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ROZSUDOK 
 

 

 

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zloženom z predsedníčky senátu 

JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a členov senátu JUDr. Anity Filovej a JUDr. Juraja Vališa, LLM. 

(spravodajca), v právnej veci žalobcu: MTM-Zlieváreň s.r.o., Lieskovská cesta 4743, Zvolen, IČO: 36 

635 529, právne zastúpený: Advokátska kancelária UHAĽ s.r.o., Štefana Moyzesa 9877/43, Zvolen, 

IČO: 47 236 655, proti žalovanému (sťažovateľovi): Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so 

sídlom Lazovná 63, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 

102056105/2018 zo dňa 16. októbra 2018, v konaní o kasačnej sťažnosti žalovaného proti 

právoplatnému rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 23S/9/2019-180 zo dňa 17. júla 2019, 

takto 

 

 

 

r o z h o d o l : 

 

 

Kasačná sťažnosť sa z a m i e t a . 

 

Žalobcovi sa p r i z n á v a p r á v o na úplnú náhradu trov kasačného konania.  

 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

 

I. 

Priebeh administratívneho konania a súdneho konania 

 

1. Žalovaný rozhodnutím č. 102056105/2018 zo dňa 16. októbra 2018 (ďalej len „preskúmavané 

rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“), potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica 

(ďalej len „správca dane“) č. 101218223/2018 z 25. júna 2018 (ďalej len „prvostupňové 

rozhodnutie“), ktorým správca dane podľa § 68 ods. 5, ods. 6 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní 

(Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Daňový poriadok“) určil žalobcovi rozdiel v sume 175 481,69 € na dani z pridanej hodnoty (ďalej len 

„daň“ alebo „DPH“) za zdaňovacie obdobie september 2015.  

 

2. Daňový úrad Banská Bystrica prvostupňovým rozhodnutím neuznal žalobcovi právo na odpočítanie 

dane z faktúr od dodávateľa SIVESPOL, s.r.o. Žalovaný si v preskúmavanom rozhodnutí osvojil 

závery Daňového úradu Banská Bystrica a preskúmavané rozhodnutie odôvodnil tým, že sa 



nepreukázalo, že by dodávateľ žalobcu SIVESPOL, s.r.o. nadobudol tovar od svojich dodávateľov, 

pričom malo ísť o fiktívne obchody a tieto mali mať za cieľ získanie daňovej výhody. Podľa 

žalovaného keď nevzniklo právo na odpočítanie dane tomuto dodávateľovi (pretože u jeho 

subdodávateľov nevznikla daňová povinnosť), nevzniklo právo na odpočítanie dane ani žalobcovi.  

 

3. Na základe správnej žaloby žalobcu Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „správny súd“) 

rozsudkom č.k. 23S/9/2019-180 zo dňa 17. júla 2019 (ďalej len „napadnutý rozsudok“) podľa § 191 

ods. 1 písm. d/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „SSP“) zrušil napadnuté rozhodnutie ako nepreskúmateľné a vec vrátil žalovanému na ďalšie 

konanie. Súčasne určil povinnosť žalovanému zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania. 

 

4. V odôvodnení rozsudku správny súd uviedol, že skutočnosti týkajúce sa právnych vzťahov 

týkajúcich sa dodávateľa žalobcu netvoria dôkazné bremeno žalobcu. Podľa správneho súdu, ak 

žalobca disponuje existenciou materiálneho plnenia a súvisiacou faktúrou, vyčerpal vlastné dôkazné 

bremeno, a v súdenom prípade daňové orgány pričítali žalobcovi existenciu dôkaznej núdze ohľadne 

skutočností, ktoré netvorili jeho dôkazné bremeno. 

 

5. S ohľadom na dodávateľa žalobcu SIVESPOL, s.r.o. a jeho subdodávateľa správny súd uviedol, že 

samotná skutočnosť, že dodávateľ tovar nenadobudol od svojho subdodávateľa, ešte nepreukazuje, že 

tovar nebol dodaný žalobcovi.  

 

6. Podľa správneho súdu tak Daňový úrad Banská Bystrica a žalovaný nesprávne podmieňovali 

uznanie uplatnenia odpočtu DPH skutočnosťami, ktoré z ustanovení zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) nevyplývajú. Správne 

orgány síce konštatovali rôzne rozporuplné zistenia a vyvodili z nich dôsledky, avšak ich 

nevyhodnotili jednotlivo a v ich vzájomných súvislostiach a nedali ich do skutkového súvisu s 

použitými zákonnými ustanoveniami.  

