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1.

ZMENY V ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
Hlavným motívom zmien v zákonoch súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou je precizovanie ustanovení v súvislosti s vyberaním
úhrad zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od poistencov. Podľa dôvodovej správy ide o jednoznačnejšie určenie čo
sa považuje za súčasť zdravotného výkonu. Po novom sa ustanovuje, za čo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nesmie vyberať
úhradu od poistenca a čím nesmie podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

2.

NOTÁRSKA ZÁPISNICA A JEJ ÚČINKY
Jednou z frekventovaných činností notárov je spisovanie notárskych zápisníc. Notárske zápisnice sa spisujú o rôznych právnych
úkonoch. Spísanie notárskej zápisnice je často tou najistejšou formou zaznamenania právneho úkonu. V našom článku si Vás
dovoľujeme oboznámiť s podmienkami spísania notárskej zápisnice a s jej účinkami.

3.

FOTOGRAFOVANIE NA CUDZOM POZEMKU
Fotografovaním niekedy zasahujeme do práv iných osôb. Pred tým ako vyhotovíme fotografie osoby, obzvlášť na jej súkromnom
pozemku, by sme sa mali zamyslieť, či uvedeným konaním neporušujeme jej práva. V našom článku by sme Vás radi oboznámili
so základnou právnou úpravou uvedenej problematiky.

4.

NOVELA ZÁKONA O OCHRANE PRED POVODŇAMI
Hlavným účelom novely zákona o ochrane pred povodňami je zabezpečiť úplnú a správnu transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík do slovenských právnych predpisov.
Ďalšie zmeny súvisia s potrebou upraviť niektoré problematické skutočnosti, ktoré priniesli praktické skúsenosti nadobudnuté
v oblasti ochrany pred povodňami. V našom článku Vás oboznámime s tými najdôležitejšími zmenami.

5.

INŠTITÚT OCHRANNÝCH ZNÁMOK
Ochranná známka je jedným zo spôsobov komunikácie podnikateľa so spotrebiteľom. Funkciou ochrannej známky je zjednodušenie komunikácie podnikateľa so spotrebiteľom. Dôveryhodná ochranná známka umožňuje spotrebiteľovi vybrať si výrobok alebo
službu od konkrétneho podnikateľa. Ochranná známka okrem zjednodušenia výberu spotrebiteľa zároveň mnohokrát zlepšuje
postavenie konkrétneho podnikateľa oproti konkurencii.

6.

PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA ZÁKONA O CENNÝCH PAPIEROCH A INVESTIČNÝCH SLUŽBÁCH
Účelom predloženého návrhu novely je odbúranie legislatívnych bariér brániacich uvádzaniu nových finančných produktov na trh,
zavedenie úplného členského princípu poskytovania služieb centrálneho depozitára cenných papierov alebo štandardizácia režimu
finančných zábezpek. V našom článku Vás oboznámime s navrhovanými zmenami.

ZMENY V ZDRAVOTNEJ

STAROSTLIVOSTI

Dňa 11. marca 2015 Národná rada SR
schválila novelu zákona č. 577/2004 Z. z.
o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
(ďalej len „novela zákona“).
Oproti doterajšej právnej úprave sa
ustanovilo, že zdravotné výkony poskyto va né pri liečbe choroby uvedenej
v zozname chorôb a služieb súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pri ktorých môže poskytovateľ
požadovať úhradu, bude schvaľovať príslušný vyšší územný celok.
Zdravotný výkon

Po novom sa ustanovujú súčasti zdravotného výkonu. V zmysle ust. § 3 a jeho
nového odseku 4 je súčasťou zdravotného výkonu aj (1) objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania na
konkrétny čas, (2) vypísanie lekárskeho predpisu alebo vypísanie lekárskeho
poukazu, (3) vypísanie odporúčania na
poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo vypísanie odporúčania na poskytnutie ústavnej starostlivosti, (4) vypísanie návrhu na kúpeľnú
liečbu a (5) potvrdenie o návšteve lekára alebo potvrdenie o návšteve iného
zdravotníckeho pracovníka.
Ako uvádza dôvodová správa, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sa
zamedzí vyberať úhradu za to, čo je
súčasťou zdravotného výkonu. Poistenec za tieto úkony nebude platiť osobitnú úhradu.

Zmeny v rozsahu
zdravotnej
starostlivosti

Novelizované ust. § 44 prináša niekoľko precizovaní, ktoré priniesli potreby
aplikačnej praxe.
Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná
poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu, nesmie
požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného
poistenia.
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Poskytovateľ ďalej nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou nad určenú spoluúčasť poistenca podľa tohto zákona a predpisov
vydaných na jeho vykonanie, ani iným
pl nením (ako sú napríklad plnenia na
základe darovacích alebo iných zmlúv).
Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná
poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu, môže
požadovať od poistenca úhradu za
zdravotnú starostlivosť poskytnutú pri
chorobe uvedenej v zozname chorôb
najviac vo výške spoluúčasti poistenca
podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie. Poskytovateľ
môže požadovať od poistenca úhradu
za služby súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti najviac vo výške spoluúčasti poistenca podľa tohto
zákona a predpisov vydaných na jeho
vykonanie. Zdravotné výkony poskytované pri chorobe uvedenej v zozname
chorôb a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovateľ poskytuje a pri ktorých môže
požadovať úhradu, kontroluje vyš ší
územ ný celok príslušný podľa miesta
prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia výkonom dozoru podľa osobitného
predpisu.
Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná
poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu
podľa osobitného predpisu, môže požadovať od poistenca úhradu za nadštandardný pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti, ak poistenec
o nadštandardný pobyt písomne požiada.
V nadväznosti na novelu zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti sa tiež
menia niektoré ustanovenia v zákone
č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch
zdra votnej starostlivosti.

Zmeny pre
poskytovateľov
zdravotnej
starostlivosti

Dopĺňajú sa povinnosti poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti.
Podľa doplneného ust. § 79 ods. 1
písm. zu), zv) a zw), poskytovatelia
zdravotnej starostlivosti budú povinní

Cenník
zdravotných
výkonov

Zoznam
zdravotných
výkonov

dodržiavať cenník všetkých zdravotných
výkonov, ktorý musí bezodkladne a preukázateľne zaslať vrátane každej jeho
zmeny samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.

jeho zmeny samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania
zdravotníckeho zariadenia, ak ide o poskytovateľa, s ktorým má zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu.

Ďalšou povinnosťou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je po novom v zmysle doplneného písm. zv) povinnosť
umiestniť na prístupnom a viditeľnom
mieste vo vstupných priestoroch alebo
v priestoroch čakárne zoznam zdravotných výkonov poskytovaných pri chorobe
uvedenej v zozname chorôb, pri kto rých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo
sa neuhrádzajú na základe verejného
zdravotného poistenia, a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovateľ poskytuje a pri ktorých môže požadovať
úhradu podľa osobitných predpisov, to
znamená povinnosť umiestniť vo vstupných priestoroch alebo priestoroch čakárne zoznam tých zdravotných výkonov
a služieb, pri ktorých môže požadovať
od poistenca úhradu, vrátane výšky
úhrady.

V súvislosti s novými povinnosťami pre
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
sa upravujú sankcie, ktoré bude orgán
príslušný na vydanie povolenia oprávnený uložiť poskytovateľovi za ich porušenie. Orgán príslušný na vydanie
povolenia bude oprávnený za ich porušenie uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pokutu až do výšky
3.319 Eur. Po novom budú pokuty uložené samosprávnym krajom, príjmom
samosprávneho kraja.

Sankcie

Novela zákona o rozsahu zdravotnej
starostlivosti vstúpi do účinnosti dňa
1. apríla 2015. Zmeny v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti nadobudnú účinnosť odo dňa 1. júna 2015.

Účinnosť
a prechodné
ustanovenia

V neposlednom rade budú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti povinní
dodržiavať zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu, ktorý musí bezodkladne
a preukázateľne zaslať vrátane každej

Ustanovenie § 102r určuje prechodné
ustanovenia. Poskytovateľ bude povinný najneskôr do 31. mája 2015 preukázateľne zaslať samosprávnemu kraju
príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia cenník
všetkých zdravotných výkonov a zoznam
zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu podľa vyššie uvedeného ust. § 79 ods. 1 písm. zv).

NOTÁRSKA ZÁPISNICA

A JEJ ÚČINKY

Definícia notárskej
zápisnice

Notárska zápisnica je forma zaznamenania právneho úkonu notárom. Notár je
osoba určená štátom, ktorá je oprávnená vykonávať notársku činnosť a inú
činnosť podľa zákona. Postavenie notárov, ich činnosť ako aj samosprávu notárov upravuje zákon č. 323/1992 Zb.
o notároch a notárskej činnosti (ďalej
len „Notársky poriadok“).

riadku. Notári spisujú účastníkom na základe ich vyhlásenia notárske zápisnice
o zmluvách, závetoch a iných právnych
úkonoch. Notársku zápisnicu zväčša spisuje jeden notár. Notársky poriadok
však v ust. § 46 pripúšťa, že v notárskej zápisnici môže pokračovať aj iný
notár so sídlom na území Slovenskej
republiky.

