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1.

ZÁKON O KRÁTKODOBOM NÁJME BYTU
Ustanovenia nového zákona týkajúceho sa nájomných vzťahov k bytom majú za cieľ legislatívne upraviť práva a povinnosti prenajímateľov a nájomcov v režime tzv. krátkodobého nájmu bytu, v režime ktorého je podľa dôvodovej správy potrebné vyvážiť
práva a povinnosti účastníkov nájomného vzťahu. V našom článku sa dozviete, ktoré najdôležitejšie zmeny nový zákon do predmetnej problematiky prináša.

2.

NOVELA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Novela zaviedla niekoľko zmien, ktoré by mali znížiť administratívnu záťaž, ako aj zmierniť niektoré povinnosti prevádzkovateľov
a sprostredkovateľov. Ide napríklad o zavedenie ohlasovacej povinnosti namiesto doterajšej registračnej povinnosti, alebo zavedenie fakultatívnosti pokút. Novelou boli tiež znížené horné hranice pokút za porušenia zákona o ochrane osobných údajov.

3.

ZÁKON O OCHRANE SPOTREBITEĽA PRI PREDAJI TOVARU ALEBO POSKYTOVANÍ SLUŽIEB NA ZÁKLADE ZMLUVY
UZAVRETEJ NA DIAĽKU ALEBO ZMLUVY UZAVRETEJ MIMO PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV PREDÁVAJÚCEHO
Nová právna úprava podrobnejšie upravuje informačné povinnosti predávajúcich a rozširuje formálne požiadavky na zmluvy
uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim. Súčasne podrobnejšie upravuje postup pri uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

4.

NOVELA OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA
Ako reakcia na problematickú aplikačnú prax pri poskytovaní peňažných prostriedkov spotrebiteľom spájanou najmä s činnosťou
tzv. nebankových subjektov, došlo k novelizovaniu Občianskeho zákonníka v zmysle zavedenia nového dôvodu neplatnosti právneho
úkonu – úžery. O uvedenej zmene, a ďalších vybraných, sa dozviete viac v našom článku.

5.

OMEŠKANIE DLŽNÍKA SPÔSOBENÉ VIS MAIOR
Nie je vylúčené, že dlžník sa niekedy dostane do omeškania s plnením nie vlastnou vinou. Dovoľte, aby sme Vás v našom článku
oboznámili s právnou úpravou omeškania dlžníka spôsobenom vyššou mocou (vis maior).

6.

PRIPRAVUJE SA - NÁVRH ZÁKONA O NIEKTORÝCH OPATRENIACH
SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI
Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh zákona, ktorý by mal ochraňovať oznamovateľov korupcie
a iného protispoločenského správania. Predmetný návrh zákona počíta aj s protihodnotou spočívajúcou v možnosti finančného
odmeňovania pre občanov, ktorí protispoločenskú činnosť oznámia. Návrh zákona obsahuje aj ďalšie špecifické ustanovenia.
Dovoľte, aby sme Vám prostredníctvom nášho článku prezentovali základný rámec návrhu uvedeného zákona.

ZÁKON O KRÁTKODOBOM

NÁJME BYTU

Dňa 19. marca 2014 Národná rada SR
schválila zákon o krátkodobom nájme
bytu (ďalej len „zákon“ alebo „nový zákon“). Podľa dôvodovej správy k návrhu
zákona je jeho účelom rozvíjať a riešiť
otázku súkromného, trhového nájomného bývania v Slovenskej republike pri
súčasnom plnom zachovaní chráneného
nájomného bývania upraveného v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) a sociálneho nájomného
bývania, ktoré je podporované štátom.
Nový zákon je osobitným právnym
predpisom súkromného práva vo vzťahu k Občianskemu zákonníku, konkrétne k jeho ôsmej časti a siedmej hlave
nazvanej „Nájomná zmluva“ a žiadnym
spôsobom nie je v rozpore so spomínaným inštitútom tzv. chráneného nájmu.
Cieľom je tiež vytvorenie priestoru pre
rozvoj trhu s nájomnými bytmi.
Pozitívna a negatívna
pôsobnosť zákona

Krátkodobý
nájom bytu

Nový zákon upravuje právne vzťahy súvisiace s krátkodobým nájmom bytu.
Ide o pomerne stručné vymedzenie
jeho pôsobnosti. Naopak, nový zákon
sa nevzťahuje na nájomné pomery
v bytoch obstaraných podľa (1) zákona
č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní v znení
zákona č. 134/2013 Z. z., (2) zákona
č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií
na obstaranie náhradných nájomných
bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z.
a (3) zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Nový zákon
sa ďalej nevzťahuje na nájomné pomery v (4) služobných bytoch, (5) bytoch osobitného určenia, (6) bytoch
nachádzajúcich sa v domoch osobitného
určenia podľa zákona č. 189/1992 Zb.
o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov,
(7) družstevných bytoch, (8) bytoch vo
vlastníctve obcí, vyšších územných celkov, a (9) v bytoch vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, mesta Košice a ich mestských častí.
V zmysle ust. § 2 sa krátkodobým nájmom bytu rozumie nájomný pomer za1

