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Nekonzistentnosť obligačných podmienok 
poskytovania nenávratného fi nančného príspevku 

a jej trestnoprávne konzekvencie, 
pri trestnom čine poškodzovania fi nančných 

záujmov Európskej únie1

The Inconsistency of the Obligation Conditions 
for the Grant of a Non-repayable Contribution 

and its Criminal Law Consequesces 
in the Criminal Offense against the Financial 

Interests of the European Union
SERGEJ ROMŽA2

Abstrakt
Trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, je formou implementácie, 
záväzkov Slovenskej republiky, vyplývajúcich zo Zmluvy o ochrane finančných záujmov 
Európskej únie, do nášho právneho poriadku. Predmetný trestný čin (skutková podstata) 
postihuje rôzne machinácie súvisiace s nakladaním s finančnými prostriedkami Európskej 
únie. Obligačné podmienky, za  splnenia ktorých sú žiadateľom, resp. príjemcom, 
poskytované predmetné finančné prostriedky, možno považovať za pomerne rigídne, 
osobitne pokiaľ ide o  efektivitu a  hospodárnosť nakladania s  nimi. Na  zabezpečenie 
efektivity nakladania s  týmito prostriedkami, jednotlivé Zmluvy o  poskytovaní 
nenávratných finančných príspevkov, ukladajú príjemcovi poskytovaných finančných 
prostriedkov, realizovať výberové konania dodávateľov tovarov a  služieb. Na  strane 
druhej, práve rigídne pravidlá výberových konaní, neumožňujú príjemcom dostatočne 
flexibilne reagovať na trhový vývoj cien dodávaných tovarov a služieb, nevyhnutným 
dôsledkom čoho je nekonzistentnosť medzi požiadavkami na  efektívne nakladanie 
s poskytnutými finančným prostriedkom príjemcom a rigídnymi povinnosťami príjemcu 
pri výbere dodávateľov. Prezentovaná nekonzistentnosť obligačných podmienok, 
za  ktorých sú poskytované finančné prostriedky Európskej únie, príjemcovi zakladá 
potenciálne, ale aj reálne riziko vyvodzovania trestnoprávnych konzekvencii, voči 
príjemcovi.

1 Táto práca bola podporovaná Vedeckou grantovou agentúrou VEGA, na  základe Zmluvy č. 1/0375/15, 
v rámci riešeného vedeckého projektu pod názvom Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich 
predchádzania.

2 doc. JUDr. Sergej Romža, Ph.D., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, 
Kováčska 26, 041 75 Košice, Slovensko, e-mail: sergej.romza@upjs.sk
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Abstract
The criminal off ense against fi nancial interests of the European Union is a  form 
of implementation of the Slovak Republic's obligations under the Treaty on the Protection 
of the Financial Interests of the European Union into our legal order. This criminal off ense 
(its substance of the matter) aff ects the various actions relating to the management 
of European Union funds. The obligatory terms and conditions for which the applicant, 
respectively the benefi ciaries of the funds can be regarded are relatively rigid, especially 
as regards the effi  ciency and cost-eff ectiveness of their management. In order to ensure 
the effi  ciency of the handling of these funds, individual contracts for the provision of non-
repayable fi nancial contributions, impose on the recipient of the funds provided, to execute 
the tenders of the suppliers of goods and services. On the other hand, rigid competition 
rules do  not allow recipients to respond suffi  ciently fl exibly to market developments 
in the supply of goods and services, which inevitably results in inconsistency between 
the requirements for eff ective management of the funds provided by benefi ciaries and 
the rigorous obligations of the recipient in selecting suppliers. The alleged inconsistency 
of the obligatory terms under which European Union funds are provided to the benefi ciary 
establishes the potential but also the real risk of bringing criminal proceedings to the 
recipient.
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Úvodom

V  súvislosti s  problematikou ochrany fi nančných záujmov Európskej únie sa javí 
nevyhnutným primárne sa terminologicky vysporiadať s pojmom – defi níciou „fi nančné 
záujmy Európskej únie“. Pod pojmom fi nančné záujmy Európskej únie treba rozumieť 
výdavky a  príjmy pochádzajúce z  generálneho (všeobecného) a  ďalších rozpočtov 
Európskej únie, ako aj výdavky a príjmy, ktoré sú spravované priamo alebo na základe 
právomoci delegovanej Úniou a jej orgánmi alebo inštitúciami.3 

