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1.

PLÁNOVANÉ A REALIZOVANÉ ZMENY V JUSTÍCII
Rýchle súdne konanie, spravodlivé rozhodnutia, transparentná justícia, to sú niektoré z predpokladov zabezpečenia vymáhateľnosti práva. O snahe realizovať uvedený cieľ sa diskutuje už dlhodobo. Akým spôsobom postupovala bývalá vláda v tejto oblasti,
aké zmeny uskutočnila a k akým krokom sa jej nepodarilo dôjsť, Vám uvádzame v nasledujúcom článku.

2.

VEREJNÉ FINANCIE
Predchádzajúca vláda sa vo svojom Programovom vyhlásení na obdobie rokov 2010 – 2014 zaviazala viesť zodpovednú rozpočtovú
politiku a výrazné znížiť deficit verejných financií. Za týmto účelom predložila do Národnej rady Slovenskej republiky návrhy
viacerých právnych predpisov, s ktorými si Vás dovoľujeme oboznámiť.

3.

BOJ S KORUPCIOU V ROKOCH 2010 – 2011
Programové vyhlásenie vlády na obdobie rokov 2010 – 2014 určovalo povinnosť prijať opatrenia na zamedzenie korupcie v štáte.
Za týmto účelom bolo v rokoch 2010 a 2011 schválených niekoľko zákonov, ktorých výsledkom sú inštitúty všeobecne označované
ako otvorená justícia alebo zverejňovanie zmlúv.

4.

ZMENY V OBLASTI PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
Súčasťou Programového vyhlásenia vlády na roky 2010 – 2014 bola i oblasť práce, sociálnych vecí a rodiny. V tejto časti sa
podarilo niekoľko stanovených krokov realizovať, niektoré len začať realizovať. Najvýznamnejšie sa prejavila zmena Zákonníka
práce, s účinnosťou od 1. apríla 2012 nastanú zmeny v oblasti starobného dôchodkového sporenia.

5.

DANE, POPLATKY A ODVODY
Dane, poplatky a odvody tvoria dôležitú časť príjmov štátneho rozpočtu. Zavedenie zvýšenej dane z pridanej hodnoty, zmeny
sadzieb daní alebo zrušenie koncesionárskych poplatkov a kolkových známok je len niekoľko zmien, ktoré boli prijaté počas
volebného obdobia prechádzajúcej vlády Slovenskej republiky.

6.

ZMENY V ÚPRAVE CESTNEJ PREMÁVKY
Právna úprava cestnej premávky je dôležitou súčasťou zaistenia bezpečnosti na cestách a predchádzania dopravných nehôd
s následkom smrti alebo ťažkého zranenia. V roku 2010 až 2012 boli schválené viaceré novelizácie zákona č. 8/2009 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách, s ktorými by sme Vás radi oboznámili v tomto článku.

PLÁNOVANÉ A SKUTOČNE

REALIZOVANÉ ZMENY V JUSTÍCII
Predchádzajúce vládne obdobie bolo
prezentované snahou o zlepšenie vymáhateľnosti práva a stransparentnenia súdnych procesov. Cieľom bolo
uskutočniť zmeny v systéme správy
justičných orgánov a prehodnotiť druhy, výšku a spôsob poskytovania platových náležitostí sudcov a prokurátorov
nad rámec funkčného platu sudcu, ktorý
je odvodený od platu poslanca NR SR.
Vláda si predsavzala upraviť postavenie sudcov, zabrániť im striedať sudcovskú funkciu s funkciou vo výkonnej
moci bez uplynutia stanovenej lehoty,
predsedom a podpredsedom súdov zabráni byť členmi Súdnej rady SR a sudcovskej samosprávy. Súčasne mala vláda v záujme presadiť oddelenie Súdnej
rady SR od Najvyššieho súdu SR a nemožnosť zastávať funkciu predsedu
Súdnej rady SR predsedom Najvyššieho
súdu SR, čo by si však vyžiadalo návrh
ústavného zákona. K takýmto zmenám
v rokoch 2010 – 2011 nedošlo.
Vzhľadom na snahu o zabezpečenie
trans parentnosti v súdnom konaní
a justícii ako takej bola prijatá novela zákona o súdnej rade, a to zákon
č. 495/2010 Z. z. Novela zaviedla povinnosť odôvodňovať všetky uznesenia
Súdnej rady SR, a to tak, aby boli presvedčivé. Z každého zasadnutia súdnej
rady sa na základe predmetnej novely
vyhotovuje zvukový záznam a zápisnica, a predseda súdnej rady zabezpečuje zverejnenie informácií o činnosti
súdnej rady už nie na voľne prístupnej
internetovej stránke, ale priamo na
webovom sídle súdnej rady. Zasadnutia
súdnej rady sú verejné, predsedovi
súdnej rady tak pribudla povinnosť vytvoriť podmienky na účasť verejnosti
na zasadnutiach súdnej rady. Práve zverejnenie zasadnutí súdnej rady má zabezpečiť splnenie stanovenej požiadavky vlády v programovom vyhlásení
na zabezpečenie zvýšenia transparentnosti výkonu verejnej moci súdnou radou ako aj zvýšenej kontroly nad činnosťou súdnej rady (a orgánov verejnej
moci vo všeobecnosti) zo strany verejnosti.
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Ako výsledok presadzovania princípu
otvorenosti a transparentnosti v činnosti súdov a orgánov správy súdov, by
malo byť i presadenie zavedenia zákonnej povinnosti súdov zverejňovať všetky
súdne rozhodnutia na internete a postupné vytváranie podmienok na nahrávanie všetkých súdnych pojednávaní.
Prijatím zákona č. 33/2011 Z. z., ktorý
mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z.
o sudcoch a prísediacich, sa zaviedla
povinnosť zverejňovať súdne rozhodnutia. Podľa novej právnej úpravy tak
platí, že Ústavný súd SR zverejňuje právoplatné rozhodnutia, (1) ktorými sa
končí konanie, (2) rozhodnutia o dočasnom opatrení a odložení vykonateľnosti napadnutého právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu,
a to do 10 pracovných dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
na svojom webovom sídle. V uvedených rozhodnutiach sa pred zverejnením anonymizujú také údaje, ktorých
anonymizovaním sa zabezpečuje pri
zverejňovaní ochrana práv a právom
chránených záujmov účastníkov a ostatných dotknutých subjektov. Súdy (všeobecné) sú povinné zverejňovať (1) právoplatné rozhodnutia vo veci samej,
(2) rozhodnutia, ktorými sa končí konanie, (3) rozhodnutia o predbežnom
opatrení a (4) rozhodnutia o odklade
vykonateľnosti rozhodnutia správneho
orgánu, a to do 15 pracovných dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Pokiaľ rozhodnutie nebolo
vyhotovené ku dňu jeho právoplatnosti, lehota na zverejnenie rozhodnutia
začína plynúť dňom vyhotovenia takéhoto rozhodnutia.
Zákon č. 33/2011 Z. z. zaviedol aj nové
podmienky výberových konaní na pozície sudcov, prideľovania sudcov a zverej ňovania ich výberových konaní.
V zmysle predmetného zákona platí,
že do 30 dní pred konaním výberového
konania na pozíciu sudcu predseda súdu
zabezpečí zverejnenie na webovom sídle Ministerstva Spravodlivosti SR všetkých žiadostí o zaradenie do výberového konania, profesijných životopisov

