PRO BONO
GENERÁLNY ZÁKON A PRÁVNE PREDPISY SÚVISIACE
SO ZAVEDENÍM EURA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Dňa 1. januára 2009 Slovenská republika zaviedla jednotnú európsku
menu euro. Euro sa v tento deň stalo na území SR zákonným platidlom
a Slovensko sa tak práve v čase desiateho výročia spoločnej európskej
meny začlenilo do eurozóny.
Najnovšie vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál, ktoré
Vám dnes prinášame, sme pre Vás spracovali s ambíciou sprostredkovať
Vám v prehľadnej a súhrnnej forme právny rámec pre zavedenie eura
na Slovensku so zameraním na výklad zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení
meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, všeobecne známy aj pod názvom „generálny zákon“,
už v znení jeho štyroch noviel, zahŕňajúci aj výklad sprievodných
noviel 28 zákonov vykonaných prostredníctvom generálneho zákona,
ďalšie zmeny týchto zákonov vyvolané novelizáciami v období po
schválení generálneho zákona, vykonávacie predpisy a ďalšie právne
predpisy, ktoré boli v súvislosti so zavedením meny euro prijaté tak
na vnútroštátnej úrovni ako aj na úrovni Európskej únie/Európskeho
spoločenstva.
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Dňa 1. januára 2009 Slovenská republika (ďalej v texte len „Slovensko“ alebo len
„SR“) prijala a zaviedla menu euro, pričom euro zaviedla súčasne do hotovostného aj
bezhotovostného obehu bez prechodného obdobia spôsobom tzv. Veľkého tresku
(„Big-Bang Scenario“). Euro sa na území SR stalo zákonným platidlom a Slovensko sa
tak stalo v poradí 16. členom eurozóny práve v čase desiateho výročia európskej
meny.

PODMIENKY PRE VSTUP DO EUROZÓNY
Vstup do eurozóny je podmienený splnením ekonomických kritérií nominálnej konvergencie (ďalej v texte len „maastrichtské kritériá“ alebo len „konvergenčné kritériá“) zo strany príslušnej členskej krajiny Európskej únie (ďalej v texte len „EÚ“) pri
súčasnom naplnení právnych predpokladov, o ktorých sa zmienime v ďalšom texte.
Cesta Slovenska do eurozóny sa začala už dňa 1. mája 2004 vstupom SR do EÚ. Slovensko sa totiž zaviazalo ako svoju peňažnú menu prijať a zaviesť euro (po splnení
všetkých podmienok na jeho prijatie a zavedenie) už Zmluvou o pristúpení SR k EÚ, jedná sa predovšetkým o ustanovenie článku 4 Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného
k Zmluve o pristúpení SR k EÚ, podľa ktorého každý nový členský štát, vrátane SR, sa
odo dňa pristúpenia k EÚ stáva účastníkom hospodárskej a menovej únie (Economic
and Monetary Union – EMU) ako členský štát, pre ktorý na základe článku 122 Zmluvy
o založení Európskeho spoločenstva platí len dočasná výnimka na prijatie a zavedenie eura ako spoločnej jednotnej európskej meny. Táto dočasná výnimka na prijatie
a zavedenie eura ako spoločnej jednotnej európskej meny v spojení so záväzkami
členských štátov EÚ podľa článkov 4 a 10 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva
(ďalej v texte len „ES“) spoločne znamenajú, že SR sa, okrem iného, zaviazala zabezpečiť aj kompatibilitu slovenskej legislatívy s legislatívou EÚ/ES pre eurozónu a pre
euro ako spoločnú jednotnú európsku menu v eurozóne a vytvoriť základné právne
predpoklady v SR na budúce prijatie a zavedenie eura na Slovensku a začlenenie SR
do eurozóny. Pre prijatie a zavedenie eura rovnako ako aj pre zrušenie spomínanej dočasnej výnimky bolo nevyhnutné splniť konvergenčné kritériá, a to udržateľne.

MAASTRICHTSKÉ KRITÉRIÁ
Maastrichtské kritériá, ktorých splnenie bolo podmienkou pre vstup SR do eurozóny,
vyplývajú z článku 121 ods. 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a sú
nimi (1) fiškálne kritérium vyžadujúce, aby verejný deficit za posledný rok pred
hodnotením nepresiahol 3 % a verejný dlh 60 % hrubého domáceho produktu. SR toto
kritérium splnilo so značnou rezervou, keďže deficit verejných financií bol za referenčný rok 2007 pod trojpercentným kritériom o viac ako 0,8 percentuálneho bodu
a dlh verejnej správy bol o vyše polovicu nižší ako povoľovala hranica 60 % tohto prvého kritéria, (2) inflačné kritérium (kritérium cenovej stability) vyžadujúce, aby
priemerná inflácia za dvanásťmesačné referenčné obdobie, meraná podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien, nepresiahla priemer troch krajín EÚ s najlepšími
výsledkami v oblasti cenovej stability o viac ako 1,5 percentuálneho bodu, pričom
v marci 2008, ktorý bol koncom dvanásťmesačného referenčného obdobia, bola priemerná miera inflácie na Slovensku pod hranicou kritéria o jeden percentuálny bod,
nakoľko bola vo výške 2,2 %, (3) kritérium stability dlhodobých úrokových sadzieb
určujúce, že priemerná dlhodobá úroková sadzba za posledný rok pred hodnotením
nepresiahne priemer dlhodobých úrokových sadzieb troch krajín EÚ s najlepšími výsledkami v oblasti cenovej stability o viac ako 2 percentuálne body, pričom uvedené
kritérium bolo od začiatku príprav Slovenska na vstup do eurozóny najmenej problémovým kritériom. Dlhodobé úrokové sadzby boli v marci 2008 pri hodnotení plnenia
kritérií na Slovensku na úrovni 4,5 %, teda o dva percentuálne body nižšie od povoleného maxima a (4) kritérium stability výmenného kurzu, pre splnenie ktorého je nevyhnutné, aby národná mena bola dva roky pred hodnotením zapojená do mechanizmu
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výmenných kurzov ERM II (Exchange Rate Mechanism II) a počas tohto obdobia nesmie
krajina menu jednostranne devalvovať, mena sa musí pohybovať okolo centrálnej parity („close to parity“), teda stredovej hodnoty, od ktorej sa v rámci ERM II výmenný
kurz koruny voči euru mohol pohybovať najviac do 15 % oboma smermi, mena nesmie
vybočiť z dohodnutého fluktuačného pásma a pri vývoji kurzu sa nesmú vyskytnúť vážne
napätia („severe tensions“). Počas dvojročného referenčného obdobia, ktoré skončilo
dňa 18. apríla 2008, nebola slovenská mena vystavená silným tlakom a Slovensko
z vlastného podnetu nedevalvovalo dvojstranný stredový kurz slovenskej meny voči
euru. Členom ERM II je Slovensko odo dňa 28. novembra 2005.

Centrálna parita

Centrálna parita slovenskej koruny voči euru bola pôvodne stanovená na 38,455 SKK/EUR.
Silné posilňovanie koruny však viedlo k posunu parity v marci 2007, a to zhruba o 8,5 %
nadol, ktorá revalvovala na úroveň 35,4424 SKK/EUR (spodná hranica pre povinné intervencie tak bola na úrovni 30,1260 SKK/EUR a horná hranica na úrovni 40,7588 SKK/EUR).
Úroveň centrálnej parity sa posúvala ešte raz, a to netradične v polovici týždňa,
v stredu 28. mája 2008, keď sa prudko posilňujúca slovenská mena približovala
k spodnej hranici pásma v ERM II, pri ktorej dosiahnutí by podľa pravidiel systému musela Národná banka Slovenska ako i Európska centrálna banka intervenovať na oslabenie koruny. Európske autority vtedy posunuli stredový kurz v rámci systému ERM II o 15 % na
spodnú hranicu pásma, teda na 30,1260 SKK/EUR, pričom slovenská koruna túto úroveň nikdy predtým nedosiahla.

HODNOTIACA PROCEDÚRA

A SCHVÁLENIE VSTUPU SR DO EUROZÓNY
Problematiku zavedenia eura v SR Vám už v roku 2007 sprostredkovalo decembrové
vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, a jeho prostredníctvom sme Vám dali
do pozornosti aj tú skutočnosť, že plnenie maastrichtských kritérií bude analyzovať
a vyhodnocovať vo svojich konvergenčných správach Európska komisia (ďalej v texte
len „EK“) a Európska centrálna banka (ďalej v texte len „ECB“). EK aj ECB zverejnili
svoje správy dňa 7. mája 2008 a konštatovali, že Slovensko plní maastrichtské kritériá udržateľne. Na tomto základe EK odporučila ministrom financií a lídrom EÚ, aby
schválili vstup SR do eurozóny. Dňa 17. júna 2008 podporil vstup Slovenska do eurozóny Európsky parlament a o dva dni neskôr aj politickí lídri krajín EÚ na summite
Európskej rady v Bruseli. Sériu rozhodnutí ukončilo rokovanie Rady Európskej únie
v utorok dňa 8. júla 2008. V tento deň bol definitívne zavŕšený proces schvaľovania
vstupu Slovenska do eurozóny európskymi autoritami schválením poslednej legislatívy
nevyhnutnej na rozšírenie zoznamu krajín používajúcich euro o Slovensko a stanovením
konverzného kurzu.

PRÁVNY ZÁKLAD

PRE ZAČLENENIE SR DO EUROZÓNY
Pevné a neodvolateľné kľúčové parametre pre nahradenie slovenských korún za eurá
a začlenenie SR do eurozóny boli oficiálne a definitívne stanovené Radou Európskej
únie (Radou EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti – ECOFIN), ktorá v utorok dňa
8. júla 2008 prijala rozhodnutie a dve nariadenia, a to (1) Rozhodnutie Rady
č. 2008/608/ES zo dňa 8. júla 2008 v súlade s článkom 122 ods. 2 Zmluvy o prijatí
jednotnej meny Slovenskom dňa 1. januára 2009, prostredníctvom ktorého bol oficiálne
určený termín zavedenia eura na území SR, (2) nariadenie Rady (ES) č. 693/2008
zo dňa 8. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98, pokiaľ ide
o zavedenie eura na Slovensku a (3) nariadenie Rady (ES) č. 694/2008 zo dňa 8. júla
2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ ide o prevodný kurz
eura pre Slovensko, pričom pre zavedenie eura na Slovensku bol stanovený záväzný
konverzný kurz na úrovni 30,1260 SKK/EUR (ďalej v texte len „nariadenie o konverznom kurze eura voči slovenskej korune“). Zrušenie dočasnej výnimky pre Slovensko
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na prijatie eura, o ktorej sme sa už zmienili v predchádzajúcom texte, nadobudlo
účinnosť odo dňa zavedenia eura v SR, teda odo dňa 1. januára 2009.

EURÓPSKY PRÁVNY RÁMEC PRE EURO
Základný európsky právny rámec pre euro (ďalej v texte len „európsky právny rámec
pre euro“ alebo len „právo ES/EÚ o eure“) tvoria najmä (1) ustanovenia o eure a tretej
etape hospodárskej a menovej únie (EMU) v Zmluve o založení ES v platnom znení,
(2) Protokol č. 18 o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej
centrálnej banky v platnom znení, (3) Protokol č. 21 o kritériách konvergencie podľa
článku 121 Zmluvy o založení ES v platnom znení, (4) nariadenie Rady (ES) č. 1103/97
zo dňa 17. júna 1997 o určitých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura v platnom
znení, (5) nariadenie Rady (ES) č. 974/98 zo dňa 3. mája 1998 o zavedení eura v platnom znení a (6) nariadenie Rady (ES) č. 2866/98 zo dňa 31. decembra 1998 o prevodných kurzoch medzi eurom a menami členských štátov, ktoré zaviedli euro v platnom
znení. Súčasťou práva ES/EÚ o eure sú (7) aj ďalšie záväzné právne akty ES/EÚ
súvisiace s eurom, z ktorých možno uviesť napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1338/2001
zo dňa 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu,
nariadenie Rady (ES) č. 2182/2004 zo dňa 6. decembra 2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam, nariadenie Rady (ES) č. 975/98 zo dňa 3. mája 1998 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu v platnom
znení, rozhodnutie Európskej centrálnej banky č. ECB/2003/4 (2003/205/ES) zo dňa
20. marca 2003 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu a taktiež (8) právne nezáväzné odporúčania a stanoviská
orgánov a inštitúcií ES/EÚ, ku ktorým je možné zaradiť napríklad odporúčanie EK
č. 2008/78/ES zo dňa 10. januára 2008 o opatreniach na zjednodušenie budúcich prechodov na euro, odporúčanie EK č. 98/286/ES zo dňa 23. apríla 1998 o bankových
poplatkoch za konverziu na euro, odporúčanie EK č. 98/287/ES zo dňa 23. apríla 1998
o duálnom zobrazovaní cien a iných peňažných súm, či odporúčanie EK č. 98/288/ES
zo dňa 23. apríla 1998 o dialógu, monitorovaní a informáciách na uľahčenie prechodu
na euro. Právne akty EÚ/ES sú pre Vás k dispozícii na internetovej stránke:
http://eur-lex.europa.eu (na ktorej, však niektoré nie sú sprístupnené aj v slovenskom jazyku), pričom právne akty ECB sú dostupné aj na internetovej stránke ECB:
http://www.ecb.int, ktorej hlavná stránka vrátane navigačnej lišty je len v anglickom
jazyku, mnohé časti sú však k dispozícii aj v slovenskom jazyku.

PRÁVNY PORIADOK SR A ZAVEDENIE EURA
Základné právne predpoklady na zavedenie eura na Slovensku a začlenenie SR
do eurozóny boli zakotvené zákonom č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte
len „generálny zákon“), ktorý z pohľadu právneho poriadku SR predstavuje generálny
právny rámec pre riešenie všetkých kľúčových záležitostí v SR, ktoré súvisia s prechodom zo slovenskej meny na euro, a to tak v procese prípravy na zavedenie eura v SR
ako aj počas samotného prechodu z doterajšej slovenskej meny na euro už pri samotnom
zavedení eura v SR po splnení všetkých maastrichtských kritérií.
Prípravám na zavedenie meny euro na území SR a okruhu tých skutočností, ktoré sú
predmetom úpravy generálneho zákona, sme sa podrobne venovali ihneď po schválení
generálneho zákona v roku 2007, a to v decembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. Na toto vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sme medzitým už niekoľkokrát nadviazali v súvislosti s tými témami, ktoré sme pre Vás v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO spracovali prednostne ešte pred vydaním tohto
mimoriadneho vydania bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál, a ktoré Vám
z uvedených dôvodov dáme do pozornosti aj v ďalšom texte.
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Kompatibilita
a judikatúra ESD

Generálnym zákonom bola dosiahnutá úplná kompatibilita (zlučiteľnosť) slovenského právneho poriadku s európskym právnym rámcom pre euro ako spoločnú a jednotnú európsku menu v eurozóne, pričom generálny zákon zohľadňuje aj súvisiacu judikatúru Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (ďalej v texte len „Európsky súdny
dvor“ alebo len „ESD“).
Z judikatúry ESD súvisiacej s eurom ide najmä o jeho rozsudok v kauze združenia
spotrebiteľov Verbraucher-Zentrale Hamburg eV proti O2 (Germany) GmbH & Co. OHG
(rozsudok v právnej veci C-19/03 zo dňa 14. septembra 2004) a ďalej rozsudok v kauze Estager SA proti Receveur principal de la recette des douanes de Brive (rozsudok
v právnej veci C-359/05 zo dňa 18. januára 2007), ktoré sú smerodajné pre výklad
a uplatňovanie nariadení ES/EÚ súvisiacich s eurom, obzvlášť vo vzťahu k základným princípom platným pre prípravu a prechod z pôvodnej národnej meny na menu
euro, o ktorých sa zmienime v ďalšom texte. Rozsudky a niektoré iné dokumenty
ESD sú pre Vás k dispozícii na internetovej stránke: http://curia.europa.eu a taktiež
na stránke už spomínanej v predchádzajúcom texte: http://eur-lex.europa.eu. Okrem
judikatúry ESD generálny zákon rešpektuje a zohľadňuje aj Zmluvu o pristúpení SR
k Európskej únii, Ústavu SR v znení neskorších ústavných zákonov, judikatúru Ústavného
súdu SR (Vašu pozornosť si dovoľujeme upriamiť napríklad na uznesenie Ústavného súdu
SR sp. zn. PL. ÚS 6/98 zo dňa 24. júna 1998 a tiež na uznesenie sp. zn. PL. ÚS 16/05
zo dňa 2. júla 2008) a tiež Piatu správu Európskej komisie zo dňa 16. júla 2007 o praktických prípravách na budúce rozšírenie eurozóny. V spojení s generálnym zákonom
nemožno opomenúť ani Národný plán zavedenia eura v SR, ktorý svojimi uzneseniami
schválila vláda SR (uznesenie vlády SR č. 525/2007 zo dňa 6. júla 2005 a uznesenie
vlády SR č. 236/2008 zo dňa 16. apríla 2008), a ktorý bol pri príprave generálneho zákona taktiež zohľadnený. O zavedení eura a vstupe SR do eurozóny sa však nerozhodlo
generálnym zákonom. Generálnym zákonom však bola dosiahnutá úplná kompatibilita
slovenského právneho poriadku s európskym právnym rámcom pre euro a dosiahnutím
tejto kompatibility SR naplnila aj právne podmienky EÚ na prijatie a zavedenie
eura, ktoré museli byť splnené popri ekonomických maastrichtských kritériách, a po splnení ktorých následne Rada EÚ rozhodla o zavedení eura a začlenení SR do eurozóny.

GENERÁLNY ZÁKON

A PRIEBEH LEGISLATÍVNEHO PROCESU
Návrh generálneho zákona bol prerokovaný v Rade hospodárskej a sociálnej dohody SR
dňa 25. júna 2007. Gestorskými inštitúciami pre predložený návrh generálneho zákona
boli spoločne Národná banka Slovenska (ďalej v texte len „NBS“), Ministerstvo financií SR (ďalej v texte len „MF SR“), Ministerstvo spravodlivosti SR (ďalej v texte len
„MS SR“) a Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej v texte len „MH SR“). Návrh pripravovaného generálneho zákona bolo potrebné predložiť nielen na vnútroštátne medzirezortné pripomienkové konanie, ale aj na vyjadrenie ECB v súlade s rozhodnutím
Rady (ES) č. 98/415/ES zo dňa 29. júna 1998 o poradení sa vnútroštátnych orgánov
s Európskou centrálnou bankou ohľadom návrhov právnych predpisov. Návrh generálneho zákona bol do Národnej rady SR (ďalej v texte len „NR SR“) doručený dňa
28. septembra 2007, jeho definitívne znenie bolo schválené na 16. schôdzi NR SR dňa
28. novembra 2007 a po jeho podpísaní prezidentom SR dňa 12. decembra 2007 bol
dňa 31. decembra 2007 pod č. 659/2007 Z. z. publikovaný v Zbierke zákonov SR.
Prijatie generálneho zákona Vám ešte v roku 2007 dalo do pozornosti decembrové
vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

NOVELIZÁCIE GENERÁLNEHO ZÁKONA
Generálny zákon bol od svojho schválenia niekoľkokrát novelizovaný, a to (1) s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2008 prostredníctvom článku IX zákona č. 70/2008 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
Úvod
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zákonov, (2) s účinnosťou odo dňa 1. augusta 2008 článkom IV zákona č. 270/2008 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ďalej (3) s účinnosťou odo dňa 1. novembra 2008 článkom IV zákona
č. 397/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a (4) článkom II zákona č. 421/2008 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 659/2007 Z. z.
o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov s rovnakou účinnosťou, teda s účinnosťou odo dňa 1. novembra 2008.
V ďalšom texte Vás s úpravami obsiahnutými v generálnom zákone, už po zohľadnení vyššie citovaných štyroch noviel, podrobne a komplexne oboznámime.

PREDMET ÚPRAVY GENERÁLNEHO ZÁKONA
Predmet úpravy generálneho zákona možno rozlíšiť na ustanovenia, prostredníctvom
ktorých sú zakotvené (1) všeobecné (generálne) pravidlá vzťahujúce sa na prípravu
na zavedenie eura a samotný prechod na euro v SR, obsiahnuté v článku I generálneho
zákona a na ustanovenia, prostredníctvom ktorých sú (2) vykonané sprievodné novelizácie 28 zákonov obsiahnuté v článkoch II až XXIX generálneho zákona, o ktorých
sa ešte zmienime v ďalšom texte. Okrem týchto úprav obsahuje generálny zákon aj
(3) niektoré blanketové ustanovenia s odkazmi na relevantné ustanovenia európskeho právneho rámca pre euro ako spoločnú jednotnú európsku menu v eurozóne vrátane odkazov na relevantné ustanovenia o eurobankovkách a eurominciach ako zákonných platidlách v eurozóne. V predminuloročnom decembrovom vydaní bulletinu ULC
Čarnogurský PRO BONO sme Vás už oboznámili aj s tou skutočnosťou, že doterajšia
vnútroštátna úprava o slovenskej mene bude zrušená a nadradeným sa stane európsky právny rámec ES/EÚ pre euro ako spoločnú jednotnú európsku menu v eurozóne. Na spomínané decembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO nadviazalo októbrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Vykonávacie
predpisy

Na vykonanie generálneho zákona boli vydané viaceré vykonávacie predpisy, s ktorými Vás v tomto mimoriadnom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál
oboznámime, a to v jeho samostatnej časti XII.

Ďalšie súvisiace
právne predpisy

Okrem predpisov vydaných na vykonanie generálneho zákona boli v súvislosti so zavedením eura na Slovensku schválené aj ďalšie právne predpisy, o ktorých Vám v tomto
mimoriadnom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál prinášame informácie taktiež v jeho časti XII.

Účinnosť
generálneho zákona

Ustanovenia obsiahnuté v článku I generálneho zákona sú v nasledujúcom texte spracované v samostatných častiach I až VIII tohto mimoriadneho vydania bulletinu
ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál, pričom číselné označenie týchto častí zodpovedá
jednotlivým častiam článku I generálneho zákona, ktorý nadobudol účinnosť dňa
1. januára 2008.
Účinnosť ďalších článkov generálneho zákona, teda článkov II až XXIX generálneho
zákona, ktorými boli vykonané sprievodné novelizácie 28 zákonov, je upravená odlišne,
preto sa o účinnosti každého z článkov II až XXIX generálneho zákona zmienime
v ďalšom texte tohto mimoriadneho vydania bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO
Špeciál osobitne pri každom zákone. Plné znenie článku XXXI generálneho zákona
týkajúce sa úpravy účinnosti všetkých jeho ustanovení uvádzame tak, ako vyplýva zo
znenia generálneho zákona po vykonaní jeho štyroch novelizácií, a to v samostatnej
časti XI tohto mimoriadneho vydania bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál.
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I. časť:

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
V prvej časti generálneho zákona sú v ustanoveniach § 1 a 2 zakotvené všetky základné pojmy používané v tomto právnom predpise, cieľ sledovaný úpravami, ktoré sú
v generálnom zákone obsiahnuté, ďalej princípy a zásady, ktoré sa musia uplatňovať
nielen počas prípravy na zavedenie eura, ale aj počas samotného prechodu na euro,
vrátane duálneho zobrazovania, a to vo všetkých vzťahoch (vrátane výkladu a uplatňovania právnych predpisov), ich súčasťou sú aj všeobecné zásady pre prepočty
a zaokrúhľovanie konečných súm a iných súm zo slovenských korún na eurá.

CIEĽ GENERÁLNEHO ZÁKONA
Generálny zákon upravuje niektoré opatrenia a postupy súvisiace s prípravou na zavedenie a so zavedením meny euro v SR (ďalej v texte len „zavedenie eura“) ako výlučného zákonného platidla, jednotnej meny a menovej jednotky podľa právne záväzných
aktov ES. Cieľom generálneho zákona je (1) zabezpečiť organizovaný a plynulý postup
pri zmene zákonných peňazí a menovej jednotky v SR v dôsledku prechodu zo slovenskej
meny na euro (ďalej v texte len „prechod na euro“), (2) zamedziť nárastu inflácie
v dôsledku prechodu na euro, (3) zabezpečiť pri prechode na euro ochranu ekonomických
záujmov občanov a spotrebiteľov, (4) zachovať kontinuitu existujúcich právnych vzťahov a (5) dosiahnuť neutralitu pri premene a prepočtoch peňazí, cien, platieb a iných
finančných a majetkových hodnôt zo slovenskej meny na eurá, ako aj (6) umožniť fyzickým osobám a právnickým osobám postupne sa pripraviť a adaptovať na posudzovanie reálnej hodnoty príjmov, výdavkov, cien, platieb a životných nákladov v eurách
na základe duálneho zobrazovania cien, platieb a iných hodnôt.

ZÁKLADNÉ POJMY
Na účely prípravy na zavedenie a zavedenia eura definuje generálny zákon všetky základné pojmy, ktoré sú použité v jeho ustanoveniach.

EURO
Euro ako
jednotná mena

Euro je oficiálny názov jednotnej európskej meny a menová jednotka podľa osobitných predpisov (o ktorých sme sa už zmienili v predchádzajúcom texte pri práve
ES/EÚ o eure) vo všetkých zúčastnených členských štátoch EÚ, ktoré zaviedli euro
(ďalej v texte len „zúčastnený členský štát“), a v zúčastnených tretích štátoch, ktoré
zaviedli euro na základe menovej dohody uzavretej s ES podľa osobitných predpisov
(napríklad článok 111 ods. 3 Zmluvy o založení ES v platnom znení, Menová dohoda
uzavretá dňa 29. novembra 2000 vládou Talianskej republiky za ES a Republikou San
Maríno, Menová dohoda uzavretá dňa 29. decembra 2000 vládou Talianskej republiky
za ES a Mestským štátom Vatikánom reprezentovaným Svätou stolicou, Menová dohoda
uzavretá dňa 26. decembra 2001 vládou Francúzskej republiky za ES a vládou Monackého kniežatstva).
Názov „euro“ je obdobou názvu „slovenská koruna“ a zároveň aj pojmu „slovenská
mena“, nakoľko slovenská koruna bola až do prechodu na euro na Slovensku zároveň
slovenskou menou (§ 15 zákona č. 566/1992 Zb. o NBS v znení účinnom do dňa zavedenia eura v SR). Obdobne ako pojem „slovenská mena“ možno teda používať aj označenie „mena euro“, ak si to vyžaduje slovenský kontext (napríklad „jednotná európska
mena euro“).

I. časť: Základné ustanovenia

7

EURO AKO MENOVÁ JEDNOTKA
Menová jednotka je jedno euro, ktoré sa delí na sto centov (eurocentov). Eurobankovky existujú v 7 nominálnych hodnotách (5 eur, 10 eur, 20 eur, 50 eur, 100 eur,
200 eur a 500 eur), pričom všetky sú zákonným platidlom v celej eurozóne a pre všetky členské štáty eurozóny a zúčastnené tretie štáty majú rovnaký dizajn. Obehové
euromince existujú v 8 nominálnych hodnotách (1 eurocent, 2 eurocenty, 5 eurocentov, 10 eurocentov, 20 eurocentov, 50 eurocentov, 1 euro a 2 eurá), pričom všetky sú
zákonným platidlom v celej eurozóne, majú na líci spoločnú európsku stranu a na rube
majú charakteristickú národnú stranu. Pamätné euromince majú len nominálnu hodnotu 2 eurá, pričom všetky sú zákonným platidlom v celej eurozóne, majú rovnaký
dizajn na spoločnej európskej strane a špeciálny príležitostný výtvarný motív na národnej strane. Zberateľské euromince vydané NBS sú zákonným platidlom len na
Slovensku (obdobne na Slovensku nie sú zákonným platidlom zberateľské euromince
vydané inde v eurozóne). Zberateľské mince sú vo väčšine prípadov z drahých kovov,
nie sú primárne určené na peňažný obeh a kvôli ich nezameniteľnosti musia mať inú
nominálnu hodnotu ako pamätné a obehové euromince, pričom od pamätných a obehových euromincí sa musia zreteľne odlišovať aj podobou.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa náležitostí eurobankoviek a euromincí ako aj právne
úpravy, ktoré sa týkajú bankoviek a mincí pred a po zavedení meny euro v SR, sme pre
Vás spracovali prioritne a sú pre Vás k dispozícii v októbrovom vydaní bulletinu ULC
Čarnogurský PRO BONO.

Skratka, symbol
a kódy eura

Krátke názvy „euro“ a „cent“ nevyvolali potrebu vytvoriť pre ne osobitné skratky,
a tak ako euro ani cent, resp. eurocent nemajú zakotvenú žiadnu skratku (obdobne
ju nemal ani halier na rozdiel od slovenskej koruny, ktorá mala do dňa zavedenia eura,
teda do dňa 31. decembra 2008, oficiálne uzákonenú skratku názvu „Sk“). Pre euro
existuje grafický symbol eura „€“, ktorý má vyjadrovať prvé písmeno slova Európa,
inšpirovaný je gréckym písmenom epsilon predstavujúceho odkaz na grécku kolísku
európskej civilizácie (symbol eura možno pripodobniť napríklad symbolu „$“ pre americký dolár či symbolu „Ł“ pre britskú libru). Grafický symbol eura „€“ možno na
počítačoch napísať pri súčasnom stlačení kláves CTRL, ALT a písmena E. Tak ako pre
slovenskú korunu existuje medzinárodný alfabetický kód „SKK“, pre euro existuje
medzinárodný alfabetický (písmenový) kód „EUR“, a rovnako ako pre slovenskú
korunu existuje medzinárodný numerický kód „703“, existuje medzinárodný numerický
(číselný) kód „978“ pre euro.

Používanie pojmov
euro a cent

Pojem „euro“ sa v prvom páde jednotného čísla zachováva vo všetkých jazykoch
členských štátov EÚ bez jeho ďalších zmien, pričom pri používaní pojmu „euro“ sa
uplatnia pravidlá jazykov členských štátov EÚ.
V slovenčine ako flektívnom jazyku sa vzťahy medzi slovami vyjadrujú pomocou pádových prípon, a preto aj slová cudzieho pôvodu sa v slovenskom kontexte väčšinou skloňujú, teda v jednotlivých pádoch menia svoje zakončenie. Slovo „euro“, podobne ako
iné prevzaté slová, sa v slovenskom jazyku vzhľadom na jeho zakončenie na samohlásku o zaraďuje medzi podstatné mená stredného rodu, ktoré sa skloňujú podľa
vzoru mesto (v genitíve plurálu sa teda spisovne použije v tvare „eur“, napríklad
„zostalo mu 100 eur“), a keďže sa jedná o všeobecné podstatné meno, podľa pravidiel spisovnej slovenčiny sa slovo „euro“ bude zásadne písať malými písmenami
s výnimkou jeho použitia na začiatku vety. Od podstatného mena „euro“ existuje
v slovenčine aj odvodené spisovné prídavné meno „eurový“ (napríklad „eurové
bankovky“ a „eurové mince“) a výraz „euro“ môže byť aj časťou iných spisovných
zložených slov významovo sa týkajúcich eura (napríklad „eurobankovky“ a „euromince“).
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V členských štátoch EÚ sa rovnocenne s pojmom „cent“ používa pojem „eurocent“,
ktorý možno nájsť nielen v právnych predpisoch SR (používa ho napríklad aj generálny
zákon), ale napríklad aj na eurominciach s menšou nominálnou hodnotou ako jedno
euro.

EUROZÓNA
Eurozóna je regionálna oblasť v rámci EÚ tvorená zúčastnenými členskými štátmi,
v ktorej spoločnú menovú politiku určuje ECB (členskými štátmi EÚ, ktoré tvoria
eurozónu, sú Belgicko, Cyprus, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko,
Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko,
Taliansko, súčasťou eurozóny nie sú zúčastnené tretie štáty (Monako, San Maríno
a Vatikán), ktoré zaviedli euro na základe osobitných menových dohôd uzavretých
s Európskym spoločenstvom spomínaných v predchádzajúcom texte). Slovensko sa
zúčastneným členským štátom a súčasťou eurozóny stalo odo dňa zavedenia eura,
teda odo dňa 1. januára 2009.

KONVERZNÝ KURZ
Konverzný kurz je celý neodvolateľný pevný prepočítací kurz medzi eurom a slovenskou
menou na úrovni 30,1260 SKK/EUR, ktorý prijala Rada EÚ podľa osobitných predpisov
(o ktorých sme sa už zmienili v predchádzajúcom texte v súvislosti s právnym základom
pre začlenenie SR do eurozóny), ktorý je záväzný pre zavedenie eura v SR vrátane
výmeny slovenských korún za eurá odo dňa 1. januára 2009, pričom na základe generálneho zákona bol záväzný už aj pre účely vykonávania duálneho zobrazovania pred
zavedením eura v SR.