 

7. Správny súd uzavrel, že žalovaný sa nesprávne vysporiadal s námietkami zo žalobcovho odvolania 

proti prvostupňovému rozhodnutiu a nedostatočne reagoval na žalobcom navrhnuté dôkazy, pričom 

neuviedol preskúmateľným spôsobom, prečo ich vyhodnotil ako nespôsobilé preukázať zmenu 

zistených skutočností.  

 

8. V ďalšom konaní bude podľa správneho súdu úlohou žalovaného opakovane zrozumiteľne 

vyhodnotiť jednotlivé dôkazy tak, aby bolo zrejmé z odôvodnenia rozhodnutia, prečo tovar nemohol 

byť dodávateľom dodaný, pričom sa nemôže žalovaný uspokojiť len s konštatovaním, že ho 

nenadobudol od subdodávateľa. Zároveň sa musí vysporiadať aj so skutočnosťou, že tovar bol 

následne žalobcom dodaný do zahraničia, pričom bude úlohou žalovaného vyhodnotiť dôkazy tak, aby 

bolo zrejmé, prečo tovar, ktorý bol dodaný do zahraničia, nie je deklarovaným tovarom a zároveň 

prečo považuje za jednoznačné a za nesporné, že tento nebol dodaný zahraničnému odberateľovi a 

bude potrebné znovu posúdiť žalobcom uplatňovaný nárok na odpočítanie dane v zmysle zákonných 

podmienok, zohľadniac relevantnú judikatúru.  

 

II. 

Argumentácia účastníkov v kasačnom konaní 

 

9. Proti rozsudku správneho súdu podal žalovaný (sťažovateľ) včas kasačnú sťažnosť odôvodnenú 

podľa § 440 ods. 1 písm. g) SSP, v ktorej namietal, že správny súd vec nesprávne právne posúdil, 

nezohľadnil relevantné ustanovenia Daňového poriadku v nadväznosti na zákon o DPH. Sťažovateľ 

navrhol, aby kasačný súd rozsudok správneho súdu zrušil a vec vrátil správnemu súdu na ďalšie 

konanie. 

 

10. Sťažovateľ zotrval na svojich záveroch uvedených v napadnutom rozhodnutí, ktoré podľa neho 

správny súd nesprávne právne posúdil, a v ktorom dostatočne zdôvodnil a preukázal, že v 

predmetných obchodných prípadoch nedošlo k zdaniteľným obchodom tak, ako to tvrdil žalobca. 



Sťažovateľ potom rozsiahlejšie argumentoval, ako má byť rozložené dôkazné bremeno medzi daňový 

subjekt a orgán finančnej správy a poukázal na judikatúru vo vzťahu k preukazovaniu vedomosti 

daňového subjektu o účasti na daňovom podvode.  

 

11. Tvrdil, že správca dane, ako aj žalovaný podrobne vo svojich rozhodnutiach uviedli, prečo nebol 

tovar nadobudnutý od dodávateľa SIVESPOL, s.r.o. Ďalej mal za to, že konateľ žalobcu vedel, alebo 

mohol vedieť o sieti na tvorbu faktúr zorganizovanej konateľom tohto dodávateľa, nakoľko bol 

(žalobca) jediným odberateľom tohto fiktívneho tovaru. Zo zistení uvedených v rozhodnutiach podľa 

sťažovateľa nie je možné prijať iný logický záver, ako prijal správca dane a aj sťažovateľ, teda že sa 

uvedený zdaniteľný obchod neuskutočnil tak, ako to deklaroval žalobca.  

 

12. Sťažovateľ tvrdil, že jeho rozhodnutie ako aj rozhodnutie správcu dane má presvedčivo a 

dostatočne štruktúrované odôvodnenie, v ktorom sú uvedené všetky dôkazy, skutkový stav, dôvody a 

úvahy správcu dane, na základe ktorých pristúpil k nepriznaniu odpočítania dane. Takto vypracované 

rozhodnutie podľa neho spĺňa zákonom stanovenú podmienku v zmysle § 63 ods. 5 Daňového 

poriadku, preto nemôže byť posúdené ako nepreskúmateľné. Sťažovateľ napokon dal do pozornosti, 

že v daňovom konaní nie je potrebné vysporiadať sa s každou námietkou, ale z rozhodnutia musí byť 

zrejmé, prečo došlo k neuznaniu žalobcom uplatneného nároku, čo napadnuté rozhodnutie podľa 

názoru sťažovateľa spĺňa. 