ložený nájomnou zmluvou uzavretou
podľa tohto zákona, spĺňajúcou náležitosti ust. § 3, a na základe ktorej nájom
vrátane jeho predĺžení trvá najviac šesť
rokov.
Subjektmi nájomného vzťahu sú prenajímateľ a nájomca. Podľa ust. § 3 krátkodobý nájom bytu vzniká uzavretím
nájomnej zmluvy, ktorou prenajímateľ
prenecháva nájomcovi za nájomné byt
alebo jeho časť do užívania, najdlhšie
na dva roky. Môže ísť aj o kratšiu dobu,
musí však byť vymedzená určito. Zmluvné strany budú mať možnosť dohodnúť
sa na predĺžení nájomnej zmluvy najviac
dvakrát a maximálne vždy o dva roky.
Po uplynutí uvedenej doby v prípade
záujmu strán o pokračovanie v nájomnom vzťahu musia pristúpiť k uzatvoreniu novej nájomnej zmluvy a k dohode
o nových podmienkach nájmu. V prípade, ak si zmluvné strany nedohodnú
možnosť predĺženia, nájomný vzťah zanikne uplynutím pôvodne dohodnutej
doby.

Nájomná zmluva

Nový zákon ustanovuje písomnú formu
nájomnej zmluvy s najmenej jedným
vyhotovením pre obe zmluvné strany
ako obligatórnu náležitosť jej platnosti. Ustanovenie § 3 odsek 3 určuje povinné minimálne náležitosti nájomnej
zmluvy pre účely nového zákona. Nájomná zmluva musí obsahovať najmä
(1) meno, priezvisko, miesto trvalého
pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, respektíve obchodné meno, miesto
trvalého pobytu, dátum narodenia,
miesto podnikania a identifikačné číslo
fyzickej osoby - podnikateľa, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za túto konať, (2)
označenie predmetu nájmu a rozsah
užívania predmetu nájmu, (3) určenie
alebo spôsob určenia výšky nájomného
a výšky úhrad za plnenia poskytované
s užívaním bytu a jeho príslušenstva,
(4) opis stavu bytu, opis príslušenstva
a vybavenia bytu, ako aj opis závad
bytu, jeho príslušenstva a vybavenia,
ktoré sú prenajímateľovi známe v čase

Náležitosti
nájomnej zmluvy

uzavretia nájomnej zmluvy, (5) určenie
doby nájmu a (6) vyhlásenie nájomcu,
že si je vedomý skutočnosti, že nájomná zmluva sa uzaviera podľa tohto zákona.
Ak by zmluva nespĺňala uvedené podmienky a náležitosti, napr. zmluvné strany by si dohodli zmluvu na dobu neurčitú alebo na dobu určitú v trvaní viac
ako dva roky alebo by sa dohodli na
opcii na predĺženie nájomného vzťahu
viac ako dva krát, tak sa režim nového
zákona neuplatní. Pokiaľ zmluva nebude v písomnej forme alebo ak v zmluve
bude chýbať niektorá z obligatórnych
náležitostí zmluvy, platí, že zmluva sa
spravuje „ex lege“ ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Registračná
povinnosť

Zákon stanovuje povinnosť registrácie podľa ust. § 49a ods. 2 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak
táto povinnosť nebude v lehote na registráciu splnená, na právny vzťah sa
bude aplikovať ust. § 711 ods. 1, 3 a 6
Občianskeho zákonníka a nasl. o nájme
bytu. Prenajímateľ bude povinný nájomcovi splnenie registračnej povinnosti preukázať.

Nájomné

Dohoda o výške nájomného a úhrade za
plnenia poskytované s užívaním bytu je
jednou z obligatórnych náležitostí zmluvy o krátkodobom nájme bytu. Znenie
ust. § 4 nového zákona dáva zmluvným
stranám možnosť dohodnúť konkrétnu
výšku platieb, rozsah, spôsob výpočtu
úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, spôsob ich
platenia, ako aj prípady, v ktorých je
prenajímateľ oprávnený jednostranne
zmeniť výšku nájomného a úhrad za
plnenia poskytované s užívaním bytu
a jeho príslušenstva. Dôvodom jednostrannej zmeny môže byť zmena cien
dodávaných služieb spojených s užívaním bytu alebo očakávaná priemerná
ročná miera inflácie v nadchádzajúcom
kalendárnom roku. Ako uvádza dôvodová správa, zmluvné strany si dohodnú aj spôsob platenia, ktorý však musí
byť v súlade platnými právnymi predpismi, napr. zákonom č. 394/2012 Z. z.
o obmedzení platieb v hotovosti. Ustanovenie § 4 nie je ustanovením kogentným, preto si zmluvné strany môžu do2

hodnúť spôsob platenia úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu aj odchylne.
Nový zákon nevylučuje možnosť pre
zmluvné strany dohodnúť si zloženie
peňažnej zábezpeky (často používaný
aj pojem „kaucia“), ktorá bude slúžiť
na zabezpečenie prípadných pohľadávok
prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu
neplatenia nájomného alebo úhrad za
plnenia poskytované s užívaním bytu
a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej
ško dy na byte alebo jeho zariadení
alebo v súvislosti s inými pohľadávkami
súvisiacimi s užívaním bytu. Má teda
zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu.

