
1.1. Vymedzenie pôsobnosti ZoEG 

 

Vecná pôsobnosť ZoEG je vymedzená na výkon verejnej moci a personálna pôsobnosť na 

orgány verejnej moci. To, či organizácia je orgánom verejnej moci (ďalej len „OVM“) vyplýva 

v prvom rade z toho, či vykonáva verejnú moc. Ústavný súd SR sa k otázke definovania 

subjektu ako OVM vyjadril napríklad nasledovne: 

"Za orgány verejnej moci treba považovať jednak orgány štátnej moci a jednak orgány verejnej 

správy. 

Orgánmi štátnej moci sú Národná rada Slovenskej republiky (ako orgán zákonodarnej moci), 

prezident Slovenskej republiky a vláda Slovenskej republiky (ako orgány výkonnej moci), 

ústavný súd, všeobecné súdy a Súdna rada Slovenskej republiky (ako orgány súdnej moci).  

Orgánmi verejnej správy sú jednak orgány všeobecnej a špecializovanej štátnej správy 

(ústredné, resp. s celoštátnou pôsobnosťou a regionálne), ďalej vyššie územné celky a obce ako 

orgány územnej a obecnej samosprávy a napokon aj iné subjekty, ktoré vykonávajú niektoré 

právomoci verejnej správy.  

... 

Z hľadiska skúmanej problematiky je pre orgány verejnej moci príznačné najmä to, že náplňou 

ich činnosti je realizácia práv a povinností verejnej moci. Ďalej je dôležité, že pri tejto činnosti 

hospodária s verejnými financiami alebo nakladajú s majetkom štátu, alebo majetkom obcí. 

Napokon je príznačné, že orgány verejnej moci sú spravidla kreované zákonmi, resp. na základe 

zákonov, ktoré patria do oblasti verejného práva. Skôr len výnimočne sú tieto orgány kreované 

podľa súkromného práva." (I. ÚS 236/06) 

Pojem verejná moc síce nemá legálnu definíciu, no možno vychádzať z uznesenia Ústavného 

súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zo dňa 9. júna 1992 sp. zn. I. ÚS 191/92, 

podľa ktorého verejnou mocou je taká moc, ktorá autoritatívne rozhoduje o právach a 

povinnostiach subjektov, či už priamo, alebo sprostredkovane. Subjekt, o ktorého právach alebo 

povinnostiach rozhoduje orgán verejnej moci, nie je v rovnoprávnom postavení s týmto 

orgánom a obsah rozhodnutia tohto orgánu nezávisí od vôle subjektu.  

V kontexte ZoEG je teda podstatné identifikovať, či organizácia vykonáva verejnú moc. ZoEG 

definuje výkon verejnej moci ako konanie o právach, právom chránených záujmoch 

a povinnostiach osôb. Použitie ustanovení ZoEG je teda obmedzené na tie prípady, kedy sa 

rozhoduje o, zjednodušene, konkrétnych právach a povinnostiach fyzických osôb alebo 

právnických osôb. Inými slovami, je obmedzené na konania, ktorých výsledkom je rozhodnutie 

ako individuálny právny akt a nevzťahuje sa na akýkoľvek výkon právomocí orgánov verejnej 

moci podľa osobitných zákonov.  

V skratke, podľa ZoEG sa postupuje vždy, ak ide o výkon verejnej moci a postupujú podľa 

neho orgány verejnej moci. 

Pokiaľ ide o typy konaní, ZoEG sa podľa § 2 ods. 2 nevzťahuje napríklad na výkon verejnej 

moci a tiež komunikáciu medzi OVM navzájom, ak jej obsahom sú utajované skutočnosti alebo 

citlivé informácie, výkon verejnej moci Národnou bankou Slovenska, doručovanie zverejnením 

v úradnej evidencii (napr. v Obchodnom vestníku), či na sprístupňovanie informácií podľa 

infozákona (na rozhodnutie o nesprístupnení už áno).  

Okrem toho sa podľa § 17 ods. 1 ZoEG nevzťahuje na konania a úkony, o ktorých osobitné 

zákony výslovne ustanovujú, že sa vykonávajú listinne, ktoré sa vykonávajú ústne alebo 

predložením konkrétnej veci, alebo na úkony, akými sú ústne pojednávanie, či miestne 

zisťovanie, alebo iné úkony, vykonávané mimo budovy orgánu verejnej moci. 



Základnou povinnosťou, ktorú § 17 ods. 1 ZoEG ustanovuje, je povinnosť vykonávať verejnú 

moc elektronicky, pričom OVM má povinnosť komunikovať elektronicky 

a "občan/podnikateľ" sa môže rozhodnúť, či bude smerom k OVM komunikovať elektronicky 

alebo nie. Tiež platí, že ak osobitný predpis výslovne ustanovuje povinnú elektronickú 

komunikáciu, musí táto prebiehať elektronicky a "občan/podnikateľ" nemá možnosť si zvoliť 

listinnú podobu. Zjednodušene to znamená, že OVM je povinný prijímať elektronické podania 

a vydávať elektronické úradné dokumenty. Z hľadiska spôsobu komunikácie je podstatným aj 

fakt, že ak sa komunikuje medzi orgánom a účastníkmi konania (teda v zásade medzi 

"občanom/podnikateľom" a verejnou mocou) tak sa na doručovanie správ používajú 

elektronické schránky. 
 


