou sankcie kűúēový zdôvodu objektívnosti sankcie. Vnáleze sp. zn. Pl.
ÚS 3/02 explicitne uviedol, že pokuta nemôže maƛ likvidaēný charakter. Vuvedenom rozhodnutí
ēeskýústavnýsúdkonštatoval,žeustanoveniezákona,nazákladektoréhobolauloženápokutavo
výške 500.000 Kē (§ 106 ods.3 zákona ē.50/1976 Zb. vznení neskorších predpisov) za užívanie
neskolaudovaných priestorov (stavby) podűa zákona ē.50/1976 Zb. je vrozpore sústavou, resp.
ústavnýmiprincípmi(ajkeěbolasankciauloženánaminimálnejúrovni,keěžemohlabyƛuložená
od500.000Kēdo1mil.Kē.),t.j.uloženápokutasícebolauloženánaminimálnejúrovni,avšakna
konkrétnu osobu pôsobila likvidaēne, keěže páchateű deliktu by musel pracovaƛ 14 rokov len na
úhradusankcie,resp.taktovyēíslilsúdpeŸažnébremeno,ktorébysubjektvsúvislostisosankciou
muselznášaƛ.
Uvedené judikáty teda vo veűmi zjednodušenej podobe znázornili dva extrémy: povinnosƛ
správnych orgánov sankcie individualizovaƛ, ato aj sprihliadnutím na majetkové pomery osoby,
ktorásadeliktudopustila,alesúēasnejudikátNSSR(pozrivyššie)konštatuje,žemajetkovépomery
28
páchateűapriestupkusúvtomtokontexteirelevantné .
Aj keě príslušná krátka analýza ide nad rámec tohto príspevku, považovali sme za užitoēné
poukázaƛ na nejednotnosƛ judikatúry, ako aj na to, že každý prípad ukladania sankcie by mal byƛ
posudzovanýosobitne–individuálne.Legitímneoēakávania,resp.rovnosƛobēanovpredzákonom
je teda vsúlade srozhodnutiami ústavného súdu Slovenskej republiky potrebné vnímaƛ ako
relatívne kategórie. Vtomto zmysle to potvrdzuje existujúca slovenská judikatúra, ale aj
rozhodnutiaÚstavnéhosúdueskejrepubliky,ktorédokoncanerazodkazujúeštenarozhodovaciu
ēinnosƛ Ústavného súdu SFR. Ústavný súd eskej republiky vrozhodnutí sp. zn. Pl. ÚS 38/02
uvádza: „Lze konstatovat, že rovnost ve smyslu ēl.1 Listiny není podle ustálené judikatury
Ústavního soudu chápána abstraktnĢ, nýbrž ve vztahu kdƽstojnosti aprávƽm ēlovĢka, tedy bez
privilegií abez diskriminace (napƎ. majetkové). Na uvedenou souvislost poukázal již Ústavní soud
SFR,kterýuvedl,že"rovnostobēanƽpƎedzákonemnebylachápánajakoabstraktníkategorie,ale
vždybylapƎiēítánakurēitéprávnínormĢ,pojímánavevzájemnémpomĢrurƽznýchsubjektƽapod.
... Rovnost relativní, jak ji mají na mysli všechny moderní ústavy, požaduje pouze odstranĢní
neodƽvodnĢných rozdílƽ ... Speciální normy mohou pro urēité obory stanovit zvláštní kritéria
rovnosti, která ze všeobecného principu neplynou, protože aplikací zásady rovnosti nejsou
stanovenytakpƎesnémeze,abyvyluēovalyjakékolivvolnéuváženítĢch,kteƎíjeaplikují"(viznález


27)Babiaková,E.–Hajdinová,J.Judikatúravoveciachpriestupkovéhopráva.IuraEdition:Bratislava.ISBN978Ͳ80Ͳ8078Ͳ462Ͳ1,
2012,str.353
28) Konštatovanie súdu otom, že správne rozhodnutie, ktorým bola priestupcovi uložená sankcia povinnej úēasti na
doškoűovacom kurze považujeme za relevantné astotožŸujeme sa sním. Je však otázne, ēi konštatovanie oireleventnosti
majetkových pomerov priestupcu  bolo vhodné vzhűadom na skoršie rozhodnutia súdov onevyhnutnosti individualizovaƛ
sankcie.
