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1.

NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRIDANEJ HODNOTY
Dňa 1. januára 2010 nadobudol účinnosť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov. Novela transponuje do slovenského právneho poriadku niekoľko smerníc Rady Európskej únie a súčasne upravuje a zjednodušuje daňové pravidlá týkajúce sa cezhraničných dodávok služieb, vrátenia dane z pridanej hodnoty
zahraničným zdaniteľným osobám a upravuje opatrenia pre boj proti daňovým podvodom.

2.

NOVELA ZÁKONA O MEDIÁCII
S účinnosťou odo dňa 1. júla 2010 bola Národnou radou SR schválená novela zákona o mediácii. Účelom prijatia novely bola
transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES zo dňa 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych
a obchodných veciach. Novela rozširuje konanie aj na cezhraničné konania, upravuje povinnosť mlčanlivosti, mení ustanovenia
týkajúce sa začiatku a konca mediácie a zavádza povinnosť ďalšieho vzdelávania mediátorov.

3.

ZÁKON O PREUKAZOVANÍ PÔVODU MAJETKU
Dňa 26. marca 2010 bol v Zbierke zákonov vyhlásený zákon o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý nadobudne účinnosť dňa
1. januára 2011. Tento právny predpis vytvorí právny rámec účinného postupu proti osobám neschopným hodnoverne preukázať
pôvod a spôsob nadobudnutia svojho majetku. Upraví postup finančnej polície, prokuratúry a súdov v konaní, ktorého účelom
bude zistiť a odňať majetok, ktorý bol nadobudnutý nelegálnym spôsobom.

4.

ZÁKON O PODPORE CESTOVNÉHO RUCHU
Dňa 1. januára 2011 nadobudne účinnosť zákon o podpore cestovného ruchu. Nový zákon upraví práva a povinnosti právnických
a fyzických osôb v oblasti cestovného ruchu, ako aj zriaďovanie, činnosť a financovanie krajských a oblastných organizácií
cestovného ruchu. Nadobudnutím účinnosti zákona budú vytvorené zákonné podmienky na zainteresovaní právnických a fyzických
osôb na rozvoji cestovného ruchu a vytvorí sa systém na podporu rozvoja cestovného ruchu. Ide o prvú systémovú úpravu pre
oblasť podpory cestovného ruchu.

5.

ZÁKON O EURÓPSKOM ZATÝKACOM ROZKAZE
Dňa 9. marca 2010 bol schválený zákon o európskom zatýkacom rozkaze, ktorý nahrádza a súčasne ruší v súčasnej dobe platný
zákon Národnej rady SR č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov. Zákon vytvára novú
systematiku, spresňuje vymedzenia základných inštitútov a postupov a zavádza inštitúty predbežnej a vydávacej väzby.

6.

PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA TRESTNÉHO ZÁKONA A TRESTNÉHO PORIADKU
Do druhého čítania v NR SR bol dňa 9. marca 2010 doručený návrh na vydanie zákona, prijatím ktorého by sa doplnili znenia
Trestného zákona, Trestného poriadku, zákona o konkurze a reštrukturalizácii, zákona o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok
a zákona o registri trestov. Účelom návrhu zákona je zaviesť trestnú zodpovednosť právnických osôb a v súvislosti s tým i nové
druhy ochranných opatrení, a to zhabanie peňažnej čiastky a zhabanie majetku. V návrhu novely zákonov sa navrhuje účinnosť
odo dňa 1. septembra 2010.

NOVELA ZÁKONA O DANI

Z PRIDANEJ HODNOTY
Dňa 1. januára 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 471/2009 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj „novela zákona“). Zámerom prijatia novely zákona bolo prebrať do slovenského
právneho poriadku smernicu Rady
2008/8/ES zo dňa 12. februára 2008,
ktorou sa mení a dopĺňa smernica
2006/112/ES, smernicu Rady 2008/9/ES
zo dňa 12. februára 2008, ktorou sa
ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112//ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené
v členskom štáte vrátenia dane, ale
ktoré sú usadené v inom členskom štáte, smernicu Rady 2008/117/ES zo dňa
16. decembra 2008, ktorou sa mení
a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty s cieľom bojovať proti daňovým podvodom spojeným s transakciami v rámci
Spoločenstva.
Cieľom uvedených smerníc, respektíve
ich transpozíciou do slovenského právneho poriadku, je upraviť a zjednodušiť
daňové pravidlá týkajúce sa cezhraničných dodávok služieb, vrátenia dane
z pridanej hodnoty zahraničným zdaniteľným osobám a tiež upraviť opatrenia pre boj proti daňovým podvodom.
Novela v čl. I ods. 1 nahrádza v § 4 ods. 6
zákona v druhej vete slová „obchodná
spoločnosť alebo družstvo“ slovami
„zdaniteľná osoba“. Uvedenou zmenou
sa rozšírila aplikácia zákona aj na iné
osoby, napr. príspevkové organizácie.
Novelou sa ďalej v zákone vypustilo
ustanovenie § 5 ods. 1 písm. a, čím sa
zo zákona odstránila možnosť uplatniť
refundáciu zahraničnému podnikateľovi, ktorý spĺňa podmienky § 46 zákona,
napr. dodáva len prepravné služby ako
prepravu tovaru na ostrovy a z ostrovov
Azory a Madeira, dopravu osôb na území tuzemska, dopravu batožiny, motorového vozidla a i. Po účinnosti tejto
novely sa musí takáto osoba registrovať
ako platiteľ dane podľa § 5 zákona a od1

počítanie dane môže uplatňovať prostredníctvom daňového priznania.
Doplneným ustanovením § 7a sa rozširuje okruh osôb, ktoré sú povinné požiadať o pridelenie identifikačného
čísla pre daň aj na (1) zdaniteľné osoby, ktoré sú príjemcom služieb od poskytovateľa z iného členského štátu,
(2) zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú
služby do iného členského štátu zdaniteľným osobám. Tieto osoby sú povinné požiadať o pridelenie identifikačného čísla ešte pred prijatím, resp.
dodaním služby. Uvedené ustanovenie
bolo do zákona doplnené z dôvodu zmeny konceptu zdanenia, čo podrobne
rozoberieme neskôr v tomto článku.
V ustanovení § 9 ods. 4 sa slová „na základe komisionárskej zmluvy“ nahrádzajú slovami „vo svojom mene pre
inú osobu“. Uvedeným ustanovením sa
rozširuje možnosť obstarávať službu aj
na iné možnosti ako len na základe komisionárskej zmluvy, napr. obstaranie
na základe zákona, ako je to napr. pri
stravovaní.

Rozšírenie
okruhu osôb

MIESTO ZDAŇOVANIA SLUŽIEB
Novelou sa zmenil pôvodný koncept
zdanenia služieb v mieste sídla odberateľa pri cezhranične poskytovaných
službách. Ustanovenie § 15 zákona upravuje dve všeobecné (základné) pravidlá na určenie miesta dodania služby.
Miestom dodania služby (1) zdaniteľnej
osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto, kde má predmetná osoba sídlo alebo miesto podnikania, ak je služba dodaná prevádzkarni
zdaniteľnej osoby, miestom dodania je
miesto, kde sa nachádza prevádzkareň, prípadne ak nemá sídlo, miesto
podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jej bydlisko
alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava,
ak sú poskytovateľ a príjemca služby
usadení v rozdielnych členských štátoch,
uplatní sa mechanizmus prenesenia
daňovej povinnosti na príjemcu služby
(§ 69 zákona), (2) inej ako zdaniteľnej
osobe je miesto, kde má dodávateľ

Pravidlá určenia
miesta dodania služby

služby sídlo alebo miesto podnikania,
a ak je služba dodaná z prevádzkarne,
miesto, kde má dodávateľ služby prevádzkareň, ak dodávateľ služby nemá
sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je
jeho bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Novela ustanovila aj
výnimky z uvedených základných pravidiel, a to v § 16, napr. miesto dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť, krátkodobý nájom dopravných
prostriedkov a pod. Ak sa na konkrétny
skutkový stav nevzťahuje výnimka
podľa § 16 zákona, uplatní sa pri určení miesta dodania služby jedno z dvoch
všeobecných pravidiel podľa ustanovenia § 15 zákona.

VZNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI
PRI DODANÍ SLUŽBY
Do účinnosti tejto novely sa za deň
vzniku daňovej povinnosti považoval
deň dodania služby. Ak bola služba dodaná zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu a osobou povinnou platiť daň v tuzemsku bol
príjemca služby podľa § 69 ods. 2 až 4,
daňová povinnosť vznikla dňom vyhotovenia faktúry, prípadne posledným
dňom tretieho kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, ak
nebola faktúra vyhotovená do konca
tretieho mesiaca. Novelou bola vypustená možnosť vzniku daňovej povinnosti dňom vyhotovenia faktúry a bol
ustanovený len vznik daňovej povinnosti podľa základného pravidla, t.j.
daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby. V § 19 ods. 3 a 6 zákona sa
upravuje deň dodania služby v osobitných prípadoch (čiastkovo alebo opakovane dodávané služby v tuzemsku,
čiastkovo alebo opakovane dodávané
cezhraničné služby, napr. platiteľ dane
požaduje za každé obdobie opakovane
poskytovaného nájmu nehnuteľnosti
popri nájomnom osobitne úhradu za
presne dodané množstvo elektriny, plynu a pod.).
Ustanovenie § 41 zákona bolo doplnené tak, že colný orgán vyrubí daň
pri colnom režime dočasného použitia
len v prípade, ak ide o dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla.
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V § 38 ods. 1 sa špecifikuje skutočnosť,
že byty a nebytové priestory sa na účely oslobodenia od dane považujú za
časť stavby. V § 49 ods. 5 sa dopĺňa
možnosť daňovníka uplatniť daňové
výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky vo forme paušálnych výdavkov. Odpočítanie dane sa rozširuje
v § 49 ods. 8 okrem kúpy aj na nájom
osobných automobilov, ktoré sú určené
na ďalší nájom, ak táto činnosť je obchodnou činnosťou platiteľa dane.
Novela zaviedla v § 22 ods. 8 zákona
ako základ dane trhovú hodnotu na
voľnom trhu, ak pri dodaní tovaru alebo dodaní služby osobám, ktoré majú
osobitný vzťah k platiteľovi, ktorý dodáva tovar alebo službu, je protihodnota nižšia ako trhová hodnota na voľnom trhu a príjemca plnenia nie je
platiteľom alebo je platiteľom, ktorý
pri tomto tovare alebo službe nemá
právo na odpočítanie dane v plnom
rozsahu. V uvedenom ustanovení sú
dôležité dva výrazy, a to (1) trhová
hodnota a (2) osoby, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi. Výraz trhová
hodnota je špecifikovaný v § 22 ods. 8.
Ide o sumu stanovenú na voľnom trhu
v čase uskutočnenia dodávky a za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže, pričom novela v uvedenom ustanovení uvádza aj spôsob výpočtu tejto
sumy, ak ho nemožno určiť uvedeným
spôsobom. Výraz „osoby, ktoré majú
osobitný vzťah k platiteľovi“, je špecifikovaný v § 22 ods. 9 zákona. Ide
o okruh osôb, ktoré sú v určitom vzťahu k právnickej osobe, napr. osoby,
ktoré sú štatutárnym orgánom platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu,
alebo majú určitý vzťah k fyzickej osobe, napr. osoba blízka podľa § 116 Občianskeho zákonníka.

VRÁTENIE DPH
Novela upravila vrátenie dane z pridanej hodnoty zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte, ale
ktoré sú usadené v inom členskom štáte a osobám, ktoré sú štátnymi príslušníkmi tretích štátov. Tieto úpravy podrobne popíšeme v nasledujúcom texte.
V doplnených § 55a až 55e bol upravený zjednodušený postup vrátenia dane

Trhová hodnota
ako základ dane

Vrátenie DPH
zahraničnej osobe

za pomoci využitia informačných technológií, boli zmenené lehoty, a to lehota na predkladanie žiadostí o vrátenie dane a lehota, v rámci ktorej sa
rozhodnutia o žiadostiach o vrátenie
dane oznamujú podnikateľom, pričom
ide o úpravu vrátenia dane zahraničnej
osobe z iného členského štátu. V § 55a
sú upravené podmienky, za splnenia
ktorých má žiadateľ nárok na vrátenie
dane. Akým spôsobom a kde túto žiadosť zdaniteľná osoba podáva, je ďalej upravené v ustanovení § 55b. Žiadateľ podáva žiadosť o vrátenie dane
v elektronickej forme prostredníctvom
elektronického portálu v členskom štáte,
v ktorom má sídlo, miesto podnikania,
prevádzkareň, bydlisko alebo v ktorom
sa obvykle zdržiava, pričom žiadosť
môže podať najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane. Daňový úrad
Bratislava I je pritom povinný elektronickými prostriedkami oznámiť žiadateľovi dátum prijatia žiadosti. Žiadateľ
je povinný predložiť kópiu faktúry
alebo dovozného dokladu v prípade, ak
je základ dane vo faktúre alebo dovoznom doklade 1 000 eur a viac alebo
vo faktúre o kúpe pohonných látok
250 eur a viac. Novelou bola zvýšená
minimálna čiastka k vráteniu dane na
50 eur. Žiadosť môže byť podaná aj
v prípade vrátenia za obdobie nie kratšie ako tri mesiace, ak čiastka na vrátenie je najmenej 400 eur a za obdobie kratšie ako tri mesiace, ak toto
obdobie predstavuje zvyšok kalendárneho roka a čiastka, o ktorú sa žiada,
je najmenej 50 eur. Rozhodnutie o žiadosti o vrátenie dane je Daňový úrad
Bratislava I povinný oznámiť žiadateľovi do štyroch mesiacov odo dňa prijatia
žiadosti, okrem prípadu, ak Daňový
úrad Bratislava I žiada o ďalšie informácie v zmysle § 55d ods. 2 zákona,
kedy môže rozhodnutie oznámiť najneskôr do ôsmich mesiacov odo dňa
prijatia žiadosti o vrátenie dane. Ak
bola daň vrátená na základe nepravdivých informácií alebo na základe podvodného konania, žiadateľ je povinný
zaplatiť Daňovému úradu Bratislava I
neoprávnene vrátenú daň a pokutu
uloženú podľa § 35 ods. 1 písm. g) zákona č. 511/1992 Zb. Ak Daňový úrad
Bratislava I zamietne žiadosť o vrá3

tenie dane rozhodnutím, je povinný
uviesť odôvodnenie, pričom proti
tomuto rozhodnutiu sa môže žiadateľ
odvolať spôsobom a v lehote podľa
§ 46 zákona č. 511/1992 Zb.
Novelou bol v § 55f a 55g upravený postup tuzemského platiteľa, ktorý žiada
o vrátenie dane v inom členskom štáte. Žiadosť o vrátenie dane adresovanú príslušnému správcovi dane v členskom štáte zašle žiadateľ elektronicky
Daňovému riaditeľstvu Bratislava I,
ktoré ju elektronicky doručí adresátovi. Ak žiadateľ za určené obdobie nebol platiteľom alebo vykonával činnosti, pri ktorých nemôže odpočítať daň,
Daňový úrad Bratislava I takúto žiadosť
neodošle, pričom o neodoslaní informuje elektronickými prostriedkami
platiteľa. Žiadosť o vrátenie dane sa
podáva najneskôr do 30. septembra
kalendárneho roka, ktorý nasleduje po
období, za ktoré sa uplatňuje nárok na
vrátenie dane, pričom na obsah žiadosti o vrátenie dane sa primerane
vzťahuje § 55b ods. 2 až 4 zákona.

Tuzemskí žiadatelia

Ustanovenia § 56 až 58 zákona upravujú postup vrátenia dane v tuzemsku
žiadateľom z tretích štátov, pričom
zmeny vykonané novelou nie sú také
rozsiahle ako zmeny podľa predchádzajúcich ustanovení. V týchto prípadoch nebol zavedený postup prostredníctvom elektronických prostriedkov,
ale zachovaný ostal doterajší „papierový“ proces. Podstatné zmeny nastali
len v prípade nároku na vrátenie dane.
Minimálna suma dane za rok, o vrátenie ktorej je možné požiadať, predstavuje 50 eur. Zmenená bola aj periodicita podania žiadosti o vrátenie dane
zahraničnými osobami, pričom žiadosť
možno podať len raz, po skončení kalendárneho roka.

Žiadatelia
z tretieho štátu

POVINNOSTI PLATITEĽA
Novým znením § 70 ods. 4 zákona sa
ustanovila povinnosť osobám, ktoré majú
pridelené identifikačné číslo pre daň
z pridanej hodnoty podľa § 7 alebo 7a,
viesť záznamy o nadobudnutých tovaroch z iných členských štátov a o dodaných a prijatých službách. Ustanovením § 80 zákona sa mení obsah a periodicita podávania súhrnného výkazu.

V súhrnných výkazoch sa budú uvádzať
aj údaje o poskytnutí služieb, pri ktorých je platiteľom dane príjemca v inom
členskom štáte. Platiteľ môže podať súhrnný výkaz aj za kalendárny štvrťrok,
ak hodnota tovarov nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 100 000 eur.
Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane a má pridelené identifikačné
číslo pre daň, je povinná podávať
súhrnný výkaz s údajmi o dodaných službách, pri ktorých je povinný platiť daň

príjemca služby v inom členskom štáte,
za kalendárny štvrťrok. Výkaz sa musí
podať elektronickými prostriedkami najneskôr do 20 dní po skončení obdobia, za
ktoré je osoba povinná podať súhrnný
výkaz. Súhrnný výkaz musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.
Pre úplnosť si Vám dovoľujeme dať do
pozornosti predchádzajúcu novelizáciu
zákona o dani z pridanej hodnoty, účinnú k 1. júlu 2009, ktorej sme sa venovali vo vydaní bulletinu ULC Čarnogurský
PRO BONO 6/2009.