Finančné záujmy Európskej únie predstavujú i  rozsiahly systém zberu a  následného 
prerozdeľovania fi nančných prostriedkov. Za konanie proti fi nančným záujmom Európskej 

3 FENYK, J. Podvod poškozující společné zájmy ES a  členských států; vývoj, vymezení, prevence a  postih. 
In: TOMÁŠEK, M. Europeizace skutkových podstat některých trestných činů. Acta Universitatis Carolinae – 
Iuridica, 2007, č. 1, s. 48. Rovnako porov.: BOHÁČKOVÁ, I. a M. HRABÁNKOVÁ. Strukturální politika Evropské 
unie. Praha: C. H. BECK, 2009.
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únie, možno považovať ľstivé získanie fi nančných prostriedkov, vyhýbanie sa povinnému 
plateniu, vylákanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov na  základe neexistujúcich, 
či predstieraných programov, zneužívanie fi nančných prostriedkov, porušenie grantov 
a podobne.

Zodpovedné orgány Európskej únie (predtým Európskeho spoločenstva) sa v spolupráci 
s  príslušnými členskými štátmi už dlhšiu dobu usilujú vypracovať jednotný systém 
kontroly a  tvorby, používania fi nančných prostriedkov únie.4 Článkom 280 Zmluvy 
o  zložení Európskeho spoločenstva, bol zavedený princíp asimilácie. Predmetné 
ustanovenie zaviazalo (založilo) povinnosť jednotlivých členských štátov prijať na ochranu 
fi nančných záujmov Európskych spoločenstiev, do  svojej vnútroštátnej trestnoprávnej 
úpravy opatrenia rovnocenné s opatreniami smerujúcimi k ochrane vlastných fi nančných 
záujmov. Ide o jedno z mála ustanovení komunitárneho práva, ktoré obsahovalo prvky 
trestného práva.5 

Ochrana fi nančných záujmov Európskej únie na  úrovni I. piliera Európskej únie, je 
správnoprávnej povahy. Trestnoprávna ochrana sa poskytuje (realizuje), v rámci III. piliera, 
na  základe Dohovoru Európskej únie, z  26. júla 1995, o  ochrane fi nančných záujmov 
Európskych spoločenstiev. Ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá bola na území Slovenskej 
republiky ratifi kovaná a vyhlásená pod č. 703/204 Z. z. spoločne s oznámením Slovenskej 
republiky k dodatkovým Protokolom tohto Dohovoru, ktoré boli publikované v Zbierke 
zákonov pod č. 704/2004 Z. z. a 705/2004 Z. z.

Zo znenia čl. I  ods. 1 písm. a) Dohovoru vyplýva, že na  účely Dohovoru je podvodom 
dotýkajúcim sa fi nančných záujmov Európskych spoločenstiev (Európskej únie), v súvislosti 
s výdavkami každý úmyselný trestný čin alebo opomenutie súvisiace s:

• používaním alebo predkladaním nepravých, nesprávnych alebo neúplných 
výkazov alebo dokumentov, ktoré majú za následok odcudzenie alebo protiprávne 
zadržanie fi nančných prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo 
z rozpočtov spravovaných Európskou úniou alebo v jej mene;6 

• nezverejnením informácií, v rozpore s konkrétnou povinnosťou, ktoré má rovnaký 
účinok;

• nesprávnym použitím týchto fi nančných prostriedkov na  iné účely ako sú tie, 
na ktoré boli pôvodne vyčlenené.

Zo znenia Dohovoru, ktorý má povahu medzinárodnej zmluvy, nielen svojou formou, 
ale aj preto, že ide o predpis vydaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, je 
zrejmé, aké konania mala na mysli chrániť pôvodná dohoda štátov Európskej únie – nejde 
v žiadnom prípade o spreneveru v zmysle trestného činu, ako ho pozná naše trestné právo, 
ale o akékoľvek podvodné konanie, ktoré má za následok odcudzenie alebo protiprávne 

4 ZÁHORA, J. Aktuálne problémy vyšetrovania trestného činu poškodzovania finančných záujmov EÚ. In: 
Nové jevy v hospodářské kriminalitě – juristický, kriminalistický a kriminologický pohled (Sborník příspěvků 
z konference). Acta Universitas Brunensis, s. 281.