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Ústavního SFR sp. zn. Pl. ÚS 22/92, Sbírka usnesení análezƽ Ústavního soudu SFR ē.1, roēník
1992,nálezē.11,str.37–38).“
Rovnako ako rovnosƛ pred zákonom, ani zásada legitímnych oēakávaní nemôže byƛ vykladá
vabsolútnomzmysle.Existujevtejtosúvislostibohatáústavnoprávnajudikatúra,ktoráobsahovú
náplŸ pojmu „legitímne oēakávanie“ doktrinálne vymedzuje. Príkladom toho je napr. nález
ÚstavnéhosúduSRsp.zn.:Pl.ÚS12/05vktoromsúdvymedzuje:„Nadrámecdoterajšejjudikatúry
ústavný súd zdôrazŸuje, že vsúlade stendenciami príznaēnými pre modernú európsku
konštitucionalistikupodliehazhűadiskaprincípuprávnejistotyochraneajtzv.legitímneoēakávanie
(legitimateexpectation,derVertrauenschutz),ktoréjeužšoukategóriouakoprávnaistota.Štát,aj
keěnekonáretroaktívnealebonezasiahnedonadobudnutýchpráv,môževertikálnymmocenským
zásahom, napríklad náhlou, resp. neoēakávanou zmenou pravidiel, na ktoré sa adresáti právnych
noriem spoliehali, porušiƛ princíp právneho štátu. Ide ojeden zmnožstva konkrétnych výrazov
princípu materiálneho právneho štátu, vktorom sú všetci nositelia verejnej moci vrátane
parlamentupodriadeníústaveajejprincípom.Generálnyprincípprávnehoštátujekűúēovýprincíp,
naktoromjebudovanýcelýprávnyporiadokicelýsystémfungovanianášhoštátu.Znamenáto,že
tentoprincípsa premietabezrozdieludovšetkýchoblastíspoloēenskéhoživota.Ústavnýsúd ako
orgán ochrany ústavnosti je povinný rešpektovaƛ rámec právneho štátu, vktorom je okrem iného
garantovaná právna istota vrátane ochrany legálne nadobudnutých práv, ako aj legitímnych
oēakávaní, atiež trvácnosƛ astabilita právnych noriem, aje zakázaná svojvôűa vēinnosti orgánov
verejnej moci, parlament ztoho nevynímajúc. Vdôsledku posunu vnazeraní na ústavné princípy
nastalposunajvsmereodformálnehochápaniaprávnehoštátukjehomateriálnemuchápaniu,ku
ktorémusaústavnýsúdsvojoujudikatúrouzreteűneprihlásil.“
Obdobnú paralelu je možné identifikovaƛ aj vrozsudku Európskeho súdneho dvora (teraz Súdny
dvor EU) vo veci Crispoltoni – 1994 – nemožno vždy nemennosƛ legitímne oēakávaƛ tam, kde je
29
urēitémuorgánudanádiskreēnáprávomoc ).

ZÁVER
Zásada materiálnej rovnosti úēastníkov konanie je už viac ako osem rokov súēasƛou právneho
poriadku Slovenskej republiky. Jej vyjadrenie nachádzame vo všeobecnom predpise osprávnom
konaní–vSprávnomporiadku.Mámezato,žedôvody,prektoréústavnésúdyvrôznychštátoch
akceptujúnevyhnutnosƛdodržiavaniasúdnychprecedensovjemožnévplnomrozsahuakceptovaƛ
ajvrežimesprávnehokonania.Konkrétnejetoprincípprávnejistotyakosúēastiprávnehoštátu;
princíppredvídateűnostiprávaakosúēastiprávanaprístupkprávu;aprincíprovnostipredsúdom
30
ako nevyhnutného doplnenia práva na rovnosƛ pred zákonom . Princíp právnej istoty, princíp
predvídateűnosti práva, ako aj princíp rovnosti sú vplnom rozsahu aplikovateűné arelevantné
nielenvrámcikonanípredsúdom,aleajvrámcikonaniapredsprávnymiorgánmi.
Aj vnadväznosti na vyššie uvedené sme sa vpríspevku snažili poukázaƛ na to, že precedenēná
zásadajevsprávnomkonanívSlovenskejrepublikyriadnezakotvenýmprávnympravidlom.Najej
záväznosƛ nemá žiadny vplyv ani skutoēnosƛ, že zákonodarca vrámci vyjadrenia tohto pravidla
použilpojem„dbaƛ“.Absolútnaakceptáciatejtozásadyakointegrálnejsúēastisprávnehokonania
všakvsebezahƍŸaniekoűkoěalšíchotázok,ktorézatiaűneboli(jednoznaēne)zodpovedané.
