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1.

PRESKÚMANIE ROZHODNUTIA MIMO ODVOLACIEHO KONANIA
V praxi môže nastať situácia, že rozhodnutie správneho orgánu, ktoré nadobudlo právoplatnosť, nespĺňa požiadavku zákonnosti.
Na zmenu alebo zrušenie predmetných rozhodnutí slúži inštitút preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania.

2.

MANDÁTNA ZMLUVA
Mandátna zmluva je jedným z typov zmlúv upravených Obchodným zákonníkom. Slúži na obstaranie obchodných záležitostí a jej
použitie v praxi je časté. V našom článku Vás oboznámime s náležitosťami mandátnej zmluvy a s právami a povinnosťami mandanta a mandatára ako zmluvných strán.

3.

ŠTÁTNA PODPORA V EURÓPSKOM KONTEXTE
Koncept štátnej pomoci vo forme rôznych dotácií, podpôr a iných zvýhodnení právne poriadky jednotlivých členských štátov
Európskej únie uznávajú a je v praxi často aplikovaný. Takisto úniové právo upravuje na najvyššom stupni problematiku štátnej
podpory, ide o tzv. subvenčné právo. V našom článku Vám bližšie predstavíme reguláciu koncepcie štátnej pomoci na úniovej
úrovni.

4.

PREDKUPNÉ PRÁVO
V praxi neraz dochádza k sporným situáciám súvisiacich s oprávnením jednej zmluvnej strany na prednostný prevod vlastníckeho
práva, pokiaľ sa druhá zmluvná strana rozhodne ho previesť. Ide o inštitút tzv. predkupného práva. S ním úzko súvisí aj ďalší
inštitút, tzv. právo spätnej kúpy. Vysvetlenie podstaty a rozdielov oboch inštitútov sa dozviete v našom článku.

5.

SPLNOMOCNENIE V SPRÁVNOM KONANÍ
V správnom konaní sa účastníci konania a iné osoby môžu nechať zastúpiť. Zastupovanie je procesný inštitút umožňujúci osobám,
aby za nich konala iná osoba – splnomocnenec. V našom článku si Vás dovoľujeme oboznámiť so základnými podmienkami splnomocnenia pred štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy.

6.

PRIPRAVUJE SA V NR SR – ZÁKON O VEREJNÝCH ZBIERKACH
Súčasná právna úprava verejných zbierok je založená na zákone z roku 1973, ktorý je vo viacerých smeroch zastaraný a nedostatočne reaguje na aktuálne trendy a moderné podmienky. Zvýšenie transparentnosti verejných zbierok, nová úprava vykonávania
verejných zbierok, nový mechanizmus sankcií, ale aj ďalšie zmeny budú predmetom nového zákona. Vybrané zmeny Vám predstavíme v našom článku.

PRESKÚMANIE ROZHODNUTIA

MIMO ODVOLACIEHO KONANIA
Výsledkom rozhodovania v správnom
konaní je vydanie rozhodnutia. Môže ísť
o rôzne druhy rozhodnutí, ako je napríklad stavebné povolenie, vodičské
oprávnenie, rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok, a podobne. Správne právo nie je kodifikované a úpravu
požiadaviek na jednotlivé druhy povolení upravujú osobitné zákony. Všeobecnú úpravu rozhodnutia v správnom
konaní upravuje zákon č. 71/1967 Zb.
Správny poriadok v platnom znení
(ďalej len „Správny poriadok“), najmä
ust. § 46 a § 47. V zmysle ust. § 46
Správneho poriadku rozhodnutie musí
byť v súlade so zákonmi a ostatnými
právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo
spoľahlivo zisteného stavu veci a musí
obsahovať predpísané náležitosti. Náležitosti rozhodnutia upravuje ust. § 47
Správneho poriadku. Správny poriadok
má subsidiárnu povahu, čo znamená,
že sa podporne vzťahuje na procesnú
úpravu, ktorá nie je upravená osobitným zákonom.
V správnom práve platí prezumpcia
správnosti vydaného rozhodnutia. Princíp prezumpcie správnosti znamená, že
rozhodnutie je potrebné posudzovať ako
správne, pokiaľ nie je nahradené iným
rozhodnutím. Preto správny orgán, ktorý
rozhodnutie vydal, a tiež všetky právnické a fyzické osoby musia rozhodnutie rešpektovať, hoci trpí vadami.
Opravné prostriedky

Na odstránenie vád rozhodnutia slúžia
v správnom konaní opravné prostriedky. Riadnym opravným prostriedkom je
odvolanie, dovolanie a preskúmanie neprávoplatných rozhodnutí súdom. Pri
riadnych opravných prostriedkoch sa
preskúmava neprávoplatné rozhodnutie. Na preskúmanie právoplatných rozhodnutí slúžia mimoriadne opravné prostriedky, a to návrh na obnovu konania
a žaloba, o ktorej rozhoduje súd.
Okrem riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov možno rozhodnutie
preskúmať tiež takzvanými prostriedkami dozoru. Ide o nariadenie obnovy
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konania, preskúmanie rozhodnutia mimo
odvolacieho konania a protest prokurátora. Na rozdiel od riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov orgány
dozoru, t.j. správny orgán a prokurátor,
využívajú prostriedky dozoru ex officio,
teda z úradnej povinnosti. Na uplatnenie prostriedkov dozoru nie je právny
nárok.
Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania slúži na odstránenie vád
právoplatného rozhodnutia, ktoré spočívajú v rozpore rozhodnutia so zásadou
zákonnosti upravenou ust. § 3 ods. 1
Správneho poriadku. Na odstránenie vád
spočívajúcich v porušení zásady materiálnej pravdy upravenej ust. § 3 ods. 4
Správneho poriadku slúži nariadenie obnovy konania. Na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania nemá
účastník konania právny nárok.
Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania upravujú ust. § 65 až 69
Správneho poriadku. Podľa ust. § 65 ods. 1
rozhodnutie, ktoré je právoplatné, môže
z vlastného alebo iného podnetu preskúmať správny orgán najbližšie vyššieho
stupňa nadriadený správnemu orgánu,
ktorý toto rozhodnutie vydal. Ak ide
o rozhodnutie ústredného orgánu štátnej správy, jeho vedúci na základe návrhu ním ustavenej osobitnej komisie.
Predmetom preskúmania rozhodnutia
môže byť len meritórne rozhodnutie,
ktoré je právoplatné. Z preskúmania
mimo odvolacieho konania sú vylúčené
rozhodnutia procesnej povahy, napríklad
rozhodnutie o prerušení konania a tiež
neprávoplatné rozhodnutia. Rozhodnutie o zastavení konania je síce rozhodnutie procesnej povahy, avšak správne
konanie sa ním ukončuje konečným spôsobom, preto aj rozhodnutie o zastavení
konania podlieha preskúmavaniu mimo
odvolacieho konania. Podmienkou preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho
konania je právoplatnosť rozhodnutia. Rozhodnutie, ktoré je vykonateľné,
avšak ešte nenadobudlo právoplatnosť,
nemožno preskúmať mimo odvolacieho
konania.

Definícia inštitútu
preskúmani
a rozhodnutia mimo
odvolacieho konania

Príslušnosť
správneho orgánu

Na preskúmanie rozhodnutia je príslušný odvolací správny orgán, ak osobitný
zákon neustanovuje inak alebo ak ide
o rozhodnutie ústredného orgánu štátnej správy, jeho vedúci na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie.
Podnetu účastníka konania na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho
konania môže v plnom rozsahu vyhovieť
aj správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal, ak sa rozhodnutie netýka iného
účast níka konania, alebo ak s tým súhlasia ostatní účastníci konania.

Postup pred
začatím konania

Rozhodnutie možno preskúmať z vlastného podnetu správneho orgánu alebo
na základe podnetu iného subjektu.
Správny orgán preskúmava rozhodnutie
napríklad na základe previerky vykonanej nadriadeným správnym orgánom
alebo na základe informácií zistených
inou činnosťou. Podnet na preskúmanie rozhodnutia môže smerovať aj od
akéhokoľvek iného subjektu. Ustanovenie § 65 ods. 1 Správneho poriadku
nezužuje právo podať podnet len na
účastníka konania, teda podnet môže
dať aj subjekt, ktorý nie je ani účastníkom konania ani zúčastnenou osobou.
Za podnet na preskúmanie rozhodnutia
mimo odvolacieho konania sa považuje
aj oneskorene podané odvolanie. Odvolanie je podané oneskorene, ak nebolo
podané v zákonom určenej lehote na
podanie odvolania. V zmysle ust. § 60
Správneho poriadku je správny orgán
povinný oneskorené odvolanie preskúmať z hľadiska, či neodôvodňuje obnovu konania alebo zmenu alebo zrušenie
rozhodnutia mimo odvolacieho konania.
Povinný je však posúdiť len oneskorené
odvolanie, nie je povinný posúdiť neprí pustné odvolanie. Odvolanie bude
neprípustné napríklad z dôvodu vzdania
sa odvolania alebo z dôvodu podania
odvolania inou osobou ako pripúšťa príslušný osobitný zákon.
Podnet osoby na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania nemožno kvalifikovať ako návrh na začatie
konania podľa ust. § 18 ods. 1 a ods. 2
Správneho poriadku. V súvislosti so začatím konania je potrebné uviesť, že
nie na základe všetkých podnetov sa začína konanie o preskúmaní rozhodnutia
mimo odvolacieho konania. Po doručení
podnetu je príslušný správny orgán po2

vinný posúdiť, či existujú dôvody na
preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Posúdenie podnetu nepodlieha režimu zákona o správnom
konaní. Ak správny orgán po posúdení
podnetu zistí, že neexistuje dôvod na
preskúmanie rozhodnutia, oznámi túto
skutočnosť neformálnym listom osobe,
ktorá podala podnet. V takom prípade
ešte konanie o preskúmaní rozhodnutia
mimo odvolacieho konania nezačalo,
preto po doručení oznámenia podávateľovi podnetu sa ďalej nevydáva žiadne procesné ani meritórne rozhodnutie.
Ak správny orgán zistí dôvod na preskúmanie rozhodnutia, oznámi podá vateľovi podnetu, že začína konanie
o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Uvedené oznámenie
musí obsahovať (1) oznámenie, že sa
začína konanie o preskúmaní rozhodnutia, (2) označenie právneho dôvodu,
pre ktorý sa konanie začína, (3) vec,
teda označenie preskúmavaného rozhodnutia a (4) popis skutku, ktorý je
dôvodom na začatie konania. Oznámenie o začatí konania môže byť zaslané
ako samostatný list, alebo môže byť súčasťou úkonu na začatie konania, napríklad predvolania. Konanie sa podľa
ust. § 18 ods. 2 Správneho poriadku začína dňom, keď príslušný správny orgán
urobil voči účastníkovi konania prvý
úkon, teda oznámením o začatí konania
alebo iným úkonom obsahujúcim oznámenie o začatí konania.