Zverejňovanie
súdnych rozhodnutí

uchádzačov a ich motivačných listov.
Do 20 dní od zverejnenia žiadostí môže
každý vzniesť odôvodené výhrady voči
uchádzačom. Uchádzač je povinný spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania predložiť písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie zoznam jemu
blízkych osôb, ktoré sú sudcami, zamestnancami súdov, ministerstva, vrátane
rozpočtových alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva
alebo členmi výberovej komisie, a to
v rozsahu meno, priezvisko, funkčné
zaradenie a označenie inštitúcie. Vyhlásenie sa zverejní spolu so žiadosťou
o zaradenie do výberového konania.
Zápisnica o priebehu výberového konania je zverejňovaná na webovom sídle
ministerstva spravodlivosti v lehote do
24 hodín od ukončenia výberového konania.
Bývalá vláda chcela realizovať i verejnú diskusiu na tému zriadenia Najvyššieho správneho súdu, ktorý by mal
umožniť efektívnejšiu ochranu práv
občanov porušených rozhodnutiami
a postupmi orgánov verejnej správy.
Zriadenie uvedeného inštitútu by predstavovalo odčlenenie správnej agendy
od Najvyššieho súdu SR a súčasnú „rekonštrukciu“ Najvyššieho súdu SR. Pre
zaujímavosť uvádzame, že v Českej republike bol Najvyšší správny súd ČR
so sídlom v Brne zriadený zákonom
č. 150/2002 Sb. s účinnosťou odo dňa
1. januára 2003. K tejto diskusii v skrátenom vládnom období nedošlo a ani
sa nezačala žiadna príprava, ktorá by
k otvoreniu diskusie viedla.
Medzi ďalšie nové nástroje sledujúce
urýchlenie súdneho procesu patria lehoty zavedené zákonom č. 388/2011 Z. z.,
ktorý novelizoval zákon č. 99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok. Ako sme
Vás informovali v bulletine Čarnogurský
ULC Pro Bono 11/2011, Občiansky súdny poriadok pracuje vo všeobecnosti
s 30-dňovými lehotami (pre prvostupňové súdy) a so 60-dňovými lehotami
(pre odvolacie súdy vzhľadom na potrebu oboznámenia sa s prípadom). Podľa nového ust. § 58a, pokiaľ je v Občianskom súdnom poriadku stanovená
lehota, v ktorej má súd povinnosť rozhodnúť o návrhu účastníka, predmetná lehota začne plynúť od doručenia
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návrhu, ktorý spĺňa zákonom stano vené náležitosti. Navrhovateľ podľa
ust. § 95 ods. 1 Občianskeho súdneho
poriadku môže za konania so súhlasom
súdu meniť návrh na začatie konania.
Zmenený návrh je potrebné ostatným
účastníkom doručiť do vlastných rúk,
pokiaľ neboli prítomní na pojednávaní,
na ktorom došlo k zmene. Podľa nového ods. 3 predmetného ustanovenia
musí súd o zmene návrhu rozhodnúť
spravidla na pojednávaní, na ktorom
bola zmena navrhnutá. Ak to nie je
možné, súd rozhodne do 15 dní od
odročenia pojednávania. O zmene návrhu mimo pojednávania súd rozhodne
do 60 dní od podania návrhu na zmenu
návrhu.
Zásadným spôsobom zákon reagoval na
podnety zo súdov týkajúcie sa obštrukcií účastníkov a ich právnych zástupcov
v súvislosti s vyhýbaním sa účasti na
pojednávaní. V ust. § 119 Občianskeho
súdneho poriadku upresnil, za akých
podmienok je možné pojednávanie odročiť. I naďalej platí, že pojednávanie
je možné odročiť len z dôležitých dôvodov. Účastníkovi, ktorý navrhuje odročiť pojednávanie, vznikne povinnosť
oznámiť dôvod na odročenie pojednávania bez zbytočného odkladu po tom,
ako sa o ňom dozvedel alebo odkedy sa
o ňom mohol dozvedieť, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mohol
predpokladať, že takýto dôvod nastane. Medzi podstatné náležitosti návrhu
na odročenie pojednávania patrí (1) dôvod, pre ktorý sa navrhuje odročenie
pojednávania, (2) deň, kedy sa účastník o dôvode dozvedel a (3) ak to je
možné i uvedenie elektronickej adresy, telefaxu alebo telefónneho kontaktu, na ktorý súd bezodkladne oznámi,
akým spôsobom návrh posúdil. V prípade, ak dôvodom na odročenie pojednávania je zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu, návrh na odročenie
pojednávania musí obsahovať aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu
mu neumožňuje zúčastniť sa na pojednávaní.