Činnosť notára zahŕňa rozsiahlu oblasť.
Jednou z činností, ktorú vykonáva notár je spisovanie notárskych zápisníc.
Spisovanie notárskej zápisnice je upravené v ust. § 46 až 55 Notárskeho po-

Notárska zápisnica sa môže spisovať
o rôznych právnych úkonoch. Môže ísť
o jednostranné, dvojstranné, ale aj viacstranné právne úkony. Okrem fakultatívneho zaznamenania právneho úkonu,
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Obligatórna forma
notárskej zápisnice

právo upravuje aj právne úkony, ktorých zaznamenanie formou notárskej
zápisnice je obligatórne. Povinne sa
notárska zápisnica spisuje napríklad
pri (1) písomných právnych úkonoch
tých, ktorí nemôžu čítať a písať podľa
ust. § 40 ods. 6 Občianskeho zákonníka,
(2) dohode o rozsahu bezpodielového
spoluvlastníctva podľa ust. § 143a Občianskeho zákonníka, (3) závete maloletého, ktorý dovŕšil 15. rok veku podľa
ust. § 476d ods. 2 Občianskeho zákonníka, (4) zakladateľskej zmluve alebo
zakladateľskej listine o založení akciovej spoločnosti podľa ust. § 162 Obchodného zákonníka a (5) zmluve o splynutí, zlúčení a rozdelení spoločností podľa
ust. § 152a, § 152b, 218a a § 218m Obchodného zákonníka.
Notárska zápisnica sa spisuje aj o (1)
osvedčení o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb podľa
ust. § 61 Notárskeho poriadku, (2) osvedčení o tom, že je niekto nažive podľa
ust. § 62 Notárskeho poriadku, (3) osvedčení vyhlásenia o vydržaní podľa ust. § 63
Notárskeho poriadku, (4) osvedčení o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom podľa ust. § 63a Notárskeho poriadku a (5) osvedčovaní iných
skutočností podľa ust. § 64 Notárskeho
poriadku.
Odmietnutie
spísania notárskej
zápisnice

Notár môže v určitých prípadoch odmietnuť spísať notársku zápisnicu. Podľa ust. § 36 Notárskeho poriadku je
notár povinný odmietnuť vykonať požadovaný úkon, ak je zjavné, že úkon
odporuje zákonu, obchádza zákon, prieči sa dobrým mravom, alebo ak vykonanie úkonu osobitný zákon zveril inému orgánu verejnej moci.
Na požiadanie je notár povinný vydať
žiadateľovi písomné potvrdenie o dôvodoch odmietnutia úkonu. Ak žiadateľ
nezloží primeraný preddavok na odmenu notára a na náhradu jeho hotových
výdavkov, notár môže odmietnuť spísať
zápisnicu. Odmietnuť spísať notársku
zápisnicu môže notár aj vtedy, ak mu
účastník zmluvy alebo jeho zástupca
odmietne poskytnúť súčinnosť potrebnú na vyhotovenie notárskej zápisnice.
Ak ide o notársku zápisnicu o odplatnom právnom úkone, notár upozorní
účastníkov zmluvy na platobné podmien3

ky dohodnuté v zmluve a v zápisnici uvedie vyhlásenie účastníkov zmluvy o oboznámení sa s týmito podmienkami. Notár
je povinný oznámiť účastníkovi zmluvy
výšku poistného krytia a poisťovňu,
v ktorej je poistený pre prípad škody
v súvislosti s vyhotovením notárskej
zápisnice.
Povinné náležitosti notárskej zápisnice
upravuje ust. § 47 Notárskeho poriadku. Podľa uvedeného ustanovenia musí
notárska zápisnica obsahovať (1) miesto, deň, mesiac a rok spísania notárskej
zápisnice, (2) meno, priezvisko a sídlo
notára, (3) meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a trvalé bydlisko
fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
s ktorým sa spisuje notárska zápisnica
(ďalej len „účastník“), ich zástupcov,
svedkov, dôverníkov a tlmočníkov, (4)
vyhlásenie účastníkov, že sú spôsobilí
na právne úkony, (5) údaj o tom, ako
bola preukázaná totožnosť účastníkov
a svedkov, najmä druh a číslo platného
preukazu totožnosti účastníka, (6) ak
je účastníkom právnická osoba, údaj
o tom, ako bola preukázaná jej existencia, a oprávnenie v jej mene konať,
(7) obsah právneho úkonu, (8) údaj
o tom, že zápisnica bola po prečítaní
účastníkmi schválená, (9) podpisy
účastníkov alebo ich zástupcov, a ak
boli prizvaní, tiež svedkov, dôverníkov
a tlmočníkov; ak podpisuje notársku zápisnicu za právnickú osobu ako účastníka fyzická osoba oprávnená v jej mene
konať, pripojí iba svoj podpis a (10)
odtlačok úradnej pečiatky notára a jeho
podpis.
Pri spisovaní notárskej zápisnice môže
notár od účastníka, svedkov úkonu, dôverníkov alebo tlmočníkov žiadať preukázanie svojej totožnosti platným
úradným preukazom alebo ich totožnosť musí byť potvrdená dvoma svedkami. Ak je totožnosť zistená svedkami,
svedkovia pripoja svoje podpisy buď
na záver notárskej zápisnice, alebo za
záznamom o potvrdení totožnosti. Notár môže od preukázania totožnosti
upustiť, ak svedkov úkonu osobne pozná. Ak však notár napriek preukázaniu
totožnosti nemá istotu o totožnosti
účastníkov úkonu, vykoná ďalšie zisťovanie, napríklad vyzve osoby a ich zástupcov, aby doložili listiny z evidencie

Náležitosti
notárskej zápisnice

dokladov totožnosti, požiada o vyjadrenie príslušnú obec a podobne.
Ak sa notárovi nepodarí zistiť skutočnú
totožnosť účastníkov úkonu môže vyhotovenie notárskej zápisnice odmietnuť.
Ak však napriek pochybnosti o ich totožnosti spíše notársku zápisnicu, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu
spôsobenú zneužitím totožnosti účastníkov.
Ak notár spisuje notársku zápisnicu
s osobou, ktorá nemôže čítať alebo písať, priberie dvoch svedkov úkonu. Títo
svedkovia musia byť prítomní pri prejave vôle účastníka o tom, čo sa má
uviesť do notárskej zápisnice, pri prečítaní notárskej zápisnice a jej schválení tým účastníkom, v záujme ktorého
boli pribratí. Tieto okolnosti musia byť
v notárskej zápisnici uvedené. Svedkami totožnosti a svedkami úkonu nemôžu byť (1) maloletí, (2) osoby, ktoré
pre svoj telesný alebo duševný stav nie
sú schopné vydať svedectvo, (3) osoby,
ktoré nevedia alebo nemôžu čítať alebo písať, (4) osoby blízke účastníkom
úkonu, (5) osoby, ktoré sú na veci zúčastnené a (6) zamestnanec notára,
ktorý notársku zápisnicu spisuje, prípadne jeho spoločník.
Ak je účastník hluchý alebo nemý, ak
však môže čítať a písať, musí si notársku zápisnicu sám prečítať a v nej vlastnou rukou pripísať, že ju čítal a že ju
schvaľuje. Ak účastník nemôže čítať
alebo písať, musí byť okrem svedkov
úkonu pribratý i jeho dôverník, ktorý
sa s ním vie dorozumieť. Prostredníctvom neho notár zistí a do notárskej
zápisnice uvedie, či účastník úkonu notársku zápisnicu schvaľuje. Dôverník
musí mať vlastnosti spôsobilého svedka, môže ním však byť i osoba blízka
účastníkovi úkonu.
Ak je potrebné k spísaniu notárskej zápisnice pribrať svedkov úkonu, v závere notárskej zápisnice sa uvedie doložka obsahujúca vyhlásenie svedkov, že
boli prítomní pri prejave vôle účastníka
o tom, čo sa má uviesť do zápisnice, pri
prečítaní zápisnice a jej schválení účastníkom úkonu. Notárska zápisnica musí
obdobne obsahovať v závere vyhlásenie
dôverníka o tom, že s obsahom notár4