5 FENYK, J. a J. SVÁK. Europeizace trestního práva. Bratislava: Eurokódex, 2008, s. 26.
6 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn: 5Tost 12/2009.
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zadržanie fi nančných prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo 
z rozpočtov spravovaných Európskou úniou alebo v jej mene.

Slovenská republika, záväzky, ktoré pre ňu vyplynuli tak zo Zmluvy o založení únie, ako 
aj obsahu Dohovoru o  ochrane fi nančných záujmov Európskej únie, implementovala 
do  nášho právneho poriadku, konkrétne do  obsahu trestnoprávnych kódexov, už 
zákonom č. 421/2000 Z. z., ktorým sa mení a  dopĺňal Trestný zákon č. 140/1961 Zb., 
a ktorým boli vytvorené skutkové podstaty trestných činov poškodzovania fi nančných 
záujmov Európskych spoločenstiev (§ 126; § 126a; § 126b) a tieto boli nasledovne prevzaté 
aj do Trestného zákona, v znení zákona č. 300/2006 Z. z.

Trestného činu poškodzovania fi nančných záujmov Európskej únie podľa ust. § 261 
Trestného zákona (zákon č. 300/2006 Z. z.) sa dopustí ten, kto použije alebo predloží 
falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad alebo neposkytne povinné 
údaje alebo použije prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, z  rozpočtu 
spravovaného Európskou úniou alebo v zastúpení Európskej únie, na  iný účel, ako boli 
pôvodne určené, a  tým umožní spôsobenie sprenevery alebo protiprávne zadržanie 
prostriedkov z uvedeného rozpočtu.

V prípade nejasností alebo neúplnosti predmetnej skutkovej podstaty, je nevyhnutné, 
v súlade so znením ust. § 7 ods. 1 Tr. zák., podľa ktorého trestnosť činu sa posudzuje podľa 
tohto zákona aj vtedy, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifi kovaná 
a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ktorou je Slovenská republika viazaná. 
So znenia ust. § 7 ods. 1 Tr. zák. teda vyplýva, že predmetné zákonné ustanovenie je 
premietnutím ústavného princípu prednosti niektorých medzinárodných zmlúv, pred 
vnútroštátnymi zákonmi (porov. čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky).7 

Napriek uvedenému výkladovému pravidlu, obsiahnutom v  ust. § 7 ods. 1 Tr. zák., 
v  aplikačnej praxi sa nedarí uspokojivo vyriešiť viaceré aplikačné a  interpretačné 
problémy súvisiace s prílišnou štruktúrovanosťou a terminologickou nejednoznačnosťou 
jednotlivých pojmových znakov predovšetkým objektívnej stránky predmetnej skutkovej 
podstaty trestného činu poškodzovania fi nančných záujmov Európskej únie. Nazdávam sa, 
že práve existujúca nekonzistentnosť, týkajúca sa defi ničného vymedzenia rozhodujúcich 
kvalifi kačných znakov trestného činu poškodzovania fi nančných záujmov Európskej únie, 
obsiahnutá v Dohovore o ochrane fi nančných záujmov, ako aj v predmetnej skutkovej 
podstate trestného činu poškodzovania fi nančných záujmov Európskej únie, zakladá stav 
právnej neistoty a potenciálne aj riziko rozširovania podmienok trestnej zodpovednosti, 
a teda vo svojich dôsledkoch aj porušenie ústavného princípu nullum crimen sine lege nulla 
poena sine lege.

 

7 SAMAŠ, O., H. STIFFEL a P. TOMAN. Trestný zákon (stručný komentár). Bratislava: IURA EDITION, 2006, s. 25.
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1  Orgány vyšetrujúce poškodzovanie

fi nančných záujmov Európskej únie

Hlavnou inštitúciou na boj proti podvodom poškodzujúcim fi nančné záujmy Európskej únie 
je OLAF (fr. Offi  ce européean de lutte antifrande; angl. European Anti-Frand Offi  ce). Právomoci 
viesť vyšetrovanie v oblasti poškodzovania fi nančných záujmov Európskej únie, boli zverené 
predovšetkým Európskej komisii.8 Európska komisia však vytvorila svoju samostatnú súčasť, 
ktorú tieto právomoci deliminovala. Predmetnou súčasťou je práve OLAF. Európska komisia 
zriadila OLAF, za účelom zvýšenia účinnosti bojov proti podvodu s fi nančnými prostriedkami 
Európskej únie, svojim rozhodnutím č. 1999/352/ES z 28. apríla 1999. OLAF je nezávislý úrad 
zodpovedný za vykonávanie vyšetrovania podvodov korupcie a iných nezákonných činností 
vrátane zneužitia úradne moci v rámci európskych inštitútov.