 

13. Žalobca vo vyjadrení ku kasačnej sťažnosti uviedol, že táto nespĺňa náležitosti riadne odôvodnenej 

kasačnej sťažnosti podľa 440 SSP a navrhol ju odmietnuť. Pre prípad, že by kasačný súd dospel k 

záveru, že kasačná sťažnosť náležitosti zákona spĺňa, poukázal na odôvodnenie žaloby a osobitne 

uviedol, že záver správcu dane a rovnako aj sťažovateľa o neunesení dôkazného bremena je 

nesprávny, keďže len keby správca dane vykonal dokazovanie, ktoré navrhol daňový subjekt, a toto 

dokazovanie by neprinieslo nové skutočnosti pozitívne pre daňový subjekt a pre skutočnosti tvrdené a 

preukazované daňovým subjektom, potom by správca dane a žalovaný mohli dospieť k záveru, že 

daňový subjekt neuniesol dôkazné bremeno. Žalobca navrhol, aby kasačný súd kasačnú sťažnosť ako 

nedôvodnú zamietol. 

 

III. 

Posúdenie kasačného súdu 

 

14. V zmysle čl. 154g ods. 4 a 6 Ústavy v spojení s § 101e ods. 2 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon č. 757/2004 

Z.z.“) odo dňa 1. augusta 2021 začal Najvyšší správny súd SR činnosť a stal sa príslušným na konanie 

vo všetkých veciach, v ktorých do 31. júla 2021 konali senáty správneho kolégia Najvyššieho súdu 

SR. Predmetná kasačná sťažnosť bola predložená Najvyššiemu súdu SR a bola zaregistrovaná pod 

sp.zn. 5Sžfk/2/2020. V zmysle uvedeného je od 1. augusta 2021 na konanie o predmetnej kasačnej 

sťažnosti príslušný Najvyšší správny súd SR. Vec bola v zmysle § 51 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z.z. v 

súlade s platným a účinným Rozvrhom práce Najvyššieho správneho súdu SR náhodným výberom 

pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených Ministerstvom 

spravodlivosti SR pridelená senátu 5S Najvyššieho správneho súdu SR, ktorý o nej rozhodol v zložení 

uvedenom v záhlaví tohto rozhodnutia pod pôvodnou spisovou značkou. Najvyšší správny súd 

Slovenskej republiky konajúci ako kasačný súd (§ 11 písm. h/ SSP) preskúmal napadnutý rozsudok, 

ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, v medziach dôvodov podanej kasačnej sťažnosti v zmysle § 

453 ods. 1 a 2 SSP, kasačnú sťažnosť prejednal postupom bez nariadenia pojednávania (§ 455 SSP), 

keď deň vyhlásenia rozhodnutia bol zverejnený minimálne 5 dní vopred na úradnej tabuli a na 

internetovej stránke Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky <http://www.nssud.sk> (§ 137 

ods. 2 a 3 SSP) a kasačnú sťažnosť sťažovateľa podľa § 461 SSP zamietol ako nedôvodnú. 

 

15. Kľúčovou otázkou vo veci bolo posúdenie správnosti záverov Daňového úradu Banská Bystrica a 

žalovaného o nesplnení zákonných podmienok na odpočítanie dane v zmysle zákona o DPH na 

základe sporných faktúr od deklarovaného dodávateľa spoločnosti SIVESPOL, s.r.o., ktorými žalobca 

deklaroval dodanie tovarov v zdaňovacom období august 2015.  



 

16. Kasačný súd poukazuje na skutočnosť, že je povinnosťou všetkých orgánov štátnej moci svojou 

činnosťou napĺňať legitímne očakávanú predstavu jednotlivca o právnom štáte, ktorého 

neoddeliteľnou súčasťou je aj právna istota, a s princípom právnej istoty v rozhodovacej činnosti 

súdov korešponduje zásada rozhodovania súdov v obdobných veciach rovnakým spôsobom. Kasačný 

súd preto preskúmal konania, ktoré boli vedené na tunajšom súde, príp. ktoré boli vedené pred 

Najvyšším súdom Slovenskej republiky, z ktorého prešiel výkon správneho súdnictva na Najvyšší 

správny súd Slovenskej republiky. 