Odročenie
pojednávania

V oblasti trestného konania sa predpokladalo rozšírenie oprávnenia ministra
spravodlivosti podať dovolanie v trestných veciach aj o skutkové otázky.

Trestná zodpovednosť
právnických osôb

Uvedený predpoklad sa podarilo splniť
prijatím novely zákona č. 301/2005 Z. z.
Trestného poriadku, konkrétne zákonom č. 262/2011 Z. z. Presadzovať sa
pôvodne mala aj zákonná úprava trestnej zodpovednosti právnických osôb.
Myšlienka zapracovania trestnej zodpovednosti právnických osôb nie je nová. Už jedným zo základných cieľov rekodifikácie trestného práva v Slovenskej
republike bolo zaviesť trestnú zodpo-

vednosť právnických osôb. Táto, hoci
sa v návrhu Trestného zákona skutočne
objavila, nakoniec v legislatívnom procese prijatá nebola. Legislatívne snahy
o zapracovanie predmetnej zodpovednosti do nášho právneho poriadku sa
opakovali v roku 2006, avšak s rovnakým výsledkom. V súčasnosti nie je otázka trestnej zodpovednosti právnických
osôb otvorená.

VEREJNÉ FINANCIE

Ústavný zákon
o rozpočtovej
zodpovednosti

Prijatie ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.
o rozpočtovej zodpovednosti, o ktorom
sme Vás informovali v bulletine Čarnogurský ULC Pro Bono 12/2011, bol jedným z najdôležitejších právnych predpisov, ktorý sa vláde podaril presadiť.
Do uvedeného ústavného zákona sa premietli záväzky vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády, najmä zavedenie záväzných výdavkových stropov
verejnej správy, vytvorenie nezávislej
verejnej inštitúcie, ktorá bude kontrolovať vývoj verejných financií a pravidelne o ňom informovať verejnosť
a zvýšenie transparentnosti verejných
financií. Zvýšenie transparentnosti verejných financií sa očakáva najmä od
rozšírenia povinného obsahu rozpočtových dokumentov subjektov verejnej
správy a povinného zverejňovania určených údajov.

rozsiahle pripomienkovaný. S návrhom
novely sme Vás oboznámili v bulletine
Čarnogurský ULC Pro Bono 01/2012.
V súčasnej dobe prebieha medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu
ďalšej novely zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej
správy, ktorú pripravilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Uvedený
návrh upravuje postup Rady pre rozpočtovú zodpovednosť pri určovaní limitu verejných výdavkov. Rozhodujúce
slovo pri stanovení limitov verejných
výdavkov má mať podľa návrhu novely
vláda, ktorá bude do 60 dní po prerokovaní programového vyhlásenia vlády
a vyslovení dôvery vláde zverejňovať
zámer znižovať hodnotu ukazovateľa
dlhodobej udržateľnosti. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť následne do 90
dní po prerokovaní programového vyhlásenia vlády a vyslovení dôvery vláde
na základe zámeru vlády znižovať hodnotu ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti určí a zverejní limit verejných
výdavkov na 4 nasledujúce rozpočtové
roky. Navrhovaná úprava počíta len s vyvodením politickej zodpovednosti za nedodržanie výdavkových limitov, s priamymi sankciami návrh novely nepočíta.
Po prípadnom schválení návrhu by sa
mal prvýkrát určovať limit verejných
výdavkov na roky 2014 až 2017 v termíne do 30. júna 2013.

Rozpočtové pravidlá
verejnej správy

V nadväznosti na ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti bola na základe vládneho návrhu prijatá novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy. Zákon bol
v rámci prejednania v Národnej rade
Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“)

Verejné obstarávanie je ďalšou dôležitou súčasťou verejných financií. Počas
volebného obdobia predchádzajúcej
vlády prešiel zákon č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní veľkou novelizáciou, o ktorej sme Vás informovali
v bulletine Čarnogurský ULC PRO BONO

Vláda Slovenskej republiky si v Programovom vyhlásení na obdobie rokov 2010
až 2014 (ďalej len „Programové vyhlásenie vlády“) určila zníženie deficitu
verejných financií pod úroveň 3 % hrubého domáceho produktu (ďalej len
„HDP“) v roku 2013 tak, aby Slovenská
republika dodržala svoje záväzky voči
Európskej únii vyplývajúce z Paktu stability a rastu. Väčšinu opatrení na zníženie deficitu plánovala vláda prijať
od roku 2011.
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Verejné
obstarávanie

Špeciál 06/2011. Novelou boli zavedené povinné elektronické aukcie, znížené limity pre určenie rozsahu zákazky,
zmeny limitov pri podlimitných a podprahových zákazkách ako aj sprísnené
pravidlá pri zadávaní podprahových zákaziek. Návrh novely síce vychádzal
z poslaneckej iniciatívy, napriek tomu
však bol v niektorých bodoch zhodný
s návrhom uvedeným v Legislatívnom
pláne vlády na rok 2011.
Zavedenie elektronických aukcií spoločne s už jestvujúcim dynamickým nákupným systémom predstavujú spôsob
zabezpečenia transparentnosti verejného obstarávania. Budúcnosť verejného
obstarávania spočíva práve v elektronizácií celého procesu. Hlavnými výhodami dynamického nákupného systému
sú rýchlosť, jednoduchosť a transparentnosť. V spojení s elektronickou
aukciou vytvára predpoklady pre najhospodárnejšie uspokojenie potrieb
verejného obstarávateľa v trhových
podmienkach. Elektronické aukcie sa
od apríla 2011 povinne používajú pri
nadlimitných zákazkách, od začiatku
roka 2012 i na podlimitné zákazky.
Vláda sa v legislatívnych úlohách na
rok 2011 zaviazala predložiť Legislatívny zámer zákona o verejnom obstarávaní. Dňa 21. septembra 2011 bolo
ukončené medzirezortné pripomienkovanie vecného návrhu zákona o verej-