Začatie konania

V konaní o preskúmaní rozhodnutia príslušný správny orgán zisťuje, či rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonom,
všeobecne záväzným právnym predpisom alebo všeobecne záväzným nariadením. Ak správny orgán zistí nezákonnosť rozhodnutia, respektíve rozpor
s iným právnym prepisom, rozhodnutie
zruší alebo zmení. Rozhodnutie môže
byť zrušené napríklad z dôvodu, že sa
rozhodlo vo veci a zákon také rozhodnutie nepripúšťa. Môže ísť napríklad o rozhodnutie vo veci nepríslušným správnym
orgánom. Zmena rozhodnutia prichádza do úvahy napríklad pri nesprávnom
výklade alebo aplikácii právneho predpisu. Rozhodnutie o zrušení alebo zmene rozhodnutia možno vydať, len ak ide
o porušenie právneho predpisu, ktoré
má za následok nezákonnosť rozhod-

Vydanie rozhodnutia

nutia, nestačí napríklad neúčelnosť vydaného rozhodnutia alebo jeho vecná
nesprávnosť. Ak by nezákonnosť rozhodnutia bola spôsobená porušením
zásady materiálnej pravdy, do úvahy
by prichádzala obnova konania, upravená v ust. § 62 až 64 Správneho poriadku. Rozhodnutie je možné mimo
odvolacieho konania len zrušiť alebo
zmeniť, Správny poriadok nepripúšťa
zrušenie rozhodnutia a vrátenie veci
správnemu orgánu, ktorý ho vydal na
nové prejednanie a rozhodnutie. Proti
rozhodnutiu o preskúmaní rozhodnutia
mimo odvolacieho konania, ktorým sa
zrušuje alebo mení rozhodnutie mimo
odvolacieho konania, sa možno odvolať alebo podať rozklad.
Ak správny orgán počas konania o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho
konania zistí, že nie je dôvod na zrušenie alebo zmenu rozhodnutia, konanie
zastaví v zmysle ust. § 30 ods. 1 písm. h)
Správneho poriadku, teda z dôvodu, že
odpadol dôvod konania začatého na
podnet správneho orgánu.
Rešpektovanie práv
nadobudnutých
dobromyseľne

Pri preskúmaní rozhodnutia musí správny orgán dbať, aby práva nadobudnuté
dobromyseľne boli čo najmenej dotknuté. Neznamená to, že uvedené práva
nesmú byť dotknuté vôbec, ale zásah
do nich musí byť čo najmenší. Okrem
zásady minimálneho zásahu do dobromyseľne nadobudnutých práv, Správny
poriadok ust. § 67 upravuje aj úplný
zákaz zásahu do dobromyseľne nadobudnutých práv. Ide o prípady, ak bol
rozhodnutím daný súhlas na občianskoprávny alebo pracovnoprávny úkon

alebo sa rozhodnutím rozhodlo vo veci
osobného stavu a účastník konania nadobudol tieto práva dobromyseľne.
V takom prípade nemôže správny orgán rozhodnutie zrušiť ani zmeniť. Ak
takú skutočnosť zistí po začatí konania
o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania, musí konanie vo veci
zastaviť podľa ust. § 30 ods. 1 písm. h)
Správneho poriadku.
Správny orgán je v zmysle ust. § 65 ods. 3
Správneho poriadku pri preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania
povinný vychádzať z právneho stavu
a skutkových okolností v čase vydania
rozhodnutia. Nemôže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie na základe skutočností,
ktoré sa zmenili po vydaní preskúmavaného rozhodnutia.
Ustanovenie § 68 Správneho poriadku
upravuje 3 ročnú prekluzívnu lehotu na
preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Uvedená lehota začína plynúť od nadobudnutia právoplatnosti a do jej ukončenia musí správny
orgán oznámiť účastníkovi konania, že
začal preskúmavať rozhodnutie. Na dodržanie uvedenej lehoty nestačí len
podať podnet na preskúmanie rozhodnutia, ale musí sa tiež začať konanie
vo veci. Počas konania o preskúmavaní
rozhodnutia a počas odvolania neplynie uvedená prekluzívna lehota. Ak by
správny orgán začal konanie po uplynutí
uvedenej prekluzívnej lehoty, rozhodnutie vydané v takom konaní by bolo nezákonné z dôvodu zániku právomoci
správneho orgánu preskúmavať rozhodnutie mimo odvolacieho konania.

Lehota na uplatnenie
inštitútu preskúmania
mimo odvolacieho
konania

MANDÁTNA ZMLUVA
Právnu úpravu mandátnej zmluvy zakotvuje ust. § 566 až 576 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Obchodný zákonník“). Na uvedené
ustanovenia odkazuje aj úprava niektorých iných zmluvných typov, napríklad
ust. § 654 ods. 2 Obchodného zákonníka pri zmluve o obchodnom zastúpení
alebo ust. § 587 Obchodného zákonníka pri komisionárskej zmluve.
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Definíciu mandátnej zmluvy upravuje
ust. § 566 ods. 1 Obchodného zákonníka.
Podľa uvedeného ustanovenia sa mandátnou zmluvou mandatár zaväzuje,
že pre mandanta na jeho účet zariadi
za odplatu určitú obchodnú záležitosť
uskutočnením právnych úkonov v mene
mandanta alebo uskutočnením inej činnosti a mandant sa zaväzuje zaplatiť
mu za uvedené odplatu. Mandátna zmluva môže upravovať (1) záväzkové vzťahy
medzi podnikateľmi pri ich podnikateľ-

Definícia mandátnej
zmluvy

skej činnosti, (2) záväzkové vzťahy medzi subjektmi verejného práva, ak sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb
alebo vlastnej prevádzky a podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti a (3)
vzťah medzi obchodnou spoločnosťou
a členom orgánu obchodnej spoločnosti
alebo spoločníkom pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti, ak zo zmluvy o výkone funkcie alebo zo zákona nevyplýva
iné určenie práv a povinností.
Podstatné náležitosti
mandátnej zmluvy

Povinnosti
mandatára

Podstatnými náležitosťami mandátnej
zmluvy sú (1) určenie zmluvných strán,
(2) určenie obchodnej záležitosti, (3)
spôsob zariadenia obchodnej záležitosti a (4) dojednanie o odplate. Určenie
zmluvných strán zahŕňa určenie, kto je
mandatár a kto je mandant, s ich jednoznačnou identifikáciou. Ďalšou podstatnou náležitosťou mandátnej zmluvy
je určenie obchodnej záležitosti a spôsobu jej zariadenia. Musí ísť o obchodnú záležitosť, ak by išlo o záležitosť
iného ako obchodného charakteru, nebola by uzavretá mandátna zmluva, ale
išlo by o iný typ zmluvy. Zákon výslovne zakotvuje ako podstatnú náležitosť
mandátnej zmluvy jej odplatnosť. Na
platnosť uzavretia mandátnej zmluvy
postačuje, aby sa zmluvné strany dohodli, že za zariadenie obchodnej záležitosti patrí mandatárovi odplata. Výslovná
dohoda o odplatnosti mandátnej zmluvy nie je potrebná, ak zariadenie záležitosti je predmetom obchodnej činnosti mandatára. V takom prípade sa
predpokladá, že odplata bola dohodnutá. Ak si strany dohodnú, že mandatárovi patrí odplata, avšak nedohodnú
si výšku odplaty, na jej určenie sa bude
vzťahovať ust. § 571 ods. 1 Obchodného
zákonníka. Nakoľko Obchodný zákonník
nevyžaduje uzavretie mandátnej zmluvy v písomnej forme, už ústnou dohodou
o podstatných náležitostiach mandátnej zmluvy je zmluva uzavretá, pokiaľ
sa však strany nedohodnú, že zmluva
je platná, len ak sa uzavrie písomne.
Povinnosti mandatára pri zariadení obchodnej záležitosti upravuje ust. § 567
Obchodného zákonníka. V zmysle uvedeného ustanovenia je mandatár pri
zariadení obchodnej záležitosti povinný postupovať s odbornou starostlivosťou. Obchodný zákonník nedefinuje
pojem odborná starostlivosť. Pri posu4

dzovaní, či konkrétne konanie mandatára napĺňa obsah pojmu odborná starostlivosť, je potrebné predovšetkým
v konkrétnom prípade určiť, čo je bežná starostlivosť. Na naplnenie podmienky odbornej starostlivosti sa bude vyžadovať starostlivosť väčšia ako je
bežná starostlivosť. Pri posudzovaní pojmu odborná starostlivosť možno čiastočne analogicky použiť aj ust. § 135a
Obchodného zákonníka. Ďalšou povinnosťou mandatára je uskutočňovať dohodnutú činnosť podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré
mandatár pozná alebo musí poznať.
Pokyny mandanta môžu byť dohodnuté
v mandátnej zmluve, alebo ich môže
mandant udeľovať aj počas výkonu činnosti mandatára. Ak sa mandatár pri
zariaďovaní dohodnutých záležitostí dozvie informácie, ktoré môžu mať vplyv
na zmenu pokynov mandanta, je povinný mu ich oznámiť. Môže ísť o informácie, ktoré sa dozvedel, alebo o zmenu
okolností, ktorá nastala počas výkonu
jeho funkcie mandatára. Nakoľko Obchodný zákonník neupravuje lehotu na
oznámenie predmetných informácií
mandantovi, je mandatár povinný splniť si informačnú povinnosť bezodkladne po tom, ako sa o informáciách alebo
o zmene okolností dozvedel. Nesplnenie
si informačnej povinnosti bezodkladne
po tom ako sa mandatár o nich dozvedel, môže mať za následok vybočenie
z konania s odbornou starostlivosťou.
Ustanovenie § 567 ods. 3 Obchodného
zákonníka umožňuje mandatárovi za
určitých okolností aj odchýlenie sa od
pokynov mandanta. Ide o prípady, ak
je to naliehavo nevyhnutné v záujme
mandanta a mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas. Ani v týchto prípadoch
sa však mandatár nesmie od pokynov
odchýliť, ak to zakazuje zmluva alebo
mandant.
Zariadenie dohodnutej obchodnej záležitosti môže vykonať mandatár osobne alebo prostredníctvom inej osoby.
Ak mandatár zariadi záležitosť prostredníctvom inej osoby, v zmysle ust. § 331
Obchodného zákonníka zodpovedá za
jej zariadenie tak, akoby záležitosť zariadil sám. Mandatár je povinný zariadiť záležitosť osobne, len ak to určuje
zmluva. Ak uvedenú povinnosť manda-

tár poruší, zodpovedá za škodu spôsobenú mandantovi. V takom prípade však
musí mandant v konaní o náhrade škody preukázať, že pri osobnom konaní
mandatára by škoda nevznikla.
Povinnosti mandanta