NOVELA ZÁKONA O MEDIÁCII
Dňa 8. apríla 2010 bol v Zbierke zákonov vyhlásený zákon č. 141/2010 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na
vnútornom trhu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady
č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
činnosti (Notársky poriadok) v znení
neskorších predpisov. Novela zákona
nadobudne účinnosť dňa 1. júla 2010.
Účelom prijatia novely bola transpozícia smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2008/52/ES zo dňa 21. mája 2008
o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach, pričom termín transpozície bol určený do
21. mája 2011, okrem čl. 10, kde termínom transpozície je 21. november 2010.
Rozšírenie
pôsobnosti zákona

Novela v čl. I ods. 1 dopĺňa § 1 ods. 2
zákona, kde rozširuje pôsobnosť zákona aj na cezhraničné spory vznikajúce
z obdobných právnych vzťahov, okrem
tých práv a povinností, ktorými osoby
nemôžu nakladať. Do ustanovenia § 1
zákona sa dopĺňajú odseky 3 a 4, ktoré
vymedzujú pojem cezhraničný spor.
Novela ho vymedzuje ako spor, v ktorom má aspoň jedna zo strán bydlisko
alebo obvyklý pobyt v inom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“)
ako je členský štát druhej strany ku
dňu, ku ktorému (1) sa strany dohodli
na použití mediácie po tom, čo spor
vznikol, (2) majú podľa vnútroštátneho
práva členského štátu povinnosť po4

užiť mediáciu, (3) boli strany vyzvané
súdom, aby na riešenie sporu použili
mediáciu, pričom na účely tohto zákona
sa Dánsko nepovažuje za členský štát
Európskej únie. Na určenie miesta bydliska alebo obvyklého pobytu sa aplikujú ustanovenia čl. 59 a 60 Nariadenia
Rady (ES) č. 44/2001 zo dňa 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach. Podľa uvedených
ustanovení, ak ide o fyzickú osobu, na
určenie, či má bydlisko v členskom štáte, ktorého súdom vo veci napadla žaloba, použije sa právny poriadok tohto
štátu, ak má táto osoba bydlisko v inom
štáte, použije právny poriadok tohto
iného štátu. Pri právnických osobách
alebo združení fyzických alebo právnických osôb sa za bydlisko považuje
miesto, kde má právnická osoba alebo
združenie osôb (1) registrované sídlo,
(2) ústrednú správu, (3) hlavnú prevádzkareň. Pre účely Veľkej Británie a Írska
sa pod registrovaným sídlom rozumie
„registered office“, ak nie, tak „place
of incorporation“. Ak ani toto nie je
uvedené, tak miesto, kde došlo k založeniu, t.j. „formation“. Na určenie, či
má poručnícky fond („trust“) bydlisko
v členskom štáte, ktorého súdom vo
veci napadla žaloba, sa uplatnia normy
medzinárodného práva súkromného
tohto štátu.
Okrem úpravy pôsobnosti zákona bude
novelou upravená v § 5 aj možnosť osôb
disponovať informáciami o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti

Zmena povinnosti
mlčanlivosti

s mediáciou. Právo disponovať s týmito
informáciami však majú len mediátor,
osoby zúčastnené na mediácii a iné
fyzické osoby, ktoré boli k mediácii
prizvané mediátorom alebo osobou zúčastnenou na mediácii. V súčasnosti
platné znenie zákona ustanovuje takýmto osobám povinnosť mlčanlivosti
o vyššie uvedených skutočnostiach.
Novelou však budú tieto osoby povinné
dodržiavať mlčanlivosť, len ak sa nedohodli inak.

Začiatok mediácie
a právne účinky
s tým zviazané

Ďalšou zmenou bude nové znenie § 14
zákona, ktoré sa týka začiatku a konca
mediácie. Najdôležitejšou zmenou bude
ustanovenie povinnosti úradného osvedčenia pravosti podpisov osôb zúčastnených na mediácii alebo ich zástupcov
na dohode o začatí mediácie. Podľa
v súčasnosti platnej právnej úpravy sa
mediácia, ak sa zúčastnené osoby nedohodli inak, začína dňom, keď sa osoby zúčastnené na mediácii písomne dohodli na mediácii konkrétneho sporu
a tiež na osobe mediátora. Z uvedeného vyplýva, že osoby zúčastnené na
mediácii sa mohli dohodnúť aj inak.
Táto možnosť novelou odpadá a tiež začiatok mediácie bude určený iným spôsobom. Podľa ustanovenia § 14 ods. 2
zákona sa mediácia bude začínať uložením dohody o začatí mediácie v Notárskom centrálnom registri listín zriadenom podľa osobitného zákona (ďalej
len „register listín“). Osvedčený odpis
takejto dohody uloženej v registri listín bude môcť vydať notár aj súdu na
účely súdneho konania. Uloženie dohody o začatí mediácie v registri listín
bude mať pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde.
Toto bude ďalšou zmenou, ktorá
ovplyvní mediačné konania. Tým sa odstráni znevýhodnenie osôb zúčastnených
na mediačnom konaní, pretože podľa
v súčasnosti platnej právnej úpravy, ak
bolo mediačné konanie začaté pred začatím súdneho konania, premlčacie
a preklúzne lehoty plynuli a mohlo
prísť k prípadnému uplynutiu týchto
lehôt. Po novom bude § 14 ods. 3 ustanovovať pôsobnosť práva iného členského štátu na plynutie premlčacích
a prekluzívnych lehôt v prípade, ak
v tomto štáte prebiehala mediácia
pred súdnym alebo rozhodcovským ko5

naním. V takomto prípade sa plynutie
lehôt bude posudzovať podľa práva
členského štátu, v ktorom sa vykonávala mediácia. Toto ustanovenie je dôležité z dôvodu, aby nedošlo k uplynutiu prekluzívnych alebo premlčacích
lehôt, ak sa nevykonáva mediácia na
území Slovenskej republiky, ale v inom
členskom štáte a súdne alebo rozhodcovské konanie bude prebiehať podľa
slovenského právneho poriadku. Podľa
novely sa bude môcť mediátor písomne dohodnúť s osobami zúčastnenými
na mediácii, že požiada o uloženie dohody o začatí mediácie v registri listín;
v takom prípade je mediátor povinný
bezodkladne požiadať o toto uloženie,
pričom zodpovedá za škodu spôsobenú
oneskoreným podaním žiadosti o uloženie dohody o začatí mediácie. Za
škodu nezodpovedá iba v prípade, ak
preukáže, že konal s náležitou odbornou starostlivosťou podľa § 4 ods. 2 zákona. Koniec mediácie nebol novelou
dotknutý.
Okrem uvedených zmien sa čl. I ods. 9
novely dopĺňa o § 10a týkajúci sa ďalšieho vzdelávania mediátorov. Ministerstvo
spravodlivosti (ďalej len „ministerstvo“) bude prostredníctvom vzdelávacej inštitúcie pre mediátorov každé
dva roky organizovať najmenej jeden
odborný seminár. Mediátor bude povinný zúčastniť sa počas piatich rokov
aspoň dvoch takýchto seminárov, pričom predloží ministerstvu osvedčenie
o absolvovaní seminárov. Ak sa aspoň
dvoch seminárov nezúčastní, ministerstvo môže nariadiť jeho preskúšanie.
Termín preskúšania určí ministerstvo.
Ak mediátor nevyhovie, môže v ministerstvom určenom termíne preskúšanie zopakovať. Ak mediátor nevykoná
preskúšanie v termíne určenom ministerstvom alebo pri opakovanom preskúšaní nevyhovie, ministerstvo mediátora
vyčiarkne z registra mediátorov. Novela tiež ustanovila ministerstvu povinnosť zverejniť na svojej internetovej
stránke register mediátorov a register
mediačných centier.
Novela okrem zákona č. 420/2004 Z. z.
o mediácii a o doplnení niektorých zákonov tiež doplnila zákon Slovenskej
národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky

Ďalšie vzdelávanie
mediátorov

poriadok) v znení neskorších predpisov.
Tento bol v § 73k ods. 4 doplnený o vetu
ustanovujúcu povinnosť notára vydať
súdu na účely súdneho konania osved-

čený odpis dohody o začatí mediácie,
ak o to súd požiada. Notár tiež nebude
môcť vykonať výmaz dohody o začatí
mediácie z registra listín.

ZÁKON O PREUKAZOVANÍ

PÔVODU MAJETKU
Dňa 26. marca 2010 bol uverejnením
v Zbierke zákonov vyhlásený zákon
č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu
majetku (ďalej len „zákon“), ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2011.
Účelom tejto právnej úpravy je vytvoriť
právny rámec účinného postupu proti
osobám neschopným hodnoverne preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia
svojho majetku. Ide už o niekoľký návrh v poradí, v poslednom prípade snaha prijať takýto zákon skončila v roku
2008 rozhodnutím o nesúlade zákona
prijatého v roku 2005 s Ústavou SR.