Peňažná zábezpeka

Zábezpeka bude môcť byť maximálne
vo výške troch mesačných nájmov
a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Doplnenie peňažnej zábezpeky podlieha písomnej výzve prenajímateľa za podmienky, že peňažná
zábezpeka alebo jej časť bola oprávnene použitá na úhradu splatných pohľadávok voči nájomcovi. Nájomca je
v takom prípade povinný najneskôr
v lehote jedného mesiaca doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodnej výšky.
Nesplnenie povinnosti doložiť peňažnú
zábezpeku je výpovedným dôvodom.
Po skončení nájomného pomeru podľa
nového zákona bude mať prenajímateľ
povinnosť vrátiť nájomcovi nespotrebovanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo
dňa, keď nájomca vypratal byt v súvislosti so skončením nájomného pomeru
podľa zákona, napr. uplynutím doby,
vý poveďou, dohodou, odstúpením od
zmluvy za podmienky, že nájomca vysporiadal s prenajímateľom všetky nároky súvisiace s nájomným pomerom.
Zánik krátkodobého nájmu bytu je viazaný na (1) uplynutie času, na ktorý
bol nájomný vzťah uzavretý; v prípade, že si zmluvné strany dohodli opciu
a niektorá zo strán uplatní opciu, nájom sa automaticky predlžuje, (2) písomnú dohodu medzi prenajímateľom
a nájomcom ako jednu z možností ukončenia nájomného pomeru pred riadnym uplynutím doby nájmu; pričom je
na zmluvných stranách ako si dohodnú
podmienky skončenia nájmu, (3) písom-

Zánik krátkodobého
nájmu bytu

nú výpoveď jednej zo zmluvných strán
ako jednostranný právny úkon vykonaný v súlade s podmienkami uvedenými
v novom zákone, (4) písomné odstúpenie od nájomnej zmluvy jednej zo
zmluvných strán ako jednostranný
právny úkon, ktorý musí byť vykonaný
v súlade s nájomnou zmluvou a platnými právnymi predpismi, a na (5) zánik
predmetu nájmu, napríklad okrem iného aj takú podstatnú zmenu bytu, ktorá
znemožňuje jeho riadne užívanie, napríklad vytopenie, vyhorenie.
Odstúpenie
od zmluvy

Dôvodom pre odstúpenie od nájomnej
zmluvy bude napr. podstatné porušenie
zmluvy, resp. iné okolnosti a dôvody,
na ktorých sa zmluvné strany výslovne
dohodnú. Zmluvná voľnosť môže viesť
strany aj k tomu, že si dohodnú odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu
s možnosťou vyplatenia odstupného,
a podobne.

Výpoveď
krátkodobého
nájmu bytu

Cieľom právnej úpravy výpovede krátkodobého nájmu bytu je možnosť
zmluvných strán navzájom si dohodnúť
výpovedné dôvody aj pre prípady, ktoré zákonodarca pri tvorbe zákona neobsiahol vo výpočte výpovedných dôvodov. Ide o väčšiu zmluvnú flexibilitu
a zohľadnenie potrieb nájomcu a prenajímateľa. Napríklad jedným z dôvodov
predčasného ukončenia nájmu môže
byť zo strany nájomcu predčasné ukončenie štúdia na vysokej škole, ukončenie brigády alebo iný dôvod relevantný
pre daný prípad.

Dôvody výpovede
prenajímateľa

Prenajímateľ bude oprávnený vypovedať zmluvu o krátkodobom nájme bytu
(1) ak nájomca alebo osoba, ktorá
s ním v dome žije, napriek predchádzajúcej písomnej výstrahe prenajímateľa
poškodzuje byt alebo jeho zariadenie,
spoločné časti a spoločné zariadenia
domu alebo inak hrubo porušuje dobré
mravy alebo domový poriadok v dome,
kde sa byt nachádza, (2) ak nájomcovi
vznikol dlh na nájomnom a na úhradách spojených s užívaním bytu za viac
ako dva mesiace, (3) ak nájomca napriek písomnej výzve nedoplatil použitú časť peňažnej zábezpeky tak, aby
spĺňala pôvodnú výšku podľa nájomnej
zmluvy, (4) ak nájomca užíva predmet
nájmu v rozpore s dohodnutým účelom, alebo (5) ak je daný osobitný dô3

vod výpovede určito a jasne dohodnutý v nájomnej zmluve, pre ktorý nemožno spravodlivo požadovať trvanie
nájomného pomeru.
Nájomca bude oprávnený vypovedať
zmluvu o krátkodobom nájme bytu, (1)
ak predmet nájmu nie je spôsobilý na
riadne užívanie a táto skutočnosť nebola spôsobená zavinením nájomcu
alebo osôb s ním žijúcich v byte a je to
dôvodom na jednostranné ukončenie
nájomného pomeru zo strany nájomcu,
(2) ak došlo k ukončeniu jeho pracovného pomeru, služobného pomeru,
štátnozamestnaneckého pomeru alebo
iného obdobného pomeru, čo možno
vykladať ako okolnosť, ktorá môže mať
podstatný vplyv na schopnosť nájomcu
plniť si svoje záväzky vyplývajúce z nájomného pomeru, (3) ak nájomcovi vznikol nárok na sociálne bývanie podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v znení neskorších predpisov, alebo (4)
ak je daný osobitný dôvod výpovede
určito a jasne dohodnutý v nájomnej
zmluve, pre ktorý nemožno spravodlivo požadovať trvanie nájomného pomeru.