Plnomocenstvo

Veci a informácie, ktoré sú potrebné na
zariadenie záležitosti, je mandant povinný včas odovzdať mandatárovi, ak
však z ich povahy nevyplýva, že ich má
obstarať mandatár. Ak mandant neodovzdá uvedené veci a informácie mandatárovi včas, mandatár sa nemôže pre
nezariadenie záležitosti dostať do
omeškania podľa ust. § 365 Obchodného zákonníka.
Ak je na uskutočnenie právnych úkonov v rámci zariadenia dohodnutej obchodnej záležitosti potrebné písomné
plnomocenstvo, je mandant povinný
toto plnomocenstvo vystaviť mandatárovi včas. Samotná mandátna zmluva
nepreukazuje oprávnenie zastupovať
mandatára. Ak sa však plnomocenstvo
dohodne priamo v mandátnej zmluve,
v takom prípade mandatár preukazuje
plnú moc voči tretím osobám predložením mandátnej zmluvy.
Ak mandatár pri vybavovaní dohodnutej záležitosti prevzal vec, je podľa
ust. § 569 Obchodného zákonníka povinný vec bez zbytočného odkladu
odovzdať mandantovi. Uvedené ustanovenie vylučuje odovzdanie veci až po
úplnom splnení záväzku mandantom,
napríklad po vyplatení odplaty mandatárovi. Na predchádzanie sporom je
vhodné v mandátnej zmluve dohodnúť
lehotu na odovzdanie veci.

Zodpovednosť
mandatára na škodu
na prevzatých
veciach

Zodpovednosť mandatára za škodu na
prevzatých veciach upravuje ust. § 570
Obchodného zákonníka. Podľa uvedeného ustanovenia mandatár zodpovedá
za škodu na veciach prevzatých od mandanta na zariadenie záležitosti a na
veciach prevzatých pri jej zariaďovaní
od tretích osôb, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. Za škodu na prevzatých veciach zodpovedá mandatár
od prevzatia veci až do jej odovzdania. Ide o objektívnu zodpovednosť za
vzniknutú škodu. Mandatár sa môže vyviniť zo zodpovednosti za vzniknutú
škodu len tým, že preukáže, že škodu
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nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.
Mandatár je povinný dať prevzaté veci
včas poistiť, len ak to určuje zmluva
alebo keď ho mandant o to požiada.
Poistenie dá vykonať na účet mandanta. Ak by mandatár dal veci poistiť bez
toho, aby bola takáto povinnosť upravená v mandátnej zmluve alebo bez
pokynu mandanta, náklady na poistenie znáša mandatár.
Určenie odplaty a jej splatnosť upravuje ust. § 571 Obchodného zákonníka.
Výška odplaty môže byť určená (1)
v mandátnej zmluve, alebo (2) sumou,
ktorá je určená výškou odplaty, obvyklej v čase uzavretia zmluvy za činnosť
obdobnú činnosti, ktorú mandatár uskutočnil pri zariadení záležitosti. V súvislosti s druhým bodom je potrebné
upriamiť pozornosť na skutočnosť, že
čas rozhodujúci pre určenie výšky odplaty je čas uzavretia zmluvy, nie čas
kedy došlo k splneniu záväzku z mandátnej zmluvy. V praxi je možné aplikovať uvedené ustanovenie napríklad
na určenie výšky odplaty členom štatutárnych orgánov a dozorných orgánov
obchodnej spoločnosti, ak nebola výška
odplaty upravená v mandátnej zmluve.

Určenie odplaty
a jej splatnosť

Určenie momentu vzniku nároku na odplatu je upravené ust. § 571 ods. 2 Obchodného zákonníka. Uvedené ustanovenie upravuje, že ak zo zmluvy nevyplýva
niečo iné, mandatárovi vznikne nárok
na odplatu, keď riadne vykoná činnosť,
na ktorú bol povinný, a to bez ohľadu
na to, či priniesla očakávaný výsledok
alebo nie. Z uvedeného znenia možno
vyvodiť, že moment vzniku nároku na
odplatu je určený momentom riadneho
vykonania dohodnutej činnosti, alebo
iným momentom dohodnutým v man dátnej zmluve. Vzhľadom na častú zložitosť určenia momentu riadneho vykonania dohodnutej činnosti je vhodné
moment vzniku nároku na odplatu dohodnúť priamo v mandátnej zmluve.
Mandatár má právo na preddavok, ak
možno očakávať, že v súvislosti s vybavovaním záležitosti vzniknú mandatárovi značné náklady.
Podľa ust. § 572 Obchodného zákonníka
je mandant povinný uhradiť mandatá-

Nevyhnuté a účelné
náklady

rovi náklady, ktoré mandatár nevyhnutne alebo účelne vynaložil pri plnení
svojho záväzku, ibaže z ich povahy vyplýva, že sú už zahrnuté v odplate. Uvedené ustanovenie upravuje dva druhy
nákladov, ktoré je mandant povinný
uhradiť mandatárovi, a to nevyhnutné
náklady a účelné náklady. Nevyhnutné
náklady sú všetky náklady, ktoré musí
mandatár vynaložiť na zariadenie záležitosti s odbornou starostlivosťou a podľa
pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami. Za účelné náklady možno považovať také náklady, ktorých vynaložením sa dosiahne lepší výsledok, ako pri
ich nevynaložení. Mandatár môže vynaložiť aj len nevyhnutné náklady alebo
len účelné náklady, kumulatívne vynaloženie nákladov ako podmienka pre ich
uhradenie mandatárovi sa nevyžaduje.
Mandatár podľa ust. § 573 Obchodného
zákonníka nezodpovedá za porušenie záväzku osoby, s ktorou uzavrel zmluvu
pri zariaďovaní záležitosti. Uzavretím
takejto zmluvy vzniká zmluvný vzťah
medzi mandantom a treťou osobou, pričom mandatár nie je z predmetnej
zmluvy zaviazaný. Avšak v mandátnej
zmluve je možné dohodnúť, že mandatár bude za taký záväzok ručiť, potom
bude mandatár zodpovedný za porušenie záväzku treťou osobou.
Výpoveď mandanta

v uvedenej činnosti, išlo by o exces
podľa ust. § 33 Občianskeho zákonníka.
Exces splnomocnenia je bližšie prezentovaný v článku „Splnomocnenie v správnom konaní.“ Mandatár, aj keď po
účinnosti výpovede nie je oprávnený
ďalej pokračovať v dohodnutej činnosti, je povinný mandanta upozorniť na
opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne
hroziacej mandantovi nedokončením
činnosti súvisiacej so zariaďovaním záležitosti. Za činnosť riadne uskutočnenú do účinnosti výpovede má mandatár
nárok na úhradu nákladov vynaložených podľa ust. § 572 Obchodného zákonníka a na primeranú časť odplaty.
Podobne ako mandant môže mandátnu
zmluvu vypovedať aj mandatár. Výpoveď mandátnej zmluvy mandatárom
upravuje ust. § 575 Obchodného zákonníka. Mandatár môže zmluvu vypovedať
s účinnosťou ku koncu kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola výpoveď doručená mandantovi, ak z výpovede nevyplýva neskorší čas.
Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok mandatára uskutočňovať činnosť,
na ktorú sa zaviazal. Ak by týmto prerušením činnosti vznikla mandantovi
škoda, je mandatár povinný ho upozorniť, aké opatrenia je potrebné vykonať
na jej odvrátenie. Ak mandant tieto
opatrenia nemôže urobiť ani pomocou
iných osôb a požiada mandatára, aby ich
urobil sám, je mandatár na to povinný.

Mandátnu zmluvu môže za zákonom
ustanovených podmienok vypovedať
mandant aj mandatár. Úpravu výpovede mandanta zakotvuje ust. § 574 Obchodného zákonníka. Mandant môže
podľa uvedeného ustanovenia mandátnu zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo
v celom rozsahu vypovedať. Ohľadne
účinnosti výpovede môžu nastať dve
situácie, a to (1) výpoveď obsahuje určenie doby účinnosti výpovede, alebo
(2) neobsahuje určenie doby výpovede. V prvom prípade nastáva účinnosť
výpovede dňom určeným vo výpovedi,
najskôr však momentom, keď sa mandatár o výpovedi dozvedel alebo mohol
dozvedieť. V druhom prípade nastáva
účinnosť výpovede momentom, kedy sa
mandatár o výpovedi dozvedel alebo
mohol dozvedieť.

Záväzok mandatára zaniká jeho smrťou, ak je fyzickou osobou, alebo jeho
zánikom, ak je právnickou osobou. Ak
je mandatár právnickou osobou, zaniká
jeho záväzok z mandátnej zmluvy aj
v prípade, že mandatár ako právnická
osoba zaniká s právnym nástupcom,
pričom záväzok na právneho nástupcu
neprechádza. Podobne ako pri výpovedi mandanta aj pri výpovedi podanej
mandatárom má mandatár nárok na
úhradu nákladov vynaložených podľa
ust. § 572 Obchodného zákonníka a na
primeranú časť odplaty.

Od účinnosti výpovede je mandatár povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú
sa výpoveď vzťahuje. Ak by pokračoval

Ustanovenia Obchodného zákonníka
upravujúce mandátnu zmluvu sa primerane použijú aj v prípadoch, keď je

6

Výpoveď mandatára

Zánik záväzku
mandatára

povinnosť podľa iných ustanovení Obchodného zákonníka zariadiť určitú zá-

ležitosť na účet iného, ibaže z týchto
iných ustanovení vyplýva niečo iné.