ÚČEL ZÁKONA
Zákon v § 1 a 2 definuje účel zákona
a uvádza, aký majetok možno postihnúť. Upravuje postup orgánov verejnej
moci pri odnímaní takéhoto majetku,
pričom súd musí vysloviť, že fyzická
alebo právnická osoba nadobudla majetok z nelegálnych príjmov. Zákon sa
vzťahuje tiež na majetok osôb, ktorým
bol uložený peňažný trest, trest prepadnutia veci, alebo súd rozhodol
o prepadnutí časti majetku, pričom sa
vzťahuje len na ďalší majetok takejto
osoby, ak tento majetok nemožno postihnúť podľa Trestného zákona. Treba
uviesť, že postup podľa zákona nie je
trestným konaním, ale občianskoprávnym konaním.

ZAČATIE KONANIA
Konanie podľa zákona začína finančná
polícia Policajného zboru (ďalej len
„finančná polícia“), pričom vychádza
z vlastného podnetu, z podnetu orgánu
verejnej moci, právnických osôb alebo
fyzických osôb. Podmienkou začatia
konania je dôvodné podozrenie. Ak má
orgán verejnej moci dôvodné podozrenie, že majetok konkrétnej osoby bol
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nadobudnutý z nelegálnych zdrojov, je
povinný bezodkladne písomne túto
skutočnosť oznámiť finančnej polícii.
Písomné oznámenie fyzickej alebo
právnickej osoby nesmie byť anonymné, oznámenie musí obsahovať nasledovné skutočnosti: (1) kto ho podáva,
(2) akej veci sa týka, pričom musí byť
označený aj majetok, ktorý mal byť
získaný z nelegálnych zdrojov, (3) proti ktorej osobe oznámenie smeruje,
(4) čo sa oznamuje, (5) podpis a (6) odtlačok pečiatky, ak ho podáva právnická osoba. Finančná polícia po doručení
písomného oznámenia alebo z vlastného podnetu v rámci svojich právomocí
preskúmava hodnotu majetku, spôsob
jeho nadobudnutia a príjmy osoby. Pri
tejto činnosti môže finančná polícia
využiť oprávnenia podľa § 4 zákona,
napr. oprávnenie požadovať vysvetlenie, vstupovať do miesta slúžiaceho
na podnikanie, nazerať do evidencií.
V rámci svojej právomoci je finančná
polícia oprávnená požadovať vysvetlenie od každého, kto môže prispieť
k objasneniu spôsobu nadobudnutia
alebo hodnoty majetku, vstupovať na
miesto podnikania, nazerať do evidencií a písomne žiadať od bánk alebo pobočiek zahraničných bánk správy, ktoré sa týkajú ich klientov, aj keď tieto
údaje sú predmetom bankového tajomstva. Účelom konania finančnej
polície je zistenie, či majetok je najmenej o 1 500-násobok minimálnej mzdy
vyšší ako preukázateľné príjmy, teda
v súčasnosti vyšší o 461 550 eur. Výška
minimálnej mzdy sa počíta ku dňu zistenia skutočností nasvedčujúcich, že
majetok bol získaný z nelegálnych príjmov, najskôr odo dňa účinnosti zákona, teda odo dňa 1. januára 2011.
Tento zákon nemá retroaktívny účinok,
preto sa nemôže vzťahovať na právne vzťahy existujúce pred dobou účinnosti tohto zákona. Preverovať teda

možno len majetok, ktorý je vo vlastníctve osoby po dni účinnosti tohto zákona. Spôsob určenia hodnoty majetku
upravuje § 4 zákona. Ide o cenu, za
ktorú osoba nadobudla majetok. Ak ale
túto cenu nemožno zistiť, alebo ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami, hodnotou majetku je obvyklá cena,
za ktorú možno nadobudnúť majetok
v mieste a čase nadobudnutia majetku.
Podanie podnetu
prokurátorovi

Ak finančná polícia zistí skutočnosti
nasvedčujúce tomu, že majetok bol
získaný z nelegálnych príjmov a získa
dostatok dôkazov nasvedčujúcich uvedenej skutočnosti, podá prokurátorovi
podnet na podanie návrhu na začatie
konania o vyslovenie toho, že majetok
bol najmenej o 1 500-násobok minimálnej mzdy vyšší ako preukázateľné
príjmy. Tento podnet musí obsahovať
náležitosti podľa § 6 ods. 2 zákona. Príslušný na konanie podľa zákona je prokurátor, v ktorého obvode sa nachádza
súd, ktorý je príslušný na konanie podľa Občianskeho súdneho poriadku.

KONANIE PROKURÁTORA
Prokurátor preskúma podnet, dôkazy,
a ak považuje za potrebné podnet doplniť, určí finančnej polícii lehotu, do
ktorej je povinná podnet doplniť. Následne prokurátor požiada osobu označenú v podnete o podanie vysvetlenia
alebo predloženie dôkazov, pričom
táto osoba je povinná žiadosti prokurátora vyhovieť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Vysvetlením sa podľa
§ 7 ods. 2 zákona rozumie najmä predloženie listín a označenie iných dôkazov.
Ak sa osoba nedostatočne vyjadrila
alebo sa v lehote do 30 dní nevyjadrila
vôbec a prokurátor odôvodnene usudzuje, že hodnota majetku presahuje
najmenej o 1 500-násobok minimálnej
mzdy preukázateľné príjmy, podá prokurátor na súd návrh na začatie konania o vyslovenie nadobudnutia majetku
z nelegálnych príjmov. O nedostatočné
preukázanie nadobudnutia majetku by
mohlo ísť v prípade, ak by osoba predložila ako dôkaz napr. len čestné vyhlásenie o získaní pôžičky, prípadne
čestné vyhlásenie o nadobudnutí majetku poctivou prácou. Z dikcie § 8 zákona zároveň vyplýva, že vyššie uvedené podmienky podania návrhu musia
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byť splnené kumulatívne. Prokurátor
môže podať na súd návrh, aby sa predbežným opatrením uložilo osobe, aby
nenakladala s určitým majetkom v hodnote určenej prokurátorom. Súd na základe takéhoto návrhu môže predbežným opatrením uložiť takúto povinnosť
odporcovi.

KONANIE PRED SÚDOM
Po doručení návrhu na súd rozhodne
súd podľa § 8 ods. 1 zákona. Ak v konaní pred súdom prokurátor preukáže
existenciu rozdielu vo výške minimálne
1 500-násobku minimálnej mzdy medzi
preukázateľnými príjmami odporcu,
ktoré mohol dosiahnuť, a jeho skutočným majetkom, súd rozhodne, že tento majetkový rozdiel odporca nadobudol z nelegálnych príjmov a prepadá
v prospech štátu. Súd je povinný v rozhodnutí určiť majetok, ktorý prepadne
v prospech štátu, pričom však prihliada na návrh odporcu, ktorým označil
tento majetok. Ak však v konaní pred
súdom odporca preukáže neexistenciu
vyššie uvedeného rozdielu, súd návrh
zamietne. Na konanie pred súdom
podľa § 8 až 10 zákona sa vzťahuje
Občiansky súdny poriadok, ak zákon
neustanovuje inak.

ÚSTAVNÝ ZÁKON
So zákonom o preukazovaní pôvodu
majetku úzko súvisí aj prijatie ústavného zákona č. 100/2010 Z. z., ktorým
sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky
č. 460/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov a ktorý nadobudne účinnosť
dňa 1. januára 2011. Zmena Ústavy Slovenskej republiky bola potrebná na vytvorenie ústavného rámca na prijatie
zákona o preukazovaní pôvodu majetku. Týmto ústavným zákonom sa zmenilo znenie Ústavy Slovenskej republiky
tak, že majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom už nepožíva
ochranu. Taktiež bolo ustanovené, že
iné zásahy do vlastníckeho práva možno
dovoliť len v prípade, ak ide o majetok
nadobudnutý nezákonným spôsobom
alebo nadobudnutý z nelegálnych príjmov a toto opatrenie je nevyhnutné
v demokratickej spoločnosti pre bezpečnosť štátu, ochranu verejného poriadku,
mravnosti alebo práv a slobôd iných.

Súvisiaci ústavný
zákon

PREDCHÁDZAJÚCA
PRÁVNA ÚPRAVA
O predchádzajúcej právnej úprave sme Vás informovali v bulletine
ULC Čarnogurský PRO BONO 9/2005.
V uvedenom vydaní sme Vás oboznámili so zákonom č. 335/2005 Z. z.

o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý
nadobudol účinnosť dňa 1. septembra
2005. Po nadobudnutí účinnosti uvedeného zákona však Ústavný súd
Uznesením PL. ÚS 29/05-24 jeho účinnosť z dôvodu nesúladu zákona s Ústavou Slovenskej republiky pozastavil.