Dôvody výpovede
nájomcu

V oboch prípadoch nejde o taxatívny
výpočet dôvodov výpovede zo zmluvy
o krátkodobom nájme bytu. Ide o výpočet výpovedných dôvodov, ktorý je možné rozšíriť. Nemožno ich však zúžiť.
Ak bola daná písomná výpoveď, skončí
sa krátkodobý nájom bytu uplynutím
výpovednej lehoty. Výpovedná lehota
začína plynúť dňom nasledujúcim po
dni, v ktorom bola druhej zmluvnej strane doručená výpoveď. Zmluvné strany
si môžu dohodnúť výpovednú dobu,
ktorá musí byť minimálne jeden mesiac, respektíve pätnásť dní pre prípady
uvedené v bodoch 1 a 2 pre výpoveď
danú prenajímateľom a v bode 1 pre výpoveď danú nájomcom.

Výpovedná lehota

Nový zákon stanovuje povinnosť nájomcovi vypratať a odovzdať prenajímateľovi byt v stave zodpovedajúcom
obvyklému opotrebeniu, a to ku dňu
skončenia nájmu. Zmluvné strany si
môžu dohodnúť iný okamih odovzdania
predmetu nájmu. Odsek 1 ust. § 8 určuje, že nájomca je uvedené povinný

Vypratanie bytu

vykonať na vlastné náklady. Pokiaľ ide
o lehotu, z odseku 2 predmetného ustanovenia je možné odvodiť, že nájomca
je povinný byt vypratať a odovzdať
prenajímateľovi do 10 kalendárnych dní
od skončenia nájmu, respektíve 5 kalendárnych dní od skončenia nájmu odstúpením od zmluvy.
Zadržanie
hnuteľných vecí

Nie je vylúčené, že nájomca si uvedené povinnosti v predmetnej lehote nesplní. V takom prípade je prenajímateľ
oprávnený zadržať hnuteľné veci nájomcu nachádzajúce sa v byte, okrem
vecí vylúčených z exekúcie v zmysle
ust. § 114 zákona č. 233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti v platnom znení, napríklad nevyhnutné vybavenie domácnosti, zdravotnícke potreby, a podobne.

Ochranné
mechanizmy
zmluvných strán

Nový zákon prostredníctvom ust. § 9 priznáva obom zmluvným stranám oprávnenie domáhať sa na súde určenia neplatnosti výpovede alebo odstúpenia
od zmluvy o krátkodobom nájme bytu,
ak považujú takéto odstúpenie alebo
výpoveď za nedôvodné konanie. Ide
však o odlišný režim ako podľa ustanovení nájomnej zmluvy v Občianskom
zákonníku. Žaloba o určenie neplatnosti výpovede alebo odstúpenia od zmluvy musí byť podaná na príslušnom súde
podľa bydliska odporcu najneskôr do
2 mesiacov od doručenia výpovede alebo odstúpenia od zmluvy o krátkodobom nájme bytu. Ide o prekluzívnu
lehotu, teda jej márnym uplynutím

oprávnenie podať žalobu zaniká. Účinky právneho úkonu smerujúceho k skončeniu nájmu však nebudú podaním žaloby dotknuté. Nájomný pomer sa skončí
uplynutím výpovednej doby, resp. ku dňu
skončenia nájmu odstúpením od zmluvy.
V prípade, že súd svojím rozhodnutím
právoplatne rozhodne, že skončenie
nájomného pomeru výpoveďou alebo
odstúpením je neplatné, osoba zodpovedná za takýto stav bude povinná vec
(1) vrátiť do pôvodného stavu (tzv. naturálna reštitúcia) alebo (2) nahradiť
škodu v peniazoch (tzv. relutárna náhrada). V ostatných prípadoch sa môže
priznať poškodenému finančné zadosťuči nenie určené s prihliadnutím na
závažnosť a rozsah spôsobenej ujmy,
tr va nie protiprávneho stavu a mieru
protiprávneho zásahu do práv zmluvnej
strany.
Nový zákon je vo vzťahu k Občianskemu zákonníku lex specialis, teda zákon
osobitný. Prostredníctvom ust. § 10 sa
v jeho druhom odseku výslovne určuje,
ktoré vybrané ustanovenia Občianskeho zákonníka sa s ohľadom na nájomnú
zmluvu uzavretú podľa osobitného nového zákona nebudú aplikovať.
Nový zákon nadobudne účinnosť 1. mája
2014, pričom všetky nájomné zmluvy
uzavreté pred uvedeným dátumom sa
budú spravovať podľa právneho stavu
účinného pred 1. májom 2014.