Európske pravidlá
pre zavedenie eura

Európske pravidlá pre zavedenie eura (článok 4 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1103/97
zo dňa 17. júna 1997 o určitých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura v platnom
znení) zakotvujú, že konverzný kurz sa pre každú pôvodnú národnú menu určuje
ako jedno euro k pôvodnej národnej mene, pričom konverzný kurz určený pre každú
pôvodnú národnú menu musí mať celkovo šesť platných číslic, a to buď pred alebo
za desatinnou čiarkou.

Zákazy týkajúce sa
konverzného kurzu

Európske pravidlá pre zavedenie eura (článok 4 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1103/97
zo dňa 17. júna 1997 o určitých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura v platnom
znení) stanovujú, že pri vykonávaní prepočtov medzi eurom a pôvodnou národnou
menou navzájom, teda v prípade Slovenska pri vykonávaní prepočtov medzi eurom
a slovenskými korunami navzájom, nemožno konverzný kurz zaokrúhliť ani skrátiť,
použitý konverzný kurz teda musí mať všetkých šesť platných číslic. V prípade konverzného kurzu medzi eurom a slovenskými korunami, ktorý bol určený na úrovni
30,1260 SKK/EUR, je zrejmé, že európske pravidlá pre zavedenie eura zakazujúce
skrátenie konverzného kurzu neumožňujú skrátiť konverzný kurz ani v tomto prípade, teda v prípade, ak je v konverznom kurze na poslednom desatinnom mieste za
desatinnou čiarkou nula, ktorej prípadné vynechanie by pri prepočtoch nemalo žiadny vplyv na presnosť prepočtov z pôvodnej národnej meny na eurá a ani na presnosť
spätných kontrolných prepočtov súm z eur na pôvodnú národnú menu.
Európske pravidlá pre zavedenie eura (článok 4 ods. 3 už spomínaného nariadenia
Rady (ES) č. 1103/97 zo dňa 17. júna 1997 o určitých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura v platnom znení) taktiež určujú, že namiesto stanoveného konverzného
kurzu sa nesmú používať ani žiadne inverzné kurzy či koeficienty, ktorých výpočet je
odvodený od oficiálneho konverzného kurzu, nakoľko použitie čo i len čiastočne upravených inverzných kurzov pri vzájomných prepočtoch medzi eurom a pôvodnou národnou
menou by v konečnom dôsledku mohlo viesť k neprimeranému zaokrúhľovaniu a podstatným nepresnostiam pri prepočte súm na eurá. Namiesto konverzného kurzu eura
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k pôvodnej národnej mene nesmie byť pri prepočtoch používaný ani presne odvodený
celý inverzný kurz či koeficient pôvodnej národnej meny k euru, teda v prípade
Slovenska nesmie byť pri prepočtoch namiesto konverzného kurzu (30,1260 SKK/EUR)
použitý ani presne odvodený celý inverzný kurz, na základe ktorého sa napríklad jedna
slovenská koruna rovná 0,033193918874062271791807740821881 eura.

DEŇ URČENIA KONVERZNÉHO KURZU
Deň určenia konverzného kurzu je dátum vyhlásenia právne záväzného aktu Rady EÚ
vydaného podľa osobitných predpisov (o ktorých sme sa už zmienili v predchádzajúcom
texte v súvislosti s právnym základom pre začlenenie SR do eurozóny), ktorým bol ustanovený konverzný kurz pre zavedenie eura v SR. Podľa § 1 ods. 2 písm. d) generálneho
zákona v spojení s § 18 ods. 1 generálneho zákona v súlade s pravidlami pre počítanie
lehôt zakotvenými v § 122 ods. 2 Občianskeho zákonníka a nevyvrátiteľnou domnienkou
o znalosti nariadenia o konverznom kurze eura voči slovenskej korune vyplývajúcej
z ustanovenia § 2 ods. 1 zákona č. 416/2004 Z. z. o Úradnom vestníku Európskej únie je
dňom určenia konverzného kurzu štvrtok 24. júl 2008, teda deň oficiálneho uverejnenia
nariadenia o konverznom kurze eura voči slovenskej korune v Úradnom vestníku EÚ,
ktorý je dňom oficiálneho, a teda právne záväzného uverejnenia konverzného
kurzu v Úradnom vestníku EÚ. Deň určenia konverzného kurzu je smerodajný najmä
pre začiatok obdobia povinného duálneho zobrazovania cien, platieb a iných hodnôt
zároveň v slovenských korunách a aj v eurách, ktoré v zmysle vyššie uvedeného začalo
od nedele 24. augusta 2008, teda mesiac po dni oficiálneho uverejnenia nariadenia
o konverznom kurze v Úradnom vestníku EÚ. S prihliadnutím na skutočnosť, že konverzný kurz bol schválený dňa 8. júla 2008, bolo možné stretnúť sa aj s výkladom,
že obdobie povinného duálneho zobrazovania cien, platieb a iných hodnôt zároveň
v slovenských korunách a aj v eurách začalo už skôr (napríklad, že začalo v piatok dňa
8. augusta 2008, teda mesiac po schválení konverzného kurzu). Pre úplnosť dodávame,
že začať s vykonávaním duálneho zobrazovania čo najskôr po oficiálnom schválení
konverzného kurzu medzi eurom a národnou menou odporúčala aj EK (odporúčanie
EK č. 2008/78/ES zo dňa 10. januára 2008 o opatreniach na zjednodušenie budúcich
prechodov na euro).

DEŇ ZAVEDENIA EURA
Deň zavedenia eura je dňom prechodu na euro v hotovostnom a bezhotovostnom peňažnom obehu v SR, pričom deň zavedenia eura je zhodný s dňom prijatia eura v SR,
ktorý určila Rada EÚ podľa práva ES/EÚ (o ktorom sme sa už zmienili v predchádzajúcom texte v súvislosti s právnym základom pre začlenenie SR do eurozóny), a týmto
dňom je 1. január 2009, ku ktorému nadobudlo účinnosť zrušenie dočasnej výnimky
pre SR na prijatie eura. Od polnoci zo stredy 31. decembra 2008 na štvrtok 1. januára
2009 sa oficiálnou menou v SR stala jednotná európska mena euro namiesto doterajšej
slovenskej meny a zákonnými platidlami sa pri všetkých hotovostných peňažných
platbách na Slovensku stali eurobankovky a euromince, pričom status zákonného
platidla pri hotovostných peňažných platbách na Slovensku si ešte krátkodobo zachovali aj slovenské bankovky a slovenské mince, a to počas obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu odo dňa 1. januára 2009 do dňa 16. januára 2009 vrátane.

OBDOBIE DUÁLNEHO

HOTOVOSTNÉHO PEŇAŽNÉHO OBEHU
Obdobie duálneho hotovostného peňažného obehu je ustanovené dočasné obdobie
hotovostného peňažného obehu v SR, ktoré sa začalo dňom zavedenia eura (obdobie
odo dňa 1. januára 2009 do dňa 16. januára 2009 vrátane), a počas ktorého zákonným
platidlom pri všetkých hotovostných platbách v SR boli dvojaké hotovostné peniaze,
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a to vo svojej nominálnej hodnote platné eurobankovky a platné euromince vrátane
pamätných euromincí, na ktorých je uvedená nominálna hodnota v eurách alebo eurocentoch, a ktoré boli vydané ECB, NBS, inde v eurozóne alebo v zúčastnených tretích
štátoch, a zároveň aj slovenské bankovky a slovenské mince vrátane pamätných slovenských mincí, na ktorých je uvedená nominálna hodnota v slovenských korunách
alebo halieroch, ktoré boli vydané NBS a ktoré boli platné ku dňu zavedenia eura.

MAJETKOVÉ HODNOTY
Majetkovými hodnotami sú bezhotovostné peňažné prostriedky a iné finančné prostriedky, peňažné pohľadávky, záväzky a platby, nehnuteľnosti, byty, nebytové priestory, hnuteľné veci, majetkové cenné papiere, dlhové cenné papiere a iné finančné nástroje,
žreby, kolky, poštové známky a iné poštové ceniny, kontrolné známky a iné úradné ceniny,
majetkové vklady, majetkové podiely a iné majetkové práva a platobné prostriedky
vyjadrené v peniazoch, ako aj peňažne vyjadrené ceny majetku a iné hmotné alebo
nehmotné finančné alebo majetkové hodnoty vyjadrené v peniazoch vrátane aktív
a pasív vyjadrených v peniazoch, pričom majetkovými cennými papiermi sú akcie,
dočasné listy, podielové listy, družstevné podielnické listy alebo iné cenné papiere,
ktoré predstavujú vklady do základného imania alebo iného obdobného imania právnických osôb, podiely na imaní právnických osôb, majetkové podiely na subjektoch
kolektívneho investovania alebo podiely na inom spoločnom majetku podielnikov,
a dlhovými cennými papiermi sú dlhopisy, pokladničné poukážky, vkladové listy alebo
iné cenné papiere, ktoré predstavujú záväzok jeho emitenta alebo inej označenej
osoby na peňažné plnenie.

JEDNOTKOVÉ CENY
Jednotkové ceny sú konečné ceny za kilogram, liter, meter, meter štvorcový, meter
kubický výrobku alebo inú jednotku množstva, ktorá sa bežne používa pri predaji
konkrétneho výrobku, vrátane sadzobníkov cien, taríf cien a ďalších prvkov cien
alebo iných majetkových hodnôt, ktoré sú vyjadrené v peniazoch a ktoré slúžia ako
veličiny alebo základňa na čiastkové výpočty alebo výsledné prepočty konečných
peňažných súm, ktoré majú byť skutočne zaplatené alebo vyúčtované.

DUÁLNE ZOBRAZOVANIE CIEN,
PLATIEB A INÝCH HODNÔT

Duálne zobrazovanie cien, platieb a iných hodnôt (ďalej v texte len „duálne zobrazovanie“) je zobrazovanie a uvádzanie cien výrobkov, tovarov, liekov, energií, vody, nájmu,
služieb, výkonov, prác a nehnuteľností vrátane poistného, taríf v oblasti dopravy, pôšt,
elektronických komunikácií a sieťových odvetví, uhrádzaných miezd, platov a iných
odmien, príspevkov a náhrad, poistných plnení, dávok sociálneho poistenia, dávok sociálneho zabezpečenia, dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a dávok
doplnkového dôchodkového sporenia, dávok sociálnej pomoci, dávok sociálnej podpory a iných sociálnych dávok, daní a poplatkov, cla, a pokút a iných peňažných sankcií,
vrátane zmluvných sankcií a peňažných náhrad škôd, náhrad za vyvlastnenie a iných
peňažných čiastok, finančných plnení a majetkových hodnôt vrátane jednotkových
cien (ďalej v texte len „ceny, platby a iné hodnoty“) zároveň v slovenskej mene
a tiež v eurách výlučne podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod
na euro (jedná sa napríklad o článok 4 ods. 2, článok 106, článok 121 ods. 1 a 2,
článok 122 ods. 2, článok 123 ods. 5 a článok 220, 234, 249, 253 a 254 Zmluvy o založení ES v platnom znení, článok 1, 3 až 6 nariadenia Rady (ES) č. 1103/97 zo dňa
17. júna 1997 o určitých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura v platnom znení,
článok 1 až 4 a článok 9a až 17 ako aj príloha nariadenia Rady (ES) č. 974/98 zo dňa
3. mája 1998 o zavedení eura v platnom znení, ktoré ďalej v texte označujeme len
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„ďalšie pravidlá pre prechod na euro“), pričom pre duálne zobrazovanie predo dňom
zavedenia eura boli rozhodujúce peňažné sumy cien, platieb a iných hodnôt uvedené v slovenských korunách vrátane halierov (ďalej v texte len „slovenské koruny“)
a súbežne sa na informatívne účely uvádzali peňažné sumy v eurách vrátane eurocentov (ďalej v texte len „eurá“) a pre duálne zobrazovanie odo dňa zavedenia eura
vrátane dňa zavedenia eura sú rozhodujúce peňažné sumy cien, platieb a iných hodnôt uvedené v eurách a súbežne sa na informatívne účely uvádzajú peňažné sumy
v slovenských korunách.

Povinné duálne
zobrazovanie

Obdobie povinného duálneho zobrazovania sa začalo v nedeľu 24. augusta 2008,
teda mesiac po dni oficiálneho, a teda právne záväzného uverejnenia nariadenia
o konverznom kurze eura voči slovenskej korune v Úradnom vestníku EÚ a skončí sa
v piatok dňa 1. januára 2010, teda rok po dni zavedenia eura v SR. Duálne zobrazovanie sa povinne vykonáva podľa základných pravidiel zakotvených generálnym zákonom, ktoré sú podrobnejšie upravené vykonávacími predpismi vydanými na vykonanie
generálneho zákona. Účelom duálneho zobrazovania je umožniť fyzickým osobám
a právnickým osobám postupne sa adaptovať na posudzovanie reálnej hodnoty príjmov,
výdavkov, cien, platieb a životných nákladov v eurách na základe duálneho zobrazovania.

UPLATŇOVANÉ PRINCÍPY A ZÁSADY
Generálny zákon na základe európskeho právneho rámca pre euro a judikatúry ESD súvisiacej s eurom zakotvil, že v procese prípravy na zavedenie eura a aj počas samotného
prechodu na euro, vrátane duálneho zobrazovania, sa vo všetkých vzťahoch (vrátane
výkladu a uplatňovania právnych predpisov) musia zásadne uplatňovať tri navzájom
súvisiace a previazané základné princípy pre prípravu na prechod a prechod zo slovenskej meny na euro, a to (1) princíp neutrality pri premene a prepočtoch peňazí,
cien, platieb a iných hodnôt zo slovenskej meny (slovenských korún) na eurá, (2) princíp
kontinuity existujúcich právnych vzťahov pri rešpektovaní zásady zmluvnej slobody,
a to bez zmeny reálnej finančnej hodnoty predmetu existujúcich právnych vzťahov a
bez zmeny ich subjektov, platnosti alebo ostatného obsahu existujúcich právnych
vzťahov, ak sa dotknutí účastníci príslušného právneho vzťahu vzájomne nedohodnú
inak, alebo ak generálny zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, a (3) princíp
ochrany ekonomických záujmov občanov a spotrebiteľov pri prechode na euro.

Princíp neutrality

Princíp neutrality pri premene a prepočtoch peňazí, cien, platieb a iných hodnôt zo
slovenskej meny (slovenských korún) na eurá býva označovaný aj ako princíp neutrality
pri prechode na euro a v súvislosti s cenami sa často označuje aj ako princíp cenovej
neutrality pri prechode na euro (ďalej v texte len „princíp neutrality“). Princíp neutrality znamená, že prechod z pôvodnej národnej meny na euro má byť finančnoekonomicky neutrálny v zásade pre všetky osoby a iné subjekty, predovšetkým pre
občanov a spotrebiteľov a taktiež, že na účely súvisiace s prípravou na prechod a prechodom na euro vrátane duálneho zobrazovania musia byť prepočty všetkých súm
(peňažných údajov) zo slovenských korún na eurá vykonávané čo najpresnejšie a bez
vplyvu na zvýšenie ich reálnej finančnej hodnoty a cenovej úrovne v dôsledku prechodu na euro, aby v podstate išlo len o technickú operáciu bez podstatného finančnoekonomického dosahu na existujúce právne vzťahy, najmä na občanov a spotrebiteľov.
Zavedenie eura totiž samo osebe z ekonomického hľadiska nepredstavuje relevantný
dôvod na zvýšenie cenovej úrovne a reálnej finančnej (ekonomickej) hodnoty majetku
(majetkových hodnôt). V tejto súvislosti generálny zákon v § 23 ods. 1 zakotvuje, že
z dôvodu nákladov a výdavkov súvisiacich so zavedením eura sa nesmú zvyšovať ceny
vrátane jednotkových cien, ani poplatky alebo iné finančné plnenia, prípadne vyžadovať
osobitné poplatky, príplatky alebo iné plnenia na úhradu nákladov súvisiacich so
zavedením eura vrátane nákladov súvisiacich s premenou majetkových hodnôt zo
slovenských korún na eurá. Medzi náklady a výdavky, ktoré súvisia so zavedením eura,
patria aj náklady a výdavky na prípravu na zavedenie eura, a teda ceny sa nesmú
zvyšovať ani z dôvodu nákladov a výdavkov na prípravu na zavedenie eura.
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Princíp kontinuity
právnych vzťahov

Princíp kontinuity existujúcich právnych vzťahov býva skrátene označovaný ako princíp
kontinuity právnych vzťahov pri prechode na euro, prípadne len princíp kontinuity
právnych vzťahov (ďalej v texte len „princíp kontinuity právnych vzťahov“). Princíp
kontinuity právnych vzťahov znamená, že v dôsledku prechodu na euro sa existujúce
právne vzťahy zachovajú a zostanú bez akýchkoľvek zmien svojich podmienok
a ostatného obsahu okrem nevyhnutného prispôsobenia sa právnych vzťahov objektívne zmeneným vonkajším okolnostiam, ktoré sú dôsledkom zániku a nahradenia
slovenskej meny pri prechode na euro vrátane dôsledkov zániku referenčných finančných parametrov (referenčných úrokových sadzieb, výmenných kurzov a finančných
indexov) odvodených od pôvodnej slovenskej meny, prípadne od obchodov s pôvodnou
slovenskou menou. Princíp kontinuity právnych vzťahov rešpektuje dispozičnú autonómiu účastníkov jednotlivých právnych vzťahov, ktoré sú dotknuté prechodom na
euro, ktorí sa môžu dohodnúť na akejkoľvek vzájomne vyváženej a legálnej zmene
podmienok a obsahu svojich záväzkových právnych vzťahov.

Princíp
ochrany občanov
a spotrebiteľov

Princíp ochrany ekonomických záujmov občanov a spotrebiteľov pri prechode na euro
sa skrátene označuje aj ako princíp ochrany občanov a spotrebiteľov pri prechode na
euro, prípadne princíp ochrany občanov a spotrebiteľov, výnimočne aj len ako princíp
ochrany spotrebiteľov alebo ako princíp ochrany občanov (ďalej v texte len „princíp
ochrany občanov a spotrebiteľov“). Princíp ochrany občanov a spotrebiteľov znamená, že
v celom procese prípravy a prechodu na euro treba mať osobitne na zreteli a ochraňovať ekonomické záujmy občanov a spotrebiteľov, ktorých ochrana patrí k ťažiskovým
nielen v európskom právnom rámci o eure, ale všeobecne v práve ES/EÚ dôsledne
uplatňujúcom princíp ochrany slabších účastníkov právnych vzťahov.

ZÁSADY PRE PREPOČTY A ZAOKRÚHĽOVANIE
Okrem základných princípov a zásad upravuje generálny zákon vzhľadom na zavedenie eura v SR aj všeobecné zásady pre prepočty a pre zaokrúhľovanie konečných súm
a iných súm zo slovenských korún na eurá (úpravy sú obsiahnuté najmä v § 2 ods. 2 až 7,
§ 18 ods. 3, 9 a 10 a § 24 ods. 5 generálneho zákona).

Konečné sumy
a iné sumy

Generálny zákon rozlišuje medzi konečnými sumami a inými sumami. Pre konečné
sumy a väčšinu iných súm sú vo všeobecnosti zakotvené rovnaké zásady pre prepočty
a zaokrúhľovanie zo slovenských korún na eurá, pričom pre časť iných súm, konkrétne pre jednotkové ceny, existuje osobitná úprava najmä o počte desatinných miest
a o zaokrúhľovaní po prepočte zo slovenských korún na eurá. Konečné sumy sú peňažne
vyjadrené sumy, ktoré majú byť skutočne zaplatené alebo vyúčtované, najmä konečné
sumy vyúčtované na výpisoch z účtu alebo konečné sumy ceny, platby alebo inej hodnoty uvádzané na faktúrach, na iných účtovných dokladoch alebo dokladoch o zaplatení.
Iné sumy ako konečné sumy sú všetky peňažne vyjadrené sumy, ktoré nepatria medzi
konečné sumy. Medzi iné sumy ako konečné sumy patria predovšetkým jednotkové ceny,
ako aj všetky sumy, ktoré platné právne predpisy ustanovujú len ako maximálne
alebo minimálne limity, prahy, či hranice určitých sadzieb, úkonov alebo činností
(napríklad minimálna možná výška menovitej hodnoty niektorých druhov cenných
papierov), pričom prepočty a zaokrúhlenia týchto sadzieb alebo iných súm zo slovenských korún na eurá sú vo všeobecnosti upravené tak, že odo dňa zavedenia eura, teda
odo dňa 1. januára 2009 sa nimi rozumie príslušná sadzba, základ sadzby alebo iná príslušná peňažná suma prepočítaná podľa konverzného kurzu a zaokrúhlená na dve
desatinné miesta na najbližší eurocent. V súlade so základnými princípmi pre prípravu
a prechod na euro môže byť zaokrúhlenie niektorých sadzieb alebo iných peňažných
súm upravené odchylne osobitnými predpismi (napríklad vyhláška Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR č. 251/2008 Z. z. v ustanovení § 8 ods. 1 určuje, že suma
priemerného hodinového zárobku zistená zo mzdy v slovenských korunách, ktorá bola
zúčtovaná na výplatu v poslednom štvrťroku 2008, sa po prepočte konverzným kurzom
na eurá zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta).
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Všeobecná zásada
pre prepočty
a premeny

Generálny zákon zakotvuje pre prepočty súm zo slovenských korún na eurá na účely súvisiace s prípravou na prechod alebo prechodom na euro, vrátane duálneho zobrazovania,
všeobecnú zásadu, v zmysle ktorej sa prepočty a premeny všetkých súm zo slovenských
korún na eurá musia povinne vykonávať výlučne podľa konverzného kurzu, pravidiel
pre zaokrúhľovanie a ďalších pravidiel pre prechod na euro a postupom podľa generálneho zákona a osobitných predpisov tak, aby čiastkové výpočty a výsledné prepočty
konečných peňažných súm zo slovenskej meny na eurá boli čo najpresnejšie a bez vplyvu
na zvýšenie ich reálnej finančnej hodnoty a cenovej úrovne v dôsledku prípravy na prechod a prechodu na euro. Prípadné nepoužitie konverzného kurzu na takéto prepočty je
sankcionovateľné podľa § 20 generálneho zákona. Prepočet zo slovenskej meny na
menu euro sa vykonáva delením číselnej hodnoty v slovenských korunách konverzným
kurzom (30,1260 SKK/EUR), napríklad 300,00 Sk : 30,1260 = 9,9581756 eur a po zaokrúhlení = 9,96 eur. Prepočet z meny euro na slovenskú menu sa vykonáva násobením hodnoty v euro konverzným kurzom (30,1260 SKK/EUR), napríklad 9,96 eur x 30,1260 = 300,05 Sk
a po zaokrúhlení = 300,00 Sk.

Zaokrúhľovanie
konečných súm
a iných súm

Zásady pre zaokrúhľovanie prepočítaných súm zo slovenských korún na eurá na účely
súvisiace s prípravou na prechod alebo prechodom na euro, vrátane duálneho zobrazovania, obsahujú najmä ustanovenia § 2 ods. 3 až 7 a § 18 ods. 3 generálneho zákona.
Konečné sumy a iné sumy, okrem jednotkových cien, sa po ich prepočte zo slovenských korún na eurá podľa konverzného kurzu vo všeobecnosti zaokrúhľujú na dve
desatinné miesta na najbližší eurocent podľa pravidiel ustanovených osobitným
predpisom, ktorým je v tomto prípade článok 5 nariadenia Rady (ES) č. 1103/97. Celkový vypočítaný zvyšok konečnej sumy, ktorý je nižší ako polovica jedného eurocenta,
teda ktorý je nižší ako 0,005 eura, sa zaokrúhľuje nadol na najbližší eurocent
(napríklad suma 74,261336 eur sa zaokrúhli na sumu 74,26 eur, alebo suma 102,19398 eur
sa zaokrúhli na sumu 102,19 eur) a celkový vypočítaný zvyšok konečnej sumy, ktorý sa
rovná polovici alebo je vyšší ako polovica jedného eurocenta, teda ktorý sa rovná alebo
je vyšší ako 0,005 eura, sa zaokrúhľuje nahor na najbližší eurocent (napríklad suma
1 070,06502 eur sa zaokrúhli na sumu 1 070,07 eur, alebo suma 14,699907 eur sa zaokrúhli na sumu 14,70 eur), ak sa účastníci právnych vzťahov nedohodnú inak, alebo ak
generálny zákon alebo ďalšie pravidlá pre prechod na euro neustanovujú inak. Konečné sumy v eurách, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu alebo iného druhu rozpočtu
verejnej správy, sa však prednostne zaokrúhľujú nadol, na prospech osôb povinných
znášať úhradu týchto platieb, a konečné sumy, ktoré sú výdavkom štátneho rozpočtu
alebo iného druhu rozpočtu verejnej správy, sa prednostne zaokrúhľujú nahor, na
prospech oprávnených príjemcov týchto platieb, ak osobitný predpis neustanovuje
inak.

Niektoré
bezhotovostné
konečné sumy

Vykonávanie prepočtov niektorých bezhotovostných konečných súm na rovnocenné
konečné sumy s vyšším počtom desatinných miest a vyšším stupňom presnosti ako
na najbližší eurocent možno ustanoviť v osobitnom predpise, a to z dôvodu zabezpečenia ochrany záujmov občanov a spotrebiteľov, zachovania kontinuity právnych
vzťahov, dosiahnutia neutrality a dostatočnej miery presnosti prepočtov pri prechode
na euro (napríklad podľa § 75 ods. 2 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom
sporení v znení bodu 2 článku XV generálneho zákona platí, že hodnota dôchodkovej
jednotky v eurách sa určuje a vyjadruje s presnosťou na šesť desatinných miest).
Väčšie zaokrúhlenie niektorých konečných súm v eurách ako na najbližší eurocent
možno osobitným predpisom ustanoviť z dôvodu zabezpečenia právnej istoty a prehľadnosti konečných súm pri prechode na euro (napríklad § 116 ods. 8 a § 293ar ods. 1
zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení bodov 3 a 8 článku XVII generálneho zákona zakotvuje, že dôchodky, nemocenské dávky, úrazové dávky, dávky
garančného poistenia a dávky v nezamestnanosti sa prepočítajú zo slovenských korún
na eurá podľa konverzného kurzu a zaokrúhlia sa na najbližších 10 eurocentov nahor).
Pri peňažných platbách, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu alebo iného druhu rozpočtu verejnej správy, však osobitným predpisom možno ustanoviť a vykonať väčšie
zaokrúhlenie ako na najbližší eurocent len smerom nadol, na prospech osôb povinných
znášať úhradu týchto platieb a pri peňažných platbách, ktoré sú výdavkom štátneho
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rozpočtu alebo iného druhu rozpočtu verejnej správy, osobitným predpisom možno
ustanoviť a vykonať väčšie zaokrúhlenie ako na najbližší eurocent len smerom nahor,
na prospech oprávnených príjemcov týchto platieb.
Rovnako ako sa zaokrúhľujú konečné sumy prepočítané zo slovenských korún na
eurá, teda v zásade na najbližší eurocent, sa zaokrúhľujú aj všetky iné sumy prepočítané zo slovenských korún na eurá, a to okrem jednotkových cien prepočítaných
zo slovenských korún na eurá, ktorých zaokrúhľovanie je upravené osobitne.

Jednotkové ceny

Osobitnou skupinou iných súm ako konečných súm sú jednotkové ceny, a to z dôvodu,
že slúžia ako veličiny alebo základňa na čiastkové výpočty alebo výsledné prepočty
konečných súm. Jednotkové ceny sú rozhodujúcim prvkom konečných súm, správne
prepočty jednotkových cien zo slovenských korún na eurá sú preto nevyhnutnou
podmienkou a predpokladom pre správne prepočty konečných súm zo slovenských
korún na eurá. Jednotkové ceny vyjadrené v slovenskej mene, ktoré slúžia ako
veličiny alebo základňa na čiastkové výpočty alebo výsledné prepočty konečných súm,
nepodliehajú (na rozdiel od konečných súm) po prepočte na eurá povinnému
zaokrúhľovaniu, ak generálny zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak
(výnimkou vyplývajúcou z osobitného predpisu je napríklad vyhláška Ministerstva
hospodárstva č. 97/2008 Z. z. o podrobnostiach duálneho zobrazovania pre oblasť
ochrany spotrebiteľov, ktorá v § 5 ods. 1 a 2 zakotvuje výnimočné povinné zaokrúhľovanie vybraných jednotkových cien tak, že jednotkové ceny vodného a stočného,
jednotkové ceny tepla a jednotkové ceny elektriny a plynu v eurách, ako aj jednotkové ceny elektronických komunikačných služieb na základe sekundovej tarifikácie za
prevolané sekundy v eurách sa zaokrúhľujú matematicky najmenej na štyri desatinné
miesta).
Generálny zákon ďalej určuje, že v záujme dosiahnutia neutrality pri prechode na
euro a vzhľadom na rozdielnu reálnu hodnotu slovenskej koruny a eura sa jednotkové
ceny prepočítavajú zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu s takým počtom desatinných miest a stupňom presnosti, aby neovplyvnili presnosť čiastkových
výpočtov a výsledných prepočtov konečných súm cien, platieb a iných hodnôt v eurách,
ktoré podliehajú zaokrúhľovaniu na najbližší eurocent. Jednotkové ceny sa po prepočte
zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu musia uvádzať tak, že jednotkové ceny uvedené v eurách majú spravidla najmenej o jedno desatinné miesto viac
ako rovnaké jednotkové ceny uvedené v slovenských korunách. Jednotkové ceny
v eurách však musia mať najmenej tri desatinné miesta, ak generálny zákon alebo
osobitný predpis neupravuje uvádzanie niektorých jednotkových cien s iným počtom
desatinných miest, najmä uvádzanie vyššieho počtu desatinných miest pri jednotkových cenách za produkty, výrobky, tovary alebo služby, ktoré sa obvykle predávajú,
dodávajú alebo poskytujú vo väčších jednotkových množstvách (napríklad v sieťových
odvetviach, v oblasti petrochémie a v oblasti elektronických komunikácií). Jednotkové ceny v eurách možno zaokrúhliť a uvádzať iba s dvoma desatinnými miestami,
ak ich prepočet a zaokrúhlenie na dve desatinné miesta sú vykonané v súlade s princípmi pre prípravu na prechod a prechod zo slovenskej meny na euro, jednotkové ceny
v eurách tiež možno uvádzať iba s dvoma desatinnými miestami, ak po ich prepočte
podľa konverzného kurzu sa za druhým desatinným miestom po desatinnej čiarke
nenachádza žiadne iné číslo okrem matematicky bezvýznamnej nuly alebo viacerých
núl.
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II. časť:

HOTOVOSTNÝ PEŇAŽNÝ OBEH
Druhá časť generálneho zákona upravuje v ustanoveniach § 3 až 7 procesy, ktoré nastanú dňom zavedenia eura, ku ktorým patria začiatok duálneho hotovostného peňažného obehu, jeho časové trvanie, možnosti dočasných hotovostných úhrad v obidvoch
menách (teda v slovenskej mene a súčasne v mene euro), vydávanie hotovosti iba
v mene euro, proces výmeny slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá ako
i obdobia určené pre ich výmenu, povinnosti NBS a bánk pri výmene slovenských bankoviek a slovenských mincí, výmenu poškodených slovenských bankoviek a slovenských
mincí spolu s poskytovaním náhrad pri tejto výmene a ochranu slovenských bankoviek
a slovenských mincí.