 

17. Zo súdnych registrov kasačný súd zistil, že konanie za účasti rovnakých účastníkov konania, o 

rovnakom predmete kasačnej sťažnosti (vzťahujúcom sa len k iným zdaňovacím obdobiam), ako aj v 

znení totožných bodov kasačnej sťažnosti, bolo predmetom rozhodovania Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky i Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, v ktorých kasačný súd 

rozhodol rozsudkami v konaniach napr. pod sp. zn. 10Sžfk/52/2020 zo dňa 24. mája 2022, 

4Sžfk/19/2020 zo dňa 26. apríla 2022, 2Sžfk/2/2020 zo dňa 23. marca 2022, 5Sžfk/4/2020 zo dňa 24. 

februára 2022, 6Sžfk/3/2020 zo dňa 29. novembra 2021, 1Sžfk/6/2020 zo dňa 23. februára 2021, 

1Sžfk/5/2020 zo dňa 23. februára 2021, 8Sžfk/3/2020 zo dňa 25. novembra 2020 a sp. zn. 

8Sžfk/14/2020 zo dňa 30. septembra 2020, tak, že kasačné sťažnosti žalovaného zamietol.  

 

18. Vo všetkých týchto rozhodnutiach kasačný súd konštatoval, že len samotná skutočnosť, že 

dodávateľ tovar nenadobudol od svojho subdodávateľa, ešte jednoznačne nepreukazuje, že tovar 

(žalobcovi od dodávateľa) dodaný nebol (k tomu pozri napríklad východiská rozhodnutí C-80/11 a C-

142/11, Mahagében a David; C-354/03, C-355/03 a C-484/03, Optigen a spol.). Premostenie týchto 

zistení nejakou uveriteľnou úvahou v preskúmavanom rozhodnutí vskutku chýba. 

 

19. Podľa § 464 ods. 2 SSP: „Ak kasačný súd rozhoduje o kasačnej sťažnosti v obdobnej veci, ktorá 

už bola aspoň v piatich prípadoch predmetom konania pred kasačným súdom na základe skoršej 

kasačnej sťažnosti podanej tým istým sťažovateľom, môže v odôvodnení svojho rozhodnutia poukázať 

už len na svoje skoršie rozhodnutia, a ak sa v celom rozsahu stotožňuje s ich odôvodnením, ďalšie 

dôvody už nemusí uvádzať.“ 

 

20. Kasačný súd po preskúmaní uvedeného záveru, ktoré prevzali jednotlivé senáty kasačného súdu, 

postupoval podľa § 464 ods. 2 Správneho súdneho poriadku, kedy sa v celom rozsahu stotožnil so 

závermi uvedenej rozhodovacej činnosti a preto v konkrétnostiach odkazuje na ich odôvodnenie. 

 

21. Kasačný súd tak po oboznámení sa s rozsahom a dôvodmi kasačnej sťažnosti, po preskúmaní 

napadnutého rozsudku správneho súdu a po oboznámení sa s obsahom pripojeného administratívneho 

spisu nezistil žiaden dôvod na to, aby sa odchýlil od logických argumentov a relevantných právnych 

záverov obsiahnutých v odôvodnení napadnutého rozsudku správneho súdu. Kasačný súd považuje 

rozsudok správneho súdu za vecne správny a kasačnú sťažnosť sťažovateľa z dôvodov uvedených 

vyššie za nedôvodnú a preto rozhodol podľa § 461 SSP o zamietnutí kasačnej sťažnosti. 

 

22. O náhrade trov kasačného konania rozhodol kasačný súd podľa § 167 ods. 1 SSP. v spojení s § 467 

ods. 1 SSP. Žalovaný (sťažovateľ) nebol v kasačnom konaní úspešný, preto mu kasačný súd právo na 

náhradu trov kasačného konania nepriznal, zatiaľ čo právo na plnú náhradu trov kasačného konania 

priznal plne úspešnému žalobcovi. O výške náhrady trov rozhodne správny súd samostatným 

uznesením. 

 

23. Tento rozsudok prijal Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v pomere hlasov 3:0 (§ 463 SSP 

v spojení s ust. § 139 ods. 4 SSP). 

 

 

 

P o u č e n i e  :  

 



Proti tomuto rozsudku nie je prípustný opravný prostriedok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