NOVELA ZÁKONA

O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dňa 3. apríla 2014 bol v Národnej rade SR
schválený zákon č. 84/2014 Z. z., ktorý
zmenil a doplnil zákon č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov (ďalej len
„novela“) s účinnosťou odo dňa 15. apríla 2014. Účelom prijatej novely je predovšetkým zjednodušiť spracovávanie
osobných údajov prevádzkovateľmi
a sprostredkovateľmi. Uvedená novela
bola po vrátení prezidentom SR na opätovné prerokovanie schválená s pripomienkami prezidenta SR.
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Novým znením ust. § 4 ods. 2 písm. e)
sa zmenila definícia oprávnenej osoby.
Po novom sú oprávnenými osobami osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu. Doterajšia právna
úprava oprávnených osôb sa vzťahovala len na osoby v pracovnom pomere.
Účelom uvedenej zmeny bolo rozšíriť
definíciu oprávnenej osoby aj na osoby, ktoré vykonávajú činnosť na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti.

Definícia
oprávnenej osoby

Vypustenie
povinnosti
sprostredkovateľa

Vypustením odsekov 8 a 9 v ust. § 8,
týkajúcich sa vybraných povinností
sprostredkovateľa, by podľa dôvodovej
správy malo dôjsť k zníženiu administratívnej záťaže a súvisiacej zodpovednosti z hľadiska informačnej povinnosti voči prevádzkovateľovi v prípade
porušenia zákona o ochrane osobných
údajov a následne voči úradu, ak nedôjde k náprave zo strany prevádzkovateľa. Uvedené ustanovenia upravovali
povinnosť sprostredkovateľa písomne
upozorniť prevádzkovateľa na zjavné
porušenie zákona pri spracúvaní osobných údajov a v prípade, že prevádzkovateľ nezjednal nápravu, bol sprostredkovateľ povinný o porušení zákona
informovať Úrad na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky (ďalej len
„úrad“). Ak si sprostredkovateľ nesplnil
uvedenú povinnosť, bol za spôsobenú
škodu zodpovedný spolu s prevádzkovateľom. Vypustením uvedených ustanovení už sprostredkovatelia takúto povinnosť nemajú.
Novela doplnila v ust. § 10 ods. 3 písm. g)
demonštratívny výpočet prípadov, kedy
prevádzkovateľ spracúva osobné údaje
bez súhlasu dotknutej osoby, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo
tretej strany. Podľa doplneného výpočtu
pôjde najmä o osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných
alebo iných záujmov prevádzkovateľa
a osobné údaje spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa
prostredníctvom kamier alebo obdobných systémov.

Poskytovanie
osobných údajov
zamestnanca

Podľa doplneného ust. § 12 ods. 3 môže
zamestnávateľ osobné údaje zamestnanca nielen sprístupňovať, ale aj poskytovať, ak je to potrebné v súvislosti
s plnením pracovných, služobných alebo funkčných povinností zamestnanca.
Uvedeným postupom by sa mal vytvoriť
predpoklad na poskytovanie a spracúvanie zamestnaneckých kontraktných
údajov, ktoré sú súčasťou existujúcich
informačných systémov osobných údajov
bez vytvárania ďalšej administratívy.

Dokumentovanie
bezpečnostných
opatrení

Zmenou a doplnením ust. § 15 a § 19 by
sa mala odstrániť administratívna záťaž
podnikateľov pri uzatváraní pracovno5

právnych alebo obdobných vzťahov.
Uve denými zmenami sa upravujú prípady dokumentovania bezpečnostných
opatrení. Zrušila sa tiež povinnosť prevádzkovateľa vypracovať bezpečnostnú smernicu.
Rozsah poučenia oprávnenej osoby sa
novým znením ust. § 21 ods. 2 zúžil. Po
novom je prevádzkovateľ povinný poučiť
oprávnenú osobu o jej právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných
údajov. Poučenie musí obsahovať najmä vymedzenie rozsahu jej oprávnení,
povolených činností a podmienok spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná poučenie pred uskutočnením prvej operácie s osobnými údajmi
oprávnenou osobou.

Poučenie
oprávnenej osoby

Novela vypustila taxatívny výpočet obsahových náležitostí záznamu o pou čení oprávnenej osoby. Nové znenie
ust. § 2 ods. 3 už takýto výpočet neobsahuje, prevádzkovateľ je len povinný
vyhotoviť záznam o poučení oprávnenej
osoby, ktorý je povinný na požiadanie
úradu hodnoverne preukázať. Prevádzkovateľ po novom tiež nie je povinný
určiť osobu zodpovednú za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov
(ďalej len „zodpovedná osoba“). Určenie zodpovednej osoby podľa nového
znenia ust. § 23 ods. 2 a 3 je fakultatívne. Ak však prevádzkovateľ nepoverí
zodpovednú osobu, je povinný oznámiť
úradu tie informačné systémy, ktoré podľa tohto zákona podliehajú oznamovacej povinnosti. Vypustením ust. § 23
ods. 6 sa po novom umožnilo, aby funkciu zodpovednej osoby vykonával aj štatutárny orgán prevádzkovateľa.
Zmenou ust. § 33 až § 37 sa konanie
o registrácii informačných systémov nahrádza oznamovacou povinnosťou. Po
novom je prevádzkovateľ (1) povinný
oznámiť úradu informačné systémy,
(2) požiadať úrad o osobitnú registráciu informačných systémov alebo (3)
viesť o informačných systémoch evidenciu v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Okruh informačných systémov, ktoré do účinnosti
novely podliehali registrácii, po novom
podliehajú oznámeniu. Okrem uvedených informačných systémov podliehajú oznámeniu aj informačné systémy,