Zmena pravidiel
pre hotovostný
peňažný obeh

Postupná zmena pravidiel pre hotovostný peňažný obeh na území SR v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na euro prebehla v troch základných časových obdobiach,
ktorými boli (1) obdobie výlučného hotovostného peňažného obehu slovenských
peňazí, ktoré trvalo počas celého roku 2008 až do dňa zavedenia eura, teda od utorka
1. januára 2008 do stredy 31. decembra 2008 vrátane, počas ktorého boli platné slovenské bankovky a slovenské mince výlučným hotovostným zákonným platidlom vo svojej
nominálnej hodnote pri všetkých hotovostných peňažných platbách na Slovensku,
a teda bolo späté s existenciou slovenskej koruny ako slovenskej meny, (2) obdobie
duálneho hotovostného peňažného obehu, ktoré bolo krátkym dočasným obdobím
trvajúcim prvých šestnásť kalendárnych dní po zavedení eura vrátane dňa zavedenia
eura, teda od štvrtku 1. januára 2009 do piatku 16. januára 2009 vrátane, v ktorom
boli dočasne zákonným platidlom vo svojej nominálnej hodnote nielen eurobankovky
a euromince, ale zároveň aj všetky slovenské bankovky a slovenské mince, vrátane pamätných slovenských mincí, ktoré boli platné ku dňu zavedenia eura v SR (zákonným
platidlom tak neboli slovenské mince v hodnote 10 a 20 halierov, ktorých platnosť sa
skončila dňa 31. decembra 2003 a posledný deň na ich výmenu už len v NBS bol deň
31. december 2008), a (3) obdobie výlučného hotovostného peňažného obehu
eurových peňazí, v ktorom sa výlučným hotovostným zákonným platidlom vo svojej
nominálnej hodnote pri všetkých hotovostných peňažných platbách na Slovensku už
stali jedine eurobankovky a euromince, pričom trvanie tohto obdobia začalo odo dňa
skončenia duálneho hotovostného peňažného obehu, teda od soboty 17. januára 2009
vrátane.

DUÁLNY HOTOVOSTNÝ PEŇAŽNÝ OBEH
Dňom zavedenia eura sa v hotovostnom peňažnom obehu v SR prechádza zo slovenskej
meny na euro, pričom eurobankovky a euromince, vrátane zberateľských euromincí
vydaných NBS, sa stávajú zákonnými platidlami vo svojej nominálnej hodnote pri všetkých hotovostných peňažných platbách v SR. Dňom zavedenia eura sa začalo obdobie
duálneho hotovostného peňažného obehu, ktoré trvalo šestnásť kalendárnych dní,
a to vrátane dňa zavedenia eura, teda od štvrtku 1. januára 2009 do piatku 16. januára
2009 vrátane. Dňom zavedenia eura sa začali vykonávať aj výmeny slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá. Generálny zákon obsahuje aj úpravy prípadov,
v ktorých právnické a fyzické osoby mohli aj pred uplynutím obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu odmietnuť prijatie platných slovenských bankoviek a mincí.

Uplynutie
obdobia duálneho
hotovostného
peňažného obehu

Uplynutím obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu, teda od soboty 17. januára 2009 vrátane, všetky bankovky a mince, ktoré boli vydané na území SR predo
dňom zavedenia eura a boli platné ku dňu zavedenia eura v SR, prestávajú byť
zákonným platidlom v SR a končí sa ich platnosť. Uplynutím obdobia duálneho
hotovostného peňažného obehu sa eurobankovky a euromince stávajú výlučnými
zákonnými platidlami vo svojej nominálnej hodnote pri všetkých hotovostných peňažných platbách v SR.
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Od uplynutia obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu nemožno v peňažnom
obehu používať slovenské bankovky a slovenské mince s výnimkou výmeny slovenských
bankoviek a slovenských mincí v NBS a bankách počas období výmeny ustanovených
generálnym zákonom, o ktorých sa zmienime v ďalšom texte.

Odmietnutie prijatia Právnické osoby a fyzické osoby majú povinnosť pri hotovostných peňažných platbách
prijímať eurobankovky a euromince ako zákonné platidlá, odmietnutie prijatia eurobaneurobankoviek
koviek a euromincí je možné výlučne podľa všeobecne záväzných pravidiel (zakota euromincí
vených napríklad v § 17a zákona č. 566/1992 Zb. o NBS v znení neskorších predpisov),
podľa ktorých sú povinné pri akejkoľvek jednej hotovostnej peňažnej platbe prijímať
eurobankovky bez obmedzenia nominálnej štruktúry alebo celkového počtu prijímaných
eurobankoviek, avšak pri jednej hotovostnej peňažnej platbe nie sú povinné prijať
viac ako 50 euromincí (vrátane pamätných euromincí) a pri každej hotovostnej
peňažnej platbe taktiež môžu odmietnuť prijatie zberateľských euromincí, pričom
tieto výnimky sa nevzťahujú na NBS a banky a iné úverové inštitúcie, pobočky
zahraničných bánk a pobočky iných zahraničných úverových inštitúcií, zahraničné banky
a iné zahraničné finančné inštitúcie, ktoré vykonávajú bankové činnosti na území SR
(ďalej v texte len „banka“).

VÝMENA SLOVENSKÝCH BANKOVIEK

A SLOVENSKÝCH MINCÍ

Výmenu slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá uskutočňuje NBS, ako aj
banky, a to vo všetkých svojich prevádzkach slúžiacich na vykonávanie pokladničných
činností na území SR.

Forma výmeny

Výmena slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá sa uskutočňuje vo forme ich
bezodplatnej hotovostnej výmeny za eurobankovky a euromince, alebo bezodplatným
zložením (uložením) slovenských bankoviek a slovenských mincí v banke vo forme
peňažného vkladu, a to buď vkladom na bankový účet, pričom vkladom na bankový
účet sa v zmysle generálneho zákona rozumie vklad na bežný účet alebo vkladový účet
(ďalej v texte len „bankový účet“), alebo vkladom na vkladnú knižku, pričom vkladom
na vkladnú knižku sa podľa generálneho zákona rozumie vklad potvrdený vkladnou
knižkou, vkladovým listom, vkladovým certifikátom, depozitným certifikátom, bankovou
pokladničnou poukážkou alebo iným listinným cenným papierom (ďalej v texte len
„vkladná knižka“). Pri vklade na bankový účet alebo na vkladnú knižku sa na príslušný
bankový účet alebo príslušnú vkladnú knižku pripíše celý vklad v eurách podľa sumy
vymieňanej hotovosti. Pri výmene slovenských bankoviek a slovenských mincí v hotovosti sa žiadateľovi o výmenu vydá písomné potvrdenie o výmene hotovosti a celá
suma vymieňanej hotovosti sa mu vyplatí v eurobankovkách a eurominciach. Suma
vymieňanej hotovosti sa najskôr prepočíta na eurá podľa konverzného kurzu, a ak takto
vypočítanú sumu nemožno bezo zvyšku rozčleniť na nominálnu hodnotu eurobankoviek
a euromincí, celkový zvyšok vymieňanej hotovosti, ktorý je nižší ako jeden eurocent,
sa matematicky zaokrúhli na najbližší eurocent.

Bezodplatnosť
výmeny

Všetky výmeny slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá (či už vo forme hotovostnej výmeny alebo vo forme vkladu na bankový účet alebo na vkladnú knižku)
museli byť bezodplatné až do pondelka 19. januára 2009 vrátane, pričom bezodplatnou výmenou sa rozumie výmena, za ktorú sa žiadateľovi o výmenu nesmie účtovať žiadny poplatok, náklady ani protiplnenie za výmenu, spracovanie, počítanie,
vklad na účet ani za žiadne iné úkony alebo činnosti, ktoré súvisia s výmenou slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá.
NBS a aj banka má právo požadovať, (1) aby výmena slovenských bankoviek a slovenských mincí, ktorých súhrnná nominálna hodnota presahuje 15 000 eur, bola vopred
písomne oznámená najmenej jeden pracovný deň pred uskutočnením výmeny, (2) aby
slovenské bankovky a slovenské mince predložené na výmenu za eurá boli roztriedené
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Oprávnenia
bánk a NBS

podľa ich nominálnych hodnôt. Od druhého pracovného dňa po uplynutí obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu, teda odo dňa 20. januára 2009 má NBS a aj
banka právo obmedziť bezodplatnú výmenu slovenských bankoviek a slovenských
mincí za eurá v závislosti od počtu vymieňaných slovenských bankoviek a slovenských
mincí pri jednej výmene, pričom limit na bezodplatnú výmenu nesmie byť pri jednej
výmene nižší ako celkovo 100 kusov bankoviek a 100 kusov mincí. Ak NBS alebo banka
využije ktorékoľvek svoje právo podľa predchádzajúcich dvoch viet, je o tom povinná
zreteľne zverejniť informáciu na svojej internetovej stránke a aj vo všetkých svojich
prevádzkach slúžiacich na vykonávanie pokladničných činností na území SR. V prípade
obmedzenia bezodplatnej výmeny zo strany banky tak bude od utorka 20. januára 2009
vrátane možné pri každej jednotlivej výmene bezodplatne vymeniť najviac 100 kusov
slovenských bankoviek a zároveň najviac 100 kusov slovenských mincí, avšak generálny
zákon neobmedzuje ani neumožňuje obmedziť celkový počet takýchto jednotlivých
bezodplatných výmen.

Obdobia výmeny

NBS a banky sú povinné uskutočňovať výmenu slovenských bankoviek a slovenských
mincí odo dňa zavedenia eura v období ustanovenom generálnym zákonom pre (1) výmenu
slovenských mincí, ktorú uskutočňujú banky počas obdobia šiestich mesiacov odo dňa
zavedenia eura a súčasne NBS počas obdobia piatich rokov odo dňa zavedenia eura,
teda do dňa 1. januára 2014, ak ide o iné slovenské mince ako pamätné slovenské
mince a bez časového obmedzenia, ak ide o pamätné slovenské mince, a ďalej pre
(2) výmenu slovenských bankoviek, ktorú uskutočňujú banky počas obdobia jedného
roka odo dňa zavedenia eura a súčasne NBS bez časového obmedzenia. Pri výmene
slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá nie sú dotknuté povinnosti podľa
osobitných predpisov (napríklad podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov) o zisťovaní a preukazovaní totožnosti klientov pri
bankových obchodoch a o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, preto
napríklad totožnosť žiadateľa o výmenu netreba zisťovať, ak sú na výmenu predložené slovenské bankovky a slovenské mince so súhrnnou hodnotou nepresahujúcou
2 000 eur (60 252 slovenských korún).

POŠKODENÉ SLOVENSKÉ BANKOVKY A MINCE
Za necelé slovenské bankovky a za inak poškodené slovenské bankovky a slovenské
mince sa poskytuje náhrada formou ich výmeny za nepoškodené platné bankovky
a mince, pričom výmena poškodených slovenských bankoviek a mincí sa odo dňa zavedenia eura, teda od štvrtku 1. januára 2009, uskutočňuje len za eurá a len do skončenia
období ustanovených na výmenu slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá.
Poskytovanie náhrad

Náhrady za poškodené slovenské bankovky a slovenské mince ich výmenou za nepoškodené platné bankovky a mince na požiadanie poskytuje NBS a banky, pričom za
necelé slovenské bankovky sa poskytne náhrada, ak je na výmenu predložená identifikovateľná časť slovenskej bankovky, ktorej celková celistvá plocha presahuje polovicu
pôvodnej plochy bankovky. Náhrady sa neposkytujú za slovenské bankovky a slovenské
mince, pri ktorých je podozrenie, že (1) sú falšované alebo pozmenené, (2) ich poškodením bol spáchaný trestný čin, alebo (3) že pochádzajú z trestného činu. Ak banka
odobrala slovenské bankovky alebo slovenské mince pre podozrenie zo spáchania
trestného činu, je povinná každé takéto odobratie bezodkladne oznámiť orgánom
činným v trestnom konaní. Náhrady sa neposkytujú ani za (4) zničené alebo stratené
slovenské bankovky a slovenské mince, (5) za slovenské bankovky a slovenské mince,
ktoré v dôsledku poškodenia nie sú identifikovateľné, (6) za necelé slovenské mince,
(7) za slovenské bankovky a slovenské mince poškodené za účelom ich znehodnotenia,
(8) ani za necelé slovenské bankovky, ktorých celková celistvá plocha nepresahuje
polovicu pôvodnej plochy bankovky, avšak v odôvodnených prípadoch môže náhradu
výnimočne poskytnúť NBS, a to na základe žiadosti. Pri výmene poškodených slovenských
bankoviek alebo slovenských mincí nemá žiadateľ nárok na poskytnutie nepoškodených
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zberateľských mincí, pamätných mincí ani bankoviek alebo mincí určitého vzoru, typu
alebo série.
Fyzická osoba (vrátane fyzickej osoby konajúcej v mene právnickej osoby), ktorá žiada
o poskytnutie náhrady za poškodené slovenské bankovky alebo slovenské mince, je
povinná na požiadanie NBS alebo banky preukázať svoju totožnosť dokladom totožnosti a predložiť podpísané písomné vysvetlenie, ako došlo k poškodeniu, pričom od
takejto osoby možno požadovať aj úhradu nákladov spojených s preverením uplatňovaného nároku na náhradu a s poskytnutím náhrady. Banky zasielajú všetky necelé
bankovky a inak poškodené bankovky a mince, za ktoré poskytli náhrady, NBS, ktorá
skontroluje správnosť poskytnutia náhrad a uhradí im sumu vo výške správne poskytnutých náhrad.
Generálny zákon upravuje postup a s ním súvisiace povinnosti NBS a banky pri predložení poškodených slovenských bankoviek a slovenských mincí na ich výmenu, postupnosť krokov pri ich odobratí ako i vzťahy medzi NBS, bankou a žiadateľom o výmenu
poškodených slovenských bankoviek a slovenských mincí, pričom generálny zákon aj
v súvislosti s výmenou poškodených slovenských bankoviek a slovenských mincí určuje, že v týchto prípadoch nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitných predpisov
(napríklad podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov) o zisťovaní a preukazovaní totožnosti klientov pri bankových obchodoch
a o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Zberateľstvo

Pamätné slovenské mince, bankovky a mince v osobitnom vyhotovení určené na zberateľské účely, ako aj neplatné bankovky a neplatné mince sa na zberateľské účely
môžu predávať a kupovať za ceny odlišné od ich nominálnej hodnoty, pričom
obchodné mince predáva NBS za ňou určenú cenu.

OCHRANA SLOVENSKÝCH BANKOVIEK

A SLOVENSKÝCH MINCÍ

Reprodukcie platných alebo neplatných slovenských bankoviek a slovenských mincí,
ich záznamy v elektronickej forme a akékoľvek predmety, ktoré sú čo len čiastočne
vzhľadom alebo vlastnosťami podobné ktorejkoľvek slovenskej bankovke alebo slovenskej
minci, sa môžu zhotoviť a používať výlučne v prípade splnenia podmienok podľa
osobitných predpisov o ochrane práv duševného vlastníctva a podľa medzinárodných
zmlúv, ktorými je SR viazaná, a súčasne v prípade splnenia podmienky, že takéto
reprodukcie alebo napodobneniny sú nezameniteľné s pravými slovenských bankovkami
a slovenských mincami vrátane ich nepoužiteľnosti v automatoch. Takéto reprodukcie
alebo napodobneniny vrátane záznamov v elektronickej forme musia byť tiež vyhotovené tak, aby ich nebolo možné použiť na vyhotovenie ani využiť pri vyhotovení
falšovaných alebo pozmenených slovenských bankoviek a slovenských mincí. Takéto
reprodukcie alebo napodobneniny vrátane záznamov v elektronickej forme možno
vyhotoviť a používať len dôstojným spôsobom, ktorý zodpovedá významu reprodukovaných alebo napodobňovaných slovenských bankoviek a slovenských mincí. Pri slovenských minciach možno zhotoviť a používať len ich nekovové grafické reprodukcie.
Kovové medaily a žetóny nesmú obsahovať nápisy, znaky, symboly ani motívy, ktoré sa
nachádzajú na minciach vydaných NBS, vrátane vyobrazenia štátneho znaku SR. Rovnakú ochranu zakotvuje generálny zákon aj pre reprodukcie a napodobeniny obchodných
mincí a listinných cenných papierov vydaných NBS s tým, že reprodukcie alebo napodobneniny listinných cenných papierov možno zhotoviť a používať výlučne vtedy, ak
sú takéto reprodukcie osobitne výrazne označené tak, aby bolo jednoznačne zrejmé,
že ide o reprodukciu alebo napodobneninu. Spomínané obmedzenia sa nevzťahujú
na NBS pri plnení jej úloh, ani na osoby, ktoré sa podieľajú na plnení úloh NBS na
základe písomnej zmluvy uzavretej s NBS.
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Ochrana osobitnými
predpismi

Generálny zákon okrem ďalších úprav zabezpečujúcich ochranu slovenských bankoviek
a slovenských mincí určuje, že slovenské bankovky a slovenské mince sú pred falšovaním,
pozmeňovaním, neoprávnenou výrobou a poškodzovaním chránené osobitnými predpismi
(napríklad Trestným zákonom či Medzinárodným dohovorom o potieraní peňazokazectva).

Prechodné
ustanovenie
k slovenským
bankovkám
a minciam

Z ôsmej časti generálneho zákona, konkrétne z ustanovenia § 24 ods. 6 generálneho
zákona vyplýva, že ak generálny zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, potom
sa na slovenské bankovky a slovenské mince, na ich prijímanie, na ich vyhlasovanie
za neplatné a na ich sťahovanie z obehu až do zavedenia eura a uplynutia obdobia
duálneho hotovostného peňažného obehu vzťahujú ustanovenia doterajších predpisov o slovenských bankovkách a slovenských minciach (napríklad § 15 až 17h zákona
č. 566/1992 Zb. o NBS v znení neskorších predpisov, vyhláška NBS č. 465/2001 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri prijímaní zákonných peňazí a pri nakladaní s nimi a podrobnosti o poskytovaní náhrad za necelé bankovky alebo za inak
poškodené bankovky a mince), pričom uvedené rovnako platí aj na výmeny a odoberanie nepoškodených slovenských bankoviek, na výmeny a odoberanie poškodených
alebo inak znehodnotených slovenských bankoviek a slovenských mincí a na odoberanie
falšovaných alebo pozmenených slovenských bankoviek a slovenských mincí, a to
až do uplynutia období výmeny slovenských bankoviek a slovenských mincí, ktoré
ustanovuje generálny zákon.

III. časť:

BEZHOTOVOSTNÉ PEŇAŽNÉ OPERÁCIE
A PLATOBNÝ STYK

Tretia časť generálneho zákona v ustanovení § 8 obsahuje úpravu premeny a prevodov bezhotovostných peňažných prostriedkov bankami, ich povinnosť automaticky
a bezodplatne vykonať prepočet, zaokrúhlenie a premenu bezhotovostných peňažných prostriedkov, osobitný režim je ustanovený pre prevodné príkazy, v súvislosti
s ktorými generálny zákon explicitne zakotvil predĺženie a posun termínov a lehôt
o jeden pracovný deň, a v tejto časti obsahuje generálny zákon aj úpravu zakotvujúcu pre banky povinnosť včas informovať klientov o pravidlách pre vykonanie premeny
peňažných prostriedkov, ktoré sú v nich uložené v slovenských korunách, na eurá, ku
dňu zavedenia eura a ďalej povinnosť pre banky a pošty včas informovať klientov o
skončení vykonávania bezhotovostných peňažných operácií a prevodov peňažných prostriedkov v slovenských korunách odo dňa zavedenia eura.

PREMENA BEZHOTOVOSTNÝCH
PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV

Deň zavedenia eura priniesol v bezhotovostnom peňažnom obehu v SR prechod zo slovenskej meny na euro. Generálny zákon zakotvuje pre všetky banky povinnosť ku
dňu zavedenia eura, teda ku dňu 1. január 2009, bezodplatne zabezpečiť a vykonať
premenu bezhotovostných peňažných prostriedkov, ktoré sú v nich uložené, alebo
ktoré boli nimi poskytnuté v slovenských korunách, na eurá, a to prepočtom a zaokrúhlením na eurá podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro. Po
vykonaní tejto premeny peňažných prostriedkov v slovenských korunách, ktoré boli
uložené na bankových účtoch, vyplýva z generálneho zákona pre banky ďalšia povinnosť, a to povinnosť bezodplatne uviesť výšku zostatku v eurách v prvom výpise
z bankového účtu vyhotovenom po vykonaní premeny bezhotovostných peňažných prostriedkov zo slovenských korún na eurá, a v prípade, ak sa výpis z bankového účtu
nevyhotovuje, vyplýva z generálneho zákona pre banku povinnosť na požiadanie
klienta vyhotoviť pre klienta bezodplatne potvrdenie o výške zostatku na bankovom
účte po premene bezhotovostných peňažných prostriedkov zo slovenských korún na
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eurá. V prípade premeny vkladu na vkladnej knižke, má banka povinnosť bezodplatne
vyznačiť do príslušnej vkladnej knižky výšku zostatku vkladu v eurách pri prvom
predložení príslušnej vkladnej knižky banke.

OSOBITNÝ REŽIM PREVODNÝCH PRÍKAZOV
Odo dňa zavedenia eura, teda odo dňa 1. januára 2009 vrátane, sa skončilo vykonávanie prevodov peňažných prostriedkov v slovenských korunách, preto na všetkých
prevodných príkazoch a poukazoch platobného styku už môžu byť uvedené sumy
prevodu len v eurách a aj samotné prevody alebo platby sa už môžu vykonávať alebo
dokončiť len v eurách, teda už nie v slovenských korunách.
Odo dňa zavedenia eura už nie je možné podávať ani prijímať na vykonanie prevodné
príkazy znejúce na slovenské koruny na vykonanie tuzemských prevodov alebo cezhraničných prevodov peňažných prostriedkov pri platobnom styku (ďalej v texte len
„bankový platobný styk“), ani poukazy poštového platobného styku znejúce na
slovenské koruny na vykonanie poštového platobného styku (počas obdobia duálneho
hotovostného peňažného obehu však príkazca pri bankovom platobnom styku a poštovom platobnom styku mohol zložiť a uhradiť v hotovosti v slovenských bankovkách
alebo slovenských minciach sumu prevodu znejúcu na eurá).
Prevody peňažných prostriedkov v slovenských korunách pri bankovom platobnom
styku alebo pri poštovom platobnom styku, ktoré sa začali a nedokončili predo dňom
zavedenia eura, sa museli dokončiť podľa pravidiel platných pri začatí týchto prevodov
s tým, že dňom zavedenia eura sa suma prevodu prepočítala a zaokrúhlila zo slovenských korún na eurá a pri dokončení prevodu sa prepočítaná suma prevodu pripísala
na bankový účet príjemcu, alebo bola vyplatená v hotovosti príjemcovi v eurách podľa
konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro.

Posun termínov
a lehôt

Generálny zákon v súvislosti s prechodom na menu euro explicitne zakotvil, že lehoty
a termíny na vykonanie prevodov peňažných prostriedkov ako aj lehoty a termíny
na splnenie peňažných záväzkov budú predĺžené a posunuté o jeden pracovný deň
bezprostredne nasledujúci po dni zavedenia eura, takže lehoty a termíny na vykonanie
prevodov peňažných prostriedkov ako aj lehoty a termíny na splnenie peňažných záväzkov, pôvodne pripadajúce na piatok 2. januára 2009 boli predĺžené a posunuté na
pondelok 5. januára 2009. Na základe tohto predĺženia a posunu lehôt a termínov
generálny zákon ďalej explicitne určuje, že ak boli najneskôr v pondelok 5. januára
2009 vykonané prevody peňažných prostriedkov alebo splnené peňažné záväzky, ktoré
inak (bez tohto zákonného časového predĺženia a posunu) mali byť vykonané alebo
splnené počas tejto predĺženej lehoty alebo v tomto posunutom termíne, tieto prevody
peňažných prostriedkov a peňažné záväzky sa zo zákona (ex lege) považujú za riadne
a včas vykonané a splnené a nevzniká pri nich omeškanie ani práva a povinnosti
spojené s omeškaním.
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IV. časť:

POSTUP PRI PREMENE MAJETKOVÝCH

HODNÔT A PEŇAŽNÝCH SÚM A KONTINUITA
PRÁVNYCH VZŤAHOV
V štvrtej časti generálneho zákona sú v ustanoveniach § 9 až 16 zakotvené pravidlá
a postupy súvisiace s vykonávaním prepočtov, zaokrúhľovaním a s premenami peňažných súm a majetkových hodnôt zo slovenskej meny na eurá, pravidlá pre premenu
menovitých hodnôt základných imaní obchodných spoločností, družstiev, kmeňového
imania štátneho podniku, nadačného imania, menovité hodnoty vkladov zakladateľov
a majetkových vkladov tvoriacich podiely na základnom imaní, taktiež pravidlá pre
premenu menovitých hodnôt cenných papierov a taktiež postup a pravidlá, ktoré sa
uplatnia pri prepočte peňažných prostriedkov na osobitné účely.

PRAVIDLÁ PRI PREPOČTOCH A PREMENÁCH
Majetkové hodnoty znejúce na slovenskú menu, okrem slovenských bankoviek a slovenských mincí, sa odo dňa zavedenia eura považujú za majetkové hodnoty znejúce na
eurá, a to v prepočte a so zaokrúhlením ich peňažného vyjadrenia podľa konverzného
kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro. Citovaným ustanovením zakotvil generálny zákon právnu domnienku (právnu fikciu), na základe ktorej sa síce majetkové
hodnoty znejúce na slovenskú menu považujú za majetkové hodnoty znejúce na eurá,
táto právna fikcia však sama o sebe nespôsobuje skutočnú, reálnu zmenu právneho
stavu, preto je premenu, prepočet a zaokrúhlenie peňažného vyjadrenia majetkovej
hodnoty potrebné v prípadoch ustanovených generálnym zákonom zabezpečiť aj reálne.

Výnimky zo zákazov
a obmedzení

Na premenu, prepočet a zaokrúhlenie peňažného vyjadrenia majetkovej hodnoty (ďalej
v texte len „premena majetkovej hodnoty“) zo slovenskej meny na ekvivalent v eurách
podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro sa nevzťahujú
zákazy ani obmedzenia podľa osobitných predpisov, ktoré sa inak vzťahujú na zmenu
výšky peňažného vyjadrenia niektorých majetkových hodnôt z jednej peňažnej meny
na inú peňažnú menu. Na premenu majetkovej hodnoty zo slovenskej meny na eurá
sa pri prechode na euro nevzťahujú ani také obmedzenia, ktoré inak vyžadujú
zaokrúhľovanie menovitých hodnôt niektorých majetkových podielov, cenných papierov,
vkladov do imaní alebo iných majetkových hodnôt na celé čísla alebo na násobky
celých čísiel.
Z ustanovení zákona č. 191/1950 Zb. zmenkového a šekového v znení článku VIII generálneho zákona, konkrétne z jeho článku I (§ 69 a § 77 ods. 1), článku II (§ 51) a článku III
(§ 9a ods. 2) je napríklad pri prechode zo slovenskej meny na euro výnimočne možné,
aby sa na zmenky a šeky, ktoré znejú na slovenskú menu a ktoré sa riadia slovenským
právnym poriadkom, vyznačila zmena slovenskej meny na eurá alebo zmena zmenkovej sumy alebo šekovej sumy zo slovenských korún na eurá podľa konverzného
kurzu a so zaokrúhlením na dve desatinné miesta na najbližší eurocent, pričom takto
vyznačená zmena sa bude považovať za súčasť pôvodného textu zmenky alebo šeku
a celkom výnimočne nemá nijaký vplyv na právne vzťahy súvisiace s príslušnou
zmenkou alebo šekom, a to ani na platnosť zmenky alebo šeku a ani na vznik, zmenu
alebo zánik zodpovednosti za zaplatenie zmenkovej sumy alebo šekovej sumy po
prepočte zo slovenskej meny na eurá.
Z ustanovení Obchodného zákonníka (konkrétne z § 109 ods. 2, § 157 ods. 1 a § 223 ods. 2
Obchodného zákonníka) napríklad vyplýva, že pri prechode na euro sa na premenu majetkovej hodnoty zo slovenských korún na eurá výnimočne nevzťahujú všeobecné
obmedzenia, podľa ktorých kladné celé číslo musí mať menovitá hodnota akcií,
výška vkladov do základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným, ale aj
výška členských vkladov do základného imania družstva.

IV. časť: Postup pri premene majetkových
hodnôt a peňažných súm a kontinuita
právnych vzťahov

22

Pri prechode zo slovenskej meny na euro je výnimočne možné, aby po premene,
prepočte a zaokrúhlení zo slovenských korún na eurá mali desatinné miesta aj tie
menovité hodnoty dlhových cenných papierov a majetkových cenných papierov, menovité hodnoty základných imaní právnických osôb a tiež menovité hodnoty vkladov
tvoriacich podiely na základných imaniach právnických osôb, ktoré inak desatinné
miesta nemôžu mať, pričom uvedené výnimky vyplývajú z § 11 ods. 2 a 3, § 12 ods. 7
a § 15 ods. 9 generálneho zákona, z § 1 ods. 1 a 2 vyhlášky MS SR č. 246/2008 Z. z.
v spojení s § 1 a § 2 vyhlášky NBS č. 240/2008 Z. z., z ustanovenia § 48 ods. 8 zákona
č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, z § 27 ods. 2
zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a z článku III (§ 9a ods. 2)
zákona č. 191/1950 Zb. zmenkového a šekového v znení článku VIII generálneho zákona.
Generálny zákon ďalej určuje, že premena majetkovej hodnoty zo slovenskej meny
na ekvivalent v eurách podľa konverzného kurzu a podľa ďalších pravidiel pre prechod
na euro nemá žiadny iný vplyv na predmetnú majetkovú hodnotu ani na kontinuitu
právnych vzťahov súvisiacich s predmetnou majetkovou hodnotou, ak sa všetci dotknutí účastníci príslušného právneho vzťahu nedohodnú inak, alebo ak generálny zákon
alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
Peňažné sumy v slovenskej mene, ktoré sú uvedené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, v rozhodnutiach, opatreniach, osvedčeniach a iných právnych,
administratívnych alebo organizačných aktoch súdov, iných štátnych orgánov, orgánov
územnej samosprávy, rozhodcovských súdov alebo iných orgánov verejnej moci,
v zmluvách a dohodách, ako aj v registroch, evidenciách a iných záznamoch, na účtoch,
v ďalších právnych aktoch, návrhoch, oznámeniach a iných právnych úkonoch,
v ostatných právnych dokumentoch alebo v iných právnych prostriedkoch vyhotovených
v akejkoľvek forme alebo podobe, sa odo dňa zavedenia eura považujú za peňažné
sumy v eurách, a to v prepočte a so zaokrúhlením podľa konverzného kurzu, podľa
generálneho zákona a ďalších pravidiel pre prechod na euro. Právna domnienka
(právna fikcia) uvedená v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje (1) na ustanovenia
právnych predpisov o nominálnej hodnote slovenských bankoviek alebo slovenských
mincí (nakoľko tieto nahradia eurobankovky a euromince), (2) na ustanovenia právnych predpisov alebo iných právnych prostriedkov, ktoré upravujú zmenu peňažných
súm zo slovenskej meny na eurá (inak by sa jednalo o úpravu z meny euro na eurá),
(3) ani na ustanovenia právnych predpisov alebo iných právnych prostriedkov, ktoré
nie sú aplikovateľné po prechode na euro. Premena peňažných súm, ktoré sú uvedené v právnych predpisoch, rozhodnutiach orgánov verejnej moci, zmluvách alebo
iných právnych prostriedkoch, zo slovenskej meny na ekvivalent v eurách s prepočtom
a zaokrúhlením podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro
nemá žiadny vplyv na ostatný obsah, subjekty alebo platnosť právnych vzťahov
vzniknutých na základe predmetných právnych predpisov, rozhodnutí orgánov verejnej moci, zmlúv alebo iných právnych prostriedkov, ak sa dotknutí účastníci príslušného právneho vzťahu nedohodnú inak, alebo ak generálny zákon alebo ďalšie pravidlá
pre prechod na euro neustanovujú inak.

Kontinuita právnych Podľa generálneho zákona taktiež platí, že ak v súdnych konaniach alebo iných
účinkov v konaniach konaniach pred orgánmi verejnej moci, ktoré neboli právoplatne skončené predo
dňom zavedenia eura, boli vykonané úkony, v ktorých sú uvedené peňažné sumy
v slovenských korunách, právne účinky vykonaných úkonov zostávajú zachované
s tým, že peňažné sumy v slovenských korunách sa odo dňa zavedenia eura považujú
za peňažné sumy vyjadrené v eurách v prepočte a so zaokrúhlením podľa konverzného
kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro. Týmto nie je dotknutý postup pri
zmene, zrušení, späťvzatí, doplnení alebo iných úpravách príslušných úkonov
podľa osobitných predpisov.
Súdy a iné štátne orgány, orgány územnej samosprávy a ostatné orgány verejnej moci
vrátane právnických osôb, ktoré vedú úradné registre a úradné evidencie so záznamami o majetkových hodnotách znejúcich na slovenskú menu, sú pri svojej činnosti
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povinné z úradnej moci a aj z vlastného podnetu zohľadňovať prechod na euro
vrátane zohľadňovania konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro,
pričom platí, že tieto skutočnosti netreba v konaniach pred orgánmi verejnej moci
dokazovať. Kľúčové skutočnosti o prechode zo slovenskej meny na euro a pre tento
účel oficiálne stanovený konverzný kurz je teda potrebné považovať za všeobecne
známe skutočnosti, na ktoré sa vzťahuje nevyvrátiteľná domnienka o ich znalosti,
a to od ich oficiálneho uverejnenia či už v Zbierke zákonov SR (v ktorej bol dňa
31. decembra 2007 pod č. 659/2007 Z. z. publikovaný generálny zákon) alebo v Úradnom vestníku EÚ (v ktorom bolo dňa 24. júla 2008 zverejnené nariadenie o konverznom
kurze eura voči slovenskej korune).