nom obstarávaní, ktorý bol vypracovaný
Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Podľa uvedeného nelegislatívneho dokumentu je cieľom navrhovanej
právnej úpravy zvýšenie efektívnosti
tohto inštitútu tak, aby došlo k poklesu
vysúťažených cien pre verejného obstarávateľa a k obmedzeniu korupčného
potenciálu. Navrhovaná právna úprava
je založená na princípoch (1) zníženia
rozsahu výnimiek zo zákona iba na tie
situácie, keď sa dá ich uplatnenie ekonomicky racionálne zdôvodniť, (2) zvýšenia transparentnosti obstarávacích
procesov prostredníctvom maximálneho zverejňovania, (3) povinnej ex-ante
analýzy podoby obstarávacej dokumentácie s ohľadom na dosiahnutie dostatočnej miery konkurencie medzi uchádzačmi, (4) znižovania administratívnej
záťaže uchádzačov a obmedzenia možnosti ich vyraďovania zo súťaží z formálnych dôvodov, (5) povinného zdôvodňovania ekonomickej racionality
požiadaviek špecifikovaných v zadávacej dokumentácii a (6) zvýšenia efektívnosti kontrolných mechanizmov.
Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala presadiť pravidlá, ktoré obmedzia schvaľovanie legislatívnych
a iných návrhov s nekrytým účinkom na
verejné financie, čo sa jej nepodarilo
presadiť. Rovnako sa jej nepodarilo zrušiť Fond národného majetku Slovenskej
republiky.

BOJ S KORUPCIOU
V ROKOCH 2010 – 2011
Korupcia spravidla predstavuje transakciu medzi dvoma stranami, pri ktorej
jedna zo strán požaduje odmenu za
poskytnutie neoprávnenej výhody druhej strane, ktorá uvedenú odmenu ponúka, čím je daná špecifickosť predmetného vzťahu vo forme obojstranného
prospechu. Infiltrácia medzi strany
korupčného vzťahu je veľmi náročná
a spravidla sa podarí len v prípadoch,
ak jednej zo strán prestane daný vzťah
vyhovovať a oznámi trestnú činnosť.
Ako uvádzame v článku o zmenách
v oblasti verejných financií, pohyby
s verejnými financiami sa realizujú
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prostredníctvom verejného obstarávania, a práve to je jednou z oblastí,
v ktorej štát „bojuje“ s narastajúcou
korupciou. Dodržiavanie princípu transparentnosti smeruje k určeniu rovnakých podmienok pre všetkých účastníkov procesu verejného obstarávania.
Súčasne sa predpokladá, že pri porušení uvedeného princípu účastníci procesu verejného obstarávania prejavia
svoju oprávnenú nespokojnosť a budú
dávať impulzy pre opatrenia na nápravu, prípadne podnety na rozhodovanie
súdov. Preto je potrebné si uvedomiť,
že pri dodržiavaní princípu transpa-

rentnosti sa vytvárajú predpoklady pre
zamedzenie korupcie a úplatkárstva.
Z uvedeného dôvodu je zrejmé, že transparenstnosť a zamedzovanie korupcie
idú ruka v ruke. Potreba riešenia tejto
otázky sa neotvára len vo verejnom
obstarávaní, ale i v iných oblastiach,
napr. v justícii, v ktorej boli podniknuté určité legislatívne zmeny práve s cieľom zvýšenia transparentnosti.
Zverejňovanie
súdnych rozhodnutí

Zverejňovanie zmlúv

V boji proti korupcii boli prijaté viaceré legislatívne opatrenia. Na prvom mieste je potrebné spomenúť novelu zákona
č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisoch,
konkrétne zákon č. 33/2011 Z. z. Uvedená novela sa dotkla ustanovení zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a zákona
č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní
pred ním a o postavení jeho sudcov,
v ktorých zaviedla pre súdy povinnosť
zverejňovať v stanovených lehotách svoje rozhodnutia na internete. Za ďalší
z krokov snahy o odstraňovanie korupcie sa považuje predmetným zákonom
zavedené zverejnenie výberových konaní na pozície sudcov, ako aj prijatie
povinnosti sudcov podávať podrobnejšie majetkové priznania.
Prijatím zákona č. 546/2010 Z. z. bolo
do Občianskeho zákonníka vložené
ust. § 47a upravujúce povinnosť zverejňovať zmluvy, ktoré boli uzatvorené
po 1. januári 2011. Účinnosť takýchto
zmlúv nastane dňom ich zverejnenia,
prípadne sa strany môžu dohodnúť, že
účinnosť zmluvy nastane neskôr až po
jej zverejnení. Povinne zverejňovanou
zmluvou je písomná zmluva, ktorú uzatvorila povinná osoba (kto je povinnou
osobou upravuje ust. § 2 zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a jedná sa napr.
o štátne orgány, obce, vyššie územné
celky, ako aj tie právnické a fyzické
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osoby, ktorým zákon zveruje právomoc
rozhodovať o právach a povinnostiach
fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy a pod.) a ktorá
obsahuje informáciu, ktorá sa získala
za verejné prostriedky, alebo sa týka
(1) používania verejných prostriedkov,
(2) nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických
osôb zriadených zákonom, na základe
zákona alebo (3) nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.
Je povinnosťou ministerstiev, ostatných
ústredných orgánov štátnej správy, verejnoprávnych inštitúcií a podriadených
týmto inštitúciam zmluvy uzatvorené
po 1. januári 2011 zverejňovať v Centrálnom depozitári zmlúv.
Za boj proti korupcii sa považuje aj
prijatie ďalšej novely zákona o sudcoch
a prísediacich, ktorá zaviedla pravidelné
5 – ročné monitorovanie a hodnotenie
činnosti sudcov, ako aj zverejňovanie
výkazov o činnosti sudcu na internete.
Snahu o eliminovanie korupcie si vláda v programovom vyhlásení na roky
2010 – 2014 stanovila ako jednu z priorít na viacerých miestach. Za krátke
obdobie svojej pôsobnosti stihla prijať
práve horeuvedené predpisy. Ako jednu
z povinností si stanovila prijať opatrenia na zabránenie možnosti subjektívneho rozhodovania štátneho zamestnanca vo všetkých oblastiach podnikania.
Vláda mala ďalej v záujme dopracovať
systém kontroly zameraný na kontrolu
použitia verejných prostriedkov vrátane prostried kov z Európskej únie,
uplatňovať rovnaký prístup pri priznávaní štátnej pomoci a taktiež zriadiť
register prijímania štátnej pomoci
a register prijímateľov iných investičných stimulov.