Hlavným cieľom OLAFu je ochrana fi nančných záujmov Európskej únie, a teda ochrana 
všetkých európskych daňových poplatníkov, ktorí fi nancujú rozpočet Európskej únie.

Ochrana finančných záujmov sa stala jednou z priorít aj pre Slovenskú republiku po jej 
vstupe do Európskej únie. V zmysle Dohody o spolupráci, uzatvorenej medzi sekciou 
kontroly a bola proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky, útvarom pôsobiacim ako 
koordinačná služba pre bol proti podvodom (AFCOB) na ochranu finančných záujmov 
Európskej únii pre boj proti korupcii a  Európskym úradom pre boj proti podvodom 
(OLAF), ako aj a v zmysle čl. 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej 
únie (EUROATOM) č. 883/2013, z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných 
OLAFom, je odbor Centrály kontaktný úkon pre OLAF (OCKÚ OLAF)), sekcie kontroly 
a  prevencie korupcie, prvým miestom kontaktu pre OLAF v  Slovenskej republike. 
Jeho úlohou je koordinácia činností zameraných na ochranu finančných záujmov EÚ, 
na národnej úrovni.

V boji proti poškodzovaniu fi nančných záujmov EÚ plní OLAF dve základné úlohy:
1.  je zodpovedný za vykonávanie vnútorných vyšetrovaní, v rámci inštitúcie a iných 

orgánov EÚ. Tieto orgány a  inštitúcie majú povinnosť plne spolupracovať pri 
vyšetrovaní OLAFu a OLAFu oznámiť akékoľvek informácie týkajúce sa podozrenia 
z podvodu a nezrovnalostí,

2.  má povinnosť pomáhať jednotlivým členským štátom pri vyšetrovaní podvodov 
a  nezrovnalostí, pokiaľ ide o  vyšetrovanie a  zber spravodajských informácii 
a pomáha udržiavať kontakt medzi rôznymi národnými agentúrami.9

V tejto súvislosti sa žiada osobitne pripomenúť, že OLAF vykonáva len administratívne 
vyšetrenie, nie však trestné, nakoľko nedisponuje procesnými oprávneniami na  vyhľa-
dávanie a obstarávanie dôkazov. 

8 Nariadenie Rady (ES, EUROATOM) č. 2988/95, z  18. decembra 1995 o  ochrane finančných záujmov 
Európskych spoločenstiev; Nariadenie Rady (ES, EUROATOM) č. 2185/96, z 11. novembra 1996 o kontrolách 
a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov ES pred spreneverou 
a inými podvodmi.

9 Porov.: QUIRKE, B. OLAF´s Role in the Fight Against Fraud in the European Union: Do Too Many Cooks Spoil 
the Broth? In: Crine, Law and Social Change, vol. 53 (2010), No. 1, s. 98.
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 2  Vymedzenie podstaty obligačnej nekonzistentnosti

Cieľom tohto príspevku je poukázať na  niektoré interpretačné a  aplikačné problémy 
súvisiace s nekonzistentnosťou obligačných podmienok – povinností, na ktoré sa konečný 
príjemca zaviazal podľa uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní NFP. Leitmotívom, nakladania 
s fi nančnými prostriedkami Európskej únie, nie však jediným ani výlučným, je dodržiavanie 
zásady riadneho fi nančného hospodárenia, ktorá sa premieta do celého radu rozhodnutí 
Rady Európy, osobitne do rozhodnutia Rady o rozpočtových pravidlách, na ktoré ideovo 
nadväzujú jednotlivé vykonávacie Rozhodnutia Rady.

Rada Európy, v tejto súvislosti, vo svojom nariadení č. 1605/2002 O rozpočtových pravidlách, 
konkrétne v  čl. 27 ods. 1 ustanovuje, že „rozpočtové prostriedky sa používajú v  súlade 
so zásadou riadneho finančného hospodárenia, t.j. v  súlade so zásadami hospodárnosti 
účelovosti a efektívnosti“. 