ŠTÁTNA PODPORA

V EURÓPSKOM KONTEXTE

Úniový právny
rámec

Pojem štátna
podpora

Právny rámec problematiky tvoria
články 107 až 109 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“).
Súčasťou pravidiel v rámci systému
ochrany pred narušovaním hospodárskej súťaže vo forme nepovolených
štátnych podpôr je aj Nariadenie Rady
č. 659/1999 ustanovujúce pravidlá na
uplatňovanie článku 93 Zmluvy o Európskom spoločenstve (po novom ide
o článok 107 ZFEÚ), ďalej len „Nariadenie“. Prísny charakter regulácie štátnych podpôr odráža negatívny postoj komunitárneho súťažného práva k cudzím
zásahom do súťažného prostredia. Tam,
kde však samotná súťaž nestačí k podnecovaniu žiaduceho rozvoja, pripúšťa
ZFEÚ a rozhodovacia prax orgánov a inštitúcií EÚ isté výnimky vo forme povolených štátnych podpôr. Podpory, ktoré
poskytuje samotná EÚ, nepodliehajú
režimu podľa článkov 107 až 109 ZFEÚ.
Pojem štátna podpora nie je legálne
definovaný v žiadnom článku ani v žiadnom ustanovení primárneho práva EÚ.
Pojem štátna podpora je potrebné vykladať v zmysle judikatúry Súdneho dvora
Európskej únie (ďalej len „SDEÚ“). Dotácia býva v zmysle uvedeného označovaná ako platba v hotovosti alebo
v naturáliách alebo ako iný účel podpory podniku, napríklad uhradenie
kúpnej ceny kupujúcim alebo spotrebiteľom za tovar alebo služby, ktoré podnik produkuje. Štátna podpora vo forme pomoci je podobný koncept, ktorý
na rozdiel od finančnej podpory kladie
dôraz na konkrétny účel pomoci. Pomoc
je zameraná na konkrétny cieľ, ktorý
je bez nej obvykle nemožné dosiahnuť. Štátna podpora vo forme pomoci
je extenzívnejší pojem ako pojem dotácia, pretože zahŕňa aj zásahy, ktoré
v rôznych formách znižujú náklady
podniku, a ktoré bez toho, aby boli dotáciami v presnom zmysle slova, sú rovnakej povahy a majú rovnaké účinky.
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Základnými znakmi štátnej podpory je
jej (1) poskytovanie členským štátom
EÚ (existencia súvislosti medzi konaním
štátu a jeho prostriedkami na jednej
strane a podporou na strane druhej),
(2) jej pôvod z verejných prostriedkov
(rozpočtu, ku ktorému má štát prístup
alebo vplyv) a (3) zvýhodňovanie príjemcu v hospodárskej súťaži (podnik
alebo odvetvie výroby) bez ohľadu na
formu, dôvody alebo ciele.
Najbežnejšími podporami sú rôzne príspevky, daňové oslobodenia, oslobodenia od odvodov, preberanie záruk alebo strát, poskytovanie pozemkov alebo
budov, a podobne.
Pokiaľ ide o subjekty, štátom ako poskytovateľom podpory sa rozumejú územné
celky, obce, mestá, regióny, provincie,
ale i organizácie čerpajúce z verejných
zdrojov. Príjemcom štátnych podpôr alebo pomoci sú podniky, verejné podniky,
ale aj selektované odvetvia hospodárstva, respektíve výrobné odvetvia.

Pôvodca a príjemca
podpory

Štátna pomoc, respektíve podpora,
môže byť zlučiteľná alebo nezlučiteľná. V zmysle článku 107 ZFEÚ sa za nezlučiteľnú s vnútorným trhom EÚ považuje pomoc poskytovaná v akejkoľvek
forme členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením
hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, za predpokladu, že ovplyvňuje obchod medzi
členskými štátmi EÚ.

Nezlučiteľná
štátna pomoc

Pojmovými znakmi nezlučiteľnej štátnej pomoci je zvýhodnenie, selektívnosť, pomoc zo strany štátu a vplyv na
obchod medzi členskými štátmi.
Štátna podpora a pomoc by mali predstavovať ekonomické zvýhodnenie, ktoré by podnik pri bežnom podnikaní ne-

Zvýhodnenie

získal. Zvýhodnenie príjemcu podpory
je neoddeliteľným znakom a spočíva
v poskytnutí určitých prostriedkov alebo v zmiernení povinností, ktoré sú poskytované bez zodpovedajúceho protiplnenia.
Selektívnosť

Aby sa štátna podpora a pomoc považovali za nezlučiteľné, musia byť selektívne, teda ovplyvňujúce rovnováhu
medzi určitými podnikmi a jeho konkurentmi. Selektívnosťou sa štátna pomoc odlišuje od všeobecných opatrení,
t.j. od opatrení, ktoré platia bez rozdielu pre všetky podniky vo všetkých hospodárskych odvetviach v členskom štáte
(napr. väčšina celoštátnych fiškálnych
opatrení). Ak by však z poskytnutej
pod pory mali prospech všetci súťažitelia na trhu, nejde o porušenie súťaže
a znak selektívnosti by nebol naplnený.

Pomoc zo strany
štátu

Nedovolená štátna pomoc sa vzťahuje
iba na opatrenia zahŕňajúce prevod
štátnych zdrojov vrátane zdrojov vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych orgánov, verejných bánk, štátnych
nadácií, a podobne. Podporu a pomoc
nemusí nutne poskytovať samotný štát,
môže ju poskytnúť aj súkromný alebo
verejný sprostredkovateľský orgán určený štátom (napríklad súkromná banka zodpovedná za riadenie schémy pomoci financovanej štátom).

Vplyv na obchod
medzi členskými
štátmi

Štátna podpora a pomoc musí mať minimálne potenciálny vplyv na hospodársku súťaž a obchod medzi členskými štátmi. Je postačujúce dokázať, že
príjemca pomoci je zapojený do hospodárskej činnosti a pôsobí na trhu, na
ktorom existuje obchod medzi členskými štátmi. Charakter príjemcu pomoci
nie je v tomto prípade významný. Potenciálne narušenie hospodárskej súťaže
spočíva v podpore podnikov z prostriedkov členských štátov, ktoré zvýhodňujú
určité podniky alebo určité odvetvia.
Pokiaľ môžu ovplyvniť obchod medzi
členskými štátmi, sú v zásade nezlučiteľné s vnútorným trhom. Hrozba narušenia musí byť vážna a musí existovať
príčinná súvislosť medzi podporou
a potenciálnym narušením súťaže. Potenciálne ohrozenie alebo narušenie
obchodu medzi členskými štátmi je obligatórny predpoklad protiprávnosti
štátnych podpôr a pomocí.
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Za zlučiteľnú štátnu pomoc sa v zmysle
článku 107 odsek 2 ZFEÚ považuje (1)
pomoc sociálnej pomoci poskytovaná
jednotlivým spotrebiteľom za predpokladu, že sa poskytuje bez diskriminácie vo vzťahu k pôvodu výrobkov, (2)
pomoc určená na náhradu škody spôsobenej prírodnými katastrofami alebo
mimoriadnymi udalosťami a (3) pomoc
poskytovaná hospodárstvu určitých oblastí Spolkovej republiky Nemecko v dôsledku rozdelenia Nemecka v rozsahu
potrebnom na vyrovnanie hospodárskych nevýhod spôsobených týmto rozdelením. Po piatich rokoch od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy
však môže Rada Európskej únie na návrh Európskej komisie prijať rozhodnutie, ktorým sa zruší posledný bod.

Zlučiteľná
štátna pomoc

V zmysle článku 107 odsek 3 ZFEÚ existuje aj štátna podpora a pomoc fakultatívne zlučiteľná s vnútorným trhom
EÚ. Ide o (1) pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja oblastí s mimoriadne
nízkou životnou úrovňou alebo s mimoriadne vysokou nezamestnanosťou, (2)
pomoc na podporu vykonávania dôležitého projektu spoločného európskeho
záujmu alebo na nápravu vážnej poruchy fungovania v hospodárstve členského štátu, (3) pomoc na rozvoj určitých
hospodárskych činností alebo určitých
hospodárskych oblastí, (4) pomoc na
podporu kultúry a zachovania kultúrneho dedičstva a (5) iné druhy pomoci,
ako ich vymedzia rozhodnutia Rady
prijaté na návrh Komisie.
Štátna pomoc v zásade podlieha posudzovaniu zo strany relevantných európskych orgánov. Základný rámec hodnotenia štátnej pomoci tvorí článok
108 ZFEÚ. V jeho zmysle Európska komisia (ďalej len „Komisia“) v spolupráci
s členskými štátmi priebežne skúma
systémy pomoci poskytovanej v týchto
štátoch. Navrhuje im príslušné opatrenia, ktoré si vyžaduje postupný rozvoj
alebo fungovanie vnútorného trhu. Ak
Komisia po výzve, aby príslušné strany
predložili pripomienky, zistí, že pomoc
poskytnutá štátom alebo zo štátnych
zdrojov je nezlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107, alebo ak zistí,
že táto podpora sa zneužíva, rozhodne
o tom, že príslušný štát túto pomoc
v ňou stanovenej lehote zruší alebo

Posudzovanie
štátnej pomoci

upraví. V prípade posudzovania zlučiteľnosti štátnych podpôr ide o tzv. kontrolu ex ante, čo znamená, že členský
štát nemôže podporu aplikovať, pokiaľ
nedôjde k rozhodnutiu Komisie.
Základnými kritériami pre povoľovanie
štátnej podpory je (1) jej zlučiteľnosť
s cieľmi ZFEÚ a Zmluvy o Európskej
únii, dôkaz o tom musí podať Komisia,
(2) jej nutný dôvod, ktorý je daný vtedy, ak je možné dokázať, že prospela
k uskutočneniu cieľov vymedzených
v článku 107 odsek 3 ZFEÚ, a (3) jej súlad so záujmami EÚ. Posudzovanie zlučiteľnosti štátnej pomoci je hľadanie
rovnováhy medzi pozitívnymi účinkami
pomoci (napríklad dosiahnutie vhodne
stanoveného cieľa spoločného záujmu)
a jej negatívnymi účinkami (narušením
hospodárskej súťaže a obchodu).
Notifikačná
povinnosť štátu