Rozhodnutia
s peňažnými
sumami v eurách

Orgány verejnej moci sú pri svojej činnosti taktiež príslušné z úradnej moci a aj
z vlastného podnetu vykonávať prepočty a kontrolovať správnosť prepočtov
peňažných súm zo slovenských korún na eurá vrátane prepočtov peňažných súm,
o ktorých orgány verejnej moci rozhodujú po určení konverzného kurzu a ktoré sa
stanú splatnými alebo ktorých splátky sa stanú splatnými až po zavedení eura.

Oslobodenie
od poplatkov

Návrh na zápis, zaevidovanie, zaregistrovanie alebo iný záznam premeny majetkových hodnôt zo slovenskej meny na eurá, ktorý bol v súvislosti s takouto premenou
podaný do jedného roka po dni zavedenia eura, nepodlieha v SR poplatkovej povinnosti a žiadnym súdnym, správnym a ani iným poplatkom podľa osobitných predpisov,
pričom uvedené oslobodenie od poplatkovej povinnosti platí rovnako aj pre konania
o takýchto návrhoch, ako aj pre iné úkony a konania, ktoré súvisia s premenou majetkových hodnôt zo slovenskej meny na eurá.

Zodpovednosť
za premenu
alebo prepočet

Generálny zákon ustanovuje, že ak pri premene majetkových hodnôt alebo prepočte
peňažných súm zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu, ktoré sa vykonajú v súlade s pravidlami pre prechod na euro, vznikne rozdiel zo zaokrúhľovania
v medziach pravidiel pre zaokrúhľovanie pri prechode na euro (teda spravidla rozdiel
neprevyšujúci jeden eurocent), takýmto rozdielom zo zaokrúhľovania nevzniká
bezdôvodné obohatenie ani škoda a takýto rozdiel zo zaokrúhľovania nezakladá
právo na náhradu. Vo väzbe na úpravu obsiahnutú v generálnom zákone, ktorá je citovaná v predchádzajúcej vete, generálny zákon zakotvil, že predmetom akejkoľvek
žaloby, ktorá sa týka premeny majetkových hodnôt alebo prepočtu peňažných súm
v súvislosti s prechodom na euro, môže byť len to, že na príslušnú majetkovú hodnotu
alebo peňažnú sumu sa nevzťahuje premena a prepočet zo slovenskej meny na eurá
v súvislosti s prechodom na euro, prípadne že pri premene majetkovej hodnoty alebo
prepočte peňažnej sumy zo slovenskej meny na eurá nebol použitý konverzný kurz,
že boli porušené pravidlá pre zaokrúhľovanie, alebo že boli porušené iné pravidlá
pre prechod na euro. Premlčacia lehota na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za
premenu majetkových hodnôt alebo prepočet peňažných súm zo slovenskej meny na
eurá v súvislosti s prechodom na euro je rovnaká ako premlčacia lehota nárokov zo
zodpovednosti za škodu podľa všeobecných občianskoprávnych predpisov, pričom
podľa § 106 Občianskeho zákonníka sa právo na náhradu škody premlčí za dva roky
odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Najneskoršie
sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne,
za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla, uvedené však
neplatí, ak ide o škodu na zdraví. Právo na náhradu škody spôsobenú niektorým trestným
činom korupcie podľa osobitného zákona sa premlčí za tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti odsudzujúceho rozhodnutia súdu o spáchaní niektorého trestného
činu korupcie, najneskôr za desať rokov odo dňa spáchania tohto trestného činu.

Povinnosť
prerušiť konanie

Do obchodného registra ani do iných úradných registrov alebo úradných evidencií
nemožno odo dňa zavedenia eura vykonávať zápisy údajov vyjadrených v slovenskej
mene, pričom z generálneho zákona vyplýva, že konanie o návrhoch na vykonanie
zápisu údajov vyjadrených v slovenskej mene, ktoré sa začalo a neskončilo predo
dňom zavedenia eura, sa preruší so zaslaním výzvy navrhovateľovi na zmenu alebo
doplnenie podaného návrhu tak, aby navrhovaný zápis údajov bol vyjadrený v eurách.
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Evidencie
pre daňové účely

Pri vedení účtovníctva, zostavovaní účtovných závierok a pri vedení iných obdobných
evidencií a vyhotovovaní dokladov, ktoré slúžia na daňové účely alebo na iné ustanovené úradné účely, sa odo dňa zavedenia eura prechádza zo slovenskej meny na euro.

Prepočet
pri peňažných
plneniach

Vykonanie správneho prepočtu uhrádzaného peňažného dlhu alebo iného peňažného
plnenia zo slovenskej meny na eurá zabezpečuje a zodpovedá zaň dlžník alebo iná
osoba, ktorá zodpovedá za uhradenie príslušného peňažného plnenia, a to pri každej
úhrade alebo splátke úhrady po zavedení eura, ak sa dotknutí účastníci príslušného
právneho vzťahu nedohodnú inak alebo ak generálny zákon alebo osobitný predpis
neustanovuje inak.

Prepočet
pri marketingu,
ponuke, predaji

Vykonanie a správnosť prepočtu cien zo slovenskej meny na eurá pri marketingu, ponuke a pri predaji alebo inom odplatnom poskytnutí výrobkov, tovarov, služieb alebo
prác zabezpečuje a zodpovedá zaň predávajúci vo vzťahoch medzi predávajúcim
a spotrebiteľom a vo vzťahoch medzi podnikateľmi ho zabezpečuje a zodpovedá
zaň dodávateľ, ak generálny zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

PREMENA MENOVITÝCH HODNÔT

ZÁKLADNÝCH IMANÍ

Podľa § 10 ods. 2 generálneho zákona má každá právnická osoba, v ktorej existujú
vklady do imania alebo základné imanie znejúce na slovenskú menu, povinnosť
vykonať premenu, prepočet a zaokrúhlenie menovitej hodnoty vkladov do imania
a základného imania zo slovenskej meny na eurá (ďalej v texte len „konverzia“)
postupom (1) podľa ustanovení § 10 až 12 generálneho zákona a osobitných predpisov, teda podľa (2) vyhlášky MS SR č. 246/2008 Z. z. o pravidlách a postupoch pri
premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základných imaní
zo slovenskej meny na eurá, (3) vyhlášky NBS č. 240/2008 Z. z., ktorou sa určuje
počet desatinných miest pri zaokrúhľovaní pri premene menovitej hodnoty niektorých
druhov cenných papierov zo slovenskej meny na eurá, taktiež podľa (4) relevantných
ustanovení Obchodného zákonníka a (5) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom
registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
v texte len „konverzia podľa generálneho zákona“).
V prípade, ak sa konverzia podľa generálneho zákona vykonáva súčasne s inými zmenami zapisovanými do obchodného registra, použijú sa (5) aj príslušné ustanovenia
vyhlášky MS SR č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie
návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu
na zápis priložiť v znení neskorších predpisov.
Od právnej formy právnickej osoby, ktorá má povinnosť vykonať konverziu, závisí, či
bude potrebné prípadne postupovať (5) aj podľa ustanovení iných právnych predpisov,
napríklad podľa zákona č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 91/2007 Z. z. o európskom družstve, zákona
č. 34/2002 Z. z. o nadáciách o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
Problematiku konverzie podľa generálneho zákona sme pre Vás spracovali prioritne
už v júlovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
Dňa 1. decembra 2008 nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 477/2008 Z. z.,
ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR v oblasti
civilného práva v súvislosti so zavedením meny euro v SR, prostredníctvom ktorého
boli prijaté nové úpravy prinášajúce okrem konverzie podľa generálneho zákona aj
novú alternatívu v spôsoboch, ktorými je možné zabezpečiť vykonanie premeny
menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty vkladov do základného
imania zo slovenskej meny na eurá. Podrobnosti k výkladu a dôsledkom tejto novej
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právnej úpravy spolu s ďalšími informáciami týkajúcimi sa konverzie podľa generálneho zákona sme sa pre Vás spracovali v novembrovom vydaní bulletinu ULC
Čarnogurský PRO BONO, a tak sme opäť ešte pred týmto špeciálnym vydaním bulletinu
ULC Čarnogurský PRO BONO nadviazali na ustanovenia generálneho zákona upravujúce
konverziu, ktoré sme pre Vás spracovali v už spomínanom v júlovom vydaní bulletinu
ULC Čarnogurský PRO BONO.
S prihliadnutím na uvedené si na tomto mieste dovolíme dať Vám do pozornosti vyššie uvedené vydania bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

PREMENA MENOVITÝCH HODNÔT

CENNÝCH PAPIEROV

Postup premeny menovitých hodnôt cenných papierov má svoje špecifiká, preto je
v generálnom zákone osobitne upravený v § 13 až 15, pričom ďalšie podrobnosti
týkajúce sa premeny menovitej hodnoty niektorých druhov cenných papierov zo slovenskej meny na eurá ustanovuje vyhláška NBS č. 240/2008 Z. z., ktorou sa určuje
počet desatinných miest pri zaokrúhľovaní pri premene menovitej hodnoty niektorých
druhov cenných papierov zo slovenskej meny na eurá a osobitne je regulované vykonanie prepočtu, zaokrúhlenia a premeny menovitých hodnôt zaknihovaných dlhových
cenných papierov, zaknihovaných podielových listov a zaknihovaných družstevných
podielnických listov. Podľa druhov jednotlivých cenných papierov je teda potrebné
prihliadať aj na právny režim vyplývajúci z tej právnej úpravy, ktorá sa na konkrétny
druh cenného papiera vzťahuje.
V súvislosti s úpravami zakotvenými v § 13 až 15 generálneho zákona nám dovoľte oboznámiť Vás s tým, že vzhľadom na termíny týkajúce sa povinnosti zabezpečiť a vykonať
premeny menovitej hodnoty niektorých druhov cenných papierov zo slovenskej meny
na eurá, sme považovali za potrebné sprostredkovať Vám túto tému v dostatočnom
časovom predstihu a z tohto dôvodu sme pre Vás podrobný výklad k pravidlám
a postupom týkajúcim sa premeny menovitých hodnôt cenných papierov spracovali
v júlovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
Z dôvodov spomínaných vyššie si k ustanoveniam obsiahnutým v generálnom zákone
v § 13 až 15 dovoľujeme dať Vám do pozornosti v predchádzajúcom texte odporúčané
vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

PREPOČTY PEŇAŽNÝCH ÚDAJOV

NA OSOBITNÉ ÚČELY

Evidované alebo vykazované údaje o peňažných sumách (ďalej v texte len „peňažný
údaj“) vrátane peňažných údajov o historickom časovom vývoji hodnoty majetku alebo
výšky peňažných súm, ktoré sú vyjadrené v slovenskej mene a ktoré sa vzťahujú na
obdobie predo dňom zavedenia eura, sa na účely ich využívania po prechode na euro
alebo na účely duálneho zobrazovania prepočítavajú zo slovenskej meny na eurá
podľa konverzného kurzu, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Týmto všeobecným
pravidlom obsiahnutým v generálnom zákone sa má zabezpečiť, že na rovnakom princípe,
teda na základe konverzného kurzu, budú všetky peňažné údaje, ktoré sa prepočítavajú
zo slovenských korún na eurá, porovnateľné, a to vrátane porovnateľnosti peňažných
údajov o historickom časovom vývoji hodnoty majetku alebo vývoji výšky peňažných
súm.
Na účely sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia sa pri
prepočtoch peňažných údajov, ktoré sa vzťahujú na obdobie predo dňom zavedenia
eura a ktoré sa využívajú v období po prechode na euro, postupuje podľa osobitných
predpisov v oblasti sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia a zdravotného
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Sociálne
zabezpečenie,
zdravotné a sociálne
poistenie

poistenia, pričom doklady a údaje o peňažných sumách v slovenskej mene za obdobie
predo dňom zavedenia eura sa bez vykonania prepočtov uschovávajú, archivujú,
evidujú a vykazujú príslušnej inštitúcii sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia
alebo zdravotného poistenia a prepočty peňažných údajov zo slovenskej meny na
eurá podľa konverzného kurzu sa spravidla vykonávajú až pri výpočtoch dávok
sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia alebo zdravotného poistenia, ak iné
pravidlá neustanovujú osobitné predpisy v oblasti sociálneho poistenia, sociálneho
zabezpečenia alebo zdravotného poistenia.

Účtovníctvo
a výkazníctvo

Na účely účtovníctva, daní, správnych poplatkov, súdnych poplatkov, miestnych poplatkov a colné účely sa pri prepočtoch peňažných údajov, ktoré sa vzťahujú na obdobie predo dňom zavedenia eura a ktoré sa využívajú v období po prechode na euro,
postupuje podľa osobitných účtovných predpisov, osobitných daňových predpisov,
osobitných colných predpisov, osobitných predpisov upravujúcich správne poplatky,
súdne poplatky a miestne poplatky.

Štatistika

Na štatistické účely sa pri prepočtoch peňažných údajov, ktoré sa vzťahujú na obdobie
predo dňom zavedenia eura a ktoré sa využívajú v období po prechode na euro, postupuje podľa osobitných predpisov z oblasti štatistiky.

V. časť:

REFERENČNÉ ÚROKOVÉ SADZBY,
KURZY A INDEXY

V piatej časti sa generálny zákon vo svojom ustanovení § 17 venuje základnej úrokovej
sadzbe NBS (v minulosti označovanej ako diskontná sadzba NBS), výmenným kurzom
slovenskej meny k cudzím menám ako aj referenčným úrokovým sadzbám a finančným
indexom, ktoré sú odvodené od úrokových mier alebo iných parametrov pri obchodoch
s peňažnými prostriedkami v slovenskej mene na bankovom peňažnom trhu v SR, nakoľko v súvislosti s prechodom SR na euro sa tieto finančné parametre dňom zavedenia
eura, teda dňom 1. januára 2009, stanú bezpredmetné, a z tohto dôvodu generálny
zákon zakotvuje v spomínanom § 17 úpravy, prostredníctvom ktorých sa tejto zmene
prispôsobia všetky právne vzťahy a právne prostriedky využívajúce uvedené finančné
parametre.

ZÁKLADNÁ ÚROKOVÁ SADZBA
Pojmom „základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky“ sa generálny zákon
zaoberá v ustanovení § 17 ods. 1 generálneho zákona, zo znenia ktorého vyplýva,
že tam, kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch, v rozhodnutiach
orgánov verejnej moci, zmluvách alebo iných právnych prostriedkoch používa pojem
„základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska“, „diskontná sadzba Národnej
banky Slovenska“, „diskontná úroková sadzba“ alebo „diskontná sadzba Štátnej
banky česko-slovenskej“, odo dňa 1. januára 2009, teda odo dňa zavedenia eura,
sa tým rozumie základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky (podľa článku
12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej
centrálnej banky, časti 3.1.2 prílohy I usmernenia ECB č. ECB/2000/7 (2000/776/ES)
zo dňa 31. augusta 2000 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému
v platnom znení, ktoré v ďalšom texte označujeme len „pravidlá pre ECB“), ktorú
Európska centrálna banka stanovuje pre hlavné refinančné obchody vykonávané
Eurosystémom v rámci Európskeho systému centrálnych bánk. Odo dňa 1. januára
2009, teda odo dňa zavedenia eura, sa teda namiesto základnej úrokovej sadzby NBS
sa spomedzi úrokových sadzieb ECB používa úroková sadzba pre hlavné refinančné
obchody („the interest rate on the main refinancing operations“), a to z dôvodu,
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že aj podľa pravidiel pre ECB sú práve hlavné refinančné obchody kľúčovými obchodmi vykonávanými Eurosystémom, pričom túto úrokovú sadzbu zverejňuje ECB
na linku: http://www.ecb.int/stats/monetary/rates/html/index.en.html.

Zverejňovanie

Odo dňa 1. januára 2009 je základná úroková sadzba uverejňovaná aj na internetovej
stránke NBS, a to hneď na titulnej stránke, takže okrem už spomínaného linku, je pre Vás
k dispozícii aj v slovenskom jazyku, a to na linku: http://www.nbs.sk.

Právne dôsledky
zmien

Takáto zmena základnej úrokovej sadzby pri prechode SR na menu euro nemá vplyv
na dokončenie úročenia podľa pôvodnej výšky úrokovej sadzby počas úrokového
obdobia, ktoré začalo plynúť predo dňom zavedenia eura, a ktoré uplynie po zavedení
eura v SR, ani nemá vplyv na úročenie po zavedení eura, pre ktoré je rozhodujúca
výška úrokovej sadzby z obdobia predo dňom zavedenia eura, a tiež podľa ďalších
pravidiel pre prechod na euro nemá vplyv ani na ostatný obsah, subjekty alebo
platnosť právnych vzťahov vzniknutých na základe predmetných pravidiel ako osobitných právnych predpisov, rozhodnutí orgánov verejnej moci, zmlúv alebo iných právnych prostriedkov, ak sa dotknutí účastníci príslušného právneho vzťahu nedohodnú
inak, alebo ak generálny zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. V dôsledku
tejto zmeny zostáva odo dňa zavedenia eura napríklad nezmenená vopred dohodnutá
pevná (fixná) percentuálna výška úrokov pri úveroch alebo vkladoch, a to počas celého termínovaného obdobia, ktoré sa začalo pred zavedením eura, a ktoré uplynie po
zavedení eura v SR.
Pre úplnosť uvádzame, že zmeny týkajúce sa inštitútu základnej úrokovej sadzby sme
považovali za jednu z viacerých tém, s ktorými sme mali záujem oboznámiť Vás prednostne nad rámec tohto špeciálneho bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO a z uvedených dôvodov si Vám na tomto mieste dovoľujeme dať do pozornosti aj novembrové
vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

VÝMENNÉ KURZY
Otázky týkajúce sa výmenných kurzov sú upravené v ustanovení § 17 ods. 2 generálneho zákona, na základe ktorého platí, že tam, kde sa v iných všeobecne záväzných
právnych predpisoch, v rozhodnutiach orgánov verejnej moci, zmluvách alebo iných
právnych prostriedkoch používajú ako referenčné parametre výmenné kurzy slovenskej meny k iným menám určené a vyhlásené NBS, alebo iné výmenné kurzy slovenskej
meny k iným menám (napríklad kurzy komerčných bánk), odo dňa 1. januára 2009,
teda odo dňa zavedenia eura, sa tým rozumejú príslušné referenčné výmenné kurzy
eura k iným menám určené a vyhlásené ECB (podľa pravidiel pre ECB), referenčné
výmenné kurzy eura k iným menám určené a vyhlásené NBS, ak ide o meny, pre
ktoré ECB neurčuje a nevyhlasuje referenčné výmenné kurzy (§ 28 ods. 2 v spojení
s § 49ab ods. 6 zákona č. 566/1992 Zb. o NBS v znení účinnom do dňa zavedenia eura
v SR), prípadne iné príslušné výmenné kurzy eura k iným menám, ak sa dotknutí
účastníci príslušného právneho vzťahu nedohodnú inak, alebo ak osobitný predpis
neustanoví inak.
V prípade, ak ide o výmenný kurz slovenskej meny k euru, tak v závislosti od predmetu
príslušného právneho vzťahu sa odo dňa 1. januára 2009, teda odo dňa zavedenia eura,
použije buď konverzný kurz, alebo sa nepoužije žiadny kurz, ak sa dotknutí účastníci príslušného právneho vzťahu nedohodnú inak, alebo ak osobitný predpis neustanoví inak.

Právne dôsledky
zmien

Takáto zmena výmenných kurzov pri prechode na euro nemá vplyv na prvky právnych
vzťahov, pre ktoré sú rozhodujúce výmenné kurzy z obdobia predo dňom zavedenia
eura, a ani podľa ďalších pravidiel pre prechod na euro nemá vplyv na ostatný obsah,
subjekty alebo platnosť právnych vzťahov vzniknutých na základe predmetných pravidiel ako osobitných právnych predpisov, rozhodnutí orgánov verejnej moci, zmlúv
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alebo iných právnych prostriedkov, ak sa dotknutí účastníci príslušného právneho
vzťahu nedohodnú inak, alebo ak generálny zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

REFERENČNÉ ÚROKOVÉ SADZBY
Referenčné úrokové sadzby ako i finančné indexy sú predmetom úpravy § 17 ods. 3 generálneho zákona, ktorý určuje, že tam, kde sa v iných všeobecne záväzných právnych
predpisoch, v rozhodnutiach orgánov verejnej moci, zmluvách alebo iných právnych
prostriedkoch používajú referenčné úrokové sadzby alebo finančné indexy, ktoré
sú odvodené od úrokových mier alebo iných parametrov pri obchodoch s peňažnými
prostriedkami v slovenskej mene na bankovom peňažnom trhu v SR, najmä referenčné
úrokové sadzby SKONIA, BRIBOR alebo BRIBID, odo dňa 1. januára 2009, teda odo dňa
zavedenia eura, sa tým rozumejú príslušné referenčné úrokové sadzby EONIA,
EURIBOR alebo EURIBID s príslušnou lehotou splatnosti, alebo iné príslušné referenčné
sadzby a finančné indexy odvodené od úrokových mier alebo iných parametrov pri obchodoch s peňažnými prostriedkami v eurách na bankovom peňažnom trhu v eurozóne.
Takáto zmena referenčných sadzieb a finančných indexov pri prechode na euro nemá
vplyv na prvky právnych vzťahov, pre ktoré sú rozhodujúce výšky referenčných sadzieb a finančných indexov z obdobia predo dňom zavedenia eura, a ani podľa ďalších
pravidiel pre prechod na euro nemá vplyv na ostatný obsah, subjekty alebo platnosť
právnych vzťahov vzniknutých na základe predmetných pravidiel ako osobitných právnych predpisov, rozhodnutí orgánov verejnej moci, zmlúv alebo iných právnych prostriedkov, ak sa dotknutí účastníci príslušného právneho vzťahu nedohodnú inak,
alebo ak generálny zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

VI. časť:

DUÁLNE ZOBRAZOVANIE
Generálny zákon vo svojej šiestej časti zakotvuje v ustanovení § 18 základnú úpravu
pre duálne zobrazovanie cien, platieb a iných hodnôt, ktoré je podrobnejšie upravené
v osobitných vykonávacích predpisoch, na ktorých vydanie citované ustanovenie generálneho zákona splnomocňuje viaceré ministerstvá a taktiež NBS. Okrem povinného
duálneho zobrazovania generálny zákon umožňuje a upravuje aj dobrovoľné duálne
zobrazovanie.
O pojme duálne zobrazovanie, ktorý generálny zákon vymedzuje vo svojej prvej časti ako jeden zo základných pojmov, sme sa už zmienili v predchádzajúcom texte.

POVINNÉ DUÁLNE ZOBRAZOVANIE
Obdobie povinného duálneho zobrazovania, počas ktorého sa v ustanovenom rozsahu
cien, platieb a iných hodnôt a podľa ďalších ustanovených pravidiel povinne vykonáva
duálne zobrazovanie zároveň v slovenskej mene a tiež v eurách, sa začalo jeden mesiac
po dni určenia konverzného kurzu, teda ktoré sa začalo odo dňa 24. augusta 2008
(mesiac po dni oficiálneho uverejnenia nariadenia o konverznom kurze v Úradnom
vestníku EÚ, ktoré bolo v Úradnom vestníku EÚ oficiálne zverejnené dňa 24. júla 2008),
a ktoré sa skončí jeden rok po dni zavedenia eura, teda sa skončí v piatok dňa
1. januára 2010.
Duálne zobrazovanie sa v ustanovenom rozsahu cien, platieb a iných hodnôt vzťahuje
len na ceny, platby a iné hodnoty, ktoré sú predo dňom zavedenia eura uvedené
v slovenskej mene, teda v slovenských korunách vrátane halierov, a na ceny, platby
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Rozsah duálneho
zobrazovania

a iné hodnoty, ktoré sú po dni zavedenia eura uvedené v mene euro, teda v eurách
vrátane eurocentov. Duálne zobrazenie nezakladá nárok na úhradu duálne zobrazenej peňažnej sumy v tej mene, ktorá je uvedená len na informatívne účely (podľa
§ 1 ods. 2 písm. i) generálneho zákona, o znení ktorého sme sa už zmienili v predchádzajúcom texte pri základných pojmoch vymedzených prvou časťou generálneho
zákona), ak sa účastníci príslušného právneho vzťahu počas obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu nedohodnú inak, v tomto prípade však nie je dotknuté
právo vykonať úhradu ceny, platby alebo inej hodnoty v hotovosti v ktorejkoľvek zo
zobrazených mien počas obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu, ak tento
zákon neustanovuje inak.

Pravidlá duálneho
zobrazovania

Kľúčovým pravidlom pre vykonávanie duálneho zobrazovania je (1) povinnosť zobrazovať ceny, platby a iné hodnoty súbežne (popri sebe), teda zároveň v slovenských
korunách a v eurách tak, aby ich výšku bolo možné porovnávať s výškou obdobných
cien, platieb a iných hodnôt vrátane jednotkových cien, pričom podľa § 1 ods. 2 písm. i)
generálneho zákona (o ktorom sme sa už zmienili v predchádzajúcom texte pri základných pojmoch definovaných v prvej časti generálneho zákona) pre duálne zobrazovanie pred zavedením eura, teda pred 1. januárom 2009 boli rozhodujúce peňažné
sumy v slovenských korunách a súbežne s nimi sa museli uvádzať informatívne peňažné
sumy v eurách, a pre duálne zobrazovanie po zavedení eura, teda v období odo dňa
1. januára 2009 sú už rozhodujúce peňažné sumy v eurách a súbežne s nimi je nutné
uvádzať informatívne peňažné sumy v slovenských korunách.
Podľa ďalšieho pravidla platí, že duálne zobrazovanie sa povinne vykonáva (2) výlučne
podľa celého konverzného kurzu, pravidiel pre zaokrúhľovanie a ďalších pravidiel
pre prechod na euro vrátane ustanoveného počtu desatinných miest pri duálnom zobrazovaní cien, jednotkových cien, platieb a iných hodnôt, pričom generálny zákon
princípom neutrality v spojení s princípom ochrany občanov a spotrebiteľov vyžaduje,
aby (3) premeny a prepočty všetkých cien, jednotkových cien, platieb a iných hodnôt zo slovenských korún na eurá, vrátane tých, ktoré podliehajú duálnemu zobrazovaniu, boli vykonávané čo najpresnejšie a bez vplyvu na zvýšenie ich reálnej finančnej hodnoty a cenovej úrovne v dôsledku prechodu na euro, preto každé zaokrúhlenie rozhodujúcej sumy musí byť vykonané v súlade so základnými princípmi
pre prípravu a prechod zo slovenskej meny na euro a súčasne v súlade s pravidlami
pre premenu, prepočet a zaokrúhlenie, aby čiastkové výpočty a výsledné prepočty
konečných peňažných súm zo slovenskej meny na eurá boli čo najpresnejšie. Generálny
zákon súčasne určuje, že ak predo dňom zavedenia eura bola cena duálne zobrazená
v slovenských korunách a v eurách, pričom prepočet a zaokrúhlenie ceny zo slovenských
korún na eurá boli vykonané v súlade s pravidlami duálneho zobrazovania, a ak sa
zároveň po dni zavedenia eura nezmení pôvodná cena vyjadrená v eurách, tak na
účely duálneho zobrazovania sa po dni zavedenia eura nemusí pôvodná cena vyjadrená v eurách prepočítavať a zaokrúhľovať z eur na slovenské koruny, ale pôvodná
cena vyjadrená v slovenských korunách sa považuje za správne prepočítanú hodnotu
podľa pravidiel duálneho zobrazovania.
Ďalším pravidlom vyplývajúcim z tejto časti generálneho zákona je, že (4) všade, kde
sa vykonáva duálne zobrazenie, musí byť viditeľne sprístupnený aj konverzný kurz.
Duálne zobrazovanie sa (5) pri písomnej forme, vrátane elektronickej formy, musí
vykonávať takým zobrazením a uvádzaním cien, platieb a iných hodnôt vrátane jednotkových cien, ktoré je jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné
a dobre čitateľné, a to zároveň v slovenských korunách a v eurách tak, aby ich
výšku bolo možné porovnávať s výškou obdobných cien, platieb a iných hodnôt vrátane jednotkových cien. Ďalej platí pravidlo, že (6) pri duálnom zobrazovaní sa informácie o cenách, platbách a iných hodnotách uvádzajú v štátnom jazyku a možno ich
uvádzať aj v iných jazykoch.
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Duálne zobrazovanie
pri marketingu,
ponukách a predaji

Údaje o cenách vrátane jednotkových cien sa pri marketingu, ponukách a pri predaji
alebo inom odplatnom poskytovaní výrobkov, tovarov, služieb a prác duálne zobrazujú
a uvádzajú na cenovkách, v cenníkoch vrátane sadzobníkov cien a cenových taríf,
v marketingových materiáloch, alebo na iných informačných prostriedkoch a technických
zariadeniach, kde sa obvykle uvádzajú informácie o cenách na základe osobitných
predpisov o cenách a o ochrane spotrebiteľov (napríklad podľa § 589 Občianskeho
zákonníka, podľa § 1 ods. 1, § 2 ods. 1 a 2 a § 15 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 1 písm. c) a d), § 8 ods. 6 písm. c), § 14
a § 16 ods. 1 písm. e) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov). Osobitné spôsoby duálneho zobrazovania niektorých cien, platieb
a iných hodnôt možno ustanoviť osobitným predpisom, ktorý môže ustanoviť aj osobitný počet desatinných miest pre niektoré ceny, platby alebo iné hodnoty, ak je to
vhodné a účelné vzhľadom na osobitnú povahu výrobkov, tovarov, služieb, prác alebo
platieb, alebo vzhľadom na osobitný spôsob ich ponuky, poskytovania alebo vykonávania
(o povinnom uvádzaní osobitného počtu desatinných miest pri jednotkových cenách za
energie či za tarifné impulzy komunikačných služieb sme sa už zmienili v predchádzajúcom texte pri jednotkových cenách v rámci ustanovení prvej časti generálneho zákona).

Duálne zobrazovanie
v elektronickom
prostredí

Duálne zobrazovanie, ktoré je pre verejnosť alebo klientov sprístupnené na internete,
intranete alebo v inom obdobnom elektronickom prostredí, postačuje podľa ustanovených pravidiel a v ustanovenom rozsahu zabezpečiť prostredníctvom virtuálnej
softvérovej kalkulačky s pevne a trvalo nastaveným konverzným kurzom, ktorá predo
dňom zavedenia eura vykonáva automatické prepočty zadaných peňažných súm zo
slovenských korún na eurá podľa konverzného kurzu a odo dňa zavedenia eura vykonáva automatické prepočty zadaných peňažných súm z eur na slovenské koruny podľa
konverzného kurzu, pričom platí, že musí byť viditeľne umiestnená a užívateľsky
jednoducho ovládateľná.

Duálne zobrazovanie
na účtovných
dokladoch

Pre prípady, ak predmetom duálneho zobrazovania sú peňažné sumy uvedené na
faktúrach, v zmluvách, na platobných alebo výplatných dokladoch, na dokladoch vyhotovených elektronickou registračnou pokladnicou, pokladničných potvrdenkách, na
ďalších dokladoch o zaplatení alebo na iných účtovných dokladoch, platí, že duálnemu zobrazovaniu na takýchto dokladoch podliehajú len celkové konečné sumy cien,
platieb alebo iných hodnôt, ktoré majú byť skutočne uhradené alebo vyúčtované,
najmä konečné sumy mzdy alebo platu vyplácané zamestnancovi alebo poukazované
na ním určený bankový účet a konečné ceny výrobkov, tovarov, služieb alebo prác,
ak generálny zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. V súvislosti s prechodom na euro sme sa vyhotovovaniu faktúr osobitne venovali v novembrovom vydaní
bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO v súvislosti so znížením zákonnej hranice
obratu pre daň z pridanej hodnoty, pričom podrobnosti k otázkam týkajúcim sa tejto
problematiky spracovalo aj Daňové riaditeľstvo SR, ktorého usmernenia k vyhotovovaniu faktúr sú pre Vás k dispozícii na jeho internetovej stránke, a to na linku:
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/zavedenie_eura/data/euro_dphfaktury.pdf.

