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Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 29. januára 2019, sp. zn.
1Obdo/34/2018

 V odôvodnení rozsudku súd prvej inštancie posúdil zánik záložného práva zriadeného v daňovom konaní
podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov analogicky podľa ustanovení o zániku
exekučného záložného práva.
Proti rozsudku odvolacieho súdu podal žalovaný (ďalej aj „dovolateľ“) v zákonnej lehote dovolanie.
Dovolanie odôvodnil tým, že napadnutý rozsudok spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci,
pričom rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, ktorá ešte nebola v
rozhodovacej praxi dovolacieho súdu vyriešená.  Za majúcu zásadný právny význam považoval otázku,
či daňové záložné právo, zriadené v procese základného daňového konania na zabezpečenie pohľadávky
správcu dane, v čase pred vyhlásením konkurzu má vecno-právny alebo procesno-právny charakter, či v
dôsledku účinkov začatia konkurzného konania zostáva pohľadávka správcu dane týmto záložným
právom zabezpečená a v dôsledku tohto zabezpečenia poskytuje správcovi dane právo na oddelené
uspokojenie a ďalej či je rozdiel v charaktere záložného práva (vecno-právnom alebo procesno-
právnom), pokiaľ dôjde k zriadeniu daňového záložného práva v procese daňovej kontroly resp.
daňového konania) alebo až v procese daňového exekučného konania.
Právna veta:
Dovolací súd zdôrazňuje, že síce Daňový poriadok má povahu procesného predpisu, no daňové záložné
právo má bezpochyby svoj základ v hmotnom práve, teda v Občianskom zákonníku, pričom súd
poukazuje najmä na ustanovenie § 71 zákona č. 511/1992 Zb., ktoré upravuje komplexne záložné právo
na účely zabezpečenia daňového nedoplatku a v jeho odseku 10 odkazuje na aplikáciu hmotnoprávnych
noriem Občianskeho zákonníka, a to § 151a až § 151md OZ a tiež osobitných predpisov upravujúcich
záložné právo. So zreteľom na uvedené je dovolací súd toho názoru, že v danom prípade záložné právo,
ktoré vzniklo na základe rozhodnutia podľa § 71 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. v znení účinnom do 31.
augusta 2007, je zabezpečovacím právom podľa § 8 zákona č. 7/2005 Z. z. Pokiaľ odvolací súd v
odôvodnení rozsudku upriamuje pozornosť na rozhodnutia NS SR sp. zn. 5Obdo/22/2012 zo dňa 24.
októbra 2013 a sp. zn. 1Obo 61/2010 zo dňa 6. októbra 2010, dovolací súd konštatuje, že uvedené
rozhodnutia sa týkajú exekučného záložného práva. Podľa § 71a zákona č. 511/1992 Zb. (§ 81 ods. 8
zákona č. 563/2009 Z. z. Daňového poriadku) ak sú pohľadávky zabezpečené záložným právom
uspokojované v konkurznom konaní alebo v reštrukturalizačnom konaní, na toto konanie sa vzťahuje
osobitný predpis, a to zákon č. 7/2005 Z. z. Správca dane ako veriteľ má právo na oddelené uspokojenie
v konkurze a má sa na neho prihliadať ako na zabezpečeného veriteľa. So zreteľom na uvedené sa
dovolací súd stotožnil s názorom dovolateľa, že odvolací súd vec nesprávne právne posúdil, keď daňové
záložné právo, zriadené v základnom daňovom konaní ako výsledok činnosti správcu dane pri
zabezpečení daňového nedoplatku v rámci výkonu daňovej kontroly, stotožnil s exekučným záložným
právom.
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Zriadené exekučné záložné právo na majetok patriaci do konkurzu
Ustálená prax

Súvisiace rozhodnutia NS SR

3Cdo/29/2017 (Ostatné)
7Sžk/14/2016 (Opravné prostriedky proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov)

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

511/1992 Zb. Zákon o správe daní a poplatkov
7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
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