Konanie
o podporách

Novú štátnu pomoc je štát povinný
oznámiť. Uskutočnená pomoc, ktorá
nebola vopred oznámená a schválená
podľa čl. 108 ods. 3 ZFEÚ, je protiprávnou pomocou. Oznamovanú novú pomoc
dotknutý členský štát nemôže uskutočniť, pokiaľ sa o nej právoplatne nerozhodlo. Uvedený zákaz je priamo účinný
a môžu sa ho dovolávať aj súkromné
osoby.
Komisia po predbežnom skúmaní môže
prijať rozhodnutie o skutočnosti, že
opatrenie štátu nepredstavuje pomoc,
alebo že nemá žiadne námietky, čím sa
v zásade konanie končí. Ak Komisia
v rámci predbežného zisťovania súladu
štátnej pomoci s vnútorným trhom získa
informácie o protiprávnej (neoznámenej, prípadne predčasne poskytnutej)
pomoci, začne konanie vo veci formálneho zisťovania, ktorého proces je tvorený zhrnutím dôležitých faktických
skutočností a právnych problémov, pred-
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bežným hodnotením zamýšľanej podpory, najmä pochybnosťami Komisie o jej
zlučiteľnosti s vnútorným trhom a určením lehoty, v ktorej sa môže dotknutý členský štát a ostatní zúčastnení
vyjadriť. Ak Komisia dospeje k záveru,
že ohlásený zámer podpory je nezlučiteľný s vnútorným trhom, vydá negatívne rozhodnutie a uloží členskému štátu povinnosť neposkytnúť podporu. Ak
už k poskytnutiu podpory došlo, v tom
prípade je štát ako jej pôvodca povinný podniknúť všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia, aby vymohol pomoc
od príjemcu, a to vrátane úroku vypočítaného Komisiou od okamihu, kedy
mohol zvýhodnený príjemca s podporou nakladať alebo inak ju využívať.
Komisia kontroluje a môže modifikovať aj už existujúcu pomoc, ale to len
do budúcnosti a najmä nemôže nariadiť spätné vymáhanie pomoci. V prípade nesplnenia si povinnosti členským
štátom má Komisia možnosť predložiť
vec na Súdny dvor EÚ.
Voči rozhodnutiam Komisie existujú
prvky ochrany. Voči rozhodnutiam, ktorými sa končí predbežné zisťovanie súladu štátnej podpory (rozhodnutie, že
nejde o podporu; rozhodnutie, že Komisia nemá námietky; rozhodnutie
o pochybnosti a začatie formálneho
zisťovania), môže byť podaná žaloba
o neplatnosť rozhodnutia v zmysle článku 263 odsek 2 ZFEÚ a môžu byť preto
predmetom súdnej kontroly. Iný súťažiteľ (ktorému napríklad nebola podpora poskytnutá) môže podať žalobu
o neplatnosť napríklad preukázaním,
že je zúčastnenou osobou v povoľovacom konaní podľa článku 108 odsek 2
ZFEÚ a článku 6 Nariadenia, a že by
v dôsledku poskytnutia podpory bol poškodený na svojich právach.

Ochrana voči
rozhodnutiam
Komisie

PREDKUPNÉ PRÁVO
Vlastník veci bez ohľadu na jej charakter
disponuje najzákladnejším oprávnením,
ktorým je oprávnenie na nakladanie
s vecou podľa vlastného uváženia. Vlastník veci ňou môže disponovať, užívať
ju, brať z nej úžitky a môže sa rozhodnúť kedykoľvek ju previesť na iného.
Ak je však zaťažená tzv. predkupným
právom, autonómia vôle vlastníka veci
je mierne obmedzená.
Právny rámec

Čo je zmluvné
predkupné právo?

Predkupné právo je zákonne upravené
v ust. § 602 až § 606 zákona č. 40/1963
Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“). Predkupné právo
je oprávnenie vznikajúce na základe
zákona buď ako zákonné právo, alebo
na základe zmluvy ako zmluvné, respektíve obligačné predkupné právo. Predkupné právo môže mať (1) charakter
záväzkový, kedy sa bude vzťahovať výlučne na zmluvné strany, teda predávajúceho a kupujúceho, alebo (2) môže
mať charakter vecný, kedy sa bude
vzťahovať výlučne na predmet zmluvy,
teda na konkrétnu hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec. V zmysle ust. § 603 OZ
má predkupné právo osoba, ktorá predá vec s výhradou, že mu ju kupujúci
ponúkne na predaj v prípade, že sa
rozhodne ju predať, pričom predkupné
právo možno dohodnúť aj pre odlišné
prípady scudzenia veci, nie iba formou
predaja.
Predkupné právo je ponímané ako vedľajšie dojednanie kúpnej zmluvy vznikajúce na základe dohody predávajúceho
a kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje, aby kupujúci ponúkol vec na predaj
iba jemu, ak sa ju kupujúci v budúcnosti rozhodne predať, prípadne inak
previesť. Zákon nelimituje prevod výlučne na formu predaja. Predkupné právo
možno dohodnúť priamo v kúpnej zmluve alebo v samostatnej zmluve. Zákon
nevyžaduje písomnú formu, ibaže by
predmetom zmluvy bola nehnuteľnosť.
V tom prípade je písomná zmluva
o zriadení predkupného práva povinnosťou, pričom sprievodne musí dôjsť k jej
vkladu do katastra nehnuteľností.
Hoci pre hnuteľné veci neexistuje zákonná povinnosť dojednať predkupné
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právo písomnou formou, v rámci zásady právnej istoty a eliminácie prípadných problémov v budúcnosti je vhodné, aby sa písomne dojednalo, pričom
obsahom takejto dohody by mali byť
podmienky, za ktorých sa vec v budúcnosti ponúkne predávajúcemu na predaj, dohodnutá kúpna cena veci alebo
aspoň spôsob jej vyčíslenia, splatnosť
ceny, či podmienky odovzdania a prevzatia veci.
Predkupné právo zaniká smrťou kupujúceho, nakoľko ust. § 603 odsek 1 ukladá povinnosť iba osobe, ktorá sľúbila
vec ponúknuť ďalej na predaj. Predkupné právo zanikne aj v prípade, ak
dôjde k jeho naplneniu tým, že kupujúci vec ponúkne na predaj predávajúcemu a ten ju odmietne, teda svoje právo
nevyužije.

Zánik
predkupného práva

Naopak, smrťou kupujúceho nezaniká
predkupné právo viažuce sa na predmet zmluvy. V tom prípade predkupné
právo pôsobí aj voči jeho právnym nástupcom. Dedičia kupujúceho majú
v tom prípade rovnakú povinnosť ponúknuť vec na predaj za rovnakých
zmluvných podmienok pôvodnému predávajúcemu, ak sa rozhodnú vec previesť.
Ak existuje zmluvná dohoda subjektov
o predkupnom práve, je povinnosťou
dodržať ho. Pokiaľ kupujúci vec neponúkne na predaj v prvom rade oprávnenému, pôvodný predávajúci sa môže
domáhať svojho práva, teda aby mu
kupujúci vec ponúkol na predaj. Nesplnenie povinnosti kupujúcim môže
mať za následok, že pôvodný predávajúci (oprávnený z predkupného práva)
sa môže domáhať svojho práva súdnou
cestou, to znamená, aby bol prejav vôle
kupujúceho (povinného z predkupného
práva) nahradený rozhodnutím súdu.
Po smrti pôvodného predávajúceho
(oprávneného), predkupné právo neprechádza na jeho dedičov, čo je rozdiel
oproti prechodu na dedičov kupujúceho (povinného) v prípade jeho smrti,
nakoľko predkupné právo je osobné
právo predávajúceho.

Ochrana oprávneného
z predkupného práva

Realizácia
predkupného práva

Zákonné
predkupné právo

Výkon zákonného
predkupného práva

OZ upravuje aj priamo realizáciu predkupného práva a podmienky uzavretia
zmluvy o kúpe predmetu predkupného
práva. Ak je predmetom nehnuteľnosť,
ponuka na využitie predkupného práva
musí byť obligatórne písomná. Pre
hnuteľné veci OZ žiadnu osobitnú formu ponuky nepredpisuje, z pohľadu
právnej teórie však musí byť ponuka
na využitie predkupného práva vykonaná jasne, presne výslovne a zrozumiteľne, nie konkludentne. Pre prípad,
že si zmluvné strany v pôvodnej kúpnej zmluve dohodli osobitnú lehotu,
v ktorej sa má následný predaj predmetu v rámci využitia predkupného
práva uskutočniť, uvedenú lehotu je
potrebné dodržať. Absencia zmluvnej
podmienky vo forme dohodnutej lehoty znamená, že v zmysle ust. § 605 OZ
je potrebné, aby sa predaj hnuteľnej
veci uskutočnil (1) do 8 dní od ponuky
na využitie predkupného práva alebo
(2) do 2 mesiacov od ponuky na využitie predkupného práva, predmetom
ktorého je nehnuteľnosť. Ide o prekluzívne lehoty, čiže ich márnym uplynutím a nevyužitím ponuky zanikne aj samotné predkupné právo.
Spomenuté skutočnosti sa vzťahujú na
zmluvné predkupné právo. Zákonné
pred kupné právo je mierne odlišné
a upravuje ho ust. § 140 OZ, podľa ktorého majú spoluvlastníci predkupné
prá vo, ak sa prevádza spoluvlastnícky
podiel. To neplatí, ak ide o spoluvlastnícky podiel blízkej osoby. Uvedené
ustanovenie predstavuje obmedzenie
zmluvnej voľnosti spoluvlastníka. Zákonné predkupné právo sa vzťahuje na
spoluvlastníctvo k predmetu a zaťažuje každého spoluvlastníka, ktorý sa
v budúcnosti rozhodne previesť svoj
podiel a vzniká momentom vzniku spoluvlastníctva k hnuteľnému alebo nehnuteľnému predmetu. V prípade prevodu tohto podielu predkupné právo
pôsobí naďalej aj voči ďalším právnym
nástupcom kupujúceho. Oprávnenými
zo zákonného predkupného práva sú
ďalší spoluvlastníci. Toto oprávnenie
je osobné a neprenosné. Zaniká smrťou spoluvlastníka. Nedá sa zmluvne
previesť a neprechádza na dedičov.
Ak sa spoluvlastník rozhodne predať alebo inak previesť svoj podiel, je povinný
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ho najskôr ponúknuť ostatným spoluvlast níkom. U spoluvlastníkov v tom
prípade hovoríme o ich oprávnení na
odkúpenie podielu. Pre formu ponuky
platí obdobná úprava ako pre zmluvné
predkupné právo, teda písomná forma
sa vyžaduje iba pri prevode podielu na
nehnuteľnosti. V prípade, že ide o hnuteľný predmet, v zásade platí, že spoluvlastníci sa o výkone predkupného
práva majú prioritne dohodnúť, v opačnom prípade sa prevádzajúci podiel
pomerne rozdelí medzi spoluvlastníkov
podľa veľkosti ich podielov.
V prípade, ak spoluvlastník nerešpektoval zákonné predkupné právo a previedol podiel na inú osobu, je tento
právny úkon relatívne neplatný v zmysle ust. § 40a OZ a oprávnené osoby sa
môžu tejto neplatnosti dovolať na súde
a následne sa úkon spoluvlastníka bude
ponímať akoby nevznikol a dôjde k navráteniu vlastníckych práv do pôvodnej
podoby. V zmysle judikatúry sa však
nemožno domáhať relatívnej neplatnosti úkonu a zároveň aj vydania súdneho rozhodnutia, ktorým by súd nahradil vôľu pôvodného spoluvlastníka.
Je potrebné dodať, že z hľadiska obsahu, účinkov a výkonu je potrebné aj na
zákonné predkupné právo vyplývajúce
z ust. § 140 OZ aplikovať (uplatnením
analógie legis v znení ust. § 853 OZ)
všeobecnú úpravu o predkupnom práve
podľa ust. § 602 až § 606 OZ.
S predkupným právom úzko súvisí inštitút tzv. „práva spätnej kúpy“ a je ďalším
vedľajším fakultatívnym dojednaním
kúpnej zmluvy. Podľa znenia ust. § 607
môže predávajúci hnuteľnú vec predať
s výhradou, že má právo žiadať vrátenie veci späť do určitej doby po kúpe,
ak vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu
cenu. Právo spätnej kúpy poskytuje
predávajúcemu (oprávnenému) právo
predaný predmet za určitých podmienok dostať späť do svojho vlastníctva.
V istom zmysle možno hovoriť o modifikovanom predkupnom práve. Na rozdiel
od predkupného práva, kedy predávajúci vyčkáva, kým sa kupujúci rozhodne
predmet scudziť inému, má predávajúci v prípade dojednaného práva spätnej kúpy silnejšie postavenie. Na rozdiel od predkupného práva je samotný