Duálne zobrazovanie Ak predmetom duálneho zobrazovania sú sumy hodnôt uvádzaných na výpisoch
na výpisoch z účtov
z účtov vyhotovovaných finančnými inštitúciami, duálnemu zobrazovaniu podlieha
minimálne počiatočný stav a konečný stav príslušnej hodnoty uvedený na výpise
z účtu za vykazované obdobie a poplatky, odplaty a ostatné ceny uhrádzané finančnej inštitúcii, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, okrem prípadu, ak frekvencia poskytovania výpisov z účtu je nepravidelná alebo je dlhšia ako
štvrťrok, finančná inštitúcia je povinná klientovi, ktorý nemá priamy elektronický
prístup k svojmu účtu, najneskôr jeden mesiac predo dňom zavedenia eura bezodplatne písomne oznámiť duálne zobrazenú poslednú známu sumu hodnoty alebo sumu
hodnoty očakávanú ku dňu zavedenia eura a najneskôr jeden štvrťrok po dni zavedenia eura je povinná klientovi bezodplatne písomne oznámiť duálne zobrazenú sumu
hodnoty po jej prepočte a premene zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného
kurzu.
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Doklady vyhotovené
elektronickou
registračnou
pokladnicou

Ak je tá istá peňažná suma uvedená na doklade vyhotovenom elektronickou registračnou pokladnicou a aj na inom účtovnom doklade odovzdávanom spotrebiteľovi alebo inému klientovi, duálnemu zobrazovaniu podlieha len suma uvedená na doklade
vyhotovenom elektronickou registračnou pokladnicou. Duálnemu zobrazovaniu nepodliehajú sumy uvádzané na príjmových a výdavkových účtovných dokladoch o pokladničných operáciách s hotovosťou, avšak duálnemu zobrazovaniu podlieha konečná suma uvedená na doklade o predaji, ktorý sa vyhotovuje ako náhrada za doklad z
elektronickej registračnej pokladnice vtedy, ak dočasne nemožno použiť elektronickú registračnú pokladnicu.

ĎALŠIE PODROBNÉ PRAVIDLÁ
Metódy, postupy a spôsoby duálneho zobrazovania a ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a tiež pre prepočty a zaokrúhľovanie cien, jednotkových cien, platieb a iných hodnôt pri prechode na euro, ďalej rozsah cien, jednotkových cien, platieb a iných hodnôt podliehajúcich duálnemu zobrazovaniu, ceny, jednotkové ceny,
platby a iné hodnoty uvádzané, prepočítavané a zaokrúhľované s osobitným počtom
desatinných miest a počet týchto desatinných miest, ako aj ceny, platby a iné hodnoty výnimočne vyňaté z duálneho zobrazovania a tiež ostatné podrobnosti o duálnom
zobrazovaní, prepočítavaní a zaokrúhľovaní cien, jednotkových cien, platieb a iných
hodnôt ustanovujú vykonávacie predpisy vydané na základe splnomocňovacích ustanovení obsiahnutých v tejto časti generálneho zákona, o ktorých sa zmienime
v ďalšom texte spolu s ďalšími právnymi predpismi, ktoré boli prijaté na vykonanie
generálneho zákona na základe jeho ďalších splnomocňovacích ustanovení alebo
v súvislosti so zavedením eura v SR.

VÝNIMKY Z DUÁLNEHO ZOBRAZOVANIA
Duálnemu zobrazovaniu nepodliehajú (1) peňažné sumy uvedené v ustanoveniach
všeobecne záväzných právnych predpisov (povinnému duálnemu zobrazovaniu však
podliehajú dôvodové správy k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov), ani
(2) výroky rozhodnutí orgánov verejnej moci (z povinného duálneho zobrazovania
však nie sú vyňaté odôvodnenia týchto rozhodnutí), ani (3) peňažné sumy preukázateľne uvádzané výlučne iba medzi právnickými osobami navzájom, alebo výlučne
iba medzi podnikateľmi navzájom pri ich podnikateľskej činnosti.
Duálnemu zobrazovaniu taktiež nepodliehajú (4) prevodné príkazy, (5) doklady
o vklade, (6) doklady o výplate, (7) poštové poukazy, (8) iné platobné doklady, (9) prevádzkové doklady, (10) žiadosti a tlačivá, ktoré spracovávajú, vybavujú a vykonávajú
finančné inštitúcie a iné subjekty a ktoré vypĺňajú ich klienti, alebo ktoré sú vyhotovené podľa údajov poskytnutých klientom.
Vykonávanie duálneho zobrazovania sa ďalej nevyžaduje (11) pri peňažných sumách
uvádzaných na kolkových známkach (zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov), (12) na poštových známkach a iných
poštových ceninách (zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších
predpisov), (13) na kontrolných známkach (vyhláška MF SR č. 182/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a o jej grafických prvkoch a údajoch), alebo (14) na iných
úradných ceninách, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
Vykonávanie duálneho zobrazovania sa nevyžaduje ani (15) od fyzických osôb, ktoré
nie sú podnikateľmi, a to pri príležitostnom prenájme hnuteľných vecí, pri príležitostnom predaji vlastných použitých vecí a výrobkov v primeranom množstve medzi
fyzickými osobami, alebo pri príležitostnom predaji lesných plodín, húb alebo rastlinných a živočíšnych produktov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej
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činnosti v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve alebo vodnom hospodárstve, vrátane
takéhoto príležitostného predaja na trhových miestach (zákon č. 178/1998 Z. z.
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení
neskorších predpisov).
Špeciálnou skupinou výnimiek sú (16) výnimky vyplývajúce z osobitných predpisov,
pričom generálny zákon ustanovuje, že osobitným predpisom možno z vykonávania
duálneho zobrazovania výnimočne vyňať aj niektoré ďalšie ceny alebo platby, ak by
ich duálne zobrazenie predstavovalo neúmerné technické zaťaženie alebo neúmerne
vysoké finančné náklady na duálne zobrazenie v dôsledku osobitnej povahy výrobkov,
tovarov, služieb, prác alebo platieb, alebo osobitného spôsobu, akým sa poskytujú alebo
vykonávajú, najmä pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (napríklad zákon č. 108/2000 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách
na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
V tejto súvislosti si dovoľujeme dať Vám do pozornosti, že zo spoločných a prechodných ustanovení ôsmej časti generálneho zákona, konkrétne z ustanovenia § 24 ods. 8
generálneho zákona vyplýva, že na elektronických zobrazovacích zariadeniach pri
poskytovaní elektronických komunikačných služieb (§ 5 zákona č. 610/2003 Z. z.
o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov) a pri predaji tovaru
alebo poskytovaní služieb prostredníctvom elektronických prostriedkov diaľkovej
komunikácie možno po prechode na euro najdlhšie do skončenia obdobia duálneho
hotovostného peňažného obehu, teda najdlhšie do piatku 16. januára 2009 vrátane,
zobrazovať namiesto ceny tovaru alebo služby v eurách len informatívnu peňažnú
sumu v slovenských korunách, ak táto cena nepodlieha duálnemu zobrazovaniu alebo
je vyňatá z duálneho zobrazovania, ak skoršie zobrazovanie tejto ceny v eurách
preukázateľne nie je možné z technických dôvodov a ak generálny zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Z citovaného ustanovenia generálneho zákona taktiež vyplýva, že na digitálnych indikačných zobrazovacích zariadeniach na výdajných
stojanoch na dopĺňanie paliva nádrží motorových vozidiel možno po prechode na
euro až do 31. januára 2009 zobrazovať namiesto ceny paliva v eurách len informatívnu peňažnú sumu v slovenských korunách. Na displejoch taxametrov možno po
prechode na euro až do 31. marca 2009 zobrazovať namiesto ceny cestovného v eurách len informatívnu peňažnú sumu v slovenských korunách.
Ak osobitný predpis výnimočne vyjme niektoré ceny, platby alebo iné hodnoty z vykonávania duálneho zobrazovania, týmto osobitným predpisom možno ustanoviť aj
opatrenia vhodné a účelné na to, aby sa pri vyňatých cenách, platbách alebo iných
hodnotách dosiahol obdobný účinok ako pri duálnom zobrazovaní.

ZÁKAZY ODO DŇA URČENIA

KONVERZNÉHO KURZU

Odo dňa určenia konverzného kurzu je zakázané súčasne zobrazovať a uvádzať ceny,
platby a iné hodnoty zároveň v slovenskej mene a aj v eurách inak ako podľa pravidiel
pre duálne zobrazovanie, ktoré ustanovuje generálny zákon a osobitné predpisy, najmä
je zakázané duálne zobrazovanie (1) s iným prepočtom ako podľa konverzného kurzu,
(2) s nižším ako ustanoveným počtom desatinných miest alebo (3) s nepresnejším
zaokrúhlením ako podľa ustanovených pravidiel pre zaokrúhľovanie pri prechode na
euro. Ďalší zákaz súvisiaci s duálnym zobrazovaním (4) sa týkal dobrovoľného informatívneho zobrazovania a uvádzania cien, platieb a iných hodnôt zároveň v slovenskej
mene a aj v eurách, ktoré sa mohlo vykonávať predo dňom určenia konverzného kurzu,
ktoré nesmelo byť označované ani vydávané za duálne zobrazovanie, ktoré ustanovuje
generálny zákon a osobitné predpisy.
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DOBROVOĽNÉ DUÁLNE ZOBRAZOVANIE
Dobrovoľné duálne zobrazovanie možno podľa pravidiel ustanovených generálnym zákonom a osobitnými predpismi vykonávať aj vo väčšom ako povinnom rozsahu duálneho
zobrazovania, pričom dobrovoľné duálne zobrazovanie je možné podľa pravidiel ustanovených generálnym zákonom a osobitnými predpismi vykonávať aj mimo povinného
obdobia duálneho zobrazovania, najskôr však odo dňa určenia konverzného kurzu.

VII. časť:

DOHĽAD NAD DODRŽIAVANÍM PRAVIDIEL

A POVINNOSTÍ PRI PRÍPRAVE NA PRECHOD
A PRECHODE NA EURO
Siedma časť generálneho zákona obsahuje v ustanoveniach § 19 až 22 úpravy, ktoré
určujú, ktoré z orgánov dohľadu existujúcich na území SR sú v rozsahu svojej pôsobnosti na dohľad a kontrolu podľa osobitných predpisov aj pre účely generálneho
zákona orgánmi dohľadu nad dodržiavaním povinností spojenými so zavedením eura
v SR, ustanovujú kompetencie a právomoci týchto orgánov dohľadu vrátane sankcií,
opatrení na nápravu a poriadkových opatrení.

ORGÁNY DOHĽADU
Dohľad a kontrolu nad dodržiavaním pravidiel a povinností pri príprave na prechod
a pri prechode na euro vykonávajú orgány dohľadu, ktorými sú (1) NBS, (2) Slovenská
obchodná inšpekcia (ďalej v texte len „SOI“), (3) cenové kontrolné orgány, (4) orgány
vo veciach ochrany spotrebiteľa vrátane obcí a (5) iné orgány dohľadu v rozsahu svojej
pôsobnosti na dohľad a kontrolu podľa osobitných predpisov (napríklad podľa zákona
č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
v znení neskorších predpisov, zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom
v znení neskorších predpisov, zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších
predpisov, zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách
v znení neskorších predpisov, zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov). SOI je príslušná na výkon dohľadu a kontroly
aj vtedy, ak príslušnosť orgánu dohľadu nemožno zistiť podľa osobitných predpisov
ani podľa iných ustanovení generálneho zákona (§ 20 ods. 1 druhá veta zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).
Súčasťou predmetu dohľadu a kontroly v rozsahu ustanovenej pôsobnosti orgánov
dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľov a v oblasti cien je aj duálne zobrazovanie,
ako aj premena, prepočet a zaokrúhľovanie peňažných súm a majetkových hodnôt
zo slovenskej meny na ekvivalent v eurách v rámci prechodu na euro. Na výkon dohľadu
a kontroly nad dodržiavaním pravidiel a povinností pri príprave na prechod a pri prechode na euro, a to vrátane konania a rozhodovania v rámci tohto dohľadu, ako aj vrátane vymáhania plnenia vydaných rozhodnutí, sa vzťahujú ustanovenia osobitných
predpisov (napríklad ustanovenia zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona
č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona
č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, zákona č. 747/2004 Z. z.
o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov, zákona č. 483/2001 Z. z.
o bankách v znení neskorších predpisov, zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch
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a investičných službách v znení neskorších predpisov, zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov), ktoré upravujú postup orgánu
dohľadu, práva a povinnosti orgánov dohľadu a osôb poverených výkonom dohľadu
a kontroly ako aj práva a povinnosti osôb podliehajúcich dohľadu a kontrole nad
dodržiavaním pravidiel a povinností pri príprave na prechod a pri prechode na euro,
ak generálny zákon neustanovuje inak.

VÝKON DOHĽADU NBS
Podľa generálneho zákona a osobitných predpisov (napríklad podľa zákona
č. 566/1992 Zb. o NBS v znení neskorších predpisov, zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade
nad finančným trhom v znení neskorších predpisov, zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov alebo podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov) vykonáva NBS dohľad
nad dodržiavaním pravidiel a povinností pri príprave na prechod a pri prechode na
euro v oblasti (1) hotovostného peňažného obehu zákonných platidiel, (2) v oblasti
bezhotovostného peňažného obehu pri platobnom styku, (3) vo veciach reprodukovania slovenských bankoviek a slovenských mincí, (4) výmeny slovenských bankoviek
a slovenských mincí za eurá a tiež (5) premeny peňažných prostriedkov, ktoré sú
uložené v bankách, zo slovenských korún na eurá, ďalej NBS vykonáva dohľad aj nad
dodržiavaním pravidiel a povinností (6) v oblasti finančného trhu, (7) vo veciach prepočtov, zaokrúhľovania a duálneho zobrazovania pri službách finančných inštitúcií
a taktiež (8) vo veciach premeny menovitej hodnoty cenných papierov zo slovenskej
meny na eurá.

OPATRENIA NA NÁPRAVU A SANKCIE
Z generálneho zákona vyplýva, že ak orgán dohľadu pri dohľade alebo kontrole nad osobou, ktorá podlieha dohľadu alebo kontrole (ďalej len v texte len „dohliadaný subjekt“)
zistí u dohliadaného subjektu nedostatky spočívajúce v nedodržiavaní, porušení
alebo obchádzaní pravidiel a povinností pri príprave na prechod a pri prechode na
euro, ktoré ustanovuje generálny zákon, osobitný predpis vydaný na jeho vykonanie
alebo iný všeobecne záväzný právny predpis, orgán dohľadu je podľa závažnosti,
rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov príslušný uložiť
dohliadanému subjektu opatrenia na nápravu, pokuty alebo iné sankcie ustanovené
podľa osobitných predpisov. Podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy
zistených nedostatkov je orgán dohľadu v prípade zistenia nedostatkov popísaných
v predchádzajúcej vete príslušný uložiť peňažnú pokutu aj podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá nepodlieha dohľadu alebo kontrole podľa osobitných predpisov,
a to až do hodnoty 30 000 eur, ďalej v prípade, ak sa jedná o opakovaný alebo
závažný nedostatok, má možnosť uložiť peňažnú pokutu až do hodnoty 60 000 eur,
a ak bol v dôsledku zisteného nedostatku získaný majetkový prospech, ktorý prevyšuje
hodnotu 60 000 eur, pokutu možno uložiť až do výšky získaného majetkového prospechu.
V prípade, ak orgán dohľadu nie je príslušný uložiť zodpovednej fyzickej osobe peňažnú pokutu alebo inú sankciu podľa osobitného predpisu, generálny zákon určuje,
že orgán dohľadu pri zistení nedostatkov popísaných v predchádzajúcich dvoch vetách
v činnosti podnikateľa alebo právnickej osoby, a to vrátane odmietnutia prijatia zákonných platidiel bez zákonného dôvodu, je popri uložení pokuty podľa predchádzajúcich dvoch viet príslušný podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy
zistených nedostatkov uložiť peňažnú pokutu až do hodnoty 1 500 eur, a ak sa jedná
o opakovaný alebo závažný nedostatok až do hodnoty 3 000 eur aj zodpovednej
fyzickej osobe, ktorá zistený nedostatok v činnosti podnikateľa alebo právnickej osoby
zapríčinila.
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SÚČINNOSŤ POSKYTOVANÁ ORGÁNOM DOHĽADU
Povinnosť bez zbytočného odkladu poskytovať orgánom dohľadu nimi požadovanú
súčinnosť na účely výkonu dohľadu a kontroly nad dodržiavaním pravidiel a povinností
pri príprave na prechod a pri prechode na euro podľa generálneho zákona a osobitných predpisov, je zakotvená pre (1) štátne orgány, (2) orgány územnej samosprávy,
(3) ďalšie orgány verejnej moci, (4) iné právnické osoby a (5) pre fyzické osoby,
ktoré sú bez zbytočného odkladu povinné bezodplatne sprístupniť a poskytovať
orgánom dohľadu nimi požadované písomné alebo ústne vyjadrenia, vysvetlenia
a iné informácie a podklady, ktoré získali pri svojej činnosti, a to vrátane informácií
z nimi vedených evidencií a registrov. Dožiadaný orgán alebo dožiadaná osoba má právo
odoprieť sprístupnenie a poskytnutie požadovaných informácií len vtedy, ak by tým
došlo k porušeniu zákonom výslovne uloženej alebo uznanej povinnosti mlčanlivosti,
prípadne k sprístupneniu alebo poskytnutiu informácií v rozpore so zákonom alebo
s medzinárodnou zmluvou, ktorou je SR viazaná, a ktorá má prednosť pred zákonmi
SR (napríklad podľa článku 7 ods. 2 a 5 Ústavy SR, podľa § 3 ods. 5 a § 4 zákona
č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov, či podľa
článku 38 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky).

PORIADKOVÉ OPATRENIA
Orgán dohľadu je v rámci dohľadu a kontroly nad dodržiavaním pravidiel a povinností pri príprave na prechod a pri prechode na euro príslušný uložiť poriadkovú pokutu
tomu, kto bez závažného dôvodu sťažuje (1) výkon dohľadu alebo kontroly (najmä tým, že neumožní alebo sťažuje výkon dohľadu alebo kontroly na mieste, alebo
neposkytne požadované doklady alebo informácie súvisiace s dohliadanými subjektmi,
prípadne neposkytne inú súčinnosť požadovanú na účely výkonu dohľadu a kontroly),
(2) postup v konaní pred orgánom dohľadu (najmä tým, že sa bez závažného dôvodu nedostaví na predvolanie orgánu dohľadu, bezdôvodne odmietne svedeckú výpoveď, poskytne neúplnú alebo nepravdivú výpoveď, nepredloží písomné vyjadrenie,
nepredloží listinu, neumožní vykonanie obhliadky, alebo nevykoná iný úkon v konaní
požadovaný v predvolaní alebo vo výzve orgánu dohľadu).
Orgán dohľadu pri rozhodovaní o výške poriadkovej pokuty prihliada najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania, na rozsah jeho následkov, na prípadné
opakované porušenie povinností alebo na porušenie viacerých povinností, pričom má
možnosť uložiť poriadkovú pokutu fyzickej osobe až do hodnoty 1 500 eur, a v prípade právnickej osoby do hodnoty 15 000 eur. Poriadková pokuta môže byť uložená
aj opakovane. Konanie o uložení poriadkovej pokuty možno začať do šiestich mesiacov odo dňa, keď orgán dohľadu zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch
rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti, za ktoré sa poriadková pokuta
ukladá. Poriadková pokuta je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení. Výnosy z poriadkových pokút sú príjmom
orgánu dohľadu, ak je však orgánom dohľadu je štátny orgán, sú príjmom štátneho
rozpočtu, a ak orgánom dohľadu je obec, sú príjmom rozpočtu príslušnej obce.
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VIII. časť:

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ
USTANOVENIA

Ôsma časť generálneho zákona zakotvuje v ustanoveniach § 23 až 25 spoločné, prechodné a záverečné úpravy.

SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
Právnickým osobám a podnikateľom generálny zákon explicitne uložil povinnosť,
v zmysle ktorej musia pripraviť a vykonať opatrenia, pravidlá a postupy, ktorými pri
výkone svojej činnosti zabezpečia plynulý a nerušený prechod na euro.

Náklady a výdavky
pri prechode na euro

Platí, že každá osoba sama znáša svoje náklady a výdavky súvisiace so zavedením eura,
ak osobitný zákon neustanovuje inak. Generálny zákon v tejto súvislosti zakazuje,
aby sa z dôvodu nákladov a výdavkov súvisiacich so zavedením eura zvyšovali ceny
vrátane jednotkových cien, poplatky alebo iné finančné plnenia, prípadne sa vyžadovali
osobitné poplatky, príplatky alebo iné plnenia na úhradu nákladov súvisiacich so zavedením eura, a to vrátane nákladov súvisiacich s premenou majetkových hodnôt zo
slovenskej meny na eurá. Na nevyhnutné a preukázateľne vynaložené náklady a výdavky súvisiace so zavedením eura sa vzťahujú ustanovenia o daňových výdavkoch
a nákladoch podľa § 2 písm. i) a § 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov.

Zvyšovanie cien

V prípade, ak počas prípravy na prechod ako aj počas prechodu na euro, a to vrátane
obdobia duálneho zobrazovania, dôjde k zvýšeniu ceny vrátane jednotkovej ceny,
poplatku alebo iného finančného plnenia, potom skutočné dôvody zvýšenia ceny
vrátane jednotkovej ceny, poplatku alebo iného finančného plnenia musia byť transparentné a musia umožniť jasné, jednoznačné a zrozumiteľné rozlišovanie dôvodov
ich zvýšenia od okolností súvisiacich so zavedením eura, a to vrátane rozlíšiteľnosti
dôvodov ich zvýšenia od prepočtu a zaokrúhlenia súm zo slovenských korún na eurá
podľa konverzného kurzu, pravidiel zaokrúhľovania a ďalších pravidiel pre prechod na
euro.

Premena podľa
zahraničného
právneho poriadku

Cenné papiere, iné finančné nástroje a ďalšie majetkové hodnoty, ktoré sú peňažne
vyjadrené v slovenskej mene a ktoré sa nespravujú slovenským právnym poriadkom,
ale zahraničným právnym poriadkom, sa premenia zo slovenskej meny na eurá alebo
na inú menu v súlade s príslušným zahraničným právnym poriadkom. Pre aplikáciu
konkrétneho právneho režimu je pritom významné, či sa jedná zahraničný právny
poriadok členského štátu EÚ, pre ktorý taktiež platí právo ES/EÚ o eure, o ktorom
sme sa už zmienili v predchádzajúcom texte.
Generálny zákon v tejto časti určuje, že jeho ustanoveniami sa spravujú aj právne
vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti generálneho zákona, pričom vznik
týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti generálneho zákona sa však posudzujú podľa doterajších predpisov (účinných do
dňa nadobudnutia účinnosti príslušných ustanovení generálneho zákona) s tým, že
sumy a majetkové hodnoty vyjadrené v slovenských korunách sa odo dňa zavedenia
eura považujú za sumy a majetkové hodnoty vyjadrené v eurách podľa pravidiel pre
prechod na euro, ak sa účastníci príslušného právneho vzťahu nedohodnú inak,
alebo ak generálny zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

V ustanoveniach § 24 ods. 2 až 4 generálneho zákona sú zakotvené tie pojmy, ktoré
v súvislosti s prechodom na euro generálny zákon vymedzuje, a to v časovej postupnosti v závislosti od konkrétnej etapy postupného prechodu na euro, generálny zákon
teda jednotlivé pojmy vymedzuje rozdielne pre čas (1) pred obdobím, (2) počas
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Prevodné mostíky
pre vymedzenie
pojmov

obdobia a (3) pre čas po uplynutí obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu
alebo vzhľadom na prechod zo slovenskej meny na euro úplne mení ich doterajší
význam, nanovo ich definuje (napríklad určuje, že kde sa v iných všeobecne záväzných
právnych predpisoch používa pojem „menové rezervy“, rozumie sa tým pojem „devízové rezervy“). Generálny zákon takto zakotvil prevodné mostíky pre vymedzenie
pojmov „zákonné peniaze“, „peňažná jednotka“ alebo „peňažná jednotka meny“,
pojmov „slovenské platidlá“, „slovenské peniaze“ alebo „tuzemské peniaze“, ďalej
pojmov „slovenská mena“, „domáca mena“ alebo „tuzemská mena“, ale aj pojmov
„slovenská koruna“ alebo skratka slovenskej koruny „Sk“, alfabetický kód slovenskej
koruny „SKK“ bez spojenia s určitou peňažnou sumou, ďalej pojmov „cudzia mena“
alebo „zahraničná mena“, a taktiež pojmov „valuty“ alebo „devízy“, ktoré napríklad
definuje tým spôsobom, že tam, kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „valuty“ alebo „devízy“, predo dňom zavedenia eura sa tým
rozumejú peňažné prostriedky v inej mene ako slovenskej mene, počas obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa tým rozumejú peňažné prostriedky v inej
mene ako mene euro alebo slovenskej mene a odo dňa skončenia obdobia duálneho
hotovostného peňažného obehu sa tým rozumejú peňažné prostriedky v inej mene ako
mene euro.
Generálny zákon v tejto časti taktiež zakotvil, že tam, kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch ustanovuje, že určitá sadzba, základ sadzby, platba, plnenie alebo iná peňažná suma sa zaokrúhľuje na celé haliere, na násobky celých halierov, na celé slovenské koruny alebo na násobky celých slovenských korún a ak osobitný predpis neustanoví inak, odo dňa zavedenia eura sa tým rozumie príslušná sadzba, základ sadzby, platba, plnenie alebo iná príslušná peňažná suma prepočítaná
podľa konverzného kurzu a zaokrúhlená na dve desatinné miesta na najbližší eurocent
ďalších pravidiel pre prechod na euro.

ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
S účinnosťou odo dňa 1. januára 2008 sa zrušili viaceré právne predpisy, resp. časti
právnych predpisov, ktorých výpočet je obsiahnutý v ustanovení § 25 generálneho
zákona a je z neho zrejmé, že sa jedná o staršie právne úpravy (najstaršia zo zrušených právnych úprav je z roku 1918).

IX. časť:

SPRIEVODNÉ NOVELIZÁCIE
V predchádzajúcom texte sme sa už zmienili, že generálny zákon prostredníctvom
článkov II až XXIX novelizoval 28 zákonov, ktoré Vám z dôvodu prehľadnosti uvádzame
v úvode tejto časti v texte nižšie vo forme ich výpočtu spolu s príslušnými článkami
generálneho zákona, prostredníctvom ktorých boli jednotlivé sprievodné novelizácie
28 zákonov vykonané.
V ďalšom texte sa osobitne zmienime o každom z týchto 28 zákonov, a to vrátane
výkladu ich úprav, doplnení a zmien a oboznámime Vás aj s ďalšími novelizáciami,
ktoré sa spomínaných 28 zákonov týkajú, a ktoré boli vykonané v období po schválení
generálneho zákona.
Článkami II až XXIX generálneho zákona boli vykonané sprievodné novelizácie, a to
článkom II rozsiahla novelizácia zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska
v znení neskorších predpisov, článkom III novelizácia zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov, článkom IV bol novelizovaný
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, článkom V
zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých
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zákonov v znení neskorších predpisov, článkom VI sa vykonala novelizácia zákona
č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, článkom VII novelizácia zákona
č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, článkom VIII bol historicky
prvýkrát novelizovaný zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový, článkom IX sa vykonala novelizácia zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, článkom X bol novelizovaný zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, článkom XI bola vykonaná novelizácia zákona
č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov, článkom XII bol
novelizovaný zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, článkom XIII zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
článkom XIV bol novelizovaný zákon č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon v znení neskorších predpisov, článkom XV zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, článkom XVI
bola vykonaná novelizácia zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
článkom XVII novelizácia zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, článkom XVIII bol novelizovaný zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, článkom XIX zákon č. 171/2005 Z. z.
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, článkom XX bola vykonaná novelizácia zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, článkom XXI novelizácia zákona
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, článkom XXII bol novelizovaný
zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona
č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov,
článkom XXIII zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení
neskorších predpisov, článkom XXIV bola vykonaná novelizácia zákona č. 231/1999 Z. z.
o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, článkom XXV novelizácia zákona
č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov,
článkom XXVI bol novelizovaný zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke SR
v znení neskorších predpisov, článkom XXVII zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov, článkom XXVIII bola vykonaná novelizácia zákona
č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a článkom XXIX bol novelizovaný zákon č. 42/1992 Zb.
o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov.

Účinnosť
sprievodných
noviel zákonov

Pre lepšiu orientáciu a prehľadnosť je pri všetkých sprievodných novelizáciách,
o ktorých sa zmienime v ďalšom texte, špeciálne uvádzaná aj účinnosť jednotlivých
sprievodných noviel zákonov, pričom ustanovenie článku XXXI generálneho zákona
týkajúce sa úpravy účinnosti všetkých jeho ustanovení, uvádzame v plnom znení, ako
vyplýva zo znenia generálneho zákona po vykonaní jeho štyroch novelizácií,
v ďalšom texte, a to v samostatnej časti XI tohto mimoriadneho vydania bulletinu
ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál.

NOVELA ZÁKONA

O NÁRODNEJ BANKE SLOVENSKA
Generálny zákon prostredníctvom svojho článku II novelizoval zákon č. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej v tejto časti textu len
„novela zákona o NBS“ alebo len „novela“). Okrem článku II generálneho zákona sa
zákona o NBS týka aj článok XXX generálneho zákona, o ktorom sa zmienime v ďalšom
texte.
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Delená účinnosť
novely

Novela zákona o NBS podľa článku XXXI generálneho zákona nadobudla účinnosť dňa
1. januára 2008 okrem ustanovení jej bodu 2 [§ 2 ods. 1 písm. a) a b)], bodu 6 [§ 3],
bodov 8 a 9 [§ 4 ods. 4, § 6 ods. 1 písm. a)], bodu 12 [§ 6 ods. 2 písm. e)], bodov 28 až 30
[§ 15, § 16, § 17 ods. 1], bodu 32 [§ 17c], bodu 34 [§ 17h ods. 2], bodu 37 [§ 20 a § 21],
bodu 45 [§ 28], bodu 51 [§ 31 ods. 1] a bodu 58 [§ 38 a § 39], ktoré nadobudli účinnosť
dňom zavedenia eura v SR, teda dňom 1. januára 2009.

Dôvody novelizácie
zákona o NBS

Novela zákona o NBS je najrozsiahlejšou zo všetkých sprievodných novelizácií vykonaných generálnym zákonom a nesporne je možné označiť ju za osobitne dôležitú,
pretože novelizácia zákona o NBS bola nevyhnutná na dosiahnutie kompatibility slovenskej legislatívy s právom EÚ/ES o právnom rámci pre centrálne banky v eurozóne
a o eure ako spoločnej jednotnej európskej meny v eurozóne (o základnom európskom
právnom rámci pre euro sme sa už zmienili v predchádzajúcom texte v rámci prvej
časti generálneho zákona).

Eurosystém a ECB

Vstupom SR do eurozóny sa NBS stala súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk
a zároveň súčasťou Eurosystému ako systému centrálneho bankovníctva eurozóny
v rámci Európskeho systému centrálnych bánk. Eurosystém tvorí ECB a národné centrálne banky krajín, ktoré už prijali euro. Eurosystém a Európsky systém centrálnych
bánk budú existovať dovtedy, kým sa všetky členské štáty EÚ nestanú členmi eurozóny. Najdôležitejším cieľom Eurosystému je udržiavať v eurozóne cenovú stabilitu
a chrániť kúpnu silu eura, pričom Eurosystém závisí od spoľahlivého fungovania bankového systému. Medzi hlavné úlohy Eurosystému patria výkon menovej politiky
v eurozóne, vykonávanie devízových obchodov, spravovanie rezerv štátov eurozóny,
vydávanie bankoviek v eurozóne a podporovanie plynulého fungovania platobných systémov. Za výkon menovej politiky v eurozóne zodpovedá Európska centrálna banka,
pričom túto funkciu plní odo dňa 1. januára 1999, keď ju prevzala od národných
centrálnych bánk jedenástich členských štátov EÚ a stala sa tak nadnárodnou bankovou
inštitúciou, ktorej význam rástol po každom rozšírení eurozóny, teda počtu členských
štátov EÚ. Z právneho hľadiska má ECB právnu subjektivitu podľa medzinárodného
verejného práva.