skej zápisnice oboznámil nemého alebo
hluchého účastníka, ktorý nemôže čítať
alebo písať, a že tento účastník obsah
notárskej zápisnice schválil. V úvode notárskej zápisnice sa presne uvedie dôvod pribratia svedkov úkonu, prípadne
dôverníka.
Ak účastník úkonu alebo niektorý svedok úkonu neovláda jazyk, v ktorom sa
zápisnica spisuje, priberie sa tlmočník,
ktorý musí mať náležitosti spôsobilého
svedka podľa ust. § 50 Notárskeho poriadku. Môže ísť aj o zamestnanca notára, ktorý zápisnicu spisuje. Ak notár
ovláda jazyk, v ktorom koná účastník
úkonu alebo svedok, môže notár upustiť od pribratia tlmočníka. V závere notárskej zápisnice je potrebné uviesť
doložku o tom, že účastníkovi úkonu
bol obsah zápisnice pretlmočený a že
účastník s ním súhlasí. Ak bol pribratý
tlmočník, pripojí na notársku zápisnicu
svoj podpis. Služby tlmočníka hradí
účastník úkonu.
Ak notár spíše formou notárskej zápisnice závet, listinu o vydedení alebo odvolanie týchto úkonov, zabezpečí bez
zbytočného odkladu po vykonaní tohto
úkonu jeho zaregistrovanie v Notárskom
centrálnom registri závetov.
Notárska zápisnica má viacero účinkov,
popíšme si najdôležitejšie z nich. Notárska listina je predovšetkým podľa
ust. § 3 ods. 4 Notárskeho poriadku verejnou listinou. Delenie listín na verejné a súkromné má relevanciu pri konaní pred súdom.
Pojem verejná listina je definovaný
ust. § 134 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Uvedené ustanovenie upravuje, že listiny vydané
súdmi Slovenskej republiky alebo inými štátnymi orgánmi v medziach ich
právomoci, ako aj listiny, ktoré sú osobitnými predpismi vyhlásené za verejné,
potvrdzujú, že ide o nariadenie alebo
vyhlásenie orgánu, ktorý listinu vydal,
a ak nie je dokázaný opak, i pravdivosť
toho, čo sa v nich osvedčuje alebo potvrdzuje.
Význam delenia listín na verejné a súkromné je v tom, že súd pri verejných
listinách aplikuje vyvrátiteľnú domnien-

Notárska zápisnica
ako verejná listina

Notárska zápisnica
ako exekučný titul

ku pravdivosti obsahu listiny. Pri verejných listinách súd neskúma pravdivosť
ich obsahu, vykoná tak len v prípade,
ak má pochybnosť o pravdivosti obsahu
verejnej listiny.

vod, predmet a čas plnenia, ak povinná
osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila. Právny záväzok musí
existovať už v čase spísania notárskej
zápisnice.

Pri súkromných listinách však súd uvedenú domnienku neaplikuje a je povinný skúmať pravdivosť aj pravosť listiny. Z uvedeného vyplýva, že právny
úkon spísaný formou notárskej zápisnice má v prípade súdneho sporu vyššiu
dôkaznú hodnotu ako právny úkon nezaznamenaný formou notárskej zápisnice. Neznamená to však, že druhý z uvedených právnych úkonov nemá dôkaznú
hodnotu, avšak dokazovanie je v tomto
prípade z pohľadu finančného aj časového náročnejšie ako pri právnych úkonoch spísaných vo forme notárskej zápisnice. Navyše bez notárskej zápisnice
sa niekedy vykonanie a obsah určitého
právneho úkonu dá dokázať len s obtia žami, respektíve sa nedá dokázať
vôbec.

Podľa ust. § 41 ods. 3 Exekučného poriadku, ak záväzok v notárskej zápisnici
podľa odseku 2 písm. c) vznikol z právneho úkonu, predmetom ktorého bolo
poskytnutie peňažných prostriedkov,
môže sa exekúcia týkať iba sumy predstavujúcej poskytnuté peňažné prostriedky a úrokov z omeškania, inak sa
záväzok v notárskej zápisnici nemôže
týkať zmluvných pokút.

Ďalším z účinkov notárskej zápisnice je,
že notárska zápisnica môže slúžiť ako
exekučný titul. Podľa ust. § 41 ods. 2
písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok) možno vykonať
exe kúciu aj na podklade notárskych
zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok, a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dô-

Ďalšou podmienkou použitia notárskej
zápisnice ako exekučného titulu je podľa ust. § 41 ods. 2 písm. c) Exekučného
poriadku skutočnosť, že povinná osoba
musí súhlasiť s jeho vykonateľnosťou.
Ak takéto vyhlásenie v notárskej zápisnici absentuje, nie je ju možné použiť
ako exekučný titul. V notárskej zápisnici tiež musí byť uvedený právny dôvod.
Právnym dôvodom je právny titul, na
základe ktorého existuje právny záväzok, najčastejšie ide o zmluvu. Účasť
veriteľa pri spisovaní notárskej zápisnice nie je povinná. Notárska zápisnica
môže byť spísaná aj len s dlžníkom ako
účastníkom úkonu, a to ako jednostranný právny úkon. Následne je len na veriteľovi, či notársku zápisnicu použije
ako exekučný titul.

FOTOGRAFOVANIE

NA CUDZOM POZEMKU

Právo na ochranu
osobnosti

Pri fotografovaní cudzích osôb a cudzieho majetku je potrebné vziať do úvahy
práva osôb, ktorých fotografujeme. Podľa ust. § 11 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník má fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä
života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.
V našom článku sa zameriame na ochranu súkromia.

ale aj súkromnú sféru fyzickej osoby.
Do súkromnej sféry fyzickej osoby patrí všetko, čo vytvára súkromný, teda
intímny život fyzickej osoby. Patrí sem
okrem obydlia osoby, jej súkromná verbálna komunikácia, súkromná korešpondencia, správanie sa v obydlí, oblasť
intímneho sexuálneho života. Súčasťou
práva na ochranu osobnosti sú aj prejavy osobnej povahy, napríklad tanec,
spev a podobne.

Pojem súkromie zahŕňa jednak ochranu obydlia, ktoré je zaručené aj článkom 21 Ústavy Slovenskej republiky,

Oblasť súkromného života je chránená
aj na ústavnoprávnej rovine, a to článkom 16 Ústavy Slovenskej republiky.
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Podľa uvedeného článku je nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia zaručená,
obmedzená môže byť len v prípadoch
ustanovených zákonom. Na európskej
úrovni je právo na súkromný život zaručený v článku 8 Dohovoru o ochrane
ľudských práv a základných slobôd.

a (3) existuje príčinná súvislosť medzi
zásahom a ujmou.

Právna úprava ochrany súkromia osoby
ako osobnostného práva je zakotvená
predovšetkým v ust. § 11 až 16 Občianskeho zákonníka. Ochrana pred neoprávneným vyhotovovaním obrazových snímok, teda fotografovaním, je upravená
ust. § 12 Občianskeho zákonníka.

Ad 2 zásah musí byť neoprávnený. Zásah
je neoprávnený, ak nebol daný súhlas
na fotografovanie alebo na použitie fotografií. Výnimku z neoprávneného zásahu do súkromia predstavujú takzvané
zákonné licencie. Úprava zákonných licencií je zakotvená v ust. § 12 ods. 2 a 3
Občianskeho zákonníka. O zákonné licencie pôjde vtedy, ak je fotografia
vytvorená a použitá na úradné, vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie
byť v rozpore s oprávnenými záujmami
fyzickej osoby, teda nesmie osobe privodiť ujmu. Použitie zákonných licencií
teda vylučuje neoprávnenosť zásahu,
avšak za predpokladu, že ich použitím,
nie je fyzickej osobe privodená ujma.

Podľa uvedeného ustanovenia záznamy
týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej
prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením.
Privolenie môže byť výslovné, a to ústne alebo písomné. Súhlasom môže byť
aj gesto, napríklad prikývnutie na znak
súhlasu. Okrem výslovného súhlasu môže
byť súhlas udelený aj mlčky, teda konkludentne. O konkludentný súhlas pôjde vtedy, ak fotografovanie strpíme,
avšak z takého konania musí byť zrejmé, že s fotografovaním súhlasíme.
Zo znenia ust. § 12 Občianskeho zákonníka vyplýva, že privolenie je potrebné
nielen na vyhotovenie fotografického
záznamu, ale aj na jeho použitie. Ak
fyzická osoba dá privolenie na vyhotovenie fotografie, neznamená to, že
dala aj súhlas na použitie fotografie.
Na použitie fotografie je potrebný samostatný súhlas. Nepísomný súhlas, teda
súhlas gestom alebo ústny súhlas, je
v prípadnom spore ťažko dokázateľný,
najmä ak nie sú svedkovia udelenia takého súhlasu. Preto je vhodné pri vyhotovovaní fotografií zaobstarať si písomný súhlas s vyhotovením fotografie, a aj
s jej použitím.
Podmienky použitia
prostriedkov
ochrany

Na ochranu pred neoprávneným zásahom do súkromia je možné použiť prostriedky ochrany osobnosti upravené
v ust. § 13 Občianskeho zákonníka. Podmienkou použitia predmetných prostriedkov ochrany je (1) existencia zásahu, ktorý vyvolal alebo bol spôsobilý
vyvolať ujmu spočívajúcu v porušení
alebo ohrození práv chránených ustanovením § 11 Občianskeho zákonníka,
(2) predmetný zásah je neoprávnený
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Ad 1 zásah nemusí vyvolať ujmu, ale
postačuje, aby bol spôsobilý ujmu vyvolať. Či prišlo k ujme, závisí od okolností konkrétneho prípadu.