Právo spätnej kúpy

kupujúci subjektom, ktorý vyčkáva, či
sa pôvodný majiteľ nerozhodne predmet
odkúpiť späť do svojho vlastníctva.
Písomná forma
dojednania
spätnej kúpy

Zásadným rozdielom od predkupného
práva je obligatórnosť písomnej formy
dojednania práva spätnej kúpy bez ohľadu na to, či sa dojedná priamo v kúpnej zmluve alebo v osobitnej zmluve.
Z uvedenej zmluvy vznikne tomu, kto
vec predal, právo žiadať jej vrátenie.
Ak sa subjekty nedohodnú na dobe,
v ktorej by vec mala byť vrátená, platí, že právo spätnej kúpy možno uplatniť maximálne jeden rok od odovzdania veci kupujúcemu bez ohľadu na čas
nadobudnutia vlastníctva kupujúcim.
Ide o prekluzívnu lehotu.
Pre jednostranný právny úkon predávajúceho, ktorý si uplatní právo spätnej
kúpy sa takisto vyžaduje obligatórna
písomná forma. Riadne a včas uplatnené právo spätnej kúpy ukladá kupujúcemu povinnosť vec vrátiť bezodkladne,
pričom pôvodný predávajúci je povinný
vrátiť uhradenú sumu. Lehota bezodkladného vrátenia veci sa bude vždy
ponímať individuálne, v závislosti na
povahe veci, ktorá sa má vrátiť.

Predmet
spätnej kúpy

Je potrebné rozlíšiť, či sa zmluvne dohodnuté právo spätnej kúpy viaže na
vrátenie rovnakej veci ako bola odo-

vzdaná, alebo veci podľa druhu. V prvom prípade je kupujúci v zásade povinný vrátiť tú istú vec, ktorú kúpil.
V druhom prípade postačuje, ak kupujúci vráti vec druhovo rovnakú. Pokiaľ
by kupujúci vec nemohol vrátiť z dôvodu napríklad jej zániku, predávajúci sa
nemôže súdnou cestou domáhať jej
vrátenia, naopak, môže sa domáhať
náhrady škody v zmysle ust. § 420 OZ.
Náhrada škody sa vzťahuje aj na situáciu, kedy by vrátená vec bola poškodená alebo inak znehodnotená. Uvedené
sa vzťahuje aj na veci určené druhovo,
to znamená, že nie je potrebné vrátiť
rovnakú vec, ale vec toho istého druhu,
avšak v stave, v akom mu bola vec toho
istého druhu predaná.
Ak by kupujúci vec v lehote, v ktorej si
môže predávajúci uplatniť právo spätnej kúpy, scudzil, toto scudzenie bude
ponímané ako relatívne neplatný právny úkon napriek nevedomosti a dobrej
viere tretej strany, teda tej, ktorá predmet ďalej kúpila.
Základným rozdielom medzi predkupným právom a právom spätnej kúpy je
väčšia autonómia oprávneného pri spätnej kúpe, kedy sám predávajúci (oprávnený) rozhodne o tom, či si uplatní svoje právo, aby sa vec znova dostala do
jeho vlastníctva alebo nie.

SPLNOMOCNENIE

V SPRÁVNOM KONANÍ

Správne právo je odvetvie verejného
práva, ktoré upravuje vzťahy vznikajúce pri výkone verejnej správy. Pre
správne právo je charakteristická nerovnosť subjektov, pričom jeden zo
subjektov má silnejšie postavenie.
Správne právo sa podobne ako iné odvetvia práva člení na hmotnú časť
a procesnú časť. Predmetom nášho
článku bude len procesná časť, špecificky inštitút splnomocnenia.
S procesným správnym právom sa stretávame v každodennom živote. Upravuje napríklad vydávanie vodičského
preukazu, cestovného dokladu, dokladu o vzdelaní, stavebného povolenia,
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listu vlastníctva, živnostenského oprávnenia, a podobne. Pri styku s orgánmi
verejnej správy niekedy fyzická osoba
nemôže vykonať určitý úkon, preto je
potrebné, aby bola v konaní pred orgánom verejnej správy zastúpená. V takom prípade hovoríme o fakultatívnom
zastúpení.
Všeobecnú úpravu fakultatívneho zastúpenia osôb v správnom konaní zakotvuje ust. § 17 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v platnom znení
(ďalej len „Správny poriadok“). V zmysle ust. § 17 ods. 1 Správneho poriadku
sa môžu dať účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci zastu-

povať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia.
Podmienky
zastúpenia

Aby určitá osoba mohla zastupovať (splnomocnenec) inú fyzickú osobu (splnomocniteľ), musí spĺňať isté podmienky.
Splnomocnencom môže byť fyzická aj
právnická osoba. Nakoľko Správny poriadok neupravuje podmienky, ktoré
musí spĺňať splnomocnenec, je potrebné vychádzať z ust. § 8 až § 10 zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“). Plná spôsobilosť na právne
úkony vzniká dovŕšením 18 roku veku,
pred dovŕšením 18 roku veku len po
dovŕšení 16 roku veku a uzavretí manželstva so súhlasom súdu. Takto nadobudnutá plnoletosť sa nestráca ani zánikom
manželstva ani vyhlásením manželstva
za neplatné. Ďalšou podmienkou zastupovania je, že splnomocnenec nie
je zbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo jeho procesná spôsobilosť je
obmedzená. O pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony rozhoduje súd rozsudkom. Obmedzenie
procesnej spôsobilosti však netvorí
prekážku byť splnomocnencom, ak je
osoba splnomocnená na právne úkony,
na ktoré sa obmedzenie spôsobilosti
nevzťahuje.
Okrem uvedených podmienok musí splnomocnenec spĺňať podmienky upravené ust. § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka, teda, že záujmy splnomocniteľa
nesmú byť v rozpore so záujmami splnomocnenca. Ak splnomocnenec koná
v mene splnomocniteľa v medziach oprávnenia zastupovať, podľa ust. § 32 ods. 2
Občianskeho zákonníka tým vzniknú práva a povinnosti priamo splnomocniteľovi.
Splnomocniteľ môže v správnom konaní v jednej veci splnomocniť len jednu
osobu. Ustanovenie § 17 Správneho poriadku síce výslovne neupravuje, že
možno splnomocniť len jednu osobu,
avšak uvedené ustanovenie uvádza, že
sa môže dať zastupovať „iným zástupcom“. Zákon používa slovo zástupca
v jednotnom čísle, z čoho možno vyvodiť, že sa môže dať zastúpiť len jedným
zástupcom. Ak by bola osoba v určitej
veci zastúpená viacerými zástupcami,
mohol by vzniknúť stav, keď by splno13

mocnenci vykonali rozdielne úkony, napríklad jeden splnomocnenec by sa vzdal
odvolania a druhý by podal odvolanie.
V uvedenom prípade by splnomocniteľovi jednak zostalo zachované právo na
odvolanie, nakoľko sa odvolal a zároveň by zaniklo právo sa odvolať, pretože sa práva na odvolanie vzdal. Aby sa
predišlo uvedeným neriešiteľným situáciám môže mať splnomocniteľ len
jedného splnomocnenca. Mať jedného
splnomocnenca však nevylučuje ustanovenie viacerých splnomocnencov,
ktorí budú splnomocnení každý len pre
určitú časť konania, alebo splnomocniť viac osôb, každú len na určitý úkon
v tom istom správnom konaní. Ak niekoľko účastníkov konania vykonalo spoločné podanie, musia si zvoliť spoločného splnomocnenca pre doručovanie.
Ak tak neurobia, splnomocnenca určí
správny orgán. Proti rozhodnutiu o určení spoločného splnomocnenca na doručovanie sa nemožno odvolať.
Pri splnomocnení je potrebné odlišovať
dva právne úkony, a to dohodu o plnomocenstve a plnomocenstvo. Dohoda
o plnomocenstve je dvojstranný právny
vzťah, ktorý vzniká medzi splnomocniteľom a splnomocnencom. Dohoda o plnomocenstve môže byť uzavretá podľa
ust. § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka. Obsahom dohody o plnomocenstve
je zastúpenie, rozsah zastúpenia, prípadne ďalšie podmienky zastúpenia.
Zastúpenie môže byť odplatné alebo
bezodplatné. Rozsah zastúpenia môže
byť všeobecný na všetky právne úkony,
alebo len na určité úkony. V dohode si
strany môžu určiť aj dobu trvania zastúpenia. Zákon nevyžaduje povinnú
písomnú formu dohody o plnomocenstve. Okrem dohody o plnomocenstve
vznikne zmluvný vzťah zastúpenia aj
zmluvou o poskytovaní právnych služieb
podľa zákona č. 586/2003 Z. z. zákon
o advokácii v platnom znení (ďalej len
„zákon o advokácii“).