Jednouznichjenapr.to,ēisaviazanosƛskoršímirozhodnutiamitýkalensprávnehoorgánu,ktorý
rozhoduje vsamotnej veci, t.j. ēi viazanosƛ skoršími rozhodnutiami existuje len dovnútra
konkrétneho správneho orgánu alebo ēi je viazanosƛ možné vnímaƛ vo vertikálnej rovine
(rozhodnutia nadriadených správnych orgánov vo vzƛahu krozhodovacej ēinnosti všetkých


29)Babiaková,E.–Hajdinová,J.Judikatúravoveciachpriestupkovéhopráva.IuraEdition:Bratislava.ISBN978Ͳ80Ͳ8078Ͳ462Ͳ1,
2012,str.174
30)SVÁK,J.SúdnamocamocsudcovnaSlovensku.Eurokódex:Bratislava,2011,str.136,ISBN978Ͳ80Ͳ89447Ͳ55Ͳ8
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podriadených správnych orgánov). Vychádzajúc znašej skúsenosti, vpodmienkach SR sa
najēastejšie ako stupeŸ precedenēnej záväznosti (ak vôbec) akceptuje to, že správny orgán je
viazaný svojimi skoršími rozhodnutiami vrovnakých alebo skutkovo podobných/zhodných
prípadoch. Máme však za to, že reálna precedenēná záväznosƛ môže existovaƛ len vtedy, keě je
akceptovaná záväznosƛ rozhodnutí aj po vertikálnej línii (t.j. rozhodnutia nadriadených, resp.
druhostupŸovýchorgánovsúzáväznévovzƛahukrozhodovacejēinnostiprvostupŸovýchorgánov).
Na strane druhej, nepodporujeme myšlienku, aby prípadné precedenēné línie existovali medzi
správnymiorgánmipôsobiaciminarôznychúsekochsprávy(napr.rozhodovaciaēinnosƛkrajského
úraduživotnéhoprostrediabynemalamaƛzáväznýcharakterprerozhodovaciuēinnosƛkrajského
pamiatkového úradu), keěže vtakýchto prípadoch je – okrem iných – vylúēená (s veűkou
pravdepodobnosƛou) aj totožnosƛ, resp. zhoda skutkového základu prípadov ako základnej
podmienky na postup podűa precedenēnej zásady. Domnievame sa, že ak má byƛ precedenēná
zásada plne funkēná afungujúca, je potrebné, aby záväznosƛ neexistovala len dovnútra
rozhodujúceho správneho orgánu, ale aj vrámci hierarchického usporiadania správnych orgánov
vtomto konkrétnom systéme správnych orgánov (napr. obvodný úrad životného prostredia –
krajský úrad životného prostredia – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky).
Záväznosƛ je pritom relevantná aj vkontexte uplatnených opravných prostriedkov. Ak napr.
ministerstvo životného prostredia vyhovelo odvolaniu proti prvostupŸovému rozhodnutiu
krajského úradu životného prostredia vplnom rozsahu, podűa tohto rozhodnutia by mali
vskutkovo zhodných, príp. totožných prípadoch postupovaƛ aj ěalšie krajské úrady životného
prostredia (napr. vrámci autoremedúry po podaní odvolania úēastníkom konania vinom – ale
zhodnom – prípade), ēo by správne konanie jednoznaēne urýchlilo. Samozrejme, keby bolo
rozhodnutie ministerstva záväzné pre podriadené orgány, pravdepodobne by sa celkovo zvýšila
rýchlosƛ, hospodárnosƛ ale aj právna správnosƛ správnych konaní akonkrétnych individuálnych
správnychaktov.
Riadne uplatŸovanie apostup vsprávnom konaní podűa precedenēnej zásady vsebe zahƍŸa
množstvo ěalších elementov (napr. systematické budovanie verejnej databázy rozhodnutí
správnych orgánov, skúmanie rozsahu viazanosti rozhodnutiami správnych orgánov apod.), ale
zpraxeštátovasprávnychorgánov,ktorésystémprecedenēnýchsprávnychrozhodnutíaplikujúuž
niekoűkodesaƛroēívyplývajúurēitézávery,resp.zovšeobecnenia:
a)
b)
c)

d)

Správnym orgánom by mala byƛ ponechaná možnosƛ urēiƛ, ktoré rozhodnutia, resp. ich
ēastibudúpovažovanézatzv.precedenēnésprávnerozhodnutia.