Nahradenie
registračnej
povinnosti
oznamovacou
povinnosťou

v ktorých sa spracúvajú osobné údaje
na základe ust. § 10 ods. 3 písm. g),
teda spracúvaním osobných údajov bez
súhlasu dotknutej osoby. Úrad môže rozhodnúť, že informačný systém, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje na základe ust. § 10 ods. 3 písm. g) podlieha
osobitnej registrácii. Vzor oznámenia
informačného systému a príkladmý zoznam informačných systémov podliehajúcich oznámeniu zverejní úrad na
svojom webovom sídle. Oznamovanie
nepodlieha režimu správneho poriadku
ani poplatkovej povinnosti. Režim osobitnej registrácie aj jeho spoplatnenie
zostáva zachované v podobe ako pred
novelou. Na oznamovaciu povinnosť sa
podľa ust. § 72 ods. 2 nebude vzťahovať
všeobecný predpis o správnom konaní.
Výkon kontroly

Zavedenie
fakultatívnosti
pokút

Novelou nastali aj zmeny pri výkone
kontroly podľa zákona o ochrane osobných údajov. Po novom sa na doručovanie písomností pri výkone kontroly
vzťahuje všeobecný predpis o správnom
konaní, konkrétne sa na neho vzťahuje
ust. § 25 a 26 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok).
Ukladanie pokút podľa ust. § 68 a poriadkových pokút podľa ust. § 69 sa novelou rozdelilo na fakultatívne a obligatórne. Predchádzajúca právna úprava
zakotvovala len obligatórne pokuty. Fakultatívnu pokutu môže po novom úrad
uložiť v závislosti od posúdenia závažnosti, následkov, alebo iných okolností,
ktoré majú vplyv na porušenie chránených záujmov. Úrad musí po novom obligatórne uložiť pokutu podľa ust. § 68
ods. 3 a ods. 6, uloženie pokút podľa
ostatných odsekov § 68 je fakultatívne. Vypustením odseku 7 písm. d) a f)
v ust. § 68 sa vylúčilo priame sankcionovanie oprávnenej osoby a zodpovednej osoby. Fakultatívne je po novom
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upravené aj uloženie poriadkovej pokuty podľa ust. § 69.
Novela znížila horné hranice výšky pokuty. Horná hranica pokuty sa znížila
v jednotlivých odsekoch ust. § 68 (1)
z 5.000 Eur na 3.000 Eur, (2) z 80.000 Eur
na 50.000 Eur, (3) z 300.000 Eur na
200.000 Eur a (4) v ďalších troch odsekoch určujúcich ďalšie skutkové podstaty priestupkov, v obdobnej výške.

Zníženie horných
hraníc výšky pokuty

Podľa vloženého ust. § 77a sa registrácie informačných systémov vykonané
do dňa 14. apríla 2014 považujú za
oznámenia informačných systémov
podľa ust. § 34 v znení účinnom odo
dňa 15. apríla 2014.

Prechodné
ustanovenia

Konania o registrácii informačných systémov a konania o osobitnej registrácii
informačných systémov, ktoré neboli
ukončené do dňa 14. apríla 2014 sa dokončia podľa zákona účinného do dňa
14. apríla 2014.
Pri vyhotovovaní oznámenia podľa
ust. § 35 ods. 1, oznámení zmeny oznámených údajov a oznámení ukončenia
používania informačného systému elektronickou formou, sa odo dňa 15. apríla
2014 nevyžaduje zaručený elektronický podpis.
Odo dňa 1. septembra 2014 možno oznámenie podľa ust. § 35 ods. 1, oznámenie
zmeny oznámených údajov a oznámenie ukončenia používania informačného
systému, vykonať aj prostredníctvom
elektronického formulára. Úrad zverejní elektronický formulár na svojom webovom sídle.
Konania podľa ust. § 68 a 69 začaté
pred 15. aprílom 2014 sa dokončia podľa zákona účinného do 14. apríla 2014.