Dohoda
o plnomocenstve

Od dohody o plnomocenstve je potrebné odlišovať plnomocenstvo. Plnomocenstvo je na rozdiel od dohody o plnomocenstve jednostranný právny úkon
splnomocniteľa voči tretím osobám. Plnomocenstvom splnomocniteľ osvedčuje voči tretím osobám existenciu a rozsah zastúpenia dohodnutý v dohode

Plnomocenstvo

Exces konania
splnomocnenca

o plnomocenstve. V správnom konaní sa
v zmysle ust. § 17 ods. 3 Správneho poriadku vyžaduje písomná forma plnomocenstva, alebo musí byť plnomocenstvo
vyhlásené do zápisnice. Všeobecná právna úprava neupravuje povinnosť osvedčiť podpis na plnomocenstve, avšak
špeciálna právna úprava môže upraviť
takúto podmienku, príkladom môže byť
ust. § 126 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z.
o pobyte cudzincov v platnom znení.
Ak správny orgán nemá pochybnosť o zastúpení, môže od preukázania plnomocenstva upustiť. Pôjde však len o výnimočné prípady.

nomocenstva, môže osoba, s ktorou sa
konalo od splnomocnenca požadovať
buď splnenie záväzku alebo náhradu
škody spôsobenej jeho konaním.

Splnomocniteľ je viazaný konaním splnomocnenca len v prípade, ak splnomocnenec koná v medziach splnomocnenia. Ak však splnomocnenec prekročí
oprávnenia vyplývajúce zo splnomocnenia, nie je splnomocniteľ jeho konaním viazaný. Splnomocniteľ však môže
prekročenie splnomocnenia dodatočne
schváliť. Ak sa splnomocniteľ dozvedel
o prekročení oprávnenia vyplývajúceho zo splnomocnenia splnomocnencom
a neoznámi príslušnému správnemu orgánu bez zbytočného odkladu po tom,
ako sa o prekročení oprávnenia dozvedel, že prekročenie schvaľuje, má sa
za to, že prekročenie schválil. V správnom konaní však k takým situáciám dochádza zriedkavo, pretože správne orgány zväčša neuznávajú zastupovanie
určitej osoby alebo vykonanie určitého
úkonu v zastúpení, ak také právo nevyplýva priamo z plnomocenstva. Môže
tiež nastať situácia, že určitá osoba
vykonala úkon v správnom konaní, avšak
nebola na vykonanie úkonu splnomocnená. V takom prípade pôjde o relatívnu
neplatnosť právneho úkonu. Ak splnomocniteľ dodatočne schváli vykonanie
úkonu, je úkon platný. Dodatočné
schvá lenie konania splnomocnenca
môže mať právne účinky ex tunc, teda
bude platiť spätne už od vykonania. Ak
splnomocniteľ neschváli prekročenie
plnomocenstva alebo konanie bez pl-

Ak si účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci, zvolia na zastupovanie právnickú osobu, tak splnomocnenec – právnická osoba koná
v zmysle ust. § 17 ods. 2 Správneho poriadku prostredníctvom svojich orgánov
alebo prostredníctvom svojho zástupcu.
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Splnomocnenec musí konať osobne.
Môže sa dať zastúpiť, ak to upravuje
právny predpis, alebo je to dohodnuté
so splnomocniteľom. Splnomocnenec advokát sa môže dať zastupovať v zmysle ust. § 16 ods. 1 a 2 zákona o advokácii, avšak nemôže sa dať zastupovať
proti vôli splnomocnenca. Z právnych
úkonov ďalšieho splnomocnenca je zaviazaný priamo splnomocniteľ.

Plnomocenstvo zanikne (1) vykonaním
úkonu, na ktorý bolo obmedzené, (2)
ak ho splnomocniteľ odvolal, (3) ak ho
vypovedal splnomocnenec, (4) ak splnomocnenec zomrie, (5) ak splnomocniteľ zomrie a z obsahu plnomocenstva
nevyplýva niečo iné, alebo (6) zánikom
právnickej osoby, ktorá je splnomocnencom alebo splnomocniteľom, bez
právneho nástupcu. Splnomocniteľ sa
nemôže platne vzdať práva plnomocenstvo kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvolanie plnomocenstva nie je splnomocnencovi známe, majú jeho právne
úkony účinky, ako keby plnomocenstvo
ešte trvalo. Ak splnomocniteľ zomrie,
alebo ak splnomocnenec vypovie plnomocenstvo, je splnomocnenec povinný
urobiť ešte všetko, čo neznesie odklad,
aby splnomocniteľ alebo jeho právny nástupca neutrpel ujmu na svojich právach. Úkony takto urobené majú rovnaké právne účinky, ako keby zastúpenie
ešte trvalo, pokiaľ neodporujú tomu,
čo zariadil splnomocniteľ alebo jeho
právni nástupcovia.

Zánik
plnomocenstva

PRIPRAVUJE SA V NR SR – ZÁKON
O VEREJNÝCH ZBIERKACH

Aktuálny právny rámec verejných zbierok je tvorený zákonom č. 63/1973 Zb.
o verejných zbierkach a o lotériách
a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov. Do Národnej rady SR
bol 28. februára 2014 doručený vládny
návrh úplne nového zákona o verejných
zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“
alebo „nový zákon“). Ako uvádza dôvodová správa k návrhu nového zákona,
zastaranosť a nezohľadňovanie nových
ústavných a spoločensko-ekonomických
podmienok v zákone z roku 1973 je
motívom pre prijatie nového zákona.
Po jeho prijatí po novom dôjde k vymedzeniu skutočností súvisiacich s verejnými zbierkami.
Verejná zbierka

Hrubý výnos
zbierky, čistý výnos
zbierky a náklady
zbierky

V zmysle ust. § 1 definujúcom verejnú
zbierku by sa zbierkou malo rozumieť
získavanie a zhromažďovanie dobrovoľných peňažných príspevkov právnickými osobami oprávnenými vykonávať
zbierku podľa nového zákona od vopred
neurčeného okruhu prispievateľov na
vopred určený všeobecne prospešný
účel alebo na individuálne určenú humanitárnu pomoc pre fyzickú osobu
alebo skupinu fyzických osôb, ktoré sa
ocitli v núdzi, v ohrození života alebo
potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Odsek 2 predmetného ustanovenia obsahuje výpočet desiatich všeobecne prospešných
účelov, ktorých spoločným rysom je
rozvoj a ochrana spoločenských hodnôt,
ľudských práv, zdravia, detí, životného
prostredia, a podobne.
Výška nákladov zbierky je podľa súčasného znenia ust. § 4 odsek 1 písm. c)
upravená nejasne tak, že nesmie presiahnuť prevažnú časť výnosu zbierky,
čo podľa dôvodovej správy k novému
zákonu v skutočnosti znamená uplatnenie nákladov až do výšky 50 % z hrubého výnosu zbierky. V navrhovanom
ust. § 1 odsek 3 až 5 je presne ustanovená percentuálna hranica nákladov
zbierky, ktorú možno vynaložiť z hrubého výnosu zbierky na náklady zbierky,
a to vo výške 20 %. Hrubým výnosom
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zbierky by mali byť príspevky získané
zbierkou vrátane úrokov z vkladov príspevkov na osobitnom účte na zhromažďovanie príspevkov získaných zbierkou
vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Čistým výnosom zbierky je suma príspevkov po odpočítaní
nákladov zbierky od hrubého výnosu
zbierky. Nákladmi zbierky by mali byť
skutočne vynaložené náklady spojené
s materiálno-technickým a organizačným zabezpečením zbierky, náklady spojené so správou a zisťovaním spôsobu
použitia čistého výnosu. Práve posledne
uve dené nesmú presiahnuť predmetných 20 %. Ako hovorí dôvodová správa,
cieľom navrhovanej regulácie je sprehľadnenie a stransparentnenie využitia
prostriedkov získaných zbierkou na vymedzený všeobecne prospešný účel.
Po novom by malo dôjsť k vymedzeniu
osôb oprávnených na vykonávanie zbierky. Zbierku by mohli vykonať výlučne
právnické osoby v postavení (1) občianskeho združenia, (2) neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, (3) neinvestičného fondu,
(4) nadácie, (5) Slovenského Červeného
kríža, (6) účelového zariadenia cirkvi,
(7) účelového zariadenia náboženskej
spoločnosti, (8) organizácie s medzinárodným prvkom, (9) záujmového združenia právnických osôb a (10) združenia obcí. Po schválení nového zákona
iné právnické osoby verejnú zbierku
nebudú môcť uskutočniť.

Kto je oprávnený
na výkon zbierky?

Odsekom 3 v ust. § 3 by sa mala zaviesť povinnosť zriadiť na účely zhromažďovania finančných prostriedkov
osobitný účet v banke alebo pobočke
zahraničnej banky. Prostredníctvom
predmetného osobitného účtu by sa
mali vykonávať aj všetky úhrady spojené s použitím čistého výnosu zbierky.