Ad 3 musí existovať príčinná súvislosť
(kauzálny nexus) medzi zásahom a vzniknutou ujmou. Ak takáto súvislosť nie
je, nemôže ísť o neoprávnený zásah.
Pri splnení uvedených podmienok je
možné použiť prostriedky ochrany podľa ust. § 13 Občianskeho zákonníka.
Fyzická osoba sa podľa uvedeného ustanovenia môže najmä domáhať, aby sa
upustilo od neoprávnených zásahov do
práva na ochranu jej osobnosti, aby sa
odstránili následky týchto zásahov a aby
jej bolo dané primerané zadosťučinenie. Upustenia od neoprávneného zásahu sa môže dopúšťať najmä zapieracou
(negatórnou) žalobou na súde, obnovenia pôvodného stavu sa môže domáhať
reštitučnou žalobou. Môže tiež žiadať
primerané zadosťučinenie satisfakčnou
žalobou. Je však vhodné ešte pred podaním žaloby písomne vyzvať osobu,
ktorá neoprávnene vyhotovila alebo použila fotografie, aby upustila od protiprávneho zásahu a už vyhotovené fotografie zničila. Súčasne má právo na
primerané zadosťučinenie, napríklad
ospravedlnenie. Ak by výzva nebola
úspešná, môže sa osoba domáhať svojho práva na súde. Ak by zadosťučinenie

Prostriedky ochrany

nebolo postačujúce, napríklad preto,
že fotografie už boli použité, pričom
ich použitím sa v značnej miere znížila
dôstojnosť alebo jej vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na
náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.
Nazeranie na
súkromný pozemok

V súvislosti s fotografovaním na súkromnom pozemku je potrebné uviesť, že
už samotné nazretie do súkromia môže
byť zásahom do osobnostných práv fyzickej osoby. V tejto súvislosti Najvyšší
súd Českej republiky vo svojom rozsudku 22 Cdo 583/2011 zo dňa 30. októbra
2012 uviedol: „V rozsudku ze dne 12. prosince 2000, sp. zn. 22 Cdo 1629/99,
Nejvyšší soud uvedl: „Aby bylo možno
obtěžování pohledem považovat za imisi, muselo by jít o mimořádnou situaci, při které by bylo soustavně a závažným způsobem narušováno soukromí
vlastníka nebo uživatele sousední nemovitosti; zpravidla by šlo o případy,
kdy vlastnické právo by bylo zneužíváno k nahlížení do sousední nemovitosti
za účelem narušování soukromí sousedů
anebo by došlo ke stavební změně,
umožňující nahlížení do dosud uzavřených prostor, přičemž tuto změnu by
neodůvodňovaly oprávněné zájmy toho,
kdo změnu provedl. Při posuzování věci
je třeba přihlížet k oprávněným zájmům všech účastníků řízení“. Uvedené
pravidlo musí tím spíše platit pro fotografování a filmování osob; v takovém případě jde totiž v jistém smyslu
o „obtěžování pohledem“, umocněné
tím, že tento pohled je zachycen technickými prostředky. Lze proto konstatovat, že je-li fotografováním nebo
pořizováním jiného obrazového záznamu soustavně a závažným způsobem
na rušováno soukromí vlastníka nebo
uživatele nemovitosti, jde o imisi ve
smyslu § 127 odst. 1 obč. zák.“.
Z uvedeného rozsudku môžeme vyvodiť, že o zásah do súkromia môže ísť aj
častým nazeraním do súkromných priestorov, napríklad na dvor rodinného
domu. Mnohokrát býva dvor rodinného
dvoru nedostatočne chránený a oddelený od okolia nepriehľadným plotom,
čo však neoprávňuje cudzie osoby považovať súkromný pozemok za verejný
priestor a vyhotovovať fotografie osôb,
ktoré sa tam zdržiavajú. V súvislosti
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s neoprávneným zásahom je však potrebné uviesť, že o neoprávnený zásah
nepôjde, keď nebude možné na fotografii identifikovať konkrétnu osobu,
napríklad jej nebude vidno do tváre.
Je samozrejme otázne, či osoba nemôže byť identifikovaná, ak je fotografia
vyhotovená na súkromnom pozemku.
Ak by bola fotografia použitá napríklad
v miestnych novinách v menšej obci, aj
ak by nebolo osobe vidieť do tváre,
podľa pozemku, respektíve dvora domu,
by bolo možné osobu identifikovať.
V určitých prípadoch aj fotografia samotného domu môže byť zásahom do
práv osoby na súkromie. Najvyšší súd
Českej republiky vo svojom rozsudku
30 Cdo 181/2004 zo dňa 22. septembra
2004 uviedol, že: „Bylo uvedeno, že žalobci tvrdili, že vyobrazení nemovitosti
v souvislosti se jménem žalobců dává
informaci o jejich majetkových poměrech, tedy o jejich intimní sféře, a tato
informace je šířena s následky pro ně
nepříjemnými, je zásahem do práva na
ochranu osobnosti. Odvolací soud se
však v tomto případě – jak již bylo
uvedeno – ztotožnil se závěrem soudu
prvního stupně, že zveřejněním fotografie domu žalobců nedošlo k neoprávněnému zásahu do jejich osobnostních
práv, konkrétně do jejich práva na
soukromí, a to proto, že dům je věcí,
která je seznatelná zvenčí a nenáleží
proto do sféry osobního soukromí, které představuje vnitřní intimní sféru života fyzické osoby nezbytnou pro její
seberealizaci a další rozvoj. Ač tento
závěr bude nepochybně ve většině případů spíše pravidlem, přesto nelze
současně bez dalšího vyloučit ani možnost, že okolnosti takovéhoto zveřejnění v konkrétním případě (při současné
identifikaci vlastníka věci nebo jejího
uživatele) mohou eventuálně být ve své
podstatě nepřípustnou sondou do intimní oblasti fyzické osoby, schopnou
nedovoleně informovat i širokou veřejnost o jejím individuálním založení, resp. zaměření, směřování, apod. –
tedy celkově nepřípustně vypovídat
o soukromé sféře fyzické osoby.“.
Ak vidno z uvedeného rozsudku, pri zásahu do súkromia je dôležité, či samostný zásah je spôsobilý porušiť práva fyzickej osoby na súkromie.

Fotografia domu

Predajňa ako
súkromný priestor

Súkromným pozemkom môže byť aj predajňa, napríklad v obchodnom centre.
Fotografovanie v takom priestore je však
odlišné od fotografovania napríklad
v dome. V prípade predajne do nej vstupujeme za účelom uzavretia obchodného vzťahu, napríklad kúpy tovaru. Za tým
účelom predajca sprostredkuje vstup do
predajne. Preto je oprávnený aj obmedziť pohyb a vykonávanie niektorých činností v predajni. Ide napríklad o zákaz
vstupu psov, zákaz vstupu so zbraňou,

s jedlom, ale aj fotografovanie. Obmedzenia však nemôžu byť diskriminujúce,
napríklad do predajne nemôže byť zakázaný vstup mamičkám s kočíkom, alebo
osobám určitej národnosti alebo farby
pleti. Zákazy musia byť vyznačené na
viditeľnom mieste, zväčša na alebo pri
vchodových dverách. Ak nie je v predajni vyznačený zákaz fotografovania, fotografovať je povolené, avšak fotografovanie nesmie porušiť osobnostné práva
osôb, ktorá sa nachádzajú v predajni.

NOVELA ZÁKONA

O OCHRANE PRED POVODŇAMI
Dňa 12. marca 2015 poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona
č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v platnom znení (ďalej len „zákon
o ochrane pred povodňami“).
Povodeň

Povodňová škoda
a jej uznanie

Novou definíciou sa v ust. § 2 odsek 1
zákona určuje, že povodeň je prírodný
jav, pri ktorom voda dočasne zaplaví
územie, ktoré zvyčajne nie je zaliate
vodou. Zákonodarca kladie uvedenou
definíciou dôraz, že povodeň je prírodný jav, z čoho vyplýva, že ochrana pred
povodňami je ochranou pred nepriaznivými následkami pôsobenia prírodného
živlu, ktorý vzniká bez ohľadu na ľudskú
vôľu.
V ust. § 2 ods. 7 sa ustanovujú prípady,
kedy možno povodňovú škodu na stavbe
uznať. Povodňová škoda na stavbe, na
príslušenstve stavby alebo na dočasnom
zariadení staveniska sa na účely tohto
zákona uznáva, ak v čase vzniku povodňovej škody (1) mala stavba právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie alebo bola ohlásená
stavebnému úradu, (2) ak počas výstavby išlo o riadne povolenú alebo ohlásenú stavbu a ak zhotoviteľ stavby, ktorá
zasahuje do vodného toku, pobrežného
pozemku, záplavového územia alebo
inundačného územia, mal schválený
plán povodňových zabezpečovacích
prác a ak (3) zhotoviteľ stavby, zmeny
stavby alebo udržiavacích prác konal
v súlade so stavebným povolením alebo
na základe ohlásenia stavebnému úradu.