ZMENY V OBLASTI PRÁCE,

SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
Podľa Programového vyhlásenia vlády SR
na roky 2010 - 2014, ktorá predčasne
„padla“ na jeseň v roku 2011, sa mala
počas výkonu svojej funkcie v oblasti
sociálnej a pracovnej sústrediť predovšetkým na podporu rastu životnej úrovne a zvyšovaniu zamestnanosti. Predpokladala sa výrazná reforma odvodového
systému spojená s revíziou sadzieb poistného a vypracovaní ústavného zákona
na zabezpečenie ochrany výšky odvodov
do II. piliera starobného dôchodkového
poistenia. Dôchodkový systém mal prejsť
zmenami v oblasti II. piliera, ktoré sa
mali týkať najmä úpravy vzniku a zániku účasti na starobnom dôchodkovom
sporení, umiestňovania investícií, úpravy poskytovania odplát správcovským
spoločnostiam. Zmeny mali nastať aj
v právnej úprave dôchodkových fondov.
Pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi
mal byť zavedený projekt E-pay kariet.
Starobné
dôchodkové
sporenie

Oblasť starobného dôchodkového sporenia je legislatívne upravená zákonom
č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov. Zmeny v systéme sa uskutočňovali
cez viaceré novely. Programové vyhlásenie vlády predpokladalo vypracovanie
zmien dôchodkového systému. Od 1. novembra 2011 je platná právna úprava,
ktorá z väčšej časti nadobudne účinnosť až 1. apríla 2012, a to úprava zákonom č. 334/2011 Z. z. Hlavnými zmenami účinnými od 1. apríla 2012 sú
(1) zmena názvov dôchodkových fondov
nasledovne, konzervatívny sa premenúva na dlhopisný dôchodkový fond, vyvážený na zmiešaný a rastový na akciový
dôchodkový fond. (2) Vzniká povinnosť
vytvorenia štvrtého dôchodkového fondu – indexového, ktorého úlohou bude
kopírovať finančný index vybraný dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.
(3) Ďalšou podstatnou zmenou je automatické zaradenie prvopoistencov do
II. piliera. Fyzické osoby, ktorým od
1. apríla 2012 vznikne prvé dôchodkové
poistenie, sa automaticky stanú sporiteľmi. Ak osoba, ktorá sa na základe
zákona automaticky stala sporiteľom
v II. pilieri, nemá o tento pilier záujem,
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má možnosť z neho do dvoch rokov od
automatického vstupu vystúpiť. (4) Povinná doba sporenia sa skrátila z 15
na 10 rokov, (5) zmenili sa odplaty pre
dôchodkové správcovské spoločnosti,
(6) zrušila sa povinnosť garantovať
nominálne nezhodnotenie majetku
v zmiešanom a akciovom fonde, pričom v dlhopisovom dôchodkovom fonde garancie ostanú zachované. Novela
priniesla i ďalšie zmeny, napr. zaviedla
referenčnú hodnotu slúžiacu na porovnávanie výnosov dôchodkového fondu
s benchmarkom, tzv. trhovým indexom
Za účelom podpory rodín mal byť zo
zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku vypustený zákaz vykonávania zárobkovej činnosti, ako jednej z podmienok nároku na poberanie
rodičovského príspevku. Vypustenie
predmetného zákazu priniesol zákon
č. 513/2010 Z. z. Od jeho účinnosti
dňa 1. januára 2011 má oprávnená osoba nárok na rodičovský príspevok, ak
(1) zabezpečuje riadnu starostlivosť
o dieťa a súčasne (2) má trvalý alebo
prechodný pobyt na území Slovenskej
republiky. S účinnosťou od 1. apríla
2011 bola prijatá novela zákona
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“) upravujúca
oblasť materskej a rodičovskej dovolenky. Podľa programového vyhlásenia
vlády mala byť materská dovolenka
predĺžená. Uvedená novela premietla
do nášho právneho poriadku príslušnú
smernicu EÚ. Pred prijatím predmetnej
novely mal zamestnávateľ povinnosť
zaradiť zamestnankyňu, resp. zamestnanca, ktorá sa vrátila po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky do
zamestnania buď na pôvodnú prácu
a pracovisko alebo v prípade, ak sa pôvodná práca nevykonáva alebo bolo
pracovisko zrušené, na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Transpozíciou smernice sa zmeny premietli aj
do ust. § 157 Zákonníka práce. V zmysle
novely ak sa zamestnankyňa vráti do
práce po skončení materskej dovolenky
alebo ak sa zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky,

Rodičovský príspevok
a dovolenka

zamestnávateľ je povinný zaradiť ich
na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko
nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnávateľ
je povinný zaradiť zamestnankyňu a zamestnanca za podmienok, ktoré pre nich
nebudú menej priaznivé ako podmienky, ktoré mali v čase, keď nastúpili na
materskú dovolenku alebo rodičovskú
dovolenku, pričom zamestnankyňa a zamestnanec majú právo na prospech
z každého zlepšenia pracovných podmienok, na ktoré by mali právo, ak by
nenastúpili na materskú dovolenku
alebo rodičovskú dovolenku. Zamestnankyňa a zamestnanec, ktorí sa vrátili do práce po skončení rodičovskej dovolenky, majú právo na zachovanie
všetkých práv, ktoré mali alebo ktoré
im vznikali v čase nástupu na túto rodičovskú dovolenku v pôvodnom rozsahu.
Vo svojom programovom vyhlásení sa
bývalá vláda zaviazala predĺžiť materskú dovolenku so súčasným zvýšením
materského v závislosti od možností
verejných financií. Od januára 2011 sa
materská dovolenka po prvý raz predĺžila z 28 týždňov na 34 týždňov a zároveň sa po prvýkrát materské zvýšilo –
z 55 % hrubej mzdy na 60 %. V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa preto patrí žene materská
dovolenka v trvaní 34 týždňov. Osamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila
zároveň dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov.
V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia
dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené
dieťa.
Zákonník práce