Najdôležitejšie
zmeny

V súvislosti so zavedením eura v SR NBS v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje vykonávanie činností súvisiacich s prípravou na zavedenie a so zavedením eura v SR.
Novela vykonala v zákone o NBS predovšetkým úpravu ustanovení o menovej politike,
o nástrojoch menovej politiky a o emisiách bankoviek a mincí a taktiež úpravu
ustanovení o obchodoch, finančnom hospodárení, účtovníctve, legislatíve, štatistike
a ďalších činnostiach NBS, a to tak, aby bola zabezpečená zlučiteľnosť (kompatibilita) zákona o NBS s právom EÚ/ES o eure a pre centrálne banky v eurozóne, teda pre
centrálne banky tvoriace súčasť Eurosystému ako systému centrálneho bankovníctva
pre eurozónu v rámci Európskeho systému centrálnych bánk. Novela čiastočne upravila
a spresnila aj viaceré ustanovenia zákona o NBS o kompetenciách, úlohách, povinnostiach, zodpovednosti a postavení NBS, Bankovej rady NBS a členov Bankovej rady NBS
(napríklad § 6 až § 9, § 12, § 13, § 41a a § 45a zákona o NBS), aby sa slovenská právna
úprava priblížila k právnym úpravám väčšiny centrálnych bánk tvoriacich súčasť
Európskeho systému centrálnych bánk.
Medzi najdôležitejšie zmeny, ktoré vyplývajú z novely zákona o NBS, patrí prechod
kľúčových kompetencií centrálnej banky v oblasti menovej politiky a emisie hotovostných peňazí a tiež prevod časti devízových rezerv (menových rezerv) z NBS na
ECB odo dňa zavedenia eura v SR, pričom z kompetencií NBS ide najmä o prechod
výlučnej právomoci určovať menovú politiku a nástroje menovej politiky a o prechod
výlučnej právomoci schvaľovať vydávanie bankoviek a povoľovať vydávanie mincí.
V oblasti kurzovej politiky ide o prechod kompetencií z NBS na ECB a tiež
na príslušné inštitúcie a orgány EÚ, a to odo dňa zavedenia eura v SR. NBS ako
súčasť Eurosystému koná odo dňa zavedenia eura v súlade a s usmerneniami a pokynmi ECB.
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V zákone o NBS novela upravila aj postupné vypustenie doterajšej úpravy o slovenských bankovkách a slovenských minciach v súvislosti so zavedením eura v SR, keďže
zachovanie tejto úpravy v zákone o NBS stratilo opodstatnenie. Dôležitou zmenou
(ktorá sa týka aj článku III generálneho zákona, ktorým bol novelizovaný zákon
č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov) je aj
to, že právomoc určovať nezávislých externých audítorov na overovanie účtovných
závierok NBS už nebude mať Najvyšší kontrolný úrad SR, ale Rada EÚ na základe
odporúčania Rady guvernérov ECB.
Novela taktiež spresňuje a precizuje aj právnu úpravu o spracovávaní a spracovateľoch
bankoviek a mincí tak, aby sa postupne zabezpečilo spracovávanie bankoviek a mincí
v súlade s požiadavkami EÚ/ES, a to vrátane Európskeho systému centrálnych bánk
a Eurosystému. Novela ďalej niektoré ustanovenia zákona o NBS (napríklad § 45 ods. 1
zákona o NBS) harmonizovala s ustanoveniami generálneho zákona. Niektoré ustanovenia zákona o NBS (napríklad § 35, § 41, § 43, § 44 a § 49aa zákona o NBS) sa novelou
upravili a spresnili a súčasne sa niektoré ustanovenia zákona o NBS harmonizovali so
súvisiacou aktuálnou legislatívou (napríklad § 33 ods. 2 zákona o NBS sa harmonizoval
s aktuálnou úpravou o pôsobnosti a činnosti Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity).

Predkladanie
a zverejňovanie
správ

Novelou sa zákon o NBS doplnil napríklad o ustanovenia, na základe ktorých sa NBS
podieľa na spoločnej menovej politike, ktorú určuje ECB pre eurozónu. NBS je ďalej
po novele povinná zverejňovať informácie a správy ECB o činnosti Európskeho systému centrálnych bánk a o spoločnej európskej menovej politike, ďalej predkladať
a zverejňovať správy o stave a vývoji finančného trhu.

Eurobankovky
a euromince

NBS vykonáva analýzu, monitorovanie a archivovanie falšovaných eurobankoviek
a euromincí, pričom ECB bude zasielať každý nový typ podozrivej sfalšovanej eurobankovky. V tejto súvislosti je NBS splnomocnená vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví postup oprávnených osôb pri odoberaní falšovaných bankoviek
a mincí, za ktoré sa neposkytuje náhrada a náležitosti dokladov vyhotovovaných pri
prevzatí takýchto bankoviek a mincí. Novela ďalej napríklad určila, že spracovávanie
eurobankoviek a euromincí možno vykonávať iba za splnenia podmienok platných
v eurozóne a na základe udeleného povolenia na túto činnosť, o ktorom rozhoduje NBS
na základe písomnej žiadosti, pričom novela definovala ďalšie podmienky, splnenie
ktorých je nutné zo strany subjektu, ktorý sa uchádza o takúto činnosť.
Na základe novely taktiež platí, že NBS má právo vydávať eurobankovky a euromince
vrátane pamätných euromincí ako zákonných platidiel v eurozóne a má právo vydávať
zberateľské euromince, ktoré sú zákonným platidlom len v SR, nakoľko nie sú primárne
určené na peňažný obeh, pričom NBS uverejňuje nominálne hodnoty, vzhľad, technické
parametre, základné ochranné prvky a ďalšie náležitosti eurobankoviek a euromincí
vydaných a určených do peňažného obehu v eurozóne a v zúčastnených tretích štátoch
vrátane vzhľadu všetkých národných strán euromincí a pamätných euromincí (rovnako
aj zberateľských euromincí), a to v rozsahu potrebnom pre verejnosť na vytvorenie
predpokladov na rozlišovanie pravých eurobankoviek a pravých euromincí od iných
(napríklad falšovaných) a od reprodukcií bankoviek a mincí. Takéto oznámenia NBS pre
verejnosť budú uverejňované vo Vestníku NBS a na internetovej stránke NBS.

Obchody NBS

V zmysle ustanovení novely je NBS oprávnená vykonávať s bankami, so zahraničnými
bankami a s inými finančnými inštitúciami všetky druhy obchodov vrátane operácií
na finančných trhoch, a z dôvodu, že NBS sa stala súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk, pri tejto činnosti už musí postupovať podľa predpisov platných pre
Európsky systém centrálnych bánk a ako súčasť Eurosystému odo dňa zavedenia eura
aj podľa pravidiel platných pre Eurosystém, pričom pri všetkých obchodoch je NBS
povinná dodržiavať zákaz menového financovania a zákaz zvýhodneného prístupu
k finančným inštitúciám. Novela ďalej určila, že NBS je oprávnená obchodovať s cennými papiermi a inými majetkovými hodnotami, ktoré sú odo dňa zavedenia eura
v SR určované podľa predpisov platných pre Eurosystém. NBS je oprávnená vykonávať
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úverové obchody, pričom banke výnimočne môže poskytnúť krátkodobý úver na dočasnú podporu likvidity, ak to nie je v rozpore so zákazom menového financovania (nárok
na vrátenie tohto úveru má prednosť pred všetkými ostatnými záväzkami banky).
Každý takýto úver musí byť dostatočne zabezpečený majetkovými hodnotami a pri
poskytovaní takéhoto úveru nemožno zvýhodňovať ani znevýhodňovať žiadnu banku,
obdobné princípy ustanovila novela aj pre poskytnutie krátkodobého úveru Fondu
ochrany vkladov a Garančnému fondu investícií.

Devízová oblasť

V devízovej oblasti novela zakotvila, že NBS má v úschove a spravuje devízové rezervy
v zlate a v devízových hodnotách, disponuje s nimi a uskutočňuje devízové operácie,
pričom odo dňa zavedenia eura v SR postupuje pri uskutočňovaní operácií podľa platných pravidiel Eurosystému. NBS môže určovať a vyhlasovať referenčné výmenné
kurzy eura k cudzím menám, s ktorými sa v SR neobchoduje, a pre ktoré ECB referenčný výmenný kurz neurčuje a nevyhlasuje.

Účtovníctvo NBS

V súvislosti s účtovníctvom NBS novela prináša úpravu, v zmysle ktorej NBS odo dňa
zavedenia eura vedie účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku podľa predpisov
platných pre Európsky systém centrálnych bánk, pričom účtovnú závierku overuje
nezávislý externý audítor určený podľa predpisov platných pre Eurosystém a svoje
výročné správy NBS zostavuje a zverejňuje taktiež podľa predpisov platných pre
Eurosystém. Novela taktiež obsahuje ustanovenie, podľa ktorého platí, že NBS patrí
podiel na kapitáli ECB v rozsahu určenom podľa predpisov Eurosystému.

NOVELA ZÁKONA

O NAJVYŠŠOM KONTROLNOM ÚRADE SR
Novelizácia zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších
predpisov (ďalej v tejto časti textu len „novela zákona o NKÚ“ alebo len „novela“)
bola vykonaná článkom III generálneho zákona.

Delená účinnosť
novely

Novela zákona o NKÚ podľa článku XXXI generálneho zákona nadobudla účinnosť dňa
1. januára 2008 s výnimkou ustanovenia § 5 ods. 6 novely, ktoré nadobudlo účinnosť
dňom zavedenia eura v SR, teda dňom 1. januára 2009.

Predmet novelizácie Novela zákona o NKÚ súvisí s novelou zákona o NBS, a na jej základe bol zákon o NKÚ
doplnený o nové ustanovenie § 24b, ktorý určuje, že odo dňa zavedenia eura v SR
prechádza právomoc určovať audítora na overovanie účtovných závierok NBS z NKÚ na
Radu EÚ, pričom NKÚ sa na požiadanie NBS podieľa na procese jeho navrhovania, ak
to umožnia pravidlá platné v eurozóne pre tento proces.

NOVELA OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA
Článkom IV generálneho zákona bol novelizovaný zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej v tejto časti textu len „novela Obchodného
zákonníka“ alebo len „novela“).

Delená účinnosť
novely

Novela Obchodného zákonníka podľa článku XXXI generálneho zákona nadobudla účinnosť
dňa 1. januára 2008 okrem bodu 2 [§ 93 ods. 3], bodov 4 a 5 [§ 108 ods. 1, § 109 ods. 1],
bodu 13 [§ 157 ods. 1 štvrtej vety], bodu 14 [§ 162 ods. 3], bodu 17 [§ 223 ods. 3]
a bodu 21 [§ 369 ods. 1] tejto novely, ktoré nadobudli účinnosť dňom zavedenia eura
v SR, teda dňom 1. januára 2009.
Skutočnosť, že generálny zákon sa svojou úpravou dotýka okrem iných zákonov aj úpravy
obsiahnutej v Obchodnom zákonníku, sme Vám sprostredkovali v decembrovom vydaní
bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO z roku 2007, v ktorom sme sa zaoberali novelizáciami Obchodného zákonníka ako aj generálnym zákonom.
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Súhrn novelizácií
Obchodného
zákonníka

Na spomínané decembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sme však už
niekoľkokrát nadviazali, pretože Obchodný zákonník bol od schválenia generálneho
zákona trikrát novelizovaný. Od schválenia generálneho zákona boli následné novelizácie Obchodného zákonníka vykonané prostredníctvom článku II zákona č. 429/2008 Z. z.
o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a to s účinnosťou
odo dňa 8. novembra 2008, z hľadiska nadobudnutia účinnosti v poradí druhá zmena
Obchodného zákonníka od schválenia generálneho zákona bola realizovaná článkom II
zákona č. 477/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR v oblasti civilného práva v súvislosti so zavedením meny euro
v SR, ktorý v časti týkajúcej sa Obchodného zákonníka (tou je úprava v článku II zákona č. 477/2008 Z. z.) nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2009. Ďalšia, od schválenia
generálneho zákona a z hľadiska nadobudnutia účinnosti, teda v poradí tretia novelizácia Obchodného zákonníka bola s účinnosťou odo dňa 15. januára 2009 vykonaná
zákonom č. 454/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov.
S prihliadnutím na novelizácie Obchodného zákonníka citované v predchádzajúcom texte
si Vám dovoľujeme dať do pozornosti októbrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský
PRO BONO, venované aktuálnym novelizáciám Obchodného zákonníka s tým, že s novelizáciami Obchodného zákonníka súvisí aj unifikácia úprav úrokov z omeškania
v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch, ktorou sa zaoberalo novembrové
vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

NOVELA ZÁKONA

O DOHĽADE NAD FINANČNÝM TRHOM
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v tejto časti textu len „novela zákona
o dohľade nad finančným trhom“ alebo len „novela“) bol novelizovaný článkom V
generálneho zákona.

Delená účinnosť
novely

Novela zákona o dohľade nad finančným trhom podľa článku XXXI generálneho zákona
nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2008 okrem ustanovení jej bodu 5 [§ 40 ods. 10]
a bodu 7 [§ 42 ods. 7], ktoré nadobudli účinnosť dňom zavedenia eura v SR, teda dňom
1. januára 2009.

Rozsah novelizácie

Novela zákona o dohľade nad finančným trhom, kľúčového zákona pre oblasť finančného
trhu, obsahuje úpravy § 40 ods. 10 a § 42 ods. 6 a 7 zákona o dohľade nad finančným
trhom súvisiace s prípravou na zavedenie eura v SR a s prechodom z doterajšej slovenskej meny na menu euro. Novela zákona o dohľade nad finančným trhom taktiež
precíznejšie upravila ustanovenia § 2 ods. 2, 3 a 6 a § 14 ods. 8 zákona o dohľade
nad finančným trhom, aby ich znenie bolo v súlade s ďalšími ustanoveniami zákona
o dohľade nad finančným trhom. Znenie ustanovenia § 2 ods. 6 zákona o dohľade nad
finančným trhom novela upravila v súlade s terminológiou predpisov o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu. Novela taktiež
upravila a spresnila znenie jednotlivých častí ustanovenia § 2 ods. 3 zákona o dohľade nad finančným trhom tak, aby eliminovala interpretačné a aplikačné komplikácie
v praxi pri výkone dohľadu nad finančným trhom, a teda, aby bolo jednoznačné, že
predmetom výkonu dohľadu nad finančným trhom nie je rozhodovanie sporov
z právnych vzťahov medzi dohliadanými subjektmi a ich klientmi, na ktorých prejednávanie a rozhodovanie sú príslušné súdy, resp. iné orgány podľa osobitných predpisov.

Ďalšia novelizácia

Pre úplnosť dodávame, že ďalšia novelizácia zákona o dohľade nad finančným trhom
bola vykonaná článkom VII zákona č. 552/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene
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a doplnení niektorých zákonov, ktorý v časti týkajúcej sa zákona o dohľade nad finančným trhom (tou je úprava v článku VII zákona č. 552/2008 Z. z.) nadobudol účinnosť
dňa 1. januára 2009.

NOVELA ZÁKONA O CENNÝCH PAPIEROCH
Článkom VI generálneho zákona bol novelizovaný zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných
papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v tejto časti textu len „novela zákona o cenných papieroch“ alebo len „novela“).

Delená účinnosť
novely

Novela zákona o cenných papieroch podľa článku XXXI generálneho zákona nadobudla
účinnosť dňa 1. januára 2008 okrem ustanovení jej bodu 4 [§ 3 ods. 2 písm. c) bod 1],
bodu 35 [§ 76 ods. 2], bodu 39 [§ 85 ods. 4], bodov 41 až 43 [§ 87 ods. 2 a 3, § 88 ods. 8]
a bodu 63, ktoré nadobudli účinnosť dňom zavedenia eura v SR, teda dňom 1. januára
2009.

Zmeny po novele

Novela zákona o cenných papieroch, ktorý je kľúčovým zákonom pre oblasť kapitálového trhu v rámci finančného trhu, obsahuje najmä úpravy súvisiace s prípravou na
zavedenie eura v SR a s prechodom z doterajšej slovenskej meny na menu euro spolu s úpravami potrebnými na plynulú a bezproblémovú prípravu a vykonanie premeny
a prepočtu menovitých hodnôt cenných papierov zo slovenskej meny na euro podľa
generálneho zákona (obsiahnutými aj v novom prechodnom ustanovení § 173i zákona
o cenných papieroch).
Úpravami v ustanovení § 3 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch sa odo dňa zavedenia eura výslovne zakotvili prahy („a thresholds“) pre emitovanie pokladničných
poukážok v SR popri slovenskej mene aj v eurách s tým, že od zavedenia eura je
zrušená a zanikla možnosť emitovať pokladničné poukážky v slovenskej mene.
Novela zákona o cenných papieroch upravila a spresnila ustanovenia § 28 ods. 3 písm. d),
§ 45 ods. 6, § 50 ods. 1 tretej vety a § 53a ods. 3 a 4 zákona o cenných papieroch,
aby pri uzatvorení obchodov centrálnych bánk, ktoré tvoria súčasť Eurosystému v rámci
Európskeho systému centrálnych bánk, bolo možné operatívne zriaďovať zábezpeky
(tzv. kolaterály) k cenným papierom vrátane záložného práva k cenným papierom
v súlade s pravidlami platnými pre Európsky systém centrálnych bánk. Novelou zákona
o cenných papieroch sa tiež upravili ustanovenia § 54 ods. 11, 12 a 13 zákona o cenných
papieroch o minimálnych sumách základného imania obchodníkov s cennými papiermi
tak, že sumy slovne uvedené v slovenských korunách sa odo dňa účinnosti novely, teda
odo dňa 1. januára 2008, nahrádzajú sumami v eurách, pričom sumy v eurách sú zhodné s minimálnou úrovňou základného imania pre príslušné kategórie obchodníkov
s cennými papiermi podľa pravidiel EÚ. Novela zákona o cenných papieroch ďalej precizovala a spresnila niektoré ustanovenia zákona o cenných papieroch tak, aby zohľadňovali súvisiacu aktuálnu legislatívu a problémy v aplikačnej praxi, pričom úpravou
§ 86 ods. 5 zákona o cenných papieroch sa zohľadňuje znenie § 248 písm. d) Občianskeho súdneho poriadku, úpravou § 91 ods. 5 zákona o cenných papieroch sa zohľadňujú
zmeny vyplývajúce z novelizácie § 80 ods. 2 zákona o cenných papieroch vykonanej
zákonom č. 644/2006 Z. z., legislatívne sa spresnil § 91 ods. 3 zákona o cenných papieroch a úpravou § 110 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch sa zohľadňujú
úlohy NBS podľa pravidiel platných pre Európsky systém centrálnych bánk. Novela
spresnila aj ustanovenie § 136 ods. 1 zákona o cenných papieroch, aby boli zosúladené
jednotlivé časti tohto ustanovenia a tak následne eliminované interpretačné a aplikačné komplikácie v praxi.

Nový druh cenných
papierov

Doplnením § 2 ods. 2 o nové písmeno r) zákona o cenných papieroch, doplnením
nového § 4a zákona o cenných papieroch a úpravou § 10 ods. 3 zákona o cenných papieroch sa rozšírila doterajšia sústava cenných papierov o investičné certifikáty ako
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nový druh cenných papierov. Investičný certifikát je na vyspelých kapitálových
trhoch prudko sa rozvíjajúci druh cenného papiera, ktorý môže významným spôsobom
podporiť slabo rozvinutý trh s cennými papiermi na Slovensku. Investičný certifikát je
cenný papier, ktorého hodnota je naviazaná na hodnotu indexov, úrokových mier,
akcií, dlhových cenných papierov, výmenných kurzov, komodít, prípadne iných podkladových aktív alebo ich kombinácie. S investičným certifikátom je spojené právo nadobudnúť finančný nástroj, ktorý je podkladovým aktívom investičného certifikátu alebo
právo na vyrovnanie v hotovosti alebo ich kombinácia. Investičný certifikát môžu
vydávať len banky alebo pobočky zahraničných bánk, môže mať len formu cenného
papiera na doručiteľa alebo na meno, pričom novela upravila jeho náležitosti a emisné
podmienky.

Prelomenie
finančného
tajomstva

Doplnením § 99 ods. 4 o nové písmeno i) zákona o cenných papieroch sa umožnilo,
aby centrálny depozitár cenných papierov vo svojej evidencii centrálneho depozitára
viedol popri cenných papieroch aj iné druhy finančných nástrojov, pretože doteraz
neexistovala možnosť viesť v evidencii centrálneho depozitára aj iné druhy finančných nástrojov (okrem cenných papierov), čo bez vecného opodstatnenia spôsobovalo
zásadné obmedzenia pri nakladaní so všetkými druhmi finančných nástrojov (okrem
cenných papierov). Doplnením § 103 ods. 2 o nové písmeno r) zákona o cenných
papieroch sa centrálnemu depozitárovi cenných papierov ukladá, aby vo svojom
prevádzkovom poriadku upravil spôsob a postup nakladania so zahraničnými zaknihovanými cennými papiermi, ak centrálny depozitár poskytuje služby súvisiace
so zahraničnými zaknihovanými cennými papiermi. Novela ďalej upravila aj znenie
§ 110 ods. 1 písm. i) a j) zákona o cenných papieroch o prelomení tzv. finančného
tajomstva, teda utajovania informácií o finančných nástrojoch, a to vrátane cenných
papierov, a o ich majiteľoch tak, že centrálny depozitár cenných papierov, členovia
centrálneho depozitára a obchodníci s cennými papiermi sú povinní utajované informácie o finančných nástrojoch a o ich majiteľoch poskytovať na zákonom vymedzené
účely pre Národný bezpečnostný úrad, Policajný zbor SR, Slovenskú informačnú službu
a Vojenské spravodajstvo.
Pre účely odstránenia a nápravy nepresností a nezrovnalostí, ktoré vznikli v záverečných štádiách legislatívneho procesu pri prerokúvaní novely zákona o cenných papieroch, ktorá bola vykonaná prostredníctvom zákona č. 644/2006 Z. z., sa novelou
zákona o cenných papieroch upravili a precizovali ustanovenia § 5 písm. d), e) a j),
§ 61 ods. 1 písm. a), § 61 ods. 8, § 71 ods. 6 písm. c), § 71d ods. 3, § 71o ods. 5,
§ 73 ods. 4, 5 a 7, § 73f ods. 6, § 73h ods. 1, § 73i ods. 2, § 73j ods. 4, § 73m,
§ 73o ods. 6, § 73r ods. 4, § 75 ods. 1 a 2, § 79a ods. 2, § 105a ods. 3, § 143f ods. 1 písm. c)
a § 173f ods. 2 zákona o cenných papieroch, doplnil sa § 75 ods. 5 zákona o cenných papieroch a vypustené boli posledná veta v § 54 ods. 6, ďalej § 84 ods. 6 a § 133 ods. 1 a 5
zákona o cenných papieroch.

Záložné právo
k cenným papierom

Z prechodných ustanovení novely vyplýva, že zmluvné strany záložných zmlúv o záložnom práve k cenným papierom, ktoré slúžia na zabezpečenie pohľadávky v slovenskej mene, sú najneskôr jeden mesiac po dni zavedenia eura povinné podať príkaz
na registráciu zmeny záložného práva k cenným papierom v príslušnom registri záložných práv, a to na registráciu výšky zabezpečenej pohľadávky uvedenej v registri záložných práv po prepočte a zaokrúhlení výšky tejto pohľadávky zo slovenskej meny na
eurá podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre zaokrúhľovanie. Ak si zmluvné
strany záložných zmlúv o záložnom práve k cenným papierom túto povinnosť včas
nesplnia, centrálny depozitár bezodkladne (najneskôr do troch mesiacov po dni
zavedenia eura), vykoná prepočet a zaokrúhlenie výšky jednotlivých zabezpečených
pohľadávok zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu, a to pohľadávok
zabezpečeným záložným právom k cenným papierom zaregistrovaným v registri záložných práv vedenom centrálnym depozitárom a v tomto prípade centrálny depozitár
v rovnakej lehote zabezpečí vykonanie zápisov príslušných zmien údajov v ním vedenom registri záložných práv a na dotknutých účtoch. Rovnaké pravidlá platia aj pre
vykonanie obdobných úkonov o výške pohľadávok, ktoré sú zabezpečené záložným
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právom k cenným papierom zaregistrovaným v centrálnom registri krátkodobých
cenných papierov vedenom NBS, pričom NBS má pritom rovnaké postavenie, práva
a povinnosti ako centrálny depozitár.
Zákon o cenných papieroch bol od schválenia generálneho zákona novelizovaný už
Ďalšie dve
dvakrát. Prvou zmenou od schválenia generálneho zákona bolo novelizovanie zákona
novelizácie zákona
o cenných papieroch o cenných papieroch prostredníctvom článku VI zákona č. 70/2008 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej v tejto časti textu len „prvá novela zákona o cenných papieroch“), ktorý zákon
o cenných papieroch novelizoval, a to s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2008.
Podrobné informácie o prvej novele zákona o cenných papieroch vykonanej zákonom
č. 70/2008 Z. z. pre Vás prinieslo februárové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský
PRO BONO.
Ďalšia novelizácia zákona o cenných papieroch bola vykonaná zákonom č. 552/2008 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v tejto
časti textu len „druhá novela“), ktorého článok XI ustanovuje delenú účinnosť tohto
zákona a na jeho základe nadobudla druhá novela účinnosť dňa 1. januára 2009
okrem bodu 5 [§ 7 ods. 9, § 53a ods. 3], bodu 12 [§ 10 ods. 4], bodu 15 [§ 29] a bodu 110
[§ 173k] tejto druhej novely, ktoré nadobudnú účinnosť odo dňa 1. februára 2009
s výnimkou niektorých ďalších ustanovení tohto zákona, ktorými sa vykonávajú sprievodné novelizácie ďalších zákonov.

NOVELA ZÁKONA O DLHOPISOCH
Generálny zákon novelizoval prostredníctvom článku VII zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov (ďalej v tejto časti textu len „novela zákona
o dlhopisoch“ alebo len „novela“).

Delená účinnosť
novely

Novela zákona o dlhopisoch podľa článku XXXI generálneho zákona nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2008 s výnimkou ustanovenia § 3 ods. 1 písm. c) bod 1 novely,
ktorý nadobudol účinnosť dňom zavedenia eura v SR, teda dňom 1. januára 2009.

Predmet novelizácie Novela zákona o dlhopisoch obsahuje úpravy súvisiace s prípravou na zavedenie
eura v SR a s prechodom z doterajšej slovenskej meny na menu euro, ktoré sú obsiahnuté aj v novom prechodnom ustanovení § 27d zákona o dlhopisoch.
Novela zákona o dlhopisoch v ustanovení § 3 ods. 1 písm. c) zákona o dlhopisoch
výslovne zakotvila prahy („a thresholds“) pre emitovanie dlhopisov v SR popri slovenskej mene aj v eurách s tým, že odo dňa zavedenia eura je zrušená a zanikla
možnosť emitovať dlhopisy v slovenskej mene.
Novela ďalej spresnila ustanovenia § 22 ods. 3 druhej vety a § 25 zákona o dlhopisoch, čím reagovala na zjednotenie dohľadu nad finančným trhom (vrátane vydávania
sekundárnej legislatívy v oblasti finančného trhu) a jeho začlenenie do pôsobnosti
NBS.

Ďalšia novelizácia
zákona o dlhopisoch

Pre úplnosť dodávame, že ďalšia novelizácia zákona o dlhopisoch bola vykonaná článkom II zákona č. 552/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z.
o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v časti týkajúcej sa zákona o dlhopisoch (tou je úprava
v článku II zákona č. 552/2008 Z. z.) nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2009.
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NOVELA ZMENKOVÉHO A ŠEKOVÉHO ZÁKONA
Práve v súvislosti so zavedením eura v SR bol prostredníctvom článku VIII generálneho
zákona prvýkrát v histórii novelizovaný zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový
(ďalej v tejto časti textu len „novela“).

Delená účinnosť
novely

Novela podľa článku XXXI generálneho zákona nadobudla účinnosť dňa 1. januára
2008 s výnimkou ustanovenia § 48 ods. 2 článku I zákona, ktoré nadobudlo účinnosť
dňom zavedenia eura v SR, teda dňom 1. januára 2009.

Rozsah novelizácie

Novela obsahuje úpravy súvisiace s prípravou na zavedenie eura v SR a s prechodom
z doterajšej slovenskej meny na menu euro a v tejto súvislosti novela do článku III
zákona č. 191/1950 Zb. (ďalej v tejto časti textu len „zmenkový a šekový zákon“
alebo len „zákon“) včlenila nové ustanovenie § 9a zákona, ktorým upravila prechodné ustanovenia o zmenkách a šekoch znejúcich na slovenskú menu, ako aj o zmenkách
a šekoch, na ktorých nie je vyznačená menová jednotka platby, pričom boli vydané
a sú splatné v SR.

Zmeny v článku I
zákona po novele

Zmenkový a šekový zákon sa novelou v článku I zákona zmenil, a to tak, že v § 41 ods. 3
zákona sa na konci tohto ustanovenia zákona bodka nahradila čiarkou a pripojili sa slová
„ak tento zákon neustanovuje inak.“, v § 48 ods. 2 zákona sa slová „úradnej diskontnej sadzby Štátnej banky Československej“ nahrádzajú slovami „základnej úrokovej
sadzby Európskej centrálnej banky“, v § 69 sa na konci tohto ustanovenia zákona bodka
nahradila čiarkou a pripojili sa slová „ak tento zákon neustanovuje inak.“.

Zmeny v článku II
zákona po novele

Zmenkový a šekový zákon sa novelou zmenil aj v článku II zákona, pričom v § 36 ods. 3
zákona sa na konci tohto ustanovenia zákona bodka nahradila čiarkou a pripojili sa slová
„ak tento zákon neustanovuje inak.“, v § 51 zákona sa taktiež na konci tohto ustanovenia zákona bodka nahradila čiarkou a pripojili sa slová „ak tento zákon neustanovuje
inak.“.

Zmeny v článku III
zákona po novele

Zmenkový a šekový zákon novela upravila aj v článku III zákona, pričom v § 8 ods. 1
zákona sa slová „osobitné ustanovenia o šekovej službe Štátnej banky československej“ nahrádzajú slovami „ustanovenia osobitných predpisov o vydávaní cenných
papierov Národnou bankou Slovenska“ a ďalej za § 9 zákona bol novelou včlenený
nový § 9a zákona pod názvom „Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008“,
ktorý v prvom odseku zakotvil, že ak na zmenkách alebo na šekoch, ktoré boli vydané
v SR v období predo dňom zavedenia eura a ktoré sú splatné v SR, nie je vyznačená
menová jednotka platby, takáto zmenka alebo šek sa považuje za zmenku alebo šek
znejúci na slovenské koruny.
Na základe ďalšieho, druhého odseku tohto ustanovenia zákona platí, že zmenky
a šeky, ktoré znejú na slovenskú menu, sa odo dňa zavedenia eura v SR považujú za
zmenky a šeky, ktoré znejú na eurá a sú splatné v eurách, a to v prepočte a so zaokrúhlením zmenkovej sumy alebo šekovej sumy zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu a so zaokrúhlením na dve desatinné miesta na najbližší eurocent
v súlade s pravidlami pre prechod zo slovenskej meny na euro, ktoré ustanovujú osobitné predpisy. Odo dňa zavedenia eura v SR možno na zmenky a šeky, ktoré znejú na
slovenskú menu, vyznačiť zmenu slovenskej meny na eurá, pričom ak je na zmenkách alebo šekoch uvedená zmenková suma alebo šeková suma, možno odo dňa zavedenia eura v SR vyznačiť na zmenky a šeky aj zmenu zmenkovej sumy a šekovej
sumy zo slovenskej meny na eurá, a to v prepočte a so zaokrúhlením zmenkovej
sumy alebo šekovej sumy podľa konverzného kurzu a so zaokrúhlením na dve desatinné miesta na najbližší eurocent v súlade s pravidlami pre prechod zo slovenskej meny
na eurá, ktoré ustanovujú osobitné predpisy. Ak sa na zmenky a šeky, ktoré znejú na
slovenskú menu, vyznačí zmena slovenskej meny na eurá, alebo zmena zmenkovej
sumy alebo šekovej sumy zo slovenskej meny na eurá v súlade s ustanovenými pravidlami
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pre prechod zo slovenskej meny na eurá, takto vyznačená zmena sa považuje za súčasť
pôvodného textu zmenky alebo šeku, pričom to nemá nijaký vplyv na právne vzťahy
súvisiace s príslušnou zmenkou alebo šekom, a to ani na platnosť zmenky alebo šeku
a na vznik, zmenu alebo zánik zodpovednosti za zaplatenie zmenkovej sumy alebo
šekovej sumy po prepočte zo slovenskej meny na eurá.
Posledný, tretí odsek tohto ustanovenia určuje, že zmenky a šeky, ktoré znejú na slovenskú menu a ktoré sa nespravujú slovenským právnym poriadkom, ale zahraničným
právnym poriadkom, sa premenia zo slovenskej meny na eurá alebo na inú menu v súlade
s príslušným zahraničným právnym poriadkom.