8

Predmetné ust. § 2 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, v ktorých sa upravuje, že štát,
orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy, správca vodohospodársky významných vodných tokov alebo správca
drobného vodného toku nezodpovedajú za povodňovú škodu, okrem škody na
majetku, ktorá vznikla v priamej súvislosti s vykonávaním povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác.
Ako uvádza dôvodová správa, povodeň
je prírodný jav, ktorý nespôsobili tieto
orgány a preto nemôžu zodpovedať za
povodňové škody.
V zmysle odseku 9 dotácie na kompenzáciu strát spôsobených povodňou
v sektore poľnohospodárskej prvovýroby, lesného hospodárstva a chovu rýb
sa poskytujú podľa postupov ustanovených zákonom č. 267/2010 Z. z. o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát
spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať
k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou.
Po novom ochranu pred povodňami vykonávajú popri subjektoch definovaných
v ust. § 3 ods. 2 písm. a) až f) tiež podľa doplneného písm. g) zhotovitelia
sta vieb, ktoré zasahujú do vodného
toku alebo na inundačné územie.
Novela zákona tiež komplexne upravila
ust. § 5, ktoré sa týka predbežného hodnotenia povodňového rizika.

Predbežné
hodnotenie
povodňového rizika

Predbežným hodnotením povodňového
rizika sa na území Slovenskej republiky
určujú geografické oblasti, v ktorých
existuje potenciálne významné povodňové riziko alebo v ktorých možno predpokladať, že je pravdepodobný jeho
výskyt.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zabezpečuje prostredníctvom správcu vodohospodársky
významných vodných tokov vykonávanie, prehodnocovanie, a ak je to potrebné aj aktualizovanie predbežného
hodnotenia povodňového rizika v čiastkových povodiach. Správca vodohospodársky významných vodných tokov spolupracuje so správcami drobných vodných
tokov, orgánmi štátnej správy, vyššími
územnými celkami, obcami a Slovenským hydrometeorologickým ústavom.
Predbežné hodnotenie povodňového rizika zahŕňa mnohé skutočnosti, napríklad mapy správneho územia povodia,
opis povodní, ktoré sa v minulosti vyskytli, a podobne. Podrobnosti stanovuje odsek 5 v ust. § 5.
Manažment
povodňového rizika

Ustanovenie § 8 o pláne manažmentu
povodňového rizika a ustanovenie § 9
o koordinácii plánov manažmentu povodňového rizika s plánmi manažmentu povodia sa prepracovali.
Vypracovanie plánov manažmentu povodňového rizika zabezpečuje ministerstvo životného prostredia prostredníctvom správcu vodohospodársky
významných vodných tokov.
Ustanovenie § 8 ods. 3 určuje, že základné ciele manažmentu povodňových rizík sú zamerané na zníženie potenciálnych nepriaznivých následkov
záplav na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť, pričom okrem tradičných
opatrení, akými sú napríklad vodné stavby a poldre, ochranné hrádze, úpravy
tokov, je na vhodných miestach potrebné
využívať na zníženie pravdepodobnosti
záplav aj prírodné opatrenia umiestnené
v lesoch, na poľnohospodárskej pôde
a na urbanizovaných územiach, ktoré sú
v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente
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povodňových rizík súhrnne označené ako
„netechnické iniciatívy“.
Plán manažmentu povodňového rizika
rieši všetky aspekty manažmentu povodňového rizika so zameraním na prevenciu, ochranu, pripravenosť vrátane
predpovedí povodní a systémov včasného varovania a s prihliadnutím na
vlastnosti jednotlivých povodí alebo
čiastkových povodí. Plány manažmentu
povodňového rizika môžu tiež zahŕňať
podporu postupov trvalo udržateľného
využitia pôdy, zlepšenie zadržiavania
vody, rovnako ako aj riadené záplavy
určitých oblastí pri povodni.
Plán manažmentu povodňového rizika
nesmie obsahovať opatrenia na ochranu pred povodňami, ktoré svojím rozsahom a vplyvom významne zvyšujú
povodňové riziká v smere toku alebo
proti nemu v čiastkovom povodí na území Slovenskej republiky alebo v iných
štátoch toho istého povodia alebo čiastkového povodia, ak tieto opatrenia neboli dohodnuté a koordinované na úrovni dotknutých štátov.
Plán manažmentu povodňového rizika
nesmie obsahovať opatrenie na ochranu
pred povodňami, ktoré má odhadnuté
výdavky na prípravu, realizáciu, prevádzku, údržbu a opravy počas celého
predpokladaného obdobia životnosti
vyššie, ako sú odhadnuté povodňové
škody, ktoré by mohli spôsobiť povodne
na dotknutom území počas rovnakého
obdobia bez realizácie opatrenia.
K návrhom plánov manažmentu povodňového rizika sa môže vyjadriť aj verejnosť. Ustanovením § 23 písm. c) sa
dopĺňa kompetencia Ministerstva životného prostredia, ktoré tiež zabezpečuje zapracovanie výsledkov pripomienok
verejnosti, ktoré verejnosť uplatnila
k návrhom prvých plánov manažmentu
povodňového rizika. Ustanovuje sa aj
termín ich prehodnotenia a aktualizácie plánov manažmentu povodňového
rizika; pre ich dokončenie a zverejnenie do 22. decembra 2015.
Ako významné opatrenie na predchádzanie škodlivým následkom povodní
slúžia tzv. povodňové prehliadky, ktoré
sú upravené v ust. § 13.

Povodňové
prehliadky
a ich ciele

Hlavnými cieľmi povodňových prehliadok
sú v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. a) až d)
(1) vyhodnotenie účinnosti realizovaných preventívnych opatrení na ochranu
pred povodňami a opatrení vykonávaných počas povodne, (2) určenie lokalít,
v ktorých sa počas povodne vyskytli
prekážky obmedzujúce plynulé prúdenie vody, (3) identifikovanie objektov,
ktoré v čase povodňovej situácie spôsobili znečistenie vody, (4) zistenie nedostatkov na vodných tokoch spôsobujúce povodňové riziká, (5) odhaľovanie
nepovolených stavieb vo vodnom toku,
naprieč vodným tokom a na inundačnom území a (6) verifikácia povodňových škôd.
Subjekty v rámci
povodňových
prehliadok

Povodňovú prehliadku vykonáva okresný úrad alebo okresný úrad v sídle kraja
v súčinnosti so správcom vodohospodársky významných vodných tokov, správcom drobného vodného toku, vyšším
územným celkom, Hasičským a záchranným zborom, obcou a vlastníkmi,
správcami a užívateľmi stavieb, objektov a zariadení, ktoré sú umiestnené na
vodnom toku, križujú vodný tok alebo
sú umiestnené na inundačnom území.
Okresný úrad alebo okresný úrad v sídle kraja musí povodňovú prehliadku vykonať (1) bezprostredne po povodni na
povodňou postihnutých vodných tokoch a zaplavených územiach, kedy sa
vykonanie povodňovej prehliadky spravidla spája s overovaním správnosti vyhodnotenia povodňových škôd a overovaním škôd na majetku, ktoré vznikli
v priamej súvislosti s vykonávaním povodňových zabezpečovacích prác alebo povodňových záchranných prác,
(2) najmenej raz za dva roky podľa povodňového plánu zabezpečovacích prác
správcu vodohospodársky významných
vodných tokov alebo povodňového plánu zabezpečovacích prác správcu drobného vodného toku, alebo (3) na žiadosť
správcu vodohospodársky významných
vodných tokov, správcu drobného vodného toku alebo obce.
Okresný úrad alebo okresný úrad v sídle kraja vyhotovujú z povodňových prehliadok záznamy. Uvedené orgány môžu
rozhodnutím uložiť povinnosť odstrániť
nedostatky zistené pri povodňovej prehliadke a určiť termín na ich odstráne10

nie. Za nesplnenie povinnosti odstrániť
nedostatky bude možné uložiť sankciu.
Ustanovenie § 19 odsek 9 upravuje tzv.
súhrnnú správu o priebehu povodní. Súhrnnú správu o priebehu povodní, ich
následkoch a vykonaných opatreniach,
vynaložených výdavkoch a povodňových
škodách predkladajú subjekty definované v predmetnom ustanovení. Ide
o vlastníkov, správcov, užívateľov stavieb umiestnených na vodných tokoch
alebo v inundačnom území, ide o obce
a správcov vodných tokov, a podobne.