ZÁKON O PODPORE

CESTOVNÉHO RUCHU
Dňa 24. marca 2010 bol v Zbierke zákonov vyhlásený zákon č. 91/2010 Z. z.
o podpore cestovného ruchu (ďalej
len „zákon“), ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2011. Predmetom
tejto právnej úpravy je upraviť zriaďovanie, činnosť a financovanie krajských
a oblastných organizácií cestovného
ruchu a upraviť práva a povinnosti
právnických a fyzických osôb v oblasti
cestovného ruchu. Prijatie tohto právneho predpisu si vyžiadala potreba zainteresovania právnických a fyzických
osôb na rozvoji cestovného ruchu
a potreba vytvorenia systému na podporu rozvoja cestovného ruchu. Ide
o prelomový právny predpis, pretože
do jeho prijatia nebola oblasť podpory cestovného ruchu systematicky
upravená.
Základné pojmy

Zákon v § 2 vymedzuje najdôležitejšie
pojmy, a to (1) podporu cestovného
ruchu ako aktivity smerujúce k zvýšeniu počtu domácich a zahraničných
návštevníkov, predĺženiu ich pobytu
na území Slovenskej republiky a zvýšeniu ich prínosu pre hospodárstvo,
(2) integrovaný informačný systém
cestovného ruchu ako databázu informácií týkajúcich sa prírodných, kultúrnych a ostatných hodnôt a atraktivít územia, infraštruktúry a stredísk
cestovného ruchu, zariadení a poskytovateľov služieb obvykle využívaných
v cestovnom ruchu, podujatí týkajúcich sa cestovného ruchu a (3) produkt
cestovného ruchu ako súbor služieb,
ktoré produkuje a ponúka cieľové
miesto, podniky a inštitúcie, ktoré
majú schopnosť uspokojiť potreby
návštevníkov a vytvoriť tak komplexný
súbor zážitkov.
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Uvedené pojmy zároveň naznačujú dôvod prijatia zákona, t.j. podporu cestovného ruchu a jeho informatizáciu.
Ustanovenia § 4 až 8 a § 13 zákona
upravujú práva a povinnosti právnických osôb, ktoré zabezpečujú plnenie
úloh v cestovnom ruchu. Ide predovšetkým o Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstvo“), ktoré má
hlavné riadiace kompetencie v oblasti
cestovného ruchu. Tieto sú vymenované v § 4 zákona, pričom za najdôležitejšie úlohy možno, okrem úloh
spojených s riadiacou a kontrolnou
funkciou, spomenúť najmä (1) zabezpečenie pomoci pri investíciách súkromných subjektov do cestovného
ruchu a (2) spravovanie Registra krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu (ďalej len „register“).
Okrem ministerstva plnia úlohy v oblasti cestovného ruchu aj vyššie územné celky a obce, a to prostredníctvom
ich účasti v krajských a oblastných organizáciách cestovného ruchu. Vzťah
vyšších územných celkov a obcí k týmto subjektom a práva a povinnosti týchto subjektov presne popíšeme v ďalšom texte.
Okrem uvedených subjektov bude mať
na rozvoj, ale aj na smerovanie cestovného ruchu, vplyv tiež „Agentúra“.
Pod uvedeným pojmom zákon chápe
príspevkovú organizáciu, ktorej činnosť je zameraná na domácu a zahraničnú propagáciu a prezentáciu Slovenskej republiky. Agentúru zriaďuje
ministerstvo a je financovaná z jeho
rozpočtovej kapitoly. Ďalším orgánom
pôsobiacim v oblasti cestovného ruchu

Orgány pôsobiace
v oblasti cestovného
ruchu

by mala byť Rada vlády Slovenskej republiky pre cestovný ruch. Mala by sa
skladať zo zástupcov ministerstiev,
krajských organizácií cestovného ruchu, zástupcov samosprávnych celkov
a obcí a iných subjektov pôsobiacich
v oblasti cestovného ruchu. Účelom
jej zriadenia bola potreba orgánu,
ktorý by prierezovo koordinoval rozvoj
cestovného ruchu. Jej výkonným orgánom by malo byť ministerstvo.
Zákon umožňuje zakladať krajské
a oblastné organizácie cestovného
ruchu. Ide o organizácie, v ktorých
budú mať okrem samosprávnych krajov a obcí účasť tiež iné subjekty, pričom môže ísť o verejné ako aj o súkromné subjekty. Pôjde o subjekty,
ktoré majú záujem na rozvoji cestovného ruchu, či už z podnikateľského
alebo záujmového hľadiska. Predpokladá sa, že do roku 2014 vznikne
8 krajských organizácií cestovného ruchu a asi 50 oblastných organizácií cestovného ruchu.
Krajské organizácie
cestovného ruchu

Krajské organizácie cestovného ruchu
(ďalej len „krajské organizácie“) budú
právnickými osobami, ktoré podľa § 8
zákona podporujú a vytvárajú podmienky na rozvoj cestovného ruchu na
území kraja a chránia záujmy svojich
členov. Členmi krajskej organizácie
budú vyšší územný celok a najmenej
jedna oblastná organizácia cestovného ruchu, ktorá pôsobí na jeho území.
Na území vyššieho územného celku
môže pôsobiť len jedna krajská organizácia. Príjem krajskej organizácie sa
nebude rozdeľovať medzi jej členov,
ale bude príjmom krajskej organizácie. Oblastná organizácia cestovného
ruchu bude krajskej organizácii platiť
členský príspevok, ktorý musí byť najmenej 15 % z vlastných členských
príspevkov oblastnej organizácie cestovného ruchu. Prípadné zvýšenie
členského príspevku však zákon necháva v kompetencii krajskej organizácie.

Založenie a vznik
krajskej organizácie

Založenie a vznik krajskej organizácie
upravujú § 9 a 10 zákona. V zmysle
uvedeného ustanovenia sa krajská
organizácia zakladá zakladateľskou
zmluvou a jej schválením na ustanovujúcom valnom zhromaždení, ktoré
9

zvolá predseda vyššieho územného
celku alebo ním poverený zástupca.
Po založení krajskej organizácie zakladajúci členovia podajú návrh na registráciu ministerstvu. Ak má podanie
nedostatky uvedené v § 10, ministerstvo do 5 pracovných dní vyzve zakladajúcich členov krajskej organizácie,
aby v stanovenej lehote odstránili nedostatky, pričom preruší konanie. Ak
v určenej lehote neboli nedostatky odstránené, ministerstvo do 10 pracovných dní žiadosť odmietne. Opravný
prostriedok proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie môžu zakladajúci
členovia krajskej organizácie podať
do 30 dní od jeho doručenia, opravný
prostriedok sa podáva na krajský súd
príslušný podľa sídla krajskej organizácie. Ak bolo podanie bez nedostatkov alebo boli v stanovenej lehote nedostatky odstránené, ministerstvo do
10 pracovných dní organizáciu zaregistruje, pričom zašle zakladajúcim členom krajskej organizácie jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí
deň registrácie. Ak po registrácii príde
k zmene stanov krajskej organizácie,
táto je povinná uvedenú skutočnosť
písomne nahlásiť ministerstvu do 15
pracovných dní. Práva a povinnosti
krajskej organizácie sú upravené
v § 11 zákona, z práv a povinností v ňom
upravených patrí medzi najdôležitejšie najmä povinnosť (1) podporovať
činnosť svojich členov pri tvorbe
a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území vyššieho územného celku, (2) tvoriť a realizovať
marketing a propagáciu cestovného
ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí, (3) presadzovať spoločné záujmy svojich členov, (4) iniciovať alebo zabezpečovať tvorbu, manažment
a prezentáciu produktov cestovného
ruchu. Krajská organizácia zaniká výmazom z registra, pričom návrh na výmaz podáva ministerstvu orgán určený
štatútom krajskej organizácie. Ak imanie krajskej organizácie neprechádza
na právneho nástupcu, pred zánikom
sa vyžaduje likvidácia.
Zákon zavádza okrem uvedených krajských organizácií právo vzniku oblastných organizácií. Podľa § 13 zákona
oblastná organizácia cestovného ruchu
(ďalej len „oblastná organizácia“)

Oblastné organizácie
cestovného ruchu

je právnická osoba založená podľa
zákona, ktorá podporuje a vytvára
podmienky na rozvoj cestovného ruchu
na svojom území a chráni záujmy svojich členov. Oblastná organizácia bude
zväčša pôsobiť na území jedného kraja. Zákon však v § 13 umožňuje, aby
v odôvodnených prípadoch bola oblastná organizácia členom viacerých krajských organizácií.
Orgány oblastnej
organizácie