NOVELA ZÁKONA O KOLEKTÍVNOM INVESTOVANÍ
Článkom IX generálneho zákona bol novelizovaný zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom
investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej v tejto časti textu len „novela zákona o kolektívnom investovaní“ alebo len
„novela“).

Účinnosť novely

Novela zákona o kolektívnom investovaní podľa článku XXXI generálneho zákona
nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2008.

Úprava povinností
správcovských
spoločností

Novela zákona o kolektívnom investovaní obsahuje úpravy súvisiace s prípravou na zavedenie eura v SR a s prechodom z doterajšej slovenskej meny na menu euro, ktoré sú
obsiahnuté aj v prechodných ustanoveniach, a to v novom § 125c zákona o kolektívnom investovaní, ktorý upravuje povinnosti správcovských spoločností, zahraničných
správcovských spoločností a zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré
súvisia s vykonávaním kolektívneho investovania na území SR, vrátane informačných
povinností voči ich klientom, teda povinnosti zaslať klientom dve informácie o hodnote investície, a to (1) informáciu o predpokladanej hodnote investície v poslednom
polroku pred zavedením eura v SR a (2) informáciu o hodnote investície po výslednom
prepočte, túto v prvom štvrťroku po zavedení eura, teda do troch mesiacov po
zavedení eura v SR. Správcovská spoločnosť je ďalej najneskôr tri mesiace predo
dňom zavedenia eura a najmenej počas šiestich mesiacov po dni zavedenia eura
povinná na svojej internetovej stránke a vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch slúžiacich na styk s klientmi zverejňovať informácie o opatreniach, pravidlách
a postupoch, ktoré sa chystá vykonať, vykonáva alebo vykonala na zabezpečenie
prechodu na euro.

Novelou zakotvené
ďalšie zmeny

Novela doplnila nový odsek 8 v § 41 zákona o kolektívnom investovaní, ktorý ustanovuje, že počiatočná hodnota podielu v podielovom fonde a aktuálna cena podielového
listu podielového fondu sa bude vypočítavať s presnosťou na štyri desatinné miesta
pri ich vyjadrovaní v slovenských korunách a na šesť desatinných miest pri ich vyjadrovaní v eurách. Novela ďalej spresnila ustanovenie § 99 ods. 3 zákona o kolektívnom
investovaní, aby bolo zosúladené znenie jednotlivých častí tohto ustanovenia a tak
boli eliminované interpretačné a aplikačné komplikácie v praxi. Novelou sa spresnili
aj ustanovenia § 12 ods. 1, § 19 ods. 1 písm. c) a § 21 ods. 4 zákona o kolektívnom
investovaní, a to tak, aby ich znenie bolo zosúladené s terminológiou predpisov
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.

Pre úplnosť dodávame, že ďalšia novelizácia zákona o kolektívnom investovaní bola
Ďalšia novelizácia
zákona o kolektívnom vykonaná článkom VI zákona č. 552/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
investovaní
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ktorý v časti týkajúcej sa zákona o kolektívnom investovaní (tou je úprava v článku VI zákona č. 552/2008 Z. z.) nadobudol účinnosť dňa
1. januára 2009.
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NOVELA ZÁKONA O BANKÁCH
Generálny zákon článkom X novelizoval zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v tejto časti textu
len „novela zákona o bankách“ alebo len „novela“).

Delená účinnosť
novely

Novela zákona o bankách podľa článku XXXI generálneho zákona nadobudla účinnosť
dňa 1. januára 2008 okrem bodu 1 [§ 2 ods. 2 písm. c) body 1 a 2, § 38 ods. 1, § 67 ods. 2,
§ 87 ods. 2 písm. d)] a bodov 10 až 12 [§ 84 ods. 2 a 3, § 85a ods. 2 a 4, § 87 ods. 2 písm. i)]
tejto novely, ktoré nadobudli účinnosť dňom zavedenia eura v SR, teda dňom 1. januára
2009.

Predmet novelizácie Novela zákona o bankách, ktorý je kľúčovým zákonom pre oblasť bankovníctva v rámci
finančného trhu, obsahuje úpravy súvisiace s prípravou na zavedenie eura v SR a s prechodom z doterajšej slovenskej meny na menu euro, ktoré sú obsiahnuté , ktoré sú
obsiahnuté aj v novom prechodnom ustanovení 122g zákona o bankách, ktoré upravuje obdobné povinnosti, o akých sme sa zmienili už v predchádzajúcom texte
v súvislosti s novelou zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri správcovských spoločnostiach, avšak podľa novely zákona o bankách sa tieto povinnosti vzťahujú na každú
banku, úverovú inštitúciu, pobočku zahraničnej banky, pobočku zahraničnej úverovej
inštitúcie, ktoré vykonávajú bankové činnosti na území SR, pričom sa jedná o ustanovenia týkajúce sa prípravy opatrení, pravidiel a postupov zabezpečujúcich plynulý
prechod na euro, ich zverejnenia na internetovej stránke a vo všetkých prevádzkových
priestoroch a bezodplatné prepočítanie a premenu peňažných prostriedkov, ktoré sú
v banke uložené, alebo ktoré banka poskytla.
Novela ďalej spresnila niektoré ustanovenia zákona o bankách, aby zohľadňovali súvisiacu aktuálnu legislatívu a aplikačnú prax, napríklad spresnením § 2 ods. 2 písm. n)
zákona o bankách sa zohľadňuje odborná teória a aplikačná prax pri úverových obchodoch,
spresnením § 89 ods. 2 zákona o bankách vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 73
sa zohľadňuje aktuálna legislatíva o dokladoch totožnosti, úprava § 91 ods. 4 písm. b)
zákona o bankách prihliada na zmenu definície orgánov činných v trestom konaní podľa
§ 10 ods. 1 Trestného poriadku a čiastočne sa spresnili a upravili aj ďalšie ustanovenia,
a to § 2 ods. 5, § 5 písm. i), § 11 ods. 7, § 37 ods. 8 písm. d) a § 91 ods. 4 písm. k)
zákona o bankách vrátane poznámok pod čiarou k odkazu 86a a k odkazu 46.
Novela v ustanovení § 91 ods. 3 zákona o bankách reaguje na úlohy NBS podľa pravidiel
platných pre Európsky systém centrálnych bánk. Ďalej novela precíznejšie upravila
ustanovenie § 6 ods. 3 zákona o bankách, aby zosúladením znenia jednotlivých častí
tohto ustanovenia eliminovala interpretačné a aplikačné komplikácie v praxi. Novela
upravila a spresnila aj ustanovenia § 41 ods. 4, § 91 ods. 4 písm. g) a § 93a ods. 7
zákona o bankách, ktorých nové znenie bolo zosúladené s terminológiou predpisov
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.

Ďalšie novelizácie
zákona o bankách

Zákon o bankách bol od schválenia generálneho zákona novelizovaný už dvakrát.
Prvou zmenou od schválenia generálneho zákona bolo novelizovanie zákona o bankách
prostredníctvom článku III zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej v tejto časti textu len „prvá novela zákona o bankách“),
ktorý zákon o bankách novelizoval s účinnosťou odo dňa 1. septembra 2008.
Ďalšia novelizácia zákona o bankách bola vykonaná článkom III zákona č. 552/2008 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v tejto
časti textu len „druhá novela“), ktorého článok XI ustanovuje delenú účinnosť tohto
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zákona a na jeho základe nadobudla táto druhá novela účinnosť dňa 1. januára 2009
okrem bodov 35 až 37 [§ 68, 69, 71 a § 72 ods. 4] a bodu 49 [§ 122h] tejto druhej novely,
ktoré nadobudli účinnosť dňom vyhlásenia tohto zákona, teda dňa 13. decembra 2008
s výnimkou niektorých ďalších ustanovení tohto zákona, ktorými sa vykonávajú sprievodné novelizácie ďalších zákonov.

NOVELA ZÁKONA O STAVEBNOM SPORENÍ
Generálny zákon článkom XI novelizoval zákon SNR č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení
v znení neskorších predpisov (ďalej v tejto časti textu len „novela zákona o stavebnom
sporení“ alebo len „novela“).

Účinnosť novely

Novela zákona o stavebnom sporení podľa článku XXXI generálneho zákona nadobudla
účinnosť dňom zavedenia eura v SR, teda dňom 1. januára 2009.

Zmeny v zákone
o stavebnom sporení

Novela zákona o stavebnom sporení prináša v ustanoveniach § 2 ods. 3 písm. c) prvom
a druhom bode, § 2 ods. 4 druhej vete a doplnením § 10 ods. 3 zákona o stavebnom sporení úpravy súvisiace s prípravou na zavedenie eura v SR a s prechodom z doterajšej slovenskej meny na menu euro, na ktorú sme Vašu pozornosť upriamili už
v augustovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, a to súčasne s ďalšou
novelizáciou zákona o stavebnom sporení, ktorá bola s účinnosťou odo dňa 1. januára
2008 vykonaná zákonom č. 658/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov. V spomínanom
augustovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sme Vás oboznámili taktiež
s opatrením MF SR č. 355/2008 Z. z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie
na rok 2009.

NOVELA ZÁKONA O OCHRANE VKLADOV
Prostredníctvom článku XII generálneho zákona bola vykonaná novelizácia zákona
č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v tejto časti textu len „novela zákona o ochrane vkladov“
alebo len „novela“).

Delená účinnosť
novely

Novela zákona o ochrane vkladov podľa článku XXXI generálneho zákona nadobudla
účinnosť dňa 1. januára 2008 s výnimkou bodu 2 [§ 7 ods. 4] a bodov 4 až 6 [§ 9 ods. 1,
§ 9 ods. 3, § 10 ods. 8] tejto novely, ktoré nadobudli účinnosť dňom zavedenia eura
v SR, teda dňom 1. januára 2009.

Rozsah novelizácie

Novela zákona o ochrane vkladov zakotvila úpravy súvisiace s prípravou na zavedenie
eura v SR a s prechodom z doterajšej slovenskej meny na menu euro, ktoré sú obsiahnuté napríklad v § 7 ods. 4 prvej vete, a to vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 9,
§ 9 ods. 1 prvej vete, taktiež vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 13, § 9 ods. 3
poslednej vete, § 10 ods. 8 zákona o ochrane vkladov. Novela súčasne spresnila niektoré ustanovenia zákona o ochrane vkladov, a to z dôvodu, aby zohľadňovali súvisiacu
aktuálnu legislatívu a aplikačnú prax, pričom úprava § 8 ods. 4 zákona o ochrane vkladov
prihliada na znenie § 248 písm. d) Občianskeho súdneho poriadku, úprava § 13 ods. 4
zákona o ochrane vkladov zohľadňuje zmeny vyplývajúce z § 26a ods. 2 zákona o ochrane
vkladov, ktorý bol zakotvený ešte zákonom č. 340/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ďalej novela
spresnila aj § 13 ods. 2 zákona o ochrane vkladov.
Vyššie spomínanú novelu zákona o ochrane vkladov sme Vám dali do pozornosti v decembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, a to súčasne s ďalšou
novelizáciou zákona o ochrane vkladov, ktorá bola s účinnosťou odo dňa 1. novembra 2008 vykonaná zákonom č. 421/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
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Dve ďalšie
novelizácie zákona
o ochrane vkladov

č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a o zmene zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ďalšia novelizácia zákona o ochrane vkladov bola vykonaná článkom IX zákona
č. 552/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch
a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných
papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ktorý v časti týkajúcej sa zákona o ochrane vkladov (tou je úprava v článku IX zákona
č. 552/2008 Z. z.) nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia tohto zákona, teda dňa
13. decembra 2008.

NOVELA ZÁKONA O PLATOBNOM STYKU
Generálny zákon článkom XIII novelizoval zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v tejto
časti textu len „novela zákona o platobnom styku“ alebo len „novela“).

Delená účinnosť
novely

Novela zákona o platobnom styku podľa článku XXXI generálneho zákona nadobudla
účinnosť dňa 1. januára 2008 s výnimkou bodu 1 [§ 4 ods. 4 písm. d)], bodu 3 [§ 8 ods. 3],
bodov 5 a 6 [§ 21a ods. 2 písm. b), § 30 ods. 2] a bodov 10 až 12 [§ 75, § 77 ods. 2 až 5,
§ 78a] a bodu 13 tejto novely, ktoré nadobudli účinnosť dňom zavedenia eura v SR,
teda dňom 1. januára 2009.

Predmet novelizácie Novela zákona o platobnom styku prináša úpravy súvisiace s prípravou na zavedenie
eura v SR a s prechodom z doterajšej slovenskej meny na menu euro, ktoré sú zakotvené aj v podobe vypustenia doterajšieho ustanovenia § 77 ods. 2 zákona o platobnom
styku týkajúcom sa pojmu základnej úrokovej sadzby NBS. Novela zákona o platobnom
styku odo dňa zavedenia eura zrušila ustanovenia § 4 ods. 4 písm. d), § 75 ods. 1
zákona o platobnom styku a doplnila zrušovacie ustanovenie § 78a zákona o platobnom styku o povinnom používaní konštantných symbolov pri platobnom styku, a to
z dôvodu plánovaného začlenenia Slovenska do projektu SEPA (Single Euro Payment
Area), pričom odo dňa zavedenia eura je možné dobrovoľné používanie konštantných
symbolov pri platobnom styku. Cieľom projektu SEPA je vytvorenie jednotného priestoru platieb v eurách, teda faktické zrušenie hraníc pre uskutočňovanie bezhotovostných platieb v mene euro. Spoločnú oblasť bude vytvárať 27 členských štátov EÚ, ďalej Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko, pričom v rámci SEPA budú môcť spotrebitelia, podniky a ďalšie subjekty zasielať a prijímať platby v eurách, či už v rámci
jednej krajiny alebo medzi jednotlivými krajinami, za rovnakých základných podmienok, práv a povinností, a to bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.
Novela zákona o platobnom styku precíznejšou úpravou ustanovenia § 44 ods. 4 zákona
o platobnom styku zohľadnila ustanovenie § 34 ods. 4 zákona o platobnom styku, a okrem
neho sa novelou doplnili a spresnili aj ustanovenia § 4 ods. 4 písm. g) a § 12 ods. 6 písm. h)
zákona o platobnom styku, aby reagovali na aktuálnu legislatívu, napríklad zohľadnili
nariadenie ES č. 1781/2006 zo dňa 15. novembra 2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré
sprevádzajú prevody finančných prostriedkov.

Ďalšie tri novelizácie Od schválenia generálneho zákona bol zákon o platobnom styku trikrát novelizovaný.
zákona o platobnom Prvou zmenou od schválenia generálneho zákona bolo novelizovanie zákona o platobnom
styku
styku zákonom č. 270/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z.
o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zákon o platobnom styku novelizoval
s účinnosťou odo dňa 1. augusta 2008 s výnimkou ustanovení, ktoré nadobudli
účinnosť dňom zavedenia eura v SR, teda dňom 1. januára 2009. Predmetnú právnu
úpravu Vám dalo do pozornosti októbrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO
BONO.
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Ďalšia novelizácia zákona o platobnom styku bola vykonaná článkom V zákona
č. 552/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch
a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných
papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ktorý v časti týkajúcej sa zákona o platobnom styku (tou je úprava v článku V zákona
č. 552/2008 Z. z.) nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2009.
V poradí tretia novelizácia zákona o platobnom styku od schválenia generálneho zákona bola vykonaná článkom IV zákona č. 567/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke SR v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý taktiež nadobudol účinnosť dňa
1. januára 2009.

NOVELA DEVÍZOVÉHO ZÁKONA
Článok XIV generálneho zákona novelizoval zákon č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon
v znení neskorších predpisov (ďalej v tejto časti textu len „novela Devízového zákona“
alebo len „novela“).

Účinnosť novely

Novela Devízového zákona podľa článku XXXI generálneho zákona nadobudla účinnosť
dňom zavedenia eura v SR, teda dňom 1. januára 2009.

Predmet novelizácie Novela Devízového zákona obsahuje úpravy súvisiace s prípravou na zavedenie eura
v SR a s prechodom z doterajšej slovenskej meny na menu euro, ktoré sú zakotvené
napríklad v § 7 ods. 1 a 2, § 7 ods. 3 Devízového zákona a zahŕňajú aj vypustenie
doterajšieho ustanovenia § 43 ods. 3 Devízového zákona o doterajšom pojme peňažných prostriedkov v cudzej mene vo výmennom kurze vyhlasovanom NBS.
Ďalšia zmena
Devízového zákona

Ďalšia novelizácia Devízového zákona bola vykonaná článkom II zákona č. 567/2008 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke SR v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2009.

NOVELA ZÁKONA

O STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol novelizovaný prostredníctvom článku XV
generálneho zákona.

Delená účinnosť
novely

Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení podľa článku XXXI generálneho zákona nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2008 s výnimkou bodov 1 a 2 [§ 23 ods. 11,
§ 75 ods. 2] tejto novely, ktoré nadobudli účinnosť dňom zavedenia eura v SR, teda
dňom 1. januára 2009.

Predmet novelizácie Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení obsahuje úpravy súvisiace s prípravou
na zavedenie eura v SR a s prechodom z doterajšej slovenskej meny na menu euro,
ktoré sú zakotvené napríklad ako prechodné ustanovenia v novom § 123j zákona
o starobnom dôchodkovom sporení, predmetom ktorých sú povinnosti dôchodkových
správcovských spoločností, a to vrátane informačných povinností, ktoré súvisia s vykonávaním starobného dôchodkového sporenia a taktiež s hodnotou dôchodkových
jednotiek a aktuálnou hodnotou osobných dôchodkových účtov sporiteľov. Novela tak
zakotvila povinnosti finančných inštitúcií voči ich klientom, teda povinnosť zaslať
klientom dve informácie o hodnote investície, a to (1) informáciu o predpokladanej
hodnote investície v poslednom polroku pred zavedením eura v SR a (2) informáciu
o hodnote investície po výslednom prepočte, túto v prvom štvrťroku po zavedení eura,

IX. časť: Sprievodné novelizácie

52

teda do troch mesiacov po zavedení eura v SR. Dôchodková správcovská spoločnosť
je ďalej najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia eura a najmenej počas šiestich
mesiacov po dni zavedenia eura povinná na svojej internetovej stránke a vo všetkých
svojich prevádzkových priestoroch slúžiacich na styk so sporiteľmi, poberateľmi dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo inými osobami pri vykonávaní starobného dôchodkového sporenia zverejňovať informácie o opatreniach, pravidlách
a postupoch, ktoré sa chystá vykonať, vykonáva alebo vykonala na zabezpečenie
prechodu na euro. Novela v upravenom § 75 ods. 2 zákona o starobnom dôchodkovom
sporení ustanovila, že hodnota dôchodkovej jednotky sa bude vypočítavať s presnosťou na šesť desatinných miest pri jej vyjadrovaní v eurách. Novela taktiež spresnila
ustanovenie § 114 ods. 3 zákona o starobnom dôchodkovom sporení, pričom zosúladením znenia jednotlivých častí tohto ustanovenia eliminuje interpretačné a aplikačné
komplikácie v praxi.

Ďalšie tri novelizácie Zákon o starobnom dôchodkovom sporení bol od schválenia generálneho zákona trikrát
zákona o starobnom novelizovaný. Prvou zmenou od schválenia generálneho zákona bolo novelizovanie
dôchodkovom sporení zákona o starobnom dôchodkovom sporení zákonom č. 62/2008 Z. z., ktorým sa dopĺňa
zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý zákon o starobnom dôchodkovom
sporení novelizoval s účinnosťou odo dňa 1. marca 2008.
Ďalšia novelizácia zákona o starobnom dôchodkovom sporení bola vykonaná zákonom
č. 434/2008 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým
sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
ktorý nadobudol účinnosť dňa 15. novembra 2008, a s ktorou sme Vás bližšie oboznámili v decembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
Od schválenia generálneho zákona v poradí tretia novelizácia zákona o starobnom
dôchodkovom sporení bola vykonaná článkom II zákona č. 449/2008 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa
1. januára 2009.

NOVELA ZÁKONA

O DOPLNKOVOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ
Generálny zákon článkom XVI novelizoval zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom
dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej v tejto časti textu len „novela zákona o doplnkovom dôchodkovom
sporení“ alebo len „novela“).

Delená účinnosť
novely

Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení podľa článku XXXI generálneho
zákona nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2008 s výnimkou § 61 tejto novely,
ktorý nadobudol účinnosť dňom zavedenia eura v SR, teda dňom 1. januára 2009.

Predmet novelizácie Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení zakotvila úpravy súvisiace
s prípravou na zavedenie eura v SR a s prechodom z doterajšej slovenskej meny na
menu euro, ktoré sú obsiahnuté napríklad v § 61 či v prechodných ustanoveniach
v novom § 87e zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktoré upravujú povinnosti
doplnkových dôchodkových spoločností, ktoré súvisia s vykonávaním doplnkového
dôchodkového sporenia, a to vrátane informačných povinností ako aj povinností súvisiacich s hodnotou osobných účtov účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia.
Novela tak zakotvila povinnosti doplnkových dôchodkových spoločností voči ich klientom,
teda povinnosť zaslať klientom dve informácie o hodnote investície, a to (1) informáciu o predpokladanej hodnote investície v poslednom polroku pred zavedením eura
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v SR a (2) informáciu o hodnote investície po výslednom prepočte, túto v prvom štvrťroku po zavedení eura, teda do troch mesiacov po zavedení eura v SR. Doplnkové
dôchodkové spoločnosti majú taktiež najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia
eura a najmenej počas šiestich mesiacov po dni zavedenia eura povinnosť na svojej
internetovej stránke a vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch slúžiacich na
styk s účastníkmi, poberateľmi dávky doplnkového dôchodkového sporenia alebo inými
osobami pri vykonávaní doplnkového dôchodkového sporenia, zverejňovať informácie
o opatreniach, pravidlách a postupoch, ktoré sa chystá vykonať, vykonáva alebo
vykonala na zabezpečenie prechodu na euro. Ďalej novela precíznejšie upravila ustanovenie § 70 ods. 3 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, aby zosúladením
znenia jednotlivých častí tohto ustanovenia eliminovala interpretačné a aplikačné
komplikácie v praxi. Znenie ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o doplnkovom dôchodkovom
sporení bolo novelou zosúladené s terminológiou predpisov o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.

Ďalšia zmena

Ďalšia novelizácia zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení bola vykonaná článkom III
zákona č. 449/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý
nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2009.

NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNOM POISTENÍ
Prostredníctvom článku XVII generálneho zákona bola vykonaná novelizácia zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej v tejto časti
textu len „novela zákona o sociálnom poistení“ alebo len „novela“).

Delená účinnosť
novely

Novela zákona o sociálnom poistení podľa článku XXXI generálneho zákona nadobudla
účinnosť dňa 1. januára 2008 s výnimkou bodov 1 až 6 [§ 56 ods. 1, § 64 ods. 5,
§ 116 ods. 8, § 129 ods. 2, § 138 ods. 1 písm. a) a § 138 ods. 25] tejto novely, ktoré
nadobudli účinnosť dňom zavedenia eura v SR, teda dňom 1. januára 2009.

Predmet novelizácie Novela zákona o sociálnom poistení zakotvuje úpravy súvisiace s prípravou na zavedenie
eura v SR a s prechodom z doterajšej slovenskej meny na menu euro, ktoré sú obsiahnuté v § 56 ods. 1, § 64 ods. 5, § 116 ods. 8, § 129 ods. 2, § 138 ods. 1 písm. a),
§ 138 ods. 25 a § 168 ods. 2 písm. d) zákona o sociálnom poistení a taktiež v prechodných ustanoveniach včlenených do nového § 293ar zákona o sociálnom poistení,
na základe ktorého platí, že dávka, na ktorú vznikol nárok predo dňom zavedenia eura
a o ktorej nebolo právoplatne rozhodnuté do dňa bezprostredne predchádzajúceho
dňu zavedenia eura, sa určí v slovenských korunách, pričom za obdobie od vzniku nároku na výplatu dávky do dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu zavedenia eura sa
prepočíta na sumu v eurách podľa konverzného kurzu. Suma dávky určená v slovenských korunách patriaca odo dňa zavedenia eura sa prepočíta na sumu v eurách podľa
konverzného kurzu a zaokrúhli sa na 10 eurocentov nahor.
Ďalšie tri zmeny
zákona o sociálnom
poistení

Zákon o sociálnom poistení bol od schválenia generálneho zákona trikrát zmenený.
Prvou zmenou od schválenia generálneho zákona bola zmena zákona o sociálnom
poistení vyplývajúca z nálezu Ústavného súdu SR č. 204/2008 Z. z., ďalšia zmena
zákona o sociálnom poistení bola vykonaná článkom II zákona č. 434/2008 Z. z.,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol
účinnosť dňa 15. novembra 2008, a s ktorou sme Vás oboznámili v decembrovom
vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
Od schválenia generálneho zákona v poradí tretia zmena zákona o sociálnom poistení bola vykonaná zákonom č. 449/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
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č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v tejto časti textu len „tretia novela“), ktorý nadobudol
účinnosť dňom vyhlásenia, teda odo dňa 20. novembra 2008 okrem prvého bodu až
dvanásteho bodu, štrnásteho bodu až šestnásteho bodu, osemnásteho bodu až päťdesiateho šiesteho bodu a § 293au až 293aw, § 293ay až 293ba a § 293bc až 293be
v päťdesiatom siedmom bode tejto tretej novely, ktoré nadobudli účinnosť dňa
1. januára 2009 a okrem trinásteho bodu a § 293ax v päťdesiatom siedmom bode tejto
tretej novely, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 1. januára 2010.

NOVELA ZÁKONA O NÁHRADE PRÍJMU

PRI DOČASNEJ PRACOVNEJ NESCHOPNOSTI
ZAMESTNANCA
Článok XVIII generálneho zákona novelizoval zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu
pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v tejto časti textu len „novela zákona
o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca“ alebo len „novela“).

Účinnosť novely

Novela zákona o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
podľa článku XXXI generálneho zákona nadobudla účinnosť dňom zavedenia eura
v SR, teda dňom 1. januára 2009.

Rozsah novelizácie

Novela zákona o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
upravila ustanovenie § 10 ods. 2 zákona o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti zamestnanca, ktoré súvisí s prípravou na zavedenie eura v SR a s prechodom z doterajšej slovenskej meny na menu euro, pričom novela v ňom pojem „slovenské koruny“ nahrádza slovami „eurocenty“.

NOVELA ZÁKONA O HAZARDNÝCH HRÁCH
Generálnym zákonom bol jeho článkom XIX novelizovaný zákon č. 171/2005 Z. z.
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v tejto časti textu
len „novela zákona o hazardných hrách“ alebo len „novela“).

Účinnosť novely

Novela zákona o hazardných hrách podľa článku XXXI generálneho zákona nadobudla
účinnosť dňa 1. januára 2008.

Predmet novelizácie Novela zákona o hazardných hrách obsahuje predovšetkým úpravy súvisiace
s prípravou na zavedenie eura v SR a s prechodom z doterajšej slovenskej meny na
menu euro, zároveň však spresnila a doplnila aj viaceré ustanovenia zákona o hazardných hrách, a to vrátane doplnenia prechodných ustanovení včlenených do nového
§ 58a zákona o hazardných hrách s ambíciou zohľadniť v jednotlivých ustanoveniach
zákona o hazardných hrách skúsenosti aplikačnej praxe a taktiež aktuálnu súvisiacu
legislatívu napríklad predpisy týkajúce sa ochrany pred legalizáciou nezákonných príjmov a pred financovaním terorizmu. Novelou zákona o hazardných hrách sa ďalej
upravili vybrané sumy prahov („a thresholds“) v oblasti hazardných hier, a to najmä
sumy prahov pre vklady, výhry a hernú istinu pri hazardných hrách a pre spôsob osvedčovania správneho priebehu žrebovania pri hazardných hrách, aby sumy týchto prahov
mohli byť čo najskôr vyjadrené v eurách, čím sa v oblasti hazardných hier zjednodušila príprava na zavedenie eura a plynulý prechod na euro, eliminované by mali byť
interpretačné a aplikačné komplikácie v praxi súvisiace s prevádzkovaním hazardných
hier a vytvorili sa aj predpoklady na výkon dozoru nad prevádzkovaním hazardných
hier, vrátane technickej kontroly, ktorý je nevyhnutný aj v záujme ochrany pred legalizáciu nezákonných príjmov a pred financovaním terorizmu.
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Spresňujúce úpravy zakotvené novelou zákona o hazardných hrách vyplývajú z praktických skúseností pri uplatňovaní zákona o hazardných hrách, pričom novela zakotvila
zjednotenie podmienok spojených s udeľovaním licencií a prevádzkovaním vybraných
hazardných hier, novela napríklad nahradila vyjadrenie obcí v rámci licenčného konania
súhlasom, v rámci lotériových hier upravila povinnosť zloženia finančnej zábezpeky pre
okamžité lotérie, spresnila aj podmienky prevádzkovania videohier na úroveň porovnateľných hier. V súvislosti so správou a vymáhaním pohľadávok, ktoré vznikli ako nedoplatky
neuhradením odvodov, pokút alebo sankčných úrokov, novela v novom § 57 ods. 3 zákona
o hazardných hrách ustanovila, že na vymáhanie nedoplatkov sa primerane vzťahujú
ustanovenia osobitného predpisu o daňovom exekučnom konaní, ktorým je zákon
č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Novela taktiež upresnila okruh dozorovaných osôb.
Novým § 57a zákona o hazardných hrách novela do zákona o hazardných hrách doplnila splnomocňovacie ustanovenia, ktorými umožnila vydať všeobecne záväzný predpis
upravujúci požiadavky na zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní hazardných hier alebo náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier, ktoré do novely v zákone o hazardných
hrách absentovali. Novela zákona o hazardných hrách zakotvila aj úpravy postupov
a konaní v prechodnom období, pričom konkrétne termíny počas prechodného obdobia, teda v období rokov 2008 až 2010, boli upravené na základe skúseností z regulácie
a dozoru nad prevádzkovaním hazardných hier, neboli teda primárne vyvolané plánovanými termínmi zavedenia eura v SR.

Ďalšia zmena
zákona o hazardných
hrách

Ďalšia novelizácia zákona o hazardných hrách bola vykonaná článkom VII zákona
č. 70/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ktorý v časti týkajúcej sa úprav v zákone o hazardných
hrách (tou je úprava v článku VII zákona č. 70/2008 z. z.) nadobudol účinnosť dňa
1. apríla 2008.

NOVELA ZÁKONA O OBCHODNOM REGISTRI
Generálny zákon prostredníctvom článku XX novelizoval zákon č. 530/2003 Z. z.
o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej v tejto časti textu len „novela zákona o obchodnom registri“ alebo
len „novela“).

Účinnosť novely

Novela zákona o obchodnom registri podľa článku XXXI generálneho zákona nadobudla
účinnosť dňa 1. januára 2008.

Predmet novelizácie Novela zákona o obchodnom registri zakotvila úpravy súvisiace s prípravou na zavedenie
eura v SR a s prechodom z doterajšej slovenskej meny na menu euro, pričom upravila
postup pri zápise údajov do obchodného registra o premene a prepočte menovitých
hodnôt základného imania v eurách a menovitých hodnôt vkladov do základného imania v eurách (vrátane menovitej hodnoty akcií v eurách) po ich premene zo slovenskej
meny na eurá podľa generálneho zákona. Túto novelu zákona o obchodnom registri,
sme Vám dali do pozornosti už v decembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský
PRO BONO z roku 2007, v ktorom sme sa novelou zákona o obchodnom registri zaoberali práve v súvislosti s prijatím generálneho zákona.
Ďalšia novelizácia
zákona o obchodnom
registri

Na spomínané decembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sme nadviazali vzhľadom na ďalšie zmeny zákona o obchodnom registri, ktoré v ňom boli zakotvené článkom XI zákona č. 477/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony
v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR v oblasti civilného práva v súvislosti so zavedením meny euro v SR (ďalej v tejto časti textu len „druhá novela zákona o obchodnom registri“), ktorého článok XVI ustanovuje delenú účinnosť tohto zákona a na jeho
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základe nadobudla druhá novela zákona o obchodnom registri účinnosť dňa 1. decembra
2008 okrem ustanovení bodu 1. [§ 11 ods. 1], bodu 2. [§ 11 ods. 2] a bodu 5. [§ 15c]
tejto druhej novely zákona o obchodnom registri, ktoré nadobudli účinnosť dňa
1. januára 2009. Druhú novelu zákona o obchodnom registri sme pre Vás podrobne
spracovali, preto si na tomto mieste dovoľujeme dať Vám do pozornosti aj novembrové
vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, ktoré sa podrobne venuje všetkým
možnostiam vykonania premeny menovitých hodnôt vkladov do imania a menovitej
hodnoty základných imaní zo slovenskej meny na eurá, s ktorými novelizácie zákona
o obchodnom registri uvádzané vyššie úzko súviseli.