ZÁKON O OCHRANE SPOTREBITEĽA

PRI PREDAJI TOVARU ALEBO
POSKYTOVANÍ SLUŽIEB NA ZÁKLADE
ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU
ALEBO ZMLUVY UZAVRETEJ
MIMO PREVÁDZKOVÝCH
PRIESTOROV PREDÁVAJÚCEHO
Dňa 25. marca 2014 bol v Národnej rade
SR schválený zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej
na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „nový zákon“ alebo „zákon“). Zákon nadobudne účinnosť dňa
13. júna 2014. Dôvodom prijatia zákona je transpozícia smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady
1999/44/ES, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES.
Okrem transpozície smernice bola dôvodom prijatia zákona potreba reagovať na aplikačné problémy z praxe. Zákonom sa s účinnosťou odo dňa 13. júna
2014 zruší v súčasnosti platný zákon
č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
Definícia pojmov

V ust. § 1 ods. 2, 3 a 4 nového zákona
je taxatívne upravený okruh zmlúv, na
ktoré sa zákon nevzťahuje. Ide napríklad o zmluvy, ktorých predmetom je
poskytovanie sociálnych služieb a vyko návanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately, poskytovanie finančných služieb, alebo
zmluvy o obstaraní zájazdu. Zákon tiež
definuje niektoré pojmy, ktorých vymedzenie v súčasnej právnej úprave
absentuje, napríklad zmluva uzavretá
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho; zmluva, predmetom ktorej je predaj tovaru, alebo doplnková
zmluva.
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Pojem zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov predávajúceho zákon
definuje ako zmluvu medzi predávajúcim a spotrebiteľom (1) uzavretú za
súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré
nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, (2) na ktorej uzavretie dal
návrh predávajúcemu spotrebiteľ na
mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, (3) uzavretú
v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení
spotrebiteľa predávajúcim na mieste,
ktoré nie je prevádzkovým priestorom
predávajúceho, alebo (4) uzavretú počas
predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.
Ďalším dôležitým pojmom je zmluva
uzavretá na diaľku, ktorú zákon definuje ako zmluvu medzi predávajúcim
a spotrebiteľom dohodnutú a uzavretú
výlučne prostredníctvom jedného alebo
viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnos ti predávajúceho a spo tre bi te ľa,
najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
Povinnosť predávajúceho poskytnúť informácie pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho upravuje ust. § 3 zákona.
Oproti súčasnej právnej úprave budú
po novom informačné povinnosti predávajúceho upravené podrobnejšie.
Predávajúci bude povinný informovať
spotrebiteľa napríklad o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služ-

Poskytnutie
informácií pred
uzavretím zmluvy

by, cene za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť za účelom uzavretia zmluvy, ak
ide o číslo služby so zvýšenou tarifou
(audiotextové číslo; spotrebiteľ by mal
platiť iba cenu za uskutočnenie hovoru,
ktorú by platil pri volaní na linku rovnakého druhu), alebo informáciu o tom,
že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu
o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ
stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
Predávajúci bude tiež povinný okrem
iného informovať spotrebiteľa o práve
odstúpiť od zmluvy, o podmienkach,
lehote a postupe pri uplatňovaní práva
na odstúpenie od zmluvy a poskytnúť
spotrebiteľovi formulár na odstúpenie
od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona.
Uvedené informačné povinnosti ohľadne práva na odstúpenie spotrebiteľa od
zmluvy bude môcť predávajúci splniť
aj poskytnutím riadne vyplneného poučenia o uplatnení práva spotrebiteľa
na odstúpenie od zmluvy uvedeného
v prí lohe č. 2. Zavedenie formulárov
by podľa dôvodovej správy k zákonu
malo uľahčiť využitie práva na odstúpenie od zmluvy.
Informácie podľa ust. § 3 zákona bude
musieť predávajúci poskytnúť v prípade
zmluvy uzavretej na diaľku na trvanlivom nosiči, napríklad na CD, prípadne aj
v e-maily a v prípade zmluvy uzavretej
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v listinnej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa v podobe zápisu na
inom trvanlivom nosiči. Predmetné informácie budú musieť byť neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a zmeniť ich bude
možné len s výslovným súhlasom oboch
zmluvných strán. Uvedené informačné
povinnosti sa budú primerane vzťahovať
aj na predávajúceho pred uzavretím
zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
Podmienky
uzatvárania zmlúv

Nový zákon oproti súčasnej právnej
úprave rozširuje požiadavky na zmluvy
uzavreté na diaľku a zmluvy uzavreté
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Podmienky uzatvárania uvedených zmlúv upravujú ust. § 4, 5 a 6
nového zákona. Podľa ust. § 4 je pred
uzavretím zmluvy na diaľku prostredníctvom elektronických prostriedkov,
na základe ktorej je spotrebiteľ zavia8

zaný k peňažnému plneniu, predávajúci
povinný bezprostredne pred odoslaním
objednávky spotrebiteľovi výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne uviesť informácie podľa ust. § 3 ods. 1 písm. a), e), o)
a p), teda (1) hlavné vlastnosti tovaru
alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe, (2) celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane
dane z pridanej hodnoty a všetkých
ostatných daní alebo ak vzhľadom na
povahu tovaru alebo služby nemožno
cenu primerane určiť vopred, spôsob,
akým sa vypočíta, ako aj náklady na
dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred,
skutočnosť, že do celkovej ceny môžu
byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na
dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie
obdobie a ak túto cenu nemožno určiť
vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta,
(3) informáciu o dĺžke trvania zmluvy,
ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu
neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri
ktorej sa automaticky predlžuje jej
platnosť, aj informáciu o podmienkach
vypovedania zmluvy a (4) informáciu
o minimálnej dĺžke trvania záväzkov
spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy,
ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa
taký záväzok. Povinnosť oboznámiť
s uvedenými informáciami vyplýva už
z ust. § 3, avšak predávajúci je povinný spotrebiteľa opätovne s nimi oboznámiť pred elektronickým odoslaním
objednávky.
Predávajúci bude mať tiež povinnosť
zabezpečiť výslovný súhlas spotrebiteľa s tým, že súčasťou objednávky je
povinnosť zaplatiť cenu. Ak bude pre
odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie podobnej funkcie na webovom sídle predávajúceho, toto tlačidlo alebo funkcia
musia byť označené ľahko čitateľným
spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“, alebo zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou
vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie
objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť
cenu. Ak by nesplnenie uvedenej po-