Zákonník práce prešiel v roku 2007
rozsiahlou novelizáciou. Zmenami bola
posilnená ochrana zamestnancov a odborárov. Jednalo sa napr. o obmedzenie
opakovaného uzatvárania pracovných
pomerov na určitú dobu alebo zavedenie zákazu okamžite skončiť pracovný
pomer uzatvorený na dobu určitú bez
uvedenia dôvodu. Opätovne bola tiež
zavedená dohoda o pracovnej činnosti.
V súvislosti s predpokladanými zmenami, ako ich uvádzalo Programové vy7

hlásenie možno skonštatovať, že v rámci veľkej novely Zákonníka práce skutočne došlo k výrazným zmenám. Novela
účinná od 1. septembra 2011 napríklad
zrušila súbeh výpovednej lehoty a odstupného, upravila dĺžku výpovednej
doby, skúšobnej doby pre manažérov,
zaviedla nové inštitúty sledujúce spružnenie pracovného času.
Skúšobnú dobu je v súčasnosti možné
dohodnúť pre rôzne skupiny zamestnancov aj v trvaní odlišnom od pôvodnej 3-mesačnej lehoty. Podľa doplneného ustanovenia § 45 ods. 1 Zákonníka
práce je možné v pracovnej zmluve dohodnúť skúšobnú dobu v dĺžke 3 mesiacov, u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho
orgánu, člena štatutárneho orgánu
a vedúceho zamestnanca, ktorý je
v priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho zamestnanca, dĺžku skúšobnej doby
najviac 6 mesiacov. V kolektívnej zmluve je podľa ust. § 45 ods. 5 a 6 možné
upraviť skúšobnú dobu u zamestnancov
v maximálnej dĺžke 6 mesiacov a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej
riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho
zamestnanca v dĺžke najviac 9 mesiacov.
Maximálna dĺžka pracovného pomeru
na dobu určitú sa podľa novelizovaného ustanovenia § 48 predĺžila z 2 rokov
na 3 roky, čím sa dĺžka pracovného pomeru vrátila do právneho stavu pred
marcom roku 2010. Pracovný pomer je
možné predĺžiť alebo opätovne dohodnúť (tzv. reťazenie pracovných pomerov) maximálne trikrát počas 3 rokov.
Novým inštitútom upraveným novelou
je delené pracovné miesto. Uvedený
inštitút vymedzuje doplnené ustanovenie § 49a ako pracovné miesto, v ktorom si zamestnanci sami medzi sebou
rozvrhnú pracovný čas a pracovnú náplň, pričom sa navzájom musia zastúpiť. Vzájomné zastúpenie je povinné,
ak tomu nebudú brániť vážne dôvody
na strane zastupujúceho zamestnanca.
Uvedený inštitút umožňuje napr. rodičovi zostať doma s malým dieťaťom,
pričom nebude musieť čerpať dovolen-

ku, a jeho kolega na tom istom pracovnom mieste ho bude môcť zastúpiť.
Odmenu bude zamestnanec poberať
podľa odpracovaného času.

O zmenách v Zákonníku práce sme Vás
bližšie informovali v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál – Veľká novela Zákonníka práce.

DANE, POPLATKY A ODVODY
Podľa Programového vyhlásenia vlády na
obdobie rokov 2010 – 2014 bolo prioritou
vlády udržanie efektívneho, jednoduchého a neutrálneho daňového systému. Na základe Programového vyhlásenia vlády bol vypracovaný Legislatívny
plán vlády na roky 2010 a 2011. Uvedené dokumenty tvorili základnú kostru
na vypracovávanie vládnych návrhov
právnych predpisov.
Návrh zákona
o úprave príjmu zo
závislej činnosti

Vládny program bývalej vlády v oblasti
daní a odvodov upravovovalo Programové vyhlásenie vlády v časti 2. Prosperujúci štát 2.1 Hospodárska politika. Prioritou vlády v uvedenej oblasti
bolo zachovať rovnú daň a zreformovať daňovo-odvodový systém. Rovnú
daň sa podarilo zachovať, ale reformu
daňového a odvodového systému sa
vzhľadom na predčasný pád vlády nepodarilo zrealizovať. Vláda po ročnej
príprave predložila do NR SR návrh zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti, ktorý však bol predkladateľom
vzhľadom na predčasné ukončenie volebného obdobia stiahnutý z rokovania
NR SR. Predmetný návrh mal v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády
a na Koncepciu reformy daňovo-odvodového systému výrazným spôsobom
zmeniť parametre daňového systému,
systému verejného zdravotného poistenia a systému sociálneho poistenia.
Jeho prijatím sa mala zaviesť tzv. „superhrubá mzda“, ktorá sa mala stať
základom pre výpočet daní a odvodov.
Malo ísť o hrubú mzdu zamestnanca
zvýšenú o odvody zamestnávateľa s výnimkou poistného na úrazové poistenie. Zákon mal zaviesť jeden zdravotný
a jeden sociálny odvod a zjednotený
vymeriavací základ pre platenie odvodov a daní. Poistné na verejné zdravotné poistenie by podľa návrhu zákona
malo sadzbu 9 % a sadzbu 4,5 % pre
osoby so zdravotným postihnutím. Sadzba poisteného na sociálne poistenie
mala byť vo výške 19 % a pre fyzické
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osoby pracujúce na základe dohôd
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vo výške 10 %. Návrh zákona obsahoval tiež presunutie povinnosti platiť poistné na verejné zdravotné
poistenie a poistné na sociálne poistenie
zo zamestnávateľa na zamestnanca.
Napriek nepresadeniu uvedeného návrhu sa vláde podarilo prijatím zákona
č. 331/2011 Z. z. o finančnej správe
a novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) presadiť krok
k zjednoteniu daní, cla a odvodov, s ktorými sme Vás oboznámili v bulletine
Čarnogurský ULC PRO BONO 06/2011
a 10/2011. Zákon č. 331/2011 Z.z. o finančnej správe s účinnosťou odo dňa
1. januára 2012 zaviedol novú sústavu
štátnych orgánov v oblasti daní, poplatkov a colníctva zriadením Finančného riaditeľstva SR, finančných úradov a Kriminálneho úradu finančnej
správy. Novela zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok) vymedzila, kto môže byť zástupcom daňového subjektu na základe substitučného
plnomocenstva, upravila elektronické
doručovanie a precizovala vykonávanie daňovej kontroly. Novela sa dotkla aj iných zákonov napr. zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, v ktorom zaviedla samozdanenie. Zmeny zavedené zákonom o finanč nej správe a novelou zákona
o správe daní by podľa vlády mali prispieť k zefektívneniu daňovej a colnej
správy. Za účelom zjednotenia daní
a odvodov na jednotné miesta boli prijaté aj novely zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení a zákona
č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