Podľa čl. 27 ods. 2 cit. ustanovenia, zásada hospodárnosti vyžaduje, aby zdroje, ktoré 
používa na výkon svojich činností, boli dané k dispozícii za najlepšiu cenu. Čl. 48 ods. 2 
cit. nariadenia o  rozpočtových prostriedkoch, zaväzuje členské štáty spolupracovať 
s komisiou takým spôsobom, aby sa rozpočtové prostriedky využívali v súlade so zásadou 
riadneho fi nančného hospodárenia.

V  tejto súvislosti nariadenia č. 2342/2002, stanovuje podrobné pravidlá na  vykonanie 
predmetného nariadenia o rozpočtových pravidlách. Podľa čl. 71 nariadenia č. 1698/2005, 
„pravidlá na oprávnenosť výdavkov na vnútroštátnej úrovni sa stanovia tak, aby zohľadňovali 
všetky legislatívne, regulačné a administratívne ustanovenia a zároveň zahŕňali akékoľvek 
ďalšie opatrenia potrebné na zabezpečenie účinnej ochrany finančných záujmov Európskej 
únie“. Členský štát Európskej únie je povinný kontrolovať dodržiavanie zásad riadneho 
fi nančného hospodárenia, podľa čl. 9, nariadenia č. 1290/2005.

V koncentrovanej forme možno konštatovať, že porušenie zásady riadneho fi nančného 
hospodárenia zakladá obstaranie tovarov a služieb, za ceny, ktoré sú podstatne vyššie ako 
trhové ceny, čo vo svojich dôsledkoch predstavuje nezrovnalosť, ktorá má priamy vplyv 
na fi nančné záujmy Európskej únie.

Jednotlivé členské štáty Európskej únie, implementujú záväzky, ktoré pre ne vyplývajú 
z  medzinárodných dokumentov, tým spôsobom, že tieto explicitne zakomponujú 
do obsahu príručky pre žiadateľa o poskytnutie NFP, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu ku 
konkrétnej Zmluve o poskytovaní NFP, pričom predmetná príručka, okrem iného obsahuje 
podrobnú metodiku posudzovania a  výberu cenových ponúk, pre dodávku tovarov 
a služieb, konečnému príjemcovi, teda metodiku zisťovania trhovej ceny dodávky.

Trhová cena jednotlivých dodávok sa zisťuje na základe výberu realizovaného konečným 
prijímateľom, z  najmenej troch ponúk prezentovaných záujemcami, pričom kritérium 
efektivity vynakladania verejných zdrojov, je naplnené výberom záujemcu – dodávateľa, 
ktorý ponúkol najnižšiu cenu, za dodávky tovarov a služieb. Tá istá metodika zaväzuje 
konečného prijímateľa, uzatvoriť s  víťazom výberového konania, Zmluvu na  dodávku 
tovarov a služieb, za vysúťažených podmienok.
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Podstata avizovaného problému vyvstáva v situácii, keď vyšetrovacie orgány OLAFu, či 
konkrétne orgány poskytovateľa, v rámci výkonu kontrolnej činnosti zistia, že v priebehu 
realizácie dodávok a služieb konečnému prijímateľovi, existoval na trhu ďalší hospodársky 
subjekt, ktorý sa síce nezúčastnil výberového konania na  dodávku tovarov a  služieb 
zrealizovaného konečným prijímateľom, avšak dodáva identické tovary a  služby iným 
subjektom za nižšie ceny, ako sú ceny, za ktoré dodával tovar a služby, víťaz výberového 
konania, s ktorým má konečný prijímateľ uzatvorenú obchodnú zmluvu.

Obdobný aplikačný problém vyvstáva aj v  situácii, keď kontrolné orgány zistia, že 
subdodávatelia hlavného dodávateľa, dodávajú hlavnému dodávateľovi, jednotlivé 
parciálne plnenia, za nižšiu cenu, ako je cena, za ktorú tieto tovary a služby, tento dodáva 
konečnému prijímateľovi. Kontrolné a  vyšetrovacie orgány na  základe uvedeného, 
skutkovo a právne uzatvárajú, že konečný prijímateľ nenakladal s poskytnutými fi nančnými 
prostriedkami hospodárne, účelne a efektívne, nakoľko mal objektívnu možnosť obstarať 
dodávané tovary a služby, za trhovo nižšie ceny, čím porušil obligačné povinnosti, na ktoré 
sa podľa uzatvorenej zmluvy o poskytovaní NFP, zaviazal a zároveň aj príslušné všeobecne 
záväzné predpisy.