Založenie oblastnej organizácie je
upravené v § 14 zákona. Podľa tohto
ustanovenia môže byť oblastná organizácia založená zakladateľskou zmluvou, pričom o založení oblastnej organizácie sa spíše zápisnica, ktorá musí
byť podpísaná všetkými zakladajúcimi
členmi. Ustanovujúce valné zhromaždenie zvoláva poverený starosta obcí
iniciujúcich založenie oblastnej organizácie. Na valnom zhromaždení obce
predložia návrh stanov a zloženia orgánov oblastnej organizácie. Zakladajúcimi členmi musí byť okrem podnikateľských subjektov najmenej päť
územne susediacich obcí alebo mestské časti v hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislave a v meste Košice,
pričom súhrn počtu prenocovaných návštevníkov v ubytovacích zariadeniach
na území zakladajúcich obcí v predchádzajúcom roku musí dosiahnuť
najmenej 50 tisíc prenocovaní. Podľa
§ 14 ods. 2 zákona má právo byť členom
oblastnej organizácie každý subjekt
pôsobiaci na území obce. Ide o dôležité ustanovenie zákona, pretože ustanovuje právo na členstvo v oblastnej
organizácii. V praxi však s týmto ustanovením môžu nastať problémy, nakoľko podľa § 18 ods. 4 písm. g zákona
o vzniku a zániku členstva rozhoduje
predstavenstvo. Ak by predstavenstvo
rozhodlo o neprijatí za člena, žiadajúci subjekt by mal veľkú pravdepodobnosť vyhrať prípadný súdny spor
o vznik členstva. Stal by sa teda členom oblastnej organizácie napriek nesúhlasu predstavenstva. Podľa ustanovenia § 24 zákona sa na vznik a zánik
oblastnej organizácie vzťahujú primerane ustanovenia § 10 a 12 zákona.
Práva a povinnosti oblastnej organizácie sú upravené v § 15 zákona, pričom
ide o podobné práva a povinnosti
ako práva a povinnosti krajskej organizácie.
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Orgánmi oblastnej organizácie sú podľa § 16 zákona valné zhromaždenie,
predstavenstvo a dozorná rada. Valné
zhromaždenie je upravené v § 17 zákona. Zvoláva sa najmenej dvakrát do
roka. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomný predseda
alebo podpredseda alebo až do ich
zvolenia, ak prítomní členovia oblastnej organizácie predstavujú najmenej
polovicu všetkých členov. Po uplynutí
jednej hodiny od začiatku schôdze sa
považuje valné zhromaždenie za uznášaniaschopné bez ohľadu na počet
prítomných členov, čo však platí len
vtedy, ak to bolo výslovne uvedené
v pozvánke. Na prijatie uznesenia je
potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov. Ak ide o zásadné
otázky podľa § 17 ods. 6 zákona (napr.
schválenie stanov, volebného, rokovacieho poriadku a i.), je potrebné, aby
za návrh hlasovalo viac ako 60 % všetkých zástupcov obcí a súčasne viac
ako 60 % všetkých podnikateľských
subjektov. Toto ustanovenie teda členom – nepodnikateľom nepriznáva právo hlasovať o zásadných otázkach.

Valné zhromaždenie

Ustanovenie § 18 zákona upravuje
otázky týkajúce sa predstavenstva,
jeho členov, oprávnení a pod. Táto
úprava je podobná úprave predstavenstva v obchodných spoločnostiach.
Postavenie a zloženie dozornej rady
zase upravuje § 19 zákona. Okrem
uvedených orgánov si oblastná organizácia môže podľa § 16 zákona zriadiť
aj ďalšie orgány, ak to určia stanovy
a môže si tiež zriadiť pracovné komisie. Funkčné obdobie všetkých volených orgánov je štvorročné.
Členom oblastnej organizácie môže
byť fyzická alebo právnická osoba, či
už podnikateľ alebo nepodnikateľ, ak
pôsobí alebo podniká na území oblastnej organizácie. O členstvo žiada zaslaním prihlášky, po následnom schválení predstavenstvom a zaplatení
členského príspevku vzniká členstvo
dňom zápisu do zoznamu členov oblastnej organizácie. Členstvo zaniká
dňom vyškrtnutia zo zoznamu členov.
Dôvodom na vyškrtnutie zo zoznamu
členov je (1) oznámenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o vystúpení
z oblastnej organizácie, (2) zánik

Členstvo v oblastnej
organizácii

právnickej osoby alebo smrť fyzickej
osoby, (3) vylúčenie člena po rozhodnutí valného zhromaždenia z dôvodu
porušovania stanov, neplatenia členského príspevku alebo z dôvodu poškodzovania dobrého mena oblastnej organizácie.
Práva a povinnosti člena sú upravené
§ 22 zákona. Člen oblastnej organizácie
má právo (1) na informácie o činnosti
a hospodárení oblastnej organizácie,
(2) zúčastňovať sa na zasadnutiach
valného zhromaždenia, (3) voliť orgány a byť volený do orgánov oblastnej
organizácie, (4) vykonávať zverené
funkcie v orgánoch oblastnej organizácie, (5) upozorňovať orgány oblastnej
organizácie na nedostatky, dávať podnety na ich odstránenie a skvalitnenie
činnosti, (6) na propagáciu prostredníctvom marketingových aktivít oblastnej organizácie, (7) zúčastňovať sa
na činnosti, podujatiach a aktivitách
oblastnej organizácie. V súlade so zákonom je člen povinný (1) dodržiavať
stanovy, (2) riadne, včas a v stanovenej výške platiť členské príspevky,
(3) dodržiavať všeobecné zásady podnikateľskej a profesionálnej etiky,
(4) poskytovať oblastnej organizácii
štatistické informácie a podklady týkajúce sa cestovného ruchu potrebné
pre jej činnosť, (5) poskytovať súčinnosť pri príprave a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu v mieste
pôsobnosti v súlade s podmienkami trvalo udržateľného rozvoja, (6) najneskôr do konca marca bežného roka
zaslať oblastnej organizácii infor máciu o počte prenocovaní, vybratej
celkovej výške dane za ubytovanie
a výške dane za ubytovanie za predchádzajúci rok, ak je členom oblastnej organizácie obec. Otázky rozpočtu
a účtovníctva sú upravené v § 23 zákona. Podľa § 13 ods. 3 zákona sú výnosy
oblastnej organizácie jej príjmami
a nerozdeľujú sa medzi členov, čo je
obdobné ako pri krajskej organizácii.
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Rozvoj cestovného ruchu bude financovaný štátom, vyššími územnými celkami, obcami, fyzickými a právnickými
osobami. Tieto subjekty budú zapojené do financovania v rámci svojich
kompetencií a zapojenia do cestovného ruchu. Financovanie organizácií
cestovného ruchu bude pozostávať
z (1) grantových zdrojov, čiže dotácií,
(2) negrantových zdrojov, ktoré budú
tvoriť členské príspevky ostatných
členov organizácií cestovného ruchu,
napríklad občianskych združení, dobrovoľných príspevkov samosprávy a iných
subjektov a pod., (3) členských príspevkov podnikateľských subjektov.
Poskytnutie dotácií je upravené v § 29
zákona. Podmienkou poskytnutia dotácie je písomná žiadosť a návrh projektu, ktoré treba doručiť ministerstvu
najneskôr do 15. februára príslušného
rozpočtového roka, na ktorý sa dotácia poskytuje. Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie je uvedený v prílohe
zákona. K žiadosti žiadateľ doloží
(1) projekt zameraný na realizáciu
hlavných aktivít žiadateľa o dotáciu
obsahujúci aj plán činnosti žiadateľa
na príslušný rozpočtový rok a rozpočet
žiadateľa na príslušný rozpočtový rok,
(2) potvrdenie od príslušného správcu
dane, že žiadateľ o dotáciu nemá evidované daňové nedoplatky, nie staršie
ako tri mesiace, (3) potvrdenie Sociálnej poisťovne, že žiadateľ o dotáciu
nemá evidované nedoplatky sociálneho
poistenia a nedoplatky príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie svojich
zamestnancov, nie staršie ako tri mesiace, (4) potvrdenie od zdravotných
poisťovní, že žiadateľ o dotáciu nemá
evidované nedoplatky na zdravotnom
poistení svojich zamestnancov, nie
staršie ako tri mesiace, (5) doklad
preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov za predchádzajúci rozpočtový
rok a (6) čestné vyhlásenie. Na aké
účely nemožno poskytnúť dotáciu
a kto nemôže byť žiadateľom, upravuje § 30 zákona.