Nová sústava
štátnych orgánov

Ďalšou zmenou, ktorú vláda presadila,
je zrušenie niektorých výnimiek zo zdanenia. Jedná sa napr. o zrušenie oslobodenia príjmov z predaja nehnuteľností, v ktorej mal predávajúci trvalý
pobyt najmenej 2 roky alebo možnosť

Zrušenie výnimiek
zo zdanenia

uplatnenia výdavkov živnostníkom vo
výške 60 %. Vláda tiež presadila zrušenie nezdaniteľnej časti základu dane
na účelové sporenie, životné poistenie
a doplnkové dôchodkové sporenie. S ďalšími oslobodeniami zavedenými novelou
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sme Vás oboznámili v bulletine
Čarnogurský ULC PRO BONO 12/2010.
Sľubovaný odvodový bonus sa vláde nepodaril zaviesť.
Zvýšenie DPH

Daň z pridanej hodnoty sa s účinnosťou
odo dňa 1. januára 2011 zvýšila z pôvodných 19 % na 20 %. Novelou zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty sa tiež zrušila znížená sadzba
DPH vo výške 6 % na tzv. predaj z dvora. Uvedené zmeny boli prijaté v rámci
vládnych opatrení na zníženie deficitu
verejných financií. Novelou zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady sa
strop možného navýšenia dane z pozemkov znížil z 20-násobku najnižšej
sadzby dane na 5-násobok.

Spotrebné dane

Spotrebné dane sú ďalšou oblasťou,
v ktorej prebehli zmeny sadzieb. Novelou zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov sa
sadzba dane z tabakových výrobkov
zvýšila v dvoch etapách, a to s účinnosťou od 1. februára 2011 do 28. februára 2013 a v druhej etape sa zvýši
s účinnosťou od 1. marca 2013. Zvýšenie dane zasiahlo aj vykurovaciu naftu a mazacie a ostatné oleje. Zákon
č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani
z vína, zákon č. 105/2004 Z. z. o spotreb nej dani z liehu a zákon
č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani
z piva nahradil zákon č. 530/2011 Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Uvedený zákon upravil jednotnú
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sadzbu spotrebnej dane na alkoholický
nápoj 1080 Eur, pričom sadzba dane na
jednotlivé druhy alkoholických nápojov t. j. víno, lieh a pivo, zohľadňuje
obsah alkoholu v konečnom výrobku.
Zrušenie koncesionárskych poplatkov
a kolkových známok je ďalším bodom
Programového vyhlásenia vlády, ktorý
vláda presadila. Koncesionárske poplatky a štátne príspevky poskytované
na základe zmluvy so Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom sú
s účinnosťou odo dňa 1. januára 2013
zrušené zákonom č. 397/2011 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii
Slovenska. Uvedené príjmy Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie budú
nahradené priamymi dotáciami zo
štátneho rozpočtu. Kolkové známky sa
v zmysle zákona č. 381/2011 Z. z.
o zrušení kolkových známok vyrábali
len do 31.decembra 2011. Kolkové
známky je možné predávať do 31. decembra 2012 a používať ich možno do
31. septembra 2013. Od uvedeného
dňa nebude možné uhrádzať poplatky
kolkovými známkami. Príslušné orgány
budú povinné prijímať platby do výšky
300 Eur v hotovosti, ak bude poplatok
v jednotlivom prípade prevyšovať
100 Eur, bude príslušný orgán povinný
prijať platbu aj platobnou kartou.

Zrušenie
koncesionárskych
poplatkov a kolkov

Podmienky na získanie hypotekárneho
úveru žiadateľmi do 35 rokov sa zvýhodnili určením spoločnej hranice minimálneho príjmu, umožnil sa tiež odklad splátok hypotekárneho úveru alebo zníženie
mesačnej splátky až na polovicu jej výšky počas 2 rokov po narodení dieťaťa.
Uvedené zmeny boli zavedené novelou
zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách,
s ktorou sme Vás oboznámili v bulletine
ULC Čarnogurský PRO BONO 2/2011.