Mal by existovaƛ úēinný mechanizmus, ktorý právoplatnému rozhodnutiu správneho
orgánu dodá ěalší („vyšší“) stupeŸ právnej aaplikaēnej kredibility (napr.
stanovisko/vyjadreniegenerálnejprokuratúry).
Precedenēné správne rozhodnutia je potrebné systematicky a vplnom rozsahu
uverejŸovaƛaaktualizovaƛnainternete,akoajvoficiálnomvestníku.Niejepretomožné
akceptovaƛ prípadné interné inštrukcie,usmernenia apod. vrámci orgánov verejnej
správy ako „náhradu“ za precedenēné správne rozhodnutia, ato ani napriek tomu, že
31
niektoríautoribytakýtoprístuppravdepodobneakceptovali .
Precedenēné správne rozhodnutia je potrebné vnímaƛ ako záväzný inštitút správneho
konania avytvoriƛ úēinný mechanizmus na ochranu legitímnych oēakávaní úēastníkov
konania(akbysprávnyorgánvskutkovopodobnejalebozhodnejvecirozhodolinakako
tovyplývazprecedenēnéhosprávnehorozhodnutia).



31) Ktomu porovnaj napr. MASÁROVÁ, @. Kprávnej úprave niektorých zásad správneho konania. In Všeobecné správne
konanie.Sympóziá,kolokviá,konferencie.Bratislava:UniverzitaKomenského–Právnickáfakulta.2010,ISBN978Ͳ80Ͳ7160Ͳ293Ͳ
4–nastr.74–75uvádza:„Kdôslednémunaplneniutejtozásadypretomôžedôjsƛ,lenakúēastníkomkonaniabudúdostupnéaj
vnútornéinštrukcie,usmernenia,pokynyainépracovnépomôcky,ktorésprávneorgányprirozhodovanívtomͲktoromprípade
používajú,ēojevšakdnesskôrvýnimkou.“
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VyššieuvedenéatribútyprecedenēnýchsprávnychrozhodnutívSlovenskejrepublikevnímameako
prípadnýštartovacíbododbornýchdiskusiínatútotému.Bezohűadunato,ēisubjektívnesystému
precedensov pripisujeme osobnú dôveru, resp. vhodnosƛ vpodmienkach Slovenskej republiky
alebo nie, máme za to, že riadna aplikácia precedenēnej zásady vsprávnom konaní by mohla
znamenaƛpodstatnépracovnéodbremeneniesprávnychorgánov,resp.uűahēenievýkonuverejnej
správynajmänaúrovniprvostupŸovýchsprávnychkonaní,atýmbypravdepodobnenapomohlaaj
úēinnejšiemuvýkonuverejnejsprávyvprospechadresátovsprávy.
Zadôležitépovažujemetieždodaƛ,žeajkeějezásadamateriálnejrovnostiintegrálnousúēasƛou
právneho poriadku Slovenskej republiky, je potrebné vnímaƛ ju ako doplnkový inštitút, resp. ako
nástroj pre riadny výkon ústavných princípov rovnosti obēanov pred zákonom, resp. zásady
legitímnychoēakávaní.Absolútnevnímanieuvedenýchzásadbytotižprávevrozporesozásadou
materiálnejrovnostiúēastníkovviedloktomu,žebyukladanésankciestratiliindividuálnyrozmer,
dochádzalo by kich paušalizovanému ukladaniu abez prihliadania na špecifiká tohoͲktorého
deliktu,resp.páchateűadeliktu.Vzáveretohtopríspevkupretokonštatujeme,žeaplikáciazásady
materiálnej rovnosti úēastníkov konania (v kontexte správneho trestania) môže byƛ riadne len
vtedy, ak sa pritom súēasne zachová subjektivizácia sankcie, ktorá sa ukladá (vo vzƛahu ku
konkrétnemu subjektu). Legitímne oēakávania vkontexte ukladanej sankcie je potom možné
dôvodne maƛ len tam, kde je zhoda nielen vspáchanom delikte, ale aj vosobe aokolnostiach
pri/zaktorýchdošlokspáchaniutohtodeliktu.
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