Financovanie podpory
cestovného ruchu

ZÁKON O EURÓPSKOM

ZATÝKACOM ROZKAZE
Dňa 9. marca 2010 bol Národnou radou
SR v treťom čítaní schválený zákon
o európskom zatýkacom rozkaze (ďalej len „zákon“), ktorý nadobudne
účinnosť dňa 1. septembra 2010. Tento zákon nahrádza a súčasne ruší v súčasnej dobe platný zákon Národnej
rady SR č. 403/2004 Z. z. o európskom
zatýkacom rozkaze v znení neskorších
predpisov. V roku 2008 bol návrh novely zákona č. 403/2004 Z. z. predmetom pripomienkového konania, zároveň bola transpozícia Rámcového
rozhodnutia Rady 2002/584/SVV zo
dňa 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb
medzi členskými štátmi do tohto zákona predmetom hodnotenia Európskej únie. Na základe výsledku týchto
procesov Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky rozhodlo, že pripraví nový návrh zákona. Tento zákon
vychádza zo zákona č. 403/2004 Z. z.
a preberá väčšinu jeho inštitútov.
Odlišnosti
nového zákona

Rozšírenie
pôsobnosti zákona

Od v súčasnosti platného zákona o európskom zatýkacom rozkaze sa nový
zákon odlišuje v (1) novej systematike
v rámci jednotlivých častí zákona,
(2) spresnení vymedzenia základných
inštitútov a postupov a (3) zavedení
inštitútov predbežnej a vydávacej väzby. Tieto zmeny vyplynuli z aplikačnej
praxe a z hodnotenia členských štátov
Európskej únie v roku 2008 zameraného
na praktické uplatňovanie európskeho
zatýkacieho rozkazu.
Zákon v § 4 ods. 6 rozširuje možnosť
vykonania európskeho zatýkacieho
rozkazu alebo vydania aj na tie trestné
činy, pre ktoré by inak z dôvodu výmery trestu alebo zvyšku trestu nebolo
vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu alebo jeho vykonanie podľa tohto
zákona prípustné, a to v prípade, ak
sa žiadalo o vydanie osoby pre niekoľko trestných činov, z ktorých
aspoň jeden spĺňa podmienky uvedené
v § 4 ods. 1 až 5 zákona.
Podmienky pre vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu sa nanovo upravujú
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v § 5 zákona. Najdôležitejšou zmenou
je zákaz adresovaný súdu vydať európsky zatýkací rozkaz, ak je pred jeho
vydaním zrejmé, že vyžiadaním z cudziny by bola vydanej osobe spôsobená
ujma, ktorá by bola neprimeraná následkom trestného činu alebo významu
trestného konania. Týmto ustanovením
bude zavedený princíp primeranosti
aplikovaný pre vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu.

Princíp primeranosti

Strata platnosti európskeho zatýkacieho rozkazu je upravená v § 6 zákona,
v zákone platnom v súčasnosti takáto
úprava nie je. Podľa tohto ustanovenia
európsky zatýkací rozkaz stráca platnosť (1) odovzdaním vydanej osoby
príslušnému súdu podľa § 8, (2) odvolaním, pričom súd, ktorý vydal európsky
zatýkací rozkaz, ho odvolá, ak zanikli
dôvody vydania, alebo ak súd následne
zistil, že také dôvody neexistovali,
alebo ak tak ustanovuje zákon, ak bol
európsky zatýkací rozkaz vydaný na
návrh prokurátora, súd ho odvolá na
návrh prokurátora, (3) vydaním nového
európskeho zatýkacieho rozkazu v tej
istej veci. V § 6 ods. 3 zákona je ustanovená možnosť vydania nového európskeho zatýkacieho rozkazu, aj keď
bol odvolaný starý európsky zatýkací
rozkaz vydaný v tej istej veci.

Strata platnosti

PREDBEŽNÁ VÄZBA
Najdôležitejšou zmenou zákona je zavedenie inštitútov predbežnej a vydávacej väzby. Potreba zavedenia týchto
inštitútov vyplynula z praxe. Touto
zmenou sa odstráni terajšie delenie
väzby na fakultatívnu a obligatórnu.
Predbežná väzba je upravená v § 15
zákona. Účelom predbežnej väzby je
podľa § 15 ods. 1 zákona zabezpečiť
prítomnosť zadržanej osoby na území
Slovenskej republiky, kým orgán štátu
pôvodu, ktorý má záujem na jej vydaní, nepredloží originál európskeho zatýkacieho rozkazu s prekladom do štátneho jazyka, ak sa preklad vyžaduje.
Lehota na rozhodnutie sudcu príslušného krajského súdu je do 48 hodín od

odovzdania zadržanej osoby, návrh na
jej vzatie do väzby podáva prokurátor.
Príslušným je krajský súd, ktorému
prokurátor príslušný podľa § 11 zákona
predložil návrh na rozhodnutie o predbežnej väzbe. Ak v čase rozhodovania
nie je k dispozícii európsky zatýkací
rozkaz, k návrhu prokurátora na vzatie
do väzby musí byť pripojený záznam
zo Schengenského informačného systému. Sudca pri rozhodovaní nie je viazaný dôvodmi väzby podľa § 82 zákona
č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v platnom znení (ďalej len „Trestný
poriadok“). Ak sudca do 48 hodín osobu nevezme do predbežnej väzby, prepustí ju na slobodu.
Zákon ustanovuje možnosť sudcu krajského súdu na návrh prokurátora vykonávajúceho predbežné vyšetrovanie
rozhodnúť o prepustení osoby z predbežnej väzby v prípade, ak nebol prokurátorovi príslušnej prokuratúry v lehote do 18 dní od obmedzenia osobnej
slobody doručený európsky zatýkací
rozkaz alebo doklad o jeho existencii.
Sudca zároveň môže rozhodnúť o uložení primeraných povinností alebo
opatrení podľa § 82 Trestného poriadku. Doba trvania predbežnej väzby nesmie byť dlhšia ako 40 dní odo dňa zadržania osoby, pričom o prepustení
osoby z predbežnej väzby aj pred uplynutím tejto lehoty môže rozhodnúť
sudca krajského súdu na návrh prokurátora vykonávajúceho predbežné vyšetrovanie. V prípade, že je originál
európskeho zatýkacieho rozkazu s prekladom do štátneho jazyka, ak sa preklad vyžaduje, doručený počas trvania
predbežnej väzby, prokurátor vykonávajúci predbežné vyšetrovanie predloží sudcovi krajského súdu návrh na
vzatie osoby do vydávacej väzby. Ak je
osoba prepustená z predbežnej väzby,
nevylučuje to jej opakované vzatie do
predbežnej väzby alebo jej vzatie do
vydávacej väzby. Súd rozhoduje o väzbe uznesením, proti ktorému je prípustná sťažnosť, ktorá nemá odkladný
účinok. Výnimkou je sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu o prepustení
osoby z väzby, ak bola súčasne podaná
sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu, takejto sťažnosti zákon
odkladný účinok priznáva.
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VYDÁVACIA VÄZBA
Zákon v § 16 zaviedol nový inštitút vydávacej väzby. Ako vypovedá samotný
názov, ide o väzbu, ktorej účelom je
zabezpečiť prítomnosť osoby v konaní
o európskom zatýkacom rozkaze na
území Slovenskej republiky alebo na
zabránenie zmarenia účelu tohto konania. Ak sú splnené tieto podmienky,
sudca na návrh prokurátora vykonávajúceho predbežné vyšetrovanie vezme
osobu do vydávacej väzby. Sudca krajského súdu vezme do vydávacej väzby
tiež osobu, ktorá súhlasí s vydaním
alebo ak už bolo rozhodnuté, že sa
európsky zatýkací rozkaz vykoná. Ak
Najvyšší súd Slovenskej republiky na
základe sťažnosti proti rozhodnutiu
o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu rozhodol podľa § 22 ods. 8 zákona
o vykonaní európskeho zatýkacieho
rozkazu, osobu vezme do vydávacej
väzby sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ak tak už neurobil sudca krajského súdu. Príslušný sudca rozhodne o prepustení osoby z vydávacej
väzby dňom vydania osoby orgánom
štátu pôvodu alebo posledným dňom
lehoty ustanovenej v § 25 ods. 1 a 3 zákona. Okrem týchto prípadov sudca
rozhodne o prepustení z vydávacej
väzby, ak (1) justičný orgán štátu pôvodu zrušil európsky zatýkací rozkaz,
alebo ho odvolal vo vzťahu k Slovenskej republike, (2) sudca rozhodol, že
európsky zatýkací rozkaz sa nevykoná,
(3) inak zanikli dôvody vydávacej väzby, vydania alebo jeho realizácie,
napr. zánikom trestnosti a pod. Ak sa
osoba nachádza vo väzbe v súvislosti
s jej trestným stíhaním slovenskými
orgánmi alebo sa nachádza vo výkone
trestu odňatia slobody, ktorý bol právoplatne uložený slovenským súdom,
po doručení originálu európskeho zatýkacieho rozkazu s prekladom do štátneho jazyka, ak sa preklad vyžaduje,
príslušný krajský súd osobu vezme do
vydávacej väzby, ktorá bude spočívať,
pričom príslušnosť krajského súdu je
určená obvodom, v ktorom je osoba vo
väzbe alebo výkone trestu. Ak dôvody
väzby alebo výkonu trestu podľa predchádzajúcej vety pominú, spočívanie
väzby zanikne a osoba nastúpi výkon
vydávacej väzby. Súd rozhoduje o väzbe
uznesením. Proti uzneseniu je prípustná

Nový inštitút
vydávacej väzby

sťažnosť, ktorá nemá odkladný účinok.
Zákon priznáva sťažnosti odkladný účinok, ak ide o sťažnosť prokurátora
proti rozhodnutiu o prepustení osoby
z väzby, ak bola súčasne podaná sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu
súdu o výkone európskeho zatýkacieho
rozkazu.
Okrem uvedených zmien nový zákon
mení aj otázky súvisiace s výkonom

európskeho zatýkacieho rozkazu. Ide
napr. o doplnenie dôvodov fakultatívneho odmietnutia vykonania európskeho
zatýkacieho rozkazu v § 23 ods. 2 zákona, nakoľko v zákone, ktorý je platný
v súčasnosti, boli ustanovené len dôvody obligatórneho odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu.
Ďalšie zmeny súvisia zväčša s novou systematikou a spresnením vymedzenia
základných inštitútov a postupov.