Osobitný
bankový účet

Na úseku verejných zbierok by mali mať
pôsobnosť príslušné orgány štátnej
správy s cieľom zápisu verejnej zbierky do registra zbierok. Príslušnými orgánmi s uvedenou náplňou práce budú
po schválení nového zákona (1) okresné

Štátna evidencia
a registrácia zbierky

úrady, ak sa má zbierka vykonať v ich
územnom obvode alebo (2) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej
len „ministerstvo“), ak sa má zbierka
vykonať na území presahujúcom územný obvod okresného úradu, alebo (3)
Ministerstvo zahraničných vecí a eu róp skych záležitostí SR, ktoré ministerstvu súhlasným stanoviskom schváli
zápis zbierky, ktorej aspoň časť čistého výnosu má byť použitá mimo územia Slovenska. Z uvedeného vyplýva,
že po novom bude potrebné verejnú
zbierku registrovať, pričom táto právne relevantná skutočnosť sa uskutoční
prostredníctvom konania o registrácii
zbierky začatého dňom doručenia návrhu na registráciu zbierky príslušnému orgánu štátnej správy.
Všetky nutné podmienky registrácie
zbierky, obsahové náležitosti návrhu
na registráciu zbierky a lehoty sú uvedené v ust. § 5 návrhu nového zákona,
ktoré bude po schválení a nadobudnutí
jeho účinnosti potrebné obligatórne
spl niť. Následne bude možné zbierku
zaevidovať v registri zbierok, čo je
elektronický informačný systém verejnej správy spravovaný ministerstvom.
Do uvedeného verejného zoznamu zapisuje zákonom ustanovené údaje ministerstvo alebo príslušný okresný úrad.
Informácie o registrovaných a vykonávaných zbierkach by mali byť verejne
prístupné na webovom sídle uvedeného ústredného orgánu štátnej správy.
Znenie ust. § 6 odsek 2 návrhu nového
zákona obsahuje taxatívny výpočet 18
skutočností, ktoré bude povinné v súvislosti so zbierkou zapisovať.
Vykonávanie
verejnej zbierky

Prostredníctvom ust. § 7 dôjde v prípade schválenia nového zákona k zakotveniu možných spôsobov vykonávania
zbierky aj s ohľadom na súčasné telekomunikačné a informačno-technologické možnosti, trvanie vykonávania
zbierky rozlíšené podľa spôsobov jej
vykonávania a podmienky predĺženia
vykonávania zbierky. Zbierka by sa mohla po novom vykonávať (1) zasielaním
príspevkov na osobitný účet, (2) zasielaním darcovských správ SMS prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo
elektronické komunikačné služby alebo volaním na skrátené číslo, (3) zbie16

raním do stacionárnych pokladničiek,
(4) zbieraním do prenosných pokladničiek, (5) predajom predmetov, ak je
prís pevok zahrnutý v ich cene a (6)
predajom vstupeniek na kultúrne, športové alebo iné verejné podujatie usporadúvané na získanie príspevkov, ak je
príspevok zahrnutý v cene vstupeniek.
Uvedené zbierky okrem bodu 4 bude
po schválení nového zákona povolené
vykonávať maximálne 12 mesiacov odo
dňa zápisu zbierky do registra zbierok.
Uvedenú lehotu bude možné predĺžiť
o ďalších 12 mesiacov, pokiaľ právnická osoba navrhne najneskôr 30 dní
pred ukončením zapísanej zbierky orgánu štátnej správy predĺženie uvedenej lehoty z dôvodu osobitného zreteľa, dôvodová správa k návrhu nového
zákona uvádza ako osobitný zreteľ napríklad presiahnutie všeobecnej jednoročnej lehoty z dôvodu účelu zbierky.
Sprievodne s návrhom bude potrebné
predložiť aj predbežnú správu z doposiaľ vykonanej zbierky. Zbierku uskutočňovanú formou prenosných pokladničiek nebude možné predĺžiť, zbierku
vykonávanú touto formou bude v zmysle ust. § 7 odsek 6 možné uskutočňovať
maximálne 14 po sebe nasledujúcich dní.

Lehoty zbierok

Vykonávať zbierku formou prenosných
pokladničiek by malo byť možné prostredníctvom písomne poverených a jednotne označených fyzických osôb, z ktorých aspoň jedna dovŕšila vek 15 rokov.
Odmena uvedených osôb nesmie pochádzať z výnosu zbierky. Ako uvádza
dôvodová správa, obligatórne písomné
poverenie a riadne označenie by malo
viesť k zvýšeniu transparentnosti a dôveryhodnosti zo strany verejnosti k zbierkam vykonávaných uvedenou formou.
V rámci tejto formy bude právnická
osoba vykonávajúca zbierku povinná
zabezpečiť pokladničky proti násilnému otvoreniu, proti odcudzeniu vložených príspevkov a pokladničku označiť
názvom právnickej osoby vykonávajúcej zbierku nápisom „Verejná zbierka“,
registrovým číslom zbierky a názvom
orgánu štátnej správy, ktorý zbierku
zapísal do registra zbierok. Ak bude
počet pokladničiek väčší, uvedie sa aj
evidenčné číslo pokladničky. Právnická
osoba vykonávajúca zbierku otvorí pokladničky do 15 dní odo dňa ukončenia

Osobitosti zbierky
vykonávanej formou
pokladničiek

zbierky vykonávanej zbieraním do stacionárnej alebo prenosnej pokladničky.
Pribudne nová povinnosť, a to obligatórne spísanie zápisnice o otvorení pokladničky, obsahujúca identifikačné údaje uvedené v ust. § 9 odsek 2 návrhu
nového zákona. Po schválení návrhu
zákona bude právnická osoba povinná
príspevky získané formou prenosných
alebo stacionárnych pokladničiek poukázať na osobitný účet do piatich dní
odo dňa otvorenia pokladničky.
Osobitosti zbierky
vykonávanej formou
SMS správ alebo
telefonicky

Ukončenie zbierky

Návrh nového zákona obsahuje aj niektoré špecifické povinnosti v súvislosti
s ďalšou osobitnou formou zbierky. Pokiaľ sa zbierka vykonáva zasielaním
darcovských správ SMS prostredníctvom podniku alebo volaním na skrátené číslo, právnická osoba je povinná
bezodkladne oznámiť správnemu orgánu telefónne číslo na zasielanie darcovských správ SMS alebo pre volanie
na skrátené číslo na účely zápisu do registra zbierok. Hrubý výnos zbierky
v tom prípade bude zahŕňať výšku príspevku z darcovskej správy SMS alebo
z volania na skrátené číslo. Predmetné
príspevky bude povinné poukázať na
osobitný účet do 90 dní odo dňa ukončenia zbierky.
Po ukončení zbierky by mala pribudnúť
právnickej osobe povinnosť vyhotoviť
a predložiť orgánu štátnej správy do
90 dní odo dňa ukončenia zbierky jej
predbežnú správu obsahujúcu (1) prehľad vykonávania zbierky, (2) prehľad
hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky a (3) bankové
výpisy z osobitného účtu. V lehote
12 mesiacov od ukončenia zbierky
bude po schválení nového zákona
právnická osoba povinná predložiť orgánu štátnej správy záverečnú správu
zbierky obsahujúcu (1) prehľad nákladov zbierky, (2) prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel, (3) doklady preukazujúce náklady zbierky
a (4) doklady preukazujúce použitie
čistého výnosu zbierky. Ak sa čistý výnos zbierky použije mimo územia Slovenskej republiky, predloží právnická
osoba záverečnú správu do 24 mesiacov odo dňa ukončenia zbierky. Uvedené podklady vyhodnotí orgán štátnej
správy do 30 dní od dátumu ich doručenia.
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Predbežnú aj záverečnú správu zo
zbierky právnická osoba zverejní na svojom webovom sídle v lehotách 90 dní
alebo 12 mesiacov aspoň na jeden rok.
Návrh nového zákona ďalej predpokladá kontrolu dodržiavania nového zákona a ustanovuje právomoc orgánov štátnej správy na výkon kontrolnej činnosti
nad vykonávaním zbierok právnickými
osobami v súlade s údajmi uvedenými
v registri zbierok. Odsekom 2 v ust. § 14
sa orgánu štátnej správy priznáva právo
vykonania kontroly dokladov záverečnej správy zbierky v sídle právnickej
osoby, ktorá bude na výzvu správneho
orgánu povinná predložiť doklady potrebné na vykonanie kontroly.

Štátna kontrola
dodržiavania zákona

Prostredníctvom ust. § 15 sa upravujú
podmienky a postup ukladania sankcií
v prípade porušenia povinností podľa
nového zákona. Pokuty sú v rozpätí od
100 Eur do 1.000 Eur a pri ich ukladaní
správny orgán prihliada na povahu, závažnosť, spôsob, čas trvania, následky
a okolnosti spáchania správneho deliktu. Jednotlivé skutkové podstaty správnych deliktov sa viažu na povinnosti
vyplývajúce z ustanovení zákona. Výnos
pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

Sankcie

Orgán štátnej správy uloží právnickej
osobe pokutu vo výške 100 Eur až
1.000 Eur, ak právnická osoba vykonáva zbierku v rozpore s ustanoveniami
nového zákona, pokiaľ si nesplní povinnosti, a podobne. Podrobnejší výpočet
skutkových podstát, v rámci ktorých
môže dôjsť k uloženiu pokuty obsahuje ust. § 15 odsek 1. Výška pokuty sa
bude odvíjať od povahy, závažnosti, spôsobu, času trvania, následkov a okolnos tí spáchania správneho deliktu a bude
ju možné uložiť do jedného roka odo
dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
Schválením návrhu nového zákona sprievodne dôjde aj k novelizácii zákona
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení, konkrétne k úprave doterajšej položky č. 36 sadzobníka
správnych poplatkov s cieľom, aby zodpovedala navrhovanému novému zákonu. Zápis verejnej zbierky do registra
verejných zbierok (1) vykonávanej na

Správne poplatky

celom území Slovenskej republiky by
mal byť spoplatnený sumou 20 Eur, (2)
vykonávanej v územnom obvode okresného úradu by mal byť spoplatnený sumou 5 Eur a (3) zápis predĺženia vykonávania verejnej zbierky do registra
verejných zbierok by mal byť spoplatnený sumou 10 Eur.
Účinnosť a prechodné
ustanovenia

Nový zákon by mal po schválení vstúpiť
do účinnosti dňa 1. júla 2014, pričom

vykonávanie zbierky povolenej podľa
aktuálne platného právneho stavu bude
musieť byť ukončené do 31. júla 2014.
Vykonávanie zbierky podľa predošlej
vety sa po 31. júli 2014 bude po schválení nového zákona považovať za vykonávanie zbierky bez zápisu do registra
zbierok. Zároveň sa zastavia všetky konania o zbierke začaté a právoplatne
neskončené podľa doterajších predpisov do 31. júla 2014.

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.: +380-44-361 30 21
Fax: N/A
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, Mgr. Martina Tábyho: taby@ulclegal.com alebo Mgr. Tomáša
Škrinára: skrinar@ulclegal.com.
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