Súhrnná správa
o priebehu povodní

V ust. § 20 ods. 1 sa po novom definuje pojem inundačné územie. Ide o územie priľahlé k vodnému toku, ktoré je
počas povodní zvyčajne zaplavované
vodou vyliatou z koryta.

Inundačné územie

Písm. a) a b) v predmetnom ustanovení určujú vonkajšiu hranicu inundačného územia, ktorú možno určiť výpočtom
priebehu kulminačnej hladiny vody povodne pri prietoku vody, ktorý sa môže
opakovať priemerne raz za 100 rokov
alebo podľa výsledkov geodetického
me rania priebehu záplavovej čiary
v čase kulminácie hladiny vody pri povodni, ktorá sa môže opakovať menej
často ako priemerne raz za 50 rokov.
Po novom, v zmysle ust. § 20 ods. 9 sa
upravuje postup posudzovania žiadosti
o povolenie umiestnenia stavby, objektu, zariadenia alebo činnosti zakázanej pri neohrádzovanom vodnom toku
v inundačnom území v lokalite, kde nie
je vyhotovená mapa povodňového ohrozenia.
V takej lokalite pri neohrádzovanom
vodnom toku, v ktorej nie je určené
inundačné územie alebo nie je vyhotovená mapa povodňového ohrozenia,
pod kladmi pre posudzovanie návrhu na
umiestnenie stavby, objektu a zariadenia alebo pre posudzovanie žiadosti
o povolenie činnosti, ktorá je na inundačnom území zakázaná, sú (1) pravdepodobný priebeh záplavovej čiary
povodne vo vodnom toku, ktorej maximálny prietok sa dosiahne alebo prekročí priemerne raz za 100 rokov, alebo (2) priebeh záplavovej čiary v čase
kulminácie hladiny vody pri doteraz
najväčšej známej povodni.

Umiestnenie stavby
v záplavovom území

Finančné
prostriedky na
výstavbu nových
opatrení

V novelizovanom ust. § 42 ods. 3 sa
ustanovuje možnosť použitia finančných
prostriedkov na výstavbu nových preventívnych opatrení alebo rekonštrukciu
vybudovaných preventívnych opatrení,
ktoré spomaľujú odtok vody z povodia
do vodných tokov, zmenšujú maximálny
prietok povodne, chránia územie pred
zaplavením vodou z vodného toku alebo pred zaplavením vnútornými vodami.
Uvedené bude možné po novom financovať aj zo Spoločných programov Slovenskej republiky na základe medzinárodných zmlúv medzi Slovenskou republikou
a inými štátmi a prostriedky Environmentálneho fondu podľa osobitných
predpisov.

Zodpovednosť
štátu za škodu

Kľúčová zmena nastáva v ust. § 44 odsek 3, ktoré upravovalo zodpovednosť
štátu za škody vzniknuté v priamej súvislosti s vykonávaním protipovodňových
zabezpečovacích alebo záchranným
prác. Ako uvádza dôvodová správa, pôvodne v zmysle pôvodného znenia sa
štát mohol zodpovednosti za tieto škody zbaviť iba vtedy, ak preukázal, že
predmetnú škodu nezavinil, avšak podmienky za akých sa štát mohol zbaviť
zodpovednosti zákon neustanovoval.
Po novom, osoba je povinná škodu na
majetku v jej vlastníctve, správe alebo
užívaní, ktorá vznikla v priamej súvislosti s vykonávaním povodňových zabezpečovacích prác alebo povodňových

záchranných prác písomne oznámiť
tomu, kto vydal príkaz na vykonávanie
povodňových záchranných prác, alebo
obci, na ktorej území sa poškodený
majetok nachádzal počas povodne. Po
márnom uplynutí ustanovenej lehoty
nárok na náhradu tejto škody zaniká.
Za škodu na majetku spôsobenú v priamej súvislosti s vykonávaním povodňových zabezpečovacích prác alebo povodňových záchranných prác, zodpovedá
štát. Peňažnú náhradu škody na majetku ustanovuje Občiansky zákonník.
Podľa novelizovaného ust. § 44 ods. 5
nárok na peňažnú náhradu s uvedením
dôvodov sa musí uplatniť do piatich pracovných dní od odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.
Novela zákona o ochrane pred povodňami zrušuje (1) Vyhlášku Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 313/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbežnom
hodnotení povodňového rizika a o jeho
prehodnocovaní a aktualizovaní a zrušu je tiež (2) Vyhlášku Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 112/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu, prehodnocovaní a aktualizácii plánov manažmentu
povodňového rizika.

Zrušujú sa

Novelizovaný zákon o ochrane pred
povodňami nadobudne účinnosť dňa
1. apríla 2015.

INŠTITÚT OCHRANNÝCH ZNÁMOK
Definícia ochrannej
známky

Inštitút ochranných známok je upravený zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon“
alebo „zákon o ochranných známkach“) a vyhláškou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných
známkach.
Ochrannou známkou je akékoľvek označenie, ktoré (1) možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice,
kresby, tvar tovaru alebo jeho obal,
prípadne ich vzájomné kombinácie, (2)
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je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby
jednej osoby od tovarov alebo služieb
inej osoby a (3) je zaevidované ako
ochranná známka v registri ochranných
známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len
„register“). Označenie, ktoré nespĺňa
uvedené podmienky, je síce možné používať, avšak takéto označenie nespadá pod ochranu zákona o ochranných
známkach.
O zápis do registra možno požiadať prihláškou podanou na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
(ďalej len „úrad“). Prihláška musí obsa-

Prihláška

hovať (1) žiadosť o zápis označenia ako
ochrannej známky, (2) identifikačné
údaje prihlasovateľa, (3) identifikačné
údaje zástupcu prihlasovateľa, ak je
prihlasovateľ zastúpený, (4) znenie alebo zreteľné a reprodukciu umožňujúce
vyobrazenie prihlasovaného označenia,
v prípade trojrozmerného označenia
jeho plošné vyobrazenie, (5) zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť
označenie zapísané ako ochranná známka a (6) podpis prihlasovateľa alebo jeho
zástupcu. Podaním prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti pred každým, kto podá neskôr prihlášku obsahujúcu zhodné alebo podobné označenie.
Úrad v konaní o zápise ochrannej známky do registra preskúma, či prihláška
spĺňa podmienky ustanovené zákonom
o ochranných známkach. Ak prihláška
nespĺňa ustanovené náležitosti, úrad
vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky
v určenej lehote odstránil, pričom ho
poučí, že ak v určenej lehote nedostatky neodstráni, konanie bude zastavené. Ak nedostatky v určenej lehote
neodstráni, úrad konanie o prihláške
zastaví.
Ak označenie nespĺňa podmienky upravené ust. § 5 alebo 6, úrad prihlášku
zamietne. Úrad zamietne prihlášku z dôvodov upravených ust. § 5 napríklad,
ak je označenie tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali
obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklos tiach, ak môže klamať verejnosť
najmä o povahe, kvalite, zemepisnom
pôvode tovarov alebo služieb, alebo
obsahuje znak vysokej symbolickej
hodnoty, najmä náboženský symbol.
Podľa ust. § 6 sa do registra nezapíše
označenie, ak je zhodné so staršou
ochrannou známkou iného prihlasovateľa alebo majiteľa pre zhodné tovary
alebo služby. To však neplatí ak prihlasovateľ alebo majiteľ zhodnej staršej
ochrannej známky udelí písomný súhlas
na zápis označenia ako ochrannej známky. Ak úrad konanie o prihláške nezastaví alebo prihlášku nezamietne, zverejní
ju vo Vestníku Úradu priemyselného
vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej
len „vestník“). Proti zápisu označenia
do registra môže každý podať písomné
12

pripomienky podľa ust. § 5 alebo 6. Úrad
pripomienky zohľadní pri rozhodovaní.
Osoba uvedená v ust. § 7 zákona môže
po zverejnení prihlášky vo vestníku podať námietky v lehote troch mesiacov
od tohto zverejnenia. Ustanovenie § 7
upravuje tiež z akých dôvodov možno
námietky podať. Dôvodom je napríklad,
že použitím označenia by sa mohlo zasiahnuť do práv fyzickej osoby na
ochranu osobnosti, alebo použitím označenia by mohli byť dotknuté práva majiteľa skoršieho práva priemyselného
vlastníctva. Ak námietky neboli podané riadne a včas podľa ust. § 30, úrad
konanie o námietkach zastaví. Ak úrad
konanie o námietkach nezastaví, upove domí o námietkach prihlasovateľa
a vyzve ho, aby sa k nim v určenej lehote vyjadril. Vo výzve musí úrad prihlasovateľa upozorniť, že ak sa v určenej lehote nevyjadrí, tak konanie zastaví. Ak
sa prihlasovateľ nevyjadrí v stanovenej
lehote, úrad konanie zastaví. Ak úrad
uzná námietky, prihlášku zamietne.