PRIPRAVUJE SA V NR SR - NOVELA

TRESTNÉHO ZÁKONA A TRESTNÉHO
PORIADKU
Do druhého čítania v NR SR bol dňa
9. marca 2010 doručený návrh na vydanie zákona, prijatím ktorého by sa doplnilo znenie zákona č. 300/2005 Z. z.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“), zákona č. 301/2005 Trestný poriadok v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“), zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákona
č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní
súdnych pohľadávok v znení neskorších
predpisov a zákona č. 33/2007 Z. z.
o registri trestov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. V návrhu novely zákonov sa
navrhuje účinnosť odo dňa 1. septembra 2010.
Návrh novely trestného zákona nie je
prvým legislatívnym pokusom zaviesť
do slovenského právneho poriadku
trest nú zodpovednosť právnických
osôb. Predchádzajúce návrhy boli
v NR SR prerokovávané v rokoch 2006
a 2007, doteraz však ani jeden návrh
nebol schválený. Návrh zákona z roku
2007 sme Vám prezentovali v bulletine
ULC Čarnogurský PRO BONO 8/2007.
V členských krajinách Európskej únie
je trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb riešená modelmi (1) tzv.
priamej trestnoprávnej zodpovednosti
právnických osôb, voči právnickým
osobám sa uplatňujú priame tresty,
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pričom nie sú podmienené trestným
stíhaním fyzickej osoby (uplatňuje sa
v krajinách ako napr. Holandsko, Francúzsko, Portugalsko, ale aj v anglosaskom právnom systéme), (2) nepriamej
trestnoprávnej zodpovednosti (uplatňuje sa napr. v Španielsku) alebo
(3) administratívnoprávnej zodpovednosti (napr. Nemecko). V prípade, že
novela bude schválená v znení, v akom
bola predložená do NR SR, zavedie do
slovenského právneho poriadku tzv.
nepravú trestnoprávnu zodpovednosť
právnických osôb. V uvedenom prípade
nie je priamo stanovená trestnoprávna
zodpovednosť právnických osôb, ale
zákon umožňuje uložiť právnickým
osobám trestnoprávne sankcie (ochranné opatrenia). Dôvodom pre zavedenie
tohto modelu trestnej zodpovednosti
je skutočnosť, že pre naplnenie skutkovej podstaty trestného činu je v slovenskom právnom poriadku potrebná
aj vôľová zložka a právnická osoba túto
zložku postráda, teda nemôže byť naplnená skutková podstata trestného
činu.

Modely
trestnoprávnej
zodpovednosti
právnických osôb

Možnosť uloženia ochranného opatrenia sa navrhuje podľa Trestného zákona vtedy, ak sa podľa Trestného zákona
posudzuje trestnosť činu, v súvislosti
so spáchaním ktorého má byť uložené
ochranné opatrenie. Ochranné opatrenie bude možno uložiť aj v súvislosti
so spáchaním činu inak trestného, ak
jeho páchateľ nie je trestne zodpovedný, alebo ak ide o osobu, ktorú

Pôsobnosť novely
Trestného zákona

nemožno stíhať alebo odsúdiť. Uložiť
sankciu zhabania majetku alebo zhabania peňažnej čiastky bude možné,
ak bol trestným činom, v súvislosti
s ktorým má byť uložené ochranné
opatrenie, spáchaný trestný čin, hoci
aj v štádiu pokusu alebo ak došlo
k účasti na trestnom čine po 31. auguste 2010, teda najskôr dňom navrhovanej účinnosť novely.
Nové druhy
ochranných opatrení

Novela by po nadobudnutí účinnosti
zaviedla do slovenského právneho poriadku nové druhy ochranných opatrení, a to (1) zhabanie peňažnej čiastky
a (2) zhabanie majetku. Novela bude
tiež zavádzať negatívne vymedzenie
možnosti uloženia ochranného opatrenia. Tieto opatrenia nebude možné
uložiť (1) právnickej osobe podľa
§ 2 zákona NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, teda
osobám požívajúcim tzv. konkurz nú imunitu, (2) ak by bol výkonom
ochranného opatrenia postihnutý majetok štátu alebo Európskej únie,
(3) orgánom cudzieho štátu, (4) medzinárodným organizáciám verejného
práva, (5) vtedy, ak došlo k zániku
trestnosti činu, v súvislosti s ktorým sa
má ochranné opatrenie uložiť, (6) premlčaním trestného stíhania a (7) na základe účinnej ľútosti.
Zhabanie peňažnej čiastky bude môcť
uložiť súd právnickej osobe, ak bol
spáchaný trestný čin, hoci aj v štádiu
pokusu alebo ak došlo k účasti na
trestnom čine v súvislosti s (1) výkonom oprávnenia zastupovať túto právnickú osobu, (2) výkonom oprávnenia
prijímať rozhodnutia v mene tejto
právnickej osoby, (3) výkonom oprávnenia vykonávať kontrolu v rámci tejto právnickej osoby, (4) zanedbaním
dohľadu alebo náležitej starostlivosti
v tejto právnickej osobe. Na uloženie
ochranného opatrenia zhabania majetku budú musieť byť okrem vyššie uvedených podmienok splnené tiež nasledovné podmienky (1) musí ísť o čin
uvedený v § 58 ods. 2 Trestného zákona, teda o trestný čin, pri ktorom je
súd povinný uložiť trest prepadnutia
majetku fyzickej osobe a (2) právnická
osoba musela nadobudnúť majetok
alebo jeho časť trestnou činnosťou
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alebo z príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti, v súvislosti s vyššie uvedeným výkonom oprávnení alebo zanedbaním činnosti. Zhabanie peňažnej
čiastky bude môcť súd uložiť vo výške
od 800 eur do 1 660 000 eur. Zhabanie
majetku sa podobne ako pri treste prepadnutia majetku bude týkať celého
majetku právnickej osoby. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
o uložení trestu prepadnutia majetku
súd toto rozhodnutie doručí konkurznému súdu, ktorý bude povinný bezodkladne bez návrhu rozhodnúť o vyhlásení konkurzu na majetok právnickej
osoby. Zhabanie majetku potom bude
postihovať majetok a finančné prostriedky právnickej osoby po ukončení
konkurzného konania, a to (1) výťažok
zo speňaženého majetku, (2) majetok
vylúčený zo spisu majetku podstát,
(3) majetok podliehajúci konkurzu, ak
nedošlo k speňaženiu. Rozdiel medzi
uvedenými ochrannými opatreniami
bude aj v skutočnosti, že uloženie
zhabania peňažnej čiastky bude fakultatívne a uloženie zhabania majetku
bude obligatórne.
Okrem uvedených zmien týkajúcich sa
zavedenia nových druhov ochranných
opatrení by novelou mal byť rozšírený
aj rozsah trestných činov podliehajúcich obligatórnemu trestu prepadnutia
majetku. Malo by ísť o majetok fyzickej osoby po ukončení konkurzného
konania, ktoré sa bude obligatórne vyhlasovať po nadobudnutí vykona teľnosti rozhodnutia o uložení trestu
prepadnutia majetku. V súvislosti so
zavedením nových ochranných opatrení sa navrhuje aj novela Trestného poriadku, v ktorej je komponované aj
vykonanie cudzozemských rozhodnutí
ukladajúcich peňažné sankcie a prepadnutie majetku právnickým osobám
a tiež zmeny týkajúce sa trestného
rozkazu. Malo by ísť o upresnenie
a rozšírenie subjektov, ktorým sa doručuje trestný rozkaz a tiež zmeny ustanovení týkajúcich sa odporu proti
trestnému rozkazu. Okrem zmien
Trestného zákona a Trestného poriadku
sa navrhuje aj vykonanie zmien súvisiacich právnych predpisov, a to zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Ďalšie zmeny
navrhovanej novely

predpisov, zákona č. 65/2001 Z. z.
o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov a zá-

kona č. 33/2007 Z. z. o registri trestov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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