Zvýhodnenie
hypotekárnych
úverov pre mladých

ZMENY V ÚPRAVE

CESTNEJ PREMÁVKY
Vláda SR si v Programovom vyhlásení
vlády na obdobie rokov 2010 až 2014
stanovila zníženie počtu obetí na cestách a posilnenie bezpečnosti na cestách. Programové vyhlásenie vlády
upravuje ciele vlády v oblasti cestnej
premávky v bode 2.3 Doprava, regionálny rozvoj a cestovný ruch a v bode
4.2 Vnútorný poriadok a bezpečnosť.
Z vládnej iniciatívy vyšli v rokoch 2010
a 2011 viaceré návrhy noviel zákona
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.
Zákon č. 119/2011 Z. z., ktorý novelizoval zákon o cestnej premávke, zaviedol obmedzenú platnosť pre vodičské preukazy, ktoré sa budú vydávať
odo dňa 19. januára 2013. Výmenu vodičských preukazov určitých skupín novela podmienila predložením dokladu
o zdravotnej spôsobilosti a psychickej
spôsobilosti, následne však už držitelia
vodičských preukazov nie sú povinní
mať pri sebe uvedené doklady. Predmetná novela súčasne zmenila lehotu
na vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti a zaviedla nové druhy správnych
poplatkov. S predmetnými zmenami sme
Vás oboznámili v bulletine Čarnogurský
ULC PRO BONO 04/2011.
Sprísnenie postihov

Na základe Programového vyhlásenia
vlády bol NR SR predložený vládny návrh novely zákona o cestnej premávke,
ktorý vyšiel v Zbierke zákonov pod číslom 313/2011 Z. z., o ktorom sme Vás
informovali v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO 07/2011. Predmetnou
novelou boli vykonané zmeny ako napr.
možnosť získania vodičského oprávnenia skupiny B už v 17 rokoch, úprava
bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami
alebo zavedenie inštitútu tzv. fiktívneho zadržania vodičského preukazu.
Novela tiež zakotvila 2 nové skutkové
podstaty trestného činu ohrozenia
pod vplyvom návykovej látky podľa
§ 289 Trestného zákona, pri ktorých zároveň zaviedla zásadu „trikrát a dosť“.
Na naplnenie skutkovej podstaty trestného činu podľa uvedeného ustano venia sa judikatúrou ustálila hranica
0,4762 mg/l alkoholu v krvi (1 promile).
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Sprísnilo sa tiež ukladanie trestu zákazu činnosti, ak je vodič odsúdený za
trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a v minulosti už bol za
uvedený trestný čin odsúdený. Porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom sa rozšírilo o konanie,
ktorým vodič ohrozí chodca na priechode pre chodcov alebo pri odbočovaní, vchádzaní na cestu, otáčaní a cúvaní, ohrozí cyklistu prechádzajúceho cez
priechod pre cyklistov, alebo ak vodič
neoprávnene vybaví vozidlo zariadením so zvláštnym výstražným svetlom
alebo zvukovým znamením.
Zavedenie objektívnej zodpovednosti
je predmetom novelizácie zákona o cestnej premávke zákonom č. 68/2012 Z. z.,
ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. júla
2012. S návrhom novely sme Vás oboznámili v bulletine Čarnogurský ULC PRO
BONO 12/2011. Držiteľ vozidla je v zmysle uvedenej novely povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní vozidla boli
dodržiavané určené pravidlá cestnej
premávky uvedené v zákone o cestnej
premávke. Jedná sa napr. o zákaz predchádzania, dodržiavanie určenej rýchlosti jazdy a pod. Držiteľ vozidla sa
stáva zodpovedným za porušenie uvedených povinností, ak sa nepreukáže,
že vozidlo viedla iná konkrétna osoba.
Objektívna zodpovednosť držiteľa vozidla je zavedená aj v Maďarsku, Slovinsku, Belgicku, Rakúsku, Francúzsku
a Holandsku. Uvedeným zákonom vláda presadila aj striktné určenie výšky
pokút za správny delikt držiteľa vozidla. Orgán Policajného zboru bude povinný uložiť pokutu len v určenej výške,
bez možnosti uložiť pokutu v určitom
rozmedzí, čím sa odstráni priestor na
korupciu. Navyše orgán Policajného
zboru nebude môcť pokutu odpustiť,
využiť tzv. vybavenie pohovorom. Uvedená novela predstavuje dôležitý posun Slovenskej republiky k zvýšeniu
bezpečnosti na cestách. Vláda Slovenskej republiky zavedenie objektívnej
zodpovednosti držiteľa vozidla výslovne uviedla ako jednu z úloh vlády v Programovom vyhlásení.

Objektívna
zodpovednosť

Bratislava - Slovensko Brescia - Taliansko
Tvarožkova 5, P.O. Box 21
814 99 Bratislava, Slovensko
Tel.: +421-2-5720 1717
Fax: +421-2-5720 1777
Skype: ulcbratislava
E-mail: office@ulclegal.com

Via Val Giudicarie 4
251 23 Brescia, Taliansko
Tel.: +39-030–221 932 33
Fax: +39-030–221 932 02
Skype: ulcbrescia
E-mail: brescia@ulclegal.com

Kyjev - Ukrajina

www.ulclegal.com

172 Gorkogo St., Suite 1316
031 50 Kyjev, Ukrajina
Tel.: +380-44-521 21 10
Fax: +380-44-529 17 32
Skype: ulckyiv
E-mail: kyiv@ulclegal.com

Informácie uvedené v bulletine Čarnogurský ULC PRO BONO nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno z neho
odvodzovať žiadne práva a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy
a aplikácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností prípadu.
Z uvedených dôvodov pri konkrétnych právnych riešeniach preto vždy odporúčame konzultácie. I keď je bulletin
Čarnogurský ULC PRO BONO zostavovaný s maximálnou starostlivosťou, advokátska kancelária Čarnogurský ULC
nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody vzniknuté z aktivít konaných
na základe informácií uvedených v tomto dokumente.
Obsah bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO nie je možné využívať pre účely zisku, ponúkať svojim klientom ako
svoj vlastný alebo publikovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Čarnogurský ULC s.r.o. V prípade záujmu o ďalšie informácie alebo o poskytnutie individuálneho poradenstva či konzultácií nás neváhajte
kontaktovať.
V prípade, že naďalej nechcete byť adresátom tejto služby, kontaktujte nás na e-mailovej adrese
probono@ulclegal.com. Ďakujeme.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, JUDr. Paulínu Ondrášikovú: ondrasikova@ulclegal.com alebo
Mgr. Tomáša Škrinára: skrinar@ulclegal.com.
© Čarnogurský ULC, 2012
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