Námietky

Ak sú splnené podmienky na zápis označenia do registra, úrad označenie zapíše do registra. Dňom zápisu označenia
do registra sa prihlasovateľ stáva majiteľom ochrannej známky. Úrad vydá
majiteľovi osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra. Zápis ochrannej známky do registra oznámi úrad vo
vestníku.

Zápis do registra

S ochrannou známkou sú spojené práva,
ktoré požíva majiteľ ochrannej známky. Majiteľ ochrannej známky má právo
používať ochrannú známku v spojení
s tovarmi alebo so službami, pre ktoré
je zapísaná. Je oprávnený používať
ochrannú známku spolu s označením ®.
Uvedený symbol znamená, že ochranná známka je registrovaná. Iné osoby
nemajú právo používať registrovanú
ochrannú známku, ani nemôžu používať označenia zhodné alebo podobné
s registrovanou ochrannou známkou.
Majiteľ ochrannej známky má právo
domáhať sa, aby porušenie alebo ohrozenie jeho práva bolo zakázané (negatórna žaloba), následky tohto zásahu
boli odstránené (reštitučná žaloba)
a môže sa tiež domáhať primeraného
zadosťučinenia (satisfakčná žaloba).

Práva majiteľa
ochrannej známky

Majiteľ ochrannej známky má tiež právo previesť ochrannú známku na inú
osobu a má tiež právo licenčnou zmluvou udeliť inej osobe oprávnenie na
používanie ochrannej známky pre tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Ďalším z práv viazaných na ochrannú známku, je právo
majiteľa ochrannej známky dať ochrannú známku do zálohu.
Platnosť zápisu ochrannej známky v registri je desať rokov odo dňa podania
prihlášky, platnosť možno obnoviť na
ďalších desať rokov. Ochranná známka
počas zápisu v registri podlieha ochrane a sú s ňou spojené už uvedené práva majiteľa ochrannej známky.
Kolektívna
ochranná známka

Medzinárodná
ochranná známka

Špecifickým druhom ochrannej známky
je kolektívna ochranná známka. Prihlasovateľom tejto ochrannej známky
môže byť len združenie fyzických alebo právnických osôb, pričom len členovia dotknutého združenia majú právo
používať ochrannú známku. Na kolektívnu ochrannú známku sa vzťahujú ustanovenia zákona o ochranných známkach
upravujúce ochranné známky. Na rozdiel
od ochranných známok však kolektívnu
ochrannú známku nemožno previesť na
iného majiteľa, nemôže byť predmetom
licencie ani záložného práva.
Okrem právnej úpravy ochranných známok vnútroštátnym právnym poriadkom je ochrana známok upravená aj na
medzinárodnej a európskej úrovni. Na
medzinárodnej úrovni je to predovšetkým Madridská dohoda o medzinárodnom zápise ochranných známok z roku
1891. Prihláška o zápis medzinárodnej
ochrannej známky do medzinárodného
registra sa podáva prostredníctvom
úradu. Odo dňa zápisu medzinárodnej
ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej
ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri má zápis medzinárodnej ochrannej známky
ten istý účinok ako národná prihláška.
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Okrem medzinárodnej ochrannej známky možno označenie zaregistrovať aj
ako ochrannú známku Spoločenstva.
Prihlášku ochrannej známky Spoločenstva možno podať na úrade, ktorý na nej
vyznačí deň podania a do dvoch týždňov ju odošle Úradu pre harmonizáciu
vnútorného trhu, ktorý bol zriadený
nariadením Rady (ES) č. 207/2009
o ochrannej známke Spoločenstva. Zápis ochrannej známky Spoločenstva v registri Spoločenstva má na území Slovenskej republiky rovnaké účinky ako zápis
ochrannej známky zapísanej v registri.

Ochranná známka
Spoločenstva

Prihlášku ochrannej známky Spoločenstva alebo ochrannú známku Spoločenstva je možné premeniť na národnú
prihlášku. Žiadosť o premenu ochrannej
známky Spoločenstva alebo ochrannú
známku Spoločenstva na národnú prihlášku (ďalej len „žiadosť o premenu“) sa podáva na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu, ktorý preskúma
splnenie podmienok upravených nariadením Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva.

Premena
na národnú známku

Ak žiadosť o premenu spĺňa ustanovené podmienky, Úrad pre harmonizáciu
vnútorného trhu postúpi žiadosť o premenu úradu. Úrad preskúma, či žiadosť
o premenu obsahuje (1) preklad žiadosti do slovenského jazyka, (2) adresu na doručovanie na území Slovenskej
republiky a (3) zreteľné a reprodukciu
umožňujúce vyobrazenie prihlasovaného označenia.
Ak žiadosť o premenu nespĺňa uvedené
podmienky, úrad vyzve žiadateľa, aby
v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako
dva mesiace, nedostatky odstránil. Ak
žiadateľ v určenej lehote nedostatky
neodstráni, úrad konanie zastaví. Na
tento následok musí úrad žiadateľa vo
výzve upozorniť. O prihláške, ktorá
vznikla premenou na národnú prihlášku
podlieha konaniu ako národná prihláška.
Národnej prihláške, ktorá vznikla premenou prihlášky ochrannej známky
Spoločenstva alebo premenou ochrannej známky Spoločenstva, sa prizná dátum podania a dátum práva prednosti
z tejto prihlášky alebo ochrannej známky, prípadne aj právo seniority.

PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA
ZÁKONA O CENNÝCH PAPIEROCH
A INVESTIČNÝCH SLUŽBÁCH

Návrh novely zákona č. 566/2001 Z. z.
o cenných papieroch a investičných
službách (ďalej len „návrh novely“
alebo „novela“) bol do Národnej rady
Slovenskej republiky predložený dňa
19. februára 2015. Novela by po schválení mala nadobudnúť účinnosť dňom
1. júla 2015 okrem zmeny ustanovení
§ 53 ods. 1 písm. g), § 103, 105, 106,
107, 107c a 110 ods. 3, ktoré by mali
nadobudnúť účinnosť dňom 1. októbra
2015 . Súvisiace novely zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii by tiež mali nadobudnúť účinnosť dňom 1. októbra 2015.
Investičné
certifikáty

Novela po schválení prinesie viacero
zmien týkajúcich sa investičných certifikátov, upravených ust. § 4a. Po novom by sa rozšíril okruh emitentov investičných certifikátov o obchodníka
s cennými papiermi, ktorý spĺňa požiadavky na výšku základného imania najmenej 125.000 Eur alebo obdobného
zahraničného obchodníka s cennými
papiermi. Po novele by sa tiež zjednodušila úprava náležitostí a zverejňovania emisných podmienok investičných
certifikátov. Návrh novely už neuvádza
demonštratívny výpočet emisných podmienok, ale určenie emisných podmienok necháva na emitentovi.
Podľa súčasnej právnej úpravy je emitent povinný zverejniť emisné podmienky investičných certifikátov najneskôr
týždeň pred začiatkom ich vydávania. Po novele by bol povinný sprístupniť emisné
podmienky investičných certifikátov najneskôr v deň začiatku ich vydávania, a to
na nosiči informácií, webovom sídle emitenta, alebo webovom sídle finančnej
inštitúcie umiestňujúcej alebo predávajúcej tieto investičné certifikáty.
Evidenciu emisných podmienok investičných certifikátov by po novom mal
viesť Centrálny depozitár cenných papierov SR a. s. (ďalej len „centrálny depozitár“). Návrh novely tiež počíta so
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zavedením premlčacej doby na uplatnenie práva z investičných certifikátov
v dĺžke desať rokov odo dňa termínu vyrovnania.
Zmenou ust. § 28 ods. 3 písm. f) by sa
zrušilo ustanovenie o výkone pozastavenia práva nakladať so zaknihovanými
cennými papiermi v prípade konania
valného zhromaždenia akciovej spoločnosti alebo členskej schôdze družstva,
ak má spoločnosť jediného majiteľa
ním vydaných akcií alebo v prípade
družstva jediného majiteľa družstevných podielnických listov. Z dôvodu
prípravy začlenenia Centrálneho depozitára do európskeho systému pre vyrovnanie obchodov s cennými papiermi
Target 2-Securities (T2S) návrh novely
počíta so zmenou údajov evidovaných
v registri záložných práv. Podľa nového
znenia ust. § 47 ods. 1 písm. f) by register záložných práv namiesto počtu cenných papierov obsahoval údaje o množstve a objeme cenných papierov.
Ďalšou navrhovanou zmenou je doplnenie ust.§ 50 ods. 5, podľa ktorej ak sa
záložné právo vzťahuje na zaknihované cenné papiere vymazané z evidencie,
bude po novom možné vykonať registráciu zániku záložného práva v registri záložných práv alebo na účte majiteľa aj
bez príkazu.
Doplnením ust. § 53a ods. 1 o písmeno g)
sa rozšíri okruh osôb oprávnených využiť zjednodušený režim finančných zábezpek o iné právnické osoby, ako sú
uvedené v ust. § 53a ods.1 písm. a) až f),
za splnenia podmienok: (1) druhou
zmluv nou stranou je niektorá z osôb
uvedených v ust. § 53a ods. 1 písm. a)
až d) a f), alebo (2) záložné právo zabezpečuje pohľadávku zo zmluvy o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát alebo
pohľadávku z obchodov, ktorých vysporiadanie môže byť predmetom zmluvy
o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát
podľa osobitného predpisu.