Avizovaná obligačná nekonzistentnosť, sa týka nekonzistentnosti medzi všeobecnými 
obligačnými povinnosťami prijímateľa, nakladať s poskytnutými fi nančnými prostriedkami 
efektívne a  obligačnou povinnosťou prijímateľa, ktorá sa týka spôsobu, akým má 
prijímateľ, deklarovanú efektivitu dosiahnuť, teda spôsobu výberu dodávateľa, inými 
slovami povedané, metodiky výberu dodávateľa. Popísaná obligačná nekonzistentnosť 
povinností konečného prijímateľa, zakladá pre prijímateľa tak potenciálnu, ako aj reálnu 
hrozbu, vyvodzovania trestnoprávnych konzekvencií, pre dôvodné podozrenie zo 
spáchania trestného činu poškodzovania fi nančných záujmov Európskej únie, podľa ust. 
§ 261 ods. 1 Tr. zákona, kde po objektívnej stránke sa prijímateľovi, kladie za vinu, že použil 
prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, na iný účel, ako boli pôvodne určené 
a  tým umožnil spôsobenie sprenevery alebo protiprávneho zadržiavania prostriedkov 
z uvedeného rozpočtu.

Sme toho názoru, že aplikačná prax, t.j. orgány činné v trestnom konaní a všeobecné súdy 
interpretujú a aplikujú, pojmový znak objektívnej stránky, predmetného trestného činu, 
týkajúci sa účelu použitia poskytnutých fi nančných prostriedkov z  rozpočtu Európskej 
únie, účelovo, tendenčne a teda nesprávne, keď dôvodia, že efektivita a hospodárnosť 
v  nakladaní s  poskytnutými fi nančnými prostriedkami Európskej únie, je absolútnou 
kategóriou, ktorú je poskytovateľ povinný zabezpečiť (naplniť), bez ohľadu na  jeho 
obligačné povinnosti, týkajúce sa uplatňovania metodiky zisťovania trhovej ceny dodávok, 
na ktoré sa podľa uzatvorenej Zmluvy i poskytovaní NFP, zavial.

Sme toho názoru, že poskytovanie a nakladanie s fi nančnými prostriedkami z rozpočtu 
Európskej únie, sa riadi prísnymi formálnymi pravidlami, ktoré v koncentrovanej podstate 
sú vtelené do obsahu konkrétnej Zmluvy o poskytovaní NFP. Sme toho názoru, že nemožno 
vidieť, v  postupe prijímateľa, pri napĺňaní deklarovaného princípu efektivity tým, že 
tento postupuje striktne v súlade s metodickým usmernením výberu cenových ponúk 
na dodávku tovarov a služieb, porušenie vlastného princípu efektivity, na zabezpečenie 
ktorého slúži predmetné metodické usmernenie.
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Konečnému prijímateľovi neprislúcha v  priebehu realizácie dodávok na  základe 
uzatvorenej Zmluvy o  NFP osobitne zisťovať cenové relácie dodávok realizovaných 
inými dodávateľmi, v  iných obchodných prípadoch, ani v  prípade zistenia, že v  iných 
obchodných prípadoch sú realizované dodávky za  nižšie ceny, revidovať uzatvorenú 
obchodnú zmluvu so svojim dodávateľom, nakoľko v záväzkových vzťahoch platí stará 
dobrá zásada pacta sunt servanda. Navyše sme toho názoru, že akýkoľvek iný výklad 
predmetného pojmového znaku, by zakladal porušenie základného princípu právneho 
štátu, normatívne deklarovaného v ust. čl. I Ústavy SR, princípu právnej istoty.

V konečnom dôsledku sme toho názoru, že akýkoľvek iný výklad predmetného pojmového 
znaku, by zakladal rozširovanie podmienok trestnoprávnej zodpovednosti, a teda poru-
šenie princípu nullum crimen sine lege nulla poena sine lege.
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