NOVELA ZÁKONA O CENÁCH
Novelizovanie zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej
v tejto časti textu len „novela zákona o cenách“ alebo len „novela“) bolo vykonané
článkom XXI generálneho zákona.

Účinnosť novely

Novela zákona o cenách podľa článku XXXI generálneho zákona nadobudla účinnosť
dňa 1. januára 2008.

Predmet novelizácie Novela zákona o cenách zakotvila v zákone o cenách úpravy, ktorými sa vytvárajú
predpoklady na výkon cenovej kontroly a ukladanie sankcií za porušenie cenovej
disciplíny počas prípravy na zavedenie eura a samotného prechodu zo slovenskej meny
na menu euro a z tohto dôvodu sa novela dotkla ustanovení o cenových informáciách
a o prahoch („a thresholds“) pre ukladanie sankcií za porušenie cenovej disciplíny,
pričom sa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona o cenách harmonizujú s ustanoveniami generálneho zákona. Novelou upravené ustanovenie § 18 ods. 3 zákona o cenách explicitne určuje, že pri ukladaní pokút za porušenie cenovej disciplíny, ktoré
súvisí s prípravou na prechod alebo prechodom zo slovenskej meny na euro (s odkazom
na generálny zákon) sa namiesto sadzieb pokuty ustanovenej podľa § 18 ods. 1 písm. b)
a ods. 2 zákona o cenách použijú sadzby podľa osobitného predpisu, ktorým je
generálny zákon, konkrétne jeho ustanovenia § 20 ods. 2 a 3 a § 24 ods. 7. Novela do
zákona o cenách včlenila aj prechodné ustanovenia týkajúce sa prepočtu sadzieb ustanovených v § 18 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona o cenách, ktoré sú obsiahnuté
v novom § 23c zákona o cenách.
Ďalšia zmena
zákona o cenách

Ďalšia novelizácia zákona o cenách, ktorá s problematikou zavedenia eura v SR úzko
súvisí, bola vykonaná zákonom č. 382/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon
č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. novembra 2008.

NOVELA ZÁKONA O SPOTREBITEĽSKÝCH ÚVEROCH
Generálny zákon prostredníctvom článku XXII novelizoval zákon č. 258/2001 Z. z.
o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona č. 71/1986 Zb. o Slovenskej
obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov (ďalej v tejto časti textu len „novela
zákona o spotrebiteľských úveroch“ alebo len „novela“).

Delená účinnosť
novely

Novela zákona o spotrebiteľských úveroch podľa článku XXXI generálneho zákona
nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2008 okrem bodov 2 až 4 [§ 3 ods. 11, § 7a ods. 4,
§ 8aa ods. 3] tejto novely, ktoré nadobudli účinnosť dňa 1. apríla 2008, a okrem
bodu 1 [§ 1 ods. 2 písm. e)] tejto novely, ktorý nadobudol účinnosť dňom zavedenia
eura v SR, teda dňom 1. januára 2009.
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Predmet novelizácie Novela zákona o spotrebiteľských úveroch upravila ustanovenie § 1 ods. 2 písm. e)
zákona o spotrebiteľských úveroch, ktoré súvisí s prípravou na zavedenie eura v SR
a s prechodom z doterajšej slovenskej meny na menu euro. Ustanovenie § 3 zákona
o spotrebiteľských úveroch novela doplnila o nový odsek 11, upravila § 7a ods. 4
zákona o spotrebiteľských úveroch a § 8aa zákona o spotrebiteľských úveroch doplnila
novým odsekom 3.
Túto novelu zákona o spotrebiteľských úveroch, sme pre Vám spolu s jej podrobným
výkladom dali do pozornosti už minulý rok vo februárovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, v ktorom sme sa zaoberali viacerými aktuálnymi novelizáciami
vykonanými v zákone o spotrebiteľských úveroch ako aj vykonávacími predpismi, ktoré
s nimi súvisia.

Ďalšie zmeny
týkajúce sa zákona
o spotrebiteľských
úveroch

Ďalšia novelizácia zákona o spotrebiteľských úveroch bola vykonaná článkom V zákona
č. 70/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej v tejto časti textu len „druhá novela zákona
o spotrebiteľských úveroch“), ktorý v časti týkajúcej sa úprav v zákone o spotrebiteľských úveroch (tou je úprava v článku V zákona č. 70/2008 z. z.) nadobudol účinnosť
dňa 2. apríla 2008. Skutočnosť, že zákona o spotrebiteľských úveroch sa okrem zmien
vyplývajúcich z článku XXII generálneho zákona dotýka aj táto novelizácia, teda druhá novela zákona o spotrebiteľských úveroch, Vám spolu s jej podrobným výkladom
sprostredkovalo februárové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, v ktorom
sme sa zaoberali všetkými novelizáciami zákona o spotrebiteľských úveroch.
Na spomínané februárové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sme nadviazali
aj neskôr, aby sme Vám dali do pozornosti ďalšie právne úpravy, ktoré sú so zákonom
o spotrebiteľských úveroch úzko spojené. Takouto úpravou je napríklad nariadenie
vlády SR č. 238/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška, ktorú nesmie prevýšiť odplata za poskytnutie spotrebiteľského úveru, ktoré s účinnosťou odo dňa 1. júla
2008 určuje maximálnu výšku odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru.
Medzi ďalšie právne úpravy úzko súvisiace so zákonom o spotrebiteľských úveroch
ďalej patria aj vyhláška MF SR č. 660/2007 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery a taktiež vyhláška MF SR č. 620/2007 Z. z., ktorou
bol ustanovený vzor formulára o zmluvných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom
úvere, ktoré nadobudli účinnosť odo dňa 1. januára 2008. O všetkých troch spomínaných právnych úpravách sme Vás informovali a dôsledkom z nich vyplývajúcich sme
sa podrobne venovali v májovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
Od schválenia generálneho zákona bol zákon o spotrebiteľských úveroch novelizovaný
aj druhý raz. Druhou zmenou bolo novelizovanie zákona o spotrebiteľských úveroch
článkom III zákona č. 270/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z.
o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zákon o spotrebiteľských úveroch
novelizoval s účinnosťou odo dňa 1. augusta 2008. Túto právnu úpravu sme Vám dali
do pozornosti v októbrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

NOVELA ZÁKONA O ŠTÁTNYCH SYMBOLOCH

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Článok XXIII generálneho zákona novelizoval zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch
SR a ich používaní v znení neskorších predpisov (ďalej v tejto časti textu len „novela
zákona o štátnych symboloch SR“ alebo len „novela“).

Účinnosť novely

Novela zákona o štátnych symboloch SR podľa článku XXXI generálneho zákona nadobudla účinnosť dňom zavedenia eura v SR, teda dňom 1. januára 2009.
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Predmet novelizácie Novela zákona o štátnych symboloch SR upravila ustanovenie § 3 ods. 6 písm. i) zákona
o štátnych symboloch SR, ktorá súvisí s prípravou na zavedenie eura v SR a s prechodom
z doterajšej slovenskej meny na menu euro, ktorej dôvodom je zohľadnenie pravidiel
EÚ/ES o dizajne eurobankoviek a euromincí.
Ďalšia zmena

Ďalšia novelizácia zákona o štátnych symboloch SR bola vykonaná článkom XI zákona
č. 445/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v súvislosti so zavedením meny euro v SR, ktorý nadobudol účinnosť
dňa 1. januára 2009.

NOVELA ZÁKONA O ŠTÁTNEJ POMOCI
Novelizovanie zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov
(ďalej v tejto časti textu len „novela zákona o štátnej pomoci“ alebo len „novela“)
bolo vykonané článkom XXIV generálneho zákona.

Účinnosť novely

Novela zákona o štátnej pomoci podľa článku XXXI generálneho zákona nadobudla
účinnosť dňom zavedenia eura v SR, teda dňom 1. januára 2009.

Predmet novelizácie Novela zákona o štátnej pomoci priniesla úpravu ustanovenia § 18 ods. 4 písm. b) zákona o štátnej pomoci, ktoré súvisí s prípravou na zavedenie eura v SR a s prechodom
z doterajšej slovenskej meny na menu euro.
Ďalšia zmena
zákona o štátnej
pomoci

Ďalšia novelizácia zákona o štátnej pomoci bola vykonaná článkom IV zákona
č. 165/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 618/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť
dňa 1. júna 2008.

NOVELA ZÁKONA O ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH

REZERVÁCH

Generálny zákon prostredníctvom článku XXV novelizoval zákon č. 82/1994 Z. z.
o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov (ďalej v tejto časti textu
len „novela zákona o štátnych hmotných rezervách“ alebo len „novela“).

Účinnosť novely

Novela zákona o štátnych hmotných rezervách podľa článku XXXI generálneho zákona nadobudla účinnosť dňom zavedenia eura v SR, teda dňom 1. januára 2009.

Predmet novelizácie Novela zákona o štátnych hmotných rezervách zakotvila úpravy v ustanoveniach
§ 5d ods. 4 a § 6d ods. 3 zákona o štátnych hmotných rezervách, ktoré súvisia s prípravou na zavedenie eura v SR a s prechodom z doterajšej slovenskej meny na menu
euro.
Zákon o štátnych hmotných rezervách bol od schválenia generálneho zákona dvakrát
Dve zmeny zákona
o štátnych hmotných novelizovaný. Prvou zmenou od schválenia generálneho zákona bola zmena zákona
o štátnych hmotných rezervách vykonaná zákonom č. 667/2007 Z. z., ktorým sa
rezervách
mení zákon č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. februára 2008. Ďalšia, od schválenia generálneho zákona v poradí druhá novelizácia zákona o štátnych hmotných rezervách
bola vykonaná článkom II zákona č. 601/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2009.
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NOVELA ZÁKONA O EXPORTNO-IMPORTNEJ

BANKE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Článkom XXVI generálneho zákona bola vykonaná novelizácia zákona č. 80/1997 Z. z.
o Exportno-importnej banke SR v znení neskorších predpisov (ďalej v tejto časti textu
len „novela zákona o Exportno-importnej banke SR“ alebo len „novela“).

Účinnosť novely

Novela zákona o Exportno-importnej banke SR podľa článku XXXI generálneho zákona
nadobudla účinnosť dňom zavedenia eura v SR, teda dňom 1. januára 2009.

Predmet novelizácie Novela zákona o Exportno-importnej banke SR upravila ustanovenia § 18 ods. 1 a 3
a § 24 ods. 5 písm. d) a e) zákona o Exportno-importnej banke SR, ktoré súvisia
s prípravou na zavedenie eura v SR a s prechodom z doterajšej slovenskej meny na
menu euro, pričom v rámci úprav vykonaných novelou je zohľadnená aj zmena úloh
a pôsobnosti NBS odo dňa zavedenia eura v SR.
Ďalšia novelizácia

Zákon o Exportno-importnej banke SR bol od schválenia generálneho zákona opäť
novelizovaný, a to zákonom č. 567/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke SR v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2009.
Zákon č. 567/2008 Z. z. v článku VI súčasne obsahuje splnomocnenie pre predsedu
NR SR na republikáciu zákona o Exportno-importnej banke SR, teda na znovuvyhlásenie úplného znenia zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke SR v Zbierke
zákonov SR, ako vyplýva zo všetkých zmien a doplnení, ktoré v ňom boli doteraz vykonané.

NOVELA ZÁKONA O POŠTOVÝCH SLUŽBÁCH
Novelizovanie zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov (ďalej v tejto časti textu len „novela zákona o poštových službách“ alebo len
„novela“) bolo vykonané článkom XXVII generálneho zákona.

Účinnosť novely

Novela zákona o poštových službách podľa článku XXXI generálneho zákona nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2008.

Predmet novelizácie Novela zákona o poštových službách zakotvila úpravy súvisiace s prípravou na zavedenie eura v SR a s prechodom z doterajšej slovenskej meny na menu euro, ktoré sú
obsiahnuté aj v prechodných ustanoveniach v novom § 42a zákona o poštových službách. Úpravy vykonané novelou v ustanovení § 26 ods. 1 zákona o poštových službách
sa týkajú tarify za služby poskytovateľa univerzálnej poštovej služby, podľa ktorého
platí, že tarifa poskytovateľa univerzálnej poštovej služby (táto upravuje poštové sadzby za všetky poštové služby, ktoré poštový podnik poskytuje, a podmienky, za akých
sa uplatňujú a spravidla je aj konečnou sumou) vydaná na základe tohto zákona môže
obsahovať aj jednotkové ceny prepočítané len na dve desatinné miesta, pričom
predmetné ustanovenie zákona o poštových službách odkazuje na § 2 ods. 5 generálneho zákona. Ďalšie úpravy vykonané novelou sa týkajú prechodných ustanovení
včlenených novelou do nového § 42a zákona o poštových službách, upravujúcich
používanie, skončenie platnosti, sťahovanie a zničenie poštových známok a poštových
celín, ktoré boli emitované predo dňom zavedenia eura v SR, na ktorých je nominálna hodnota uvedená v slovenskej mene, pričom tieto poštové známky a poštové celiny
bude možné používať do uplynutia jedného roka po dni zavedenia eura v SR, nebudú
sa vymieňať za iné poštové známky a poštové celiny, a to počas ich platnosti ani po
skončení ich platnosti.

IX. časť: Sprievodné novelizácie
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Ďalšie zmeny
týkajúce sa zákona
o poštových službách

Zákon o poštových službách bol od schválenia generálneho zákona novelizovaný zákonom
č. 80/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. apríla 2008. So
zákonom o poštových službách súvisia aj dve rozhodnutia Poštového regulačného
úradu zo dňa 7. októbra 2008, a to rozhodnutie Poštového regulačného úradu
č. 390/2008 Z. z., ktorým sa mení rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z.
o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení neskorších rozhodnutí a rozhodnutie Poštového regulačného úradu
č. 391/2008 Z. z., ktorým sa mení rozhodnutie Poštového úradu č. 237/2004 Z. z.
o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien vnútroštátneho poštového
platobného styku v znení neskorších rozhodnutí, pričom obe citované rozhodnutia
Poštového regulačného úradu nadobudli účinnosť dňa 1. januára 2009.

NOVELA ZÁKONA O ŠTÁTNEJ POKLADNICI
Generálny zákon prostredníctvom článku XXVIII novelizoval zákon č. 291/2002 Z. z.
o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej v tejto časti textu len „novela zákona o Štátnej pokladnici“ alebo len „novela“).

Účinnosť novely

Novela zákona o Štátnej pokladnici podľa článku XXXI generálneho zákona nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2008.

Predmet novelizácie Novela zákona o Štátnej pokladnici obsahuje úpravy súvisiace s prípravou na zavedenie eura v SR a s prechodom z doterajšej slovenskej meny na menu euro, ktoré sú
obsiahnuté aj v prechodných ustanoveniach novelou včlenených do nového § 23c zákona o Štátnej pokladnici. Ustanovenia novely zákona o Štátnej pokladnici dopĺňajú
a riešia postavenie Štátnej pokladnice v prostredí eurozóny, zohľadňujú potrebu
zapojenia sa Štátnej pokladnice do platobného systému TARGET2 s podporou systému SWIFT, pričom pre Štátnu pokladnicu bolo potrebné rozšíriť právne možnosti na
zriaďovanie jej účtov a na zabezpečovanie platobného styku prostredníctvom jej
účtov zriadených nielen v NBS, bankách a pobočkách zahraničných bánk, ktoré existujú v SR, ale aj v ECB a iných centrálnych bankách, ktoré sú súčasťou Európskeho
systému centrálnych bánk a taktiež v zahraničných bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, ktoré majú sídlo na území členského štátu EÚ alebo iného zmluvného
štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a ktoré požívajú výhody jedného bankového
povolenia podľa práva EÚ. Štátna pokladnica bude v zmysle novely riadiť a využívať
zostatky na účtoch Štátnej pokladnice, ktoré budú zriadené v centrálnych bankách
a iných bankových subjektoch. Novela zákona o Štátnej pokladnici upravila aj ustanovenie § 13 ods. 1 zákona o Štátnej pokladnici o prahu („a threshold“) pre ukladanie
sankcií, ktoré Štátna pokladnica môže uložiť klientom Štátnej pokladnice za porušenie
ich povinností v rámci systému štátnej pokladnice. Novela taktiež zakotvila spôsob zabezpečovania cezhraničných prevodov peňažných prostriedkov prostredníctvom ECB
alebo inej banky Štátnou pokladnicou ako aj spôsob prepočtov cezhraničných platieb
klientov Štátnej pokladnice. V ustanovení § 21 zákona o Štátnej pokladnici novela upravila vzťah Štátnej pokladnice k centrálnym bankám a iným bankovým subjektom.
Dve ďalšie
novelizácie zákona
o Štátnej pokladnici

Prvá novelizácia zákona o Štátnej pokladnici bola vykonaná zákonom č. 70/2008 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. apríla 2008, a ktorý sme Vám dali do
pozornosti vo februárovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
Ďalšia, teda od schválenia generálneho zákona v poradí druhá novelizácia zákona
o Štátnej pokladnici bola vykonaná článkom XIX zákona č. 465/2008 Z. z., ktorým
sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií SR v súvislosti so zavedením meny euro v SR, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. decembra 2008.
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NOVELA ZÁKONA O ÚPRAVE MAJETKOVÝCH

VZŤAHOV A VYPORIADANÍ MAJETKOVÝCH
NÁROKOV V DRUŽSTVÁCH

Posledná sprievodná novelizácia bola vykonaná prostredníctvom článku XXIX generálneho zákona, a to v zákone č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní
majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov (ďalej v tejto časti
textu len „novela zákona o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových
nárokov v družstvách“ alebo len „novela zákona o úprave majetkových vzťahov“ alebo
len „novela“).

Účinnosť novely

Novela zákona o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov
v družstvách podľa článku XXXI generálneho zákona nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2008.

Družstevné
podielnické listy

Novela zákona o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov
v družstvách sa týka úpravy ustanovenia § 17a ods. 3 zákona o úprave majetkových
vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách, ktorého doplnením v prvej
vete sa rozšírili podoby, v ktorých sa môžu vydávať družstevné podielnické listy
(pod ktorými je potrebné rozumieť cenný papier, s ktorým sú spojené práva jeho majiteľa upravené zákonom o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových
nárokov v družstvách, a to na meno alebo na doručiteľa), tieto po novele možno vydávať nielen v zaknihovanej podobe, ale aj listinnej podobe. Novela okrem uvedenej
úpravy spresnila poznámky pod čiarou k odkazom 12a, 12b až 12d a 12kk, aby
zohľadňovali aktuálnu súvisiacu legislatívu týkajúcu sa úpravy cenných papierov.

X. časť:

REPUBLIKÁCIA ZÁKONA

O NÁRODNEJ BANKE SLOVENSKA
Článok XXX generálneho zákona splnomocňuje predsedu NR SR na znovuvyhlásenie
úplného znenia zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v Zbierke
zákonov SR, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných doterajšími predpismi
vrátane zmien a doplnení vykonaných prostredníctvom generálneho zákona, teda
v znení, ktoré vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 26/1993 Z. z.,
zákonom č. 159/1993 Z. z., zákonom č. 249/1994 Z. z., zákonom č. 374/1994 Z. z.,
zákonom č. 202/1995 Z. z., zákonom č. 118/1996 Z. z., zákonom č. 386/1996 Z. z.,
zákonom č. 348/1999 Z. z., zákonom č. 149/2001 Z. z., zákonom č. 602/2003 Z. z.,
zákonom č. 747/2004 Z. z., zákonom č. 519/2005 Z. z. a článkom II generálneho zákona.

XI. časť:

ÚČINNOSŤ USTANOVENÍ GENERÁLNEHO ZÁKONA
Nadobudnutie účinnosti článkov I až XXIX generálneho zákona upravuje článok XXXI
generálneho zákona, ktorý zakotvuje delenú účinnosť generálneho zákona, pričom
mnohé jeho ustanovenia nadobudli účinnosť už dňa 1.januára2008, jeho kľúčové
ustanovenia sa však reálne aplikujú od určenia konverzného kurzu, a predovšetkým
odo dňa zavedenia eura v SR, z tohto dôvodu mnohé aj účinnosť nadobudli až odo dňa
zavedenia eura v SR, teda odo dňa 1.januára 2009. V predchádzajúcom texte sme sa
už zmienili, že generálny zákon bol od svojho schválenia niekoľkokrát novelizovaný,
a to (1) prostredníctvom článku IX zákona č. 70/2008 Z. z., (2) článkom IV zákona
č. 270/2008 Z. z., (3) článkom IV zákona č. 397/2008 Z. z. a (4) článkom II zákona
č. 421/2008 Z. z., o ktorých sme sa už niekoľkokrát zmienili v predchádzajúcom texte.
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Zo znenia článku XXXI generálneho zákona (už v znení jeho vyššie citovaných štyroch
noviel) tak vyplýva, že generálny zákon nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2008
okrem ustanovení článku XXII bodov 2 až 4 [§ 3 ods. 11, § 7a ods. 4, § 8aa ods. 3],
ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 1. apríla 2008, a okrem ustanovení článku II bodu 2
[§ 2 ods. 1 písm. a) a b)], bodu 6 [§ 3], bodov 8 a 9 [§ 4 ods. 4, § 6 ods. 1 písm. a)],
bodu 12 [§ 6 ods. 2 písm. e)], bodov 28 až 30 [§ 15, § 16, § 17 ods. 1], bodu 32 [§ 17c],
bodu 34 [§ 17h ods. 2], bodu 37 [§ 20 a § 21], bodu 45 [§ 28], bodu 51 [§ 31 ods. 1]
a bodu 58 [§ 38 a § 39], ustanovení článku III bodu 1 [§ 5 ods. 6], ustanovení článku IV
bodu 2 [§ 93 ods. 3], bodov 4 a 5 [§ 108 ods. 1, § 109 ods. 1], bodu 13 [§ 157 ods. 1
štvrtej vety], bodu 14 [§ 162 ods. 3], bodu 17 [§ 223 ods. 3] a bodu 21 [§ 369 ods. 1],
ustanovení článku V bodu 5 [§ 40 ods. 10] a bodu 7 [§ 42 ods. 7], ustanovení článku VI
bodu 4 [§ 3 ods. 2 písm. c) bod 1], bodu 35 [§ 76 ods. 2], bodu 39 [§ 85 ods. 4],
bodov 41 až 43 [§ 87 ods. 2 a 3, § 88 ods. 8] a bodu 63, ustanovení článku VII bodu 3
[§ 3 ods. 1 písm. c) bod 1], ustanovení článku VIII bodu 2 [čl. I § 48 ods. 2], ustanovení
článku X bodu 1 [§ 2 ods. 2 písm. c) body 1 a 2, § 38 ods. 1, § 67 ods. 2, § 87 ods. 2 písm. d)]
a bodov 10 až 12 [§ 84 ods. 2 a 3, § 85a ods. 2 a 4, § 87 ods. 2 písm. i)], ustanovení
článku XI, ustanovení článku XII bodu 2 [§ 7 ods. 4] a bodov 4 až 6 [§ 9 ods. 1,
§ 9 ods. 3, § 10 ods. 8], ustanovení článku XIII bodu 1 [§ 4 ods. 4 písm. d)], bodu 3
[§ 8 ods. 3], bodov 5 a 6 [§ 21a ods. 2 písm. b), § 30 ods. 2] a bodov 10 až 12 [§ 75,
§ 77 ods. 2 až 5, § 78a] a bodu 13, ustanovení článku XIV, ustanovení článku XV
bodov 1 a 2 [§ 23 ods. 11, § 75 ods. 2], ustanovení článku XVI bodu 2 [§ 61], ustanovení článku XVII bodov 1 až 6 [§ 56 ods. 1, § 64 ods. 5, § 116 ods. 8, § 129 ods. 2,
§ 138 ods. 1 písm. a) a § 138 ods. 25], ustanovení článku XVIII, ustanovení článku XXII
bodu 1 [§ 1 ods. 2 písm. e)] a ustanovení článku XXIII až článku XXVI, ktoré nadobudli účinnosť dňom zavedenia eura v SR, teda dňom 1. januára 2009.

XII. časť:

VYKONÁVACIE PREDPISY

A ĎALŠIE SÚVISIACE PRÁVNE PREDPISY

VYKONÁVACIE PREDPISY
Na základe splnomocňovacích ustanovení boli na vykonanie generálneho zákona vydané vykonávacie predpisy podrobnejšie upravujúce ustanovenia článku I generálneho
zákona, s ktorými Vás v tomto špeciálnom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO
radi oboznámime, a to v poradí, v akom boli publikované v Zbierke zákonov SR.
Medzi tieto vykonávacie predpisy patrí (1) Vyhláška Ministerstva financií SR č. 75/2008 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm
v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely,
(2) Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 97/2008 Z. z. o podrobnostiach duálneho
zobrazovania pre oblasť ochrany spotrebiteľov, (3) Vyhláška Ministerstva financií SR
č. 220/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah cien, platieb a iných hodnôt podliehajúcich duálnemu zobrazovaniu pre oblasť hazardných hier a spôsob ich duálneho zobrazovania, (4) Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 221/2008 Z. z., ktorou sa
ustanovujú niektoré pravidlá pre duálne zobrazovanie niektorých cien, platieb a iných
hodnôt pre oblasť finančného trhu a služieb finančných inštitúcií v oblasti bankovníctva,
kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia, (5) Vyhláška Národnej
banky Slovenska č. 240/2008 Z. z., ktorou sa určuje počet desatinných miest pri zaokrúhľovaní pri premene menovitej hodnoty niektorých druhov cenných papierov zo
slovenskej meny na eurá, (6) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 246/2008 Z. z.
o pravidlách a postupoch pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základných imaní zo slovenskej meny na eurá, (7) Vyhláška Ministerstva
zdravotníctva SR č. 247/2008 Z. z., ktorou sa upravujú postupy, spôsoby a ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a pre prepočty, zaokrúhľovanie a vykazovanie
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peňažných údajov pri prechode na menu euro pre oblasť zdravotníctva, (8) Vyhláška
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 251/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a pre prepočty a zaokrúhľovanie
cien, jednotkových cien, platieb a iných hodnôt pri prechode zo slovenskej meny na
menu euro pre oblasť miezd, platov a ostatného odmeňovania za prácu, oblasť cestovných náhrad, oblasť služieb zamestnanosti, oblasť sociálneho poistenia a starobného
dôchodkového sporenia, sociálnych dávok, dávok sociálnej pomoci, pomoci v hmotnej
núdzi a inej sociálnej podpory a pre oblasť sociálnych služieb a (9) Vyhláška
Ministerstva vnútra SR č. 265/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie, prepočty a zaokrúhľovania platieb a iných hodnôt pri
prechode zo slovenskej meny na euro pre oblasť sociálneho zabezpečenia policajtov
a profesionálnych vojakov.

ĎALŠIE SÚVISIACE PRÁVNE PREDPISY
Okrem predpisov vydaných na vykonanie generálneho zákona boli v súvislosti so zavedením eura na Slovensku schválené aj ďalšie právne predpisy súvisiace so zavedením
eura, ktorých prehľad Vám v tomto špeciálnom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO
BONO taktiež prinášame.
Generálny zákon bol novelizovaný prostredníctvom štyroch zákonov, ktorými sú
(1) zákon č. 70/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej
pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, (2) zákon č. 270/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (3) zákon
č. 397/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a (4) zákon
č. 421/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a o zmene zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ďalej boli v súvislosti so zavedením eura v Slovenskej republike prijaté aj tzv.
rezortné eurozákony, medzi ktoré patria (5) zákon č. 435/2008 Z. z., ktorým sa
menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike, (6) zákon
č. 445/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike,
(7) zákon č. 452/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti
obrany v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike, (8) zákon
č. 460/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro
v Slovenskej republike, (9) zákon č. 461/2008 Z. z., ktorým sa menia niektoré zákony
v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením
meny euro, (10) zákon č. 462/2008 Z. z., ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro
v Slovenskej republike, (11) zákon č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením
meny euro v Slovenskej republike, (12) zákon č. 477/2008 Z. z., ktorým sa menia
a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti
civilného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike, (13) zákon
č. 498/2008 Z. z., ktorým sa menia zákony v oblasti trestného práva v súvislosti so
zavedením meny euro v Slovenskej republike, (14) zákon č. 515/2008 Z. z., ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike, (15) zákon č. 520/2008 Z. z.,
ktorým sa menia zákony v oblasti organizácie a riadenia súdnictva, postavenia sudcov,
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prokurátorov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v súvislosti so zavedením meny
euro v Slovenskej republike a medzi ostatné právne predpisy rôznej právnej sily súvisiace so zavedením eura v SR možno zaradiť (16) zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej
národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, (17) zákon č. 264/2008 Z. z.
o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (18) vyhlášku
Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z. z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok, (19) vyhlášku Národnej
banky Slovenska č. 387/2008 Z. z., ktorou sa zrušujú vykonávacie predpisy o bankovkách a minciach vydaných predo dňom zavedenia meny euro v Slovenskej republike,
(20) oznámenie Národnej banky Slovenska č. 513/2008 z. z. o vydaní opatrenia,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré opatrenia Národnej banky Slovenska v súvislosti so
zavedením meny euro v Slovenskej republike a (21) oznámenie Národnej banky Slovenska
č. 308/2008 Z. z. o nominálnych hodnotách, vzhľade, technických parametroch, základných ochranných prvkoch a ďalších náležitostiach eurobankoviek a euromincí vydaných
a určených do peňažného obehu v eurozóne a v zúčastnených tretích štátoch.
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Informácie prezentované v tomto bulletine spracovala advokátska kancelária ULC Čarnogurský s využitím zdrojov dostupných na stránkach www.eur-lex.europa.eu,
www.ecb.int, www.curia.europa.eu, www.concourt.sk, www.nbs.sk a www.zbierka.sk.
Právne informácie uvedené v predmetnom bulletine boli spracované advokátskou kanceláriou ULC Čarnogurský ako bonus pre všetkých jej klientov a tiež
pre pravidelných čitateľov bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO z radov odbornej i laickej verejnosti. Aj napriek tomu, že tento bulletin bol zostavovaný
s maximálnou starostlivosťou, advokátska kancelária ULC Čarnogurský nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody
vzniknuté z aktivít konaných na základe informácií uvedených v tomto dokumente.
Informácie uvedené v tomto bulletine nie sú poskytovaním právnych rád ani inou formou poradenstva. Žiadna z informácií uvedených v tomto bulletine
ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál nie je ponukou, návrhom, obchodom ani odporúčaním pred rozhodnutím. Z obsahu tohto bulletinu nemožno odvodzovať žiadne práva a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy, neobsahuje komplexnú analýzu oblastí, ktoré sú
v ňom spomínané, a preto aplikácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností prípadu. Z uvedených dôvodov
pri konkrétnych krokoch či postupoch preto vždy odporúčame vyhľadať a využiť profesionálne konzultácie a poradenstvo.
Zobrazovaný, tlačený a akýmkoľvek iným spôsobom použitý obsah alebo súčasť obsahu tohto bulletinu môžu byť využité len na súkromný účel. Obsah
alebo súčasť obsahu tohto bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál nie je možné využívať pre účely zisku, alebo ponúkať svojim klientom ako
svoj vlastný bez predchádzajúceho písomného súhlasu advokátskej kancelárie ULC Čarnogurský. Podmienka predchádzajúceho súhlasu sa vzťahuje i na
odberateľov z oblasti poskytovateľov tlačových a informačných služieb a médií.
V prípade záujmu o ďalšie informácie alebo o poskytnutie individuálneho poradenstva či konzultácií nás neváhajte kontaktovať na uvedených adresách.
© ULC Čarnogurský s. r. o., 2009
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