Zjednodušený
režim finančných
zábezpek

Podľa vloženého ods. 5 v ust. § 53a
vznikne zmluvné záložné právo podľa
ust. § 53a ods. 1 k zaknihovanému cennému papieru v prospech Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej
banky alebo inej centrálnej banky tvoriacej súčasť Eurosystému, presunom
alebo prevodom cenného papiera na
účet majiteľa v evidencii centrálneho
depozitára, ktorý je vyhradený v prospech záložného veriteľa podľa
ust. § 105 ods. 11. Tým nebude dotknutý vznik záložného práva podľa
ust. § 45 ods. 6.
Zmluvné záložné právo k cenným papierom by po novom zaniklo presunom
alebo prevodom cenných papierov
z účtu majiteľa vyhradeného pre záložného veriteľa na základe príkazu záložného veriteľa alebo príkazu záložcu
a záložného veriteľa, v prospech ktorého je účet majiteľa vyhradený. Na základe iného príkazu by nebol možný
presun ani prevod cenných papierov
z účtu majiteľa vyhradeného pre záložného veriteľa. K zrušeniu obmedzenia
predaja podniku centrálneho depozitára alebo jeho časti finančným inšti túciám alebo verejným organizáciám
by prišlo účinnosťou nového znenia
ust. § 101 ods. 1.
Prevádzkový
poriadok
centrálneho
depozitára

Prevádzkový poriadok centrálneho depozitára by podľa navrhovanej zmeny
ust. § 103 ods. 2 písm. b) mal obsahovať určenie právnických osôb, ktorým
môže centrálny depozitár zriadiť účet
majiteľa. Po novom by sa návrh prevádzkového poriadku a jeho zmeny pred
predložením Národnej banke Slovenska
mali prerokovať vo Výbore pre členstvo. Po novom by centrálny depozitár
mohol na žiadosť majiteľa účtu vyhradiť účet majiteľa v prospech Národnej
banky Slovenska, Európskej centrálnej
banky alebo inej centrálnej banky tvoriacej súčasť Eurosystému, a to za účelom zabezpečovania pohľadávok záložným právom podľa ust. § 53a ods. 1 až 5.
Na vyhradený účet majiteľa by bolo
možné nadobudnúť zaknihované cenné
papiere len presunom podľa ust. § 18a
alebo prevodom podľa ust. § 19. Vyhradenie účtu majiteľa by podľa návrhu
nebolo možné zrušiť, ak by sa na účte
majiteľa nachádzali cenné papiere.
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Doplnením ust. § 107 odsekmi 14 až 19
by sa malo posilniť postavenie emitentov zaknihovaných cenných papierov
alebo listinných akcií na meno. Podľa
uvedených ustanovení by emitent mohol požiadať o presun emisie cenných
papierov z registra emitenta v evidencii centrálneho depozitára do registra
emitenta v evidencii iného centrálneho depozitára. Povinnosťou centrálneho
depozitára, u ktorého má emitent registrovanú emisiu cenných papierov by
bolo umožniť taký presun. Emitent listinných akcií na meno by bol tiež
oprávnený požiadať o presun vedenia
zoznamu akcionárov listinných akcií na
meno centrálny depozitár. Centrálny
depozitár by bol povinný umožniť emitentovi zmenu centrálneho depozitára. Presun v obidvoch prípadoch by sa
vykonal na základe zmluvy medzi emitentom a centrálnym depozitárom.
Novým ust. § 107c by sa zaviedol nový
inštitút – agent emisie. Agent emisie
by na základe zmluvy s emitentom mohol zastupovať emitenta voči centrálnemu depozitáru a členom centrálneho
depozitára (ďalej len „členom“) v rozsahu dohodnutom v zmluve, vrátane
podania žiadosti o zriadenie registra
emitenta. Centrálny depozitár a jeho
člen by boli povinní sprístupniť agentovi emisie rovnaké údaje ako emitentovi, ak agenta emisie na ich získavanie splnomocnil emitent. Agentom
emisie by podľa návrhu mohol byť člen
centrálneho depozitára, obchodník
s cennými papiermi alebo zahraničný
obchodník s cennými papiermi, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity alebo
iná právnická osoba určená v prevádzkovom poriadku.

Agent emisie

Centrálny depozitár, člen a obchodník
s cennými papiermi sú podľa ust. § 109
ods. 1 povinní chrániť údaje vo svojich
evidenciách. Ustanovenie § 110 ods. 1
upravuje okruh osôb, ktorým tieto údaje môžu poskytovať. Podľa navrhovaného doplnenia písm. g) v ust. § 110 ods. 1
by uvedené osoby boli povinné poskytnúť údaje o chránených skutočnostiach
aj Ministerstvu financií Slovenskej republiky alebo iným ministerstvám pri
riadení a kontrole poskytovania prostriedkov z fondov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu určených

Poskytovanie
chránených údajov

na financovanie spoločných programov
Slovenskej republiky a Európskej únie
a ochrane finančných záujmov Európskej únie na účely plnenia úloh podľa
osobitných predpisov.
Doplnením ust. § 110 ods. 3 by sa mal
posilniť plnohodnotný členský princíp
v rámci evidencie cenných papierov.
Zmenou uvedeného ustanovenia by bolo
možné vyžiadanie oprávnených subjektov podľa ust. § 110 ods. 1 a podanie
správy vykonať aj elektronicky. Podrobné podmienky a postup pri vyžiadaní
oprávnených subjektov a podaní správy
by upravil centrálny depozitár v pre vádzkovom poriadku.
Národná banka Slovenska by podľa navrhovaného znenia ust. § 144 ods. 12 ak
zistí, že fyzická osoba alebo právnická
osoba vykonáva bez povolenia činnosti, na ktoré je potrebné povolenie podľa tohto zákona, mohla uložiť fyzickej
osobe alebo právnickej osobe podľa
závažnosti a miery zavinenia sankciu
ukončenia nepovolenej činnosti, čo súčasná právna úprava nepripúšťa.
Navrhuje sa tiež zrušiť povinnosť centrálneho depozitára podať príkaz na
pozastavenie práva nakladať s jeho akciami pred konaním valného zhromaždenia v prípade, ak má len jedného akcionára, a to zmenou ust. § 146 ods. 2.
Ide o obdobnú právnu úpravu ako v prípade obchodníka s cennými papiermi.
Súvisiace
novelizácie

Návrh novely zahŕňa tiež novelu zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.
Novela Občianskeho zákonníka sa na vr huje v súvislosti s právnou úpravou
osobitného režimu finančných zábezpek
novelou zákona o cenných papieroch
a investičných službách. Ustanovenie
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§ 151me ods. 8 by sa novelou doplnilo
o písm. g), ktoré by rozšírilo okruh
osôb, na ktoré sa použijú ustanovenia
§ 151me ods. 1 až 7. Po novom by sa
ust. § 151me ods. 1 až 7 vzťahovali aj
na inú právnickú osobu, ak (1) druhou
zmluvnou stranou je niektorá z osôb
uvedených v písmenách a) až d) a f) a (2)
záložné právo zabezpečuje pohľadávku
zo zmluvy o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát alebo pohľadávku z obchodov, ktorých vysporiadanie môže byť
predmetom zmluvy o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát podľa osobitného
predpisu.
Novela Obchodného zákonníka by zmenou ust. § 156 ods. 6 zaviedla povinnosť
obchodnej spoločnosti bez zbytočného
odkladu odovzdať zoznam akcionárov
centrálnemu depozitárovi. Malo by ísť
o prvý krok v rámci širšej koncepcie úpravy režimu vedenia zoznamu akcionárov.
Ďalším novelizovaným zákonom by mal
byť zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii. Novela by po schválení v ust. § 180 ods. 1 upresnila, že
zmluva o záverečnom vyrovnaní ziskov
a strát môže byť uzavretá aj podľa cudzieho práva. Pôjde napríklad o zmluvu typu ISDA Master Agreement, ktorá
sa obvykle spravuje anglickým právom
alebo právom štátu New York alebo
o rámcovú zmluvu EFET (obchody s derivátmi energií), ktorá sa zväčša riadi
nemeckým alebo anglickým právom.
Novela by tiež rozšírila ochranu zmluvy
o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát.
Podľa nového znenia ust. § 180 ods. 3
by začatie reštrukturalizačného konania nemalo žiadne účinky na záverečné
vyrovnanie ziskov a strát podľa zmluvy
o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát.
Žiadne účinky na záverečné vyrovnanie
ziskov a strát nemá podľa súčasnej
právnej úpravy len vyhlásenie konkurzu a povolenie reštrukturalizácie.
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