vinnosti bolo spôsobilé uviesť spotrebiteľa do omylu ohľadne odplatnosti úkonu alebo ceny, spotrebiteľ nebude povinný cenu uhradiť.

nosiči. Obdobný postup sa uplatní aj
v prípade zmlúv, predmetom ktorých
je poskytovanie elektronického obsahu
inak ako na hmotnom nosiči.

Ak by poskytnutie informácií podľa
ust. § 3 nebolo z technického hľadiska
možné, napríklad pre obmedzenie počtu znakov na mobilnom telefóne, predávajúci bude musieť pred uzavretím
zmluvy poskytnúť aspoň informácie podľa ust. § 3 ods. 1 písm. a), b), e), h)
a o), teda (1) hlavné vlastnosti tovaru
alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe, (2) obchodné
meno a sídlo alebo miesto podnikania
predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, (3) informáciu
týkajúcu sa celkovej sumy – pozri bod 2
v druhom predošlom odseku, (4) informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od
zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie
od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 a (5)
informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak
ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú;
ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej
sa automaticky predlžuje jej platnosť,
aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy. Ďalšie informácie podľa
ust. § 3 poskytne spotrebiteľovi primeraným spôsobom, napríklad poskytnutím čísla na bezplatnú telefónnu linku
alebo hypertextového odkazu na internetovú stránku.

Osobitnú úpravu ochrany spotrebiteľa
pri jeho telefonickom kontaktovaní
upravuje ust. § 5 nového zákona. Uvedené ustanovenie zakotvuje povinnosť
predávajúceho na začiatku každého
telefonického rozhovoru oznámiť spotrebiteľovi identifikačné údaje, obchodný zámer a pri odplatnej zmluve aj povinnosť zaplatiť za tovar alebo službu
a za iné náklady, napríklad za dodanie
tovaru. Po novom je explicitne upravené, že zmluvu nemožno uzavrieť ústne
počas telefonického rozhovoru, ale
musí byť uzavretá písomne. Za písomné uzavretú zmluvu sa považuje aj
zmluva, pri ktorej dal spotrebiteľ súhlas s obsahom zmluvy elektronickými
prostriedkami. Pri telefonickom návrhu na zmenu už uzavretej zmluvy bude
predávajúci povinný oboznámiť spotrebiteľa s údajmi podľa ust. § 5, avšak na
platnosť zmluvy, ktorou sa mení už uzavretá zmluva, postačí telefonické dojednanie.

Telefonické
kontaktovania

Po uzavretí zmluvy bude mať predávajúci povinnosť poskytnúť potvrdenia
v zmysle ust. § 4. Po uzavretí zmluvy
na diaľku bude povinný poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči, ktoré musí obsahovať informácie podľa ust. § 3, ak ich
spotrebiteľovi neposkytol na trvanlivom
nosiči už pred uzavretím zmluvy a bude
mu musieť poskytnúť tiež potvrdenia
podľa ust. § 4. Po uzavretí zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
bude predávajúci povinný odovzdať
spotrebiteľovi v listinnej podobe alebo
so súhlasom spotrebiteľa na trvanlivom
nosiči uzavretú zmluvu alebo potvrdenie o uzavretí zmluvy a potvrdenia podľa ust. § 4. Uvedené potvrdenia bude
musieť predávajúci poskytnúť spotrebiteľovi bezodkladne po uzavretí zmluvy, pri zmluve uzavretej na diaľku najneskôr spolu s dodaním tovaru.

Povinnosti
po uzatvorení
zmluvy

Úpravu odstúpenia od zmluvy a povinnosti pri odstúpení od zmluvy zakotvujú ust. § 7, 8, 9 a 10. Najdôležitejšou
zmenou je predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy zo súčasných 7 dní na

Odstúpenie
od zmluvy

Ak sa má na základe zmluvy alebo na
základe žiadosti spotrebiteľa začať poskytovanie služieb ešte pred uplynutím
lehoty na odstúpenie od zmluvy, predávajúci bude povinný v zmysle ust. § 4
od spotrebiteľa získať výslovný súhlas
so začatím takého poskytovania, ako
aj vyhlásenie spotrebiteľa, že bol poučený o skutočnosti, že po úplnom vykonaní služby stratí právo na odstúpenie
od zmluvy. Ak by spotrebiteľ nebol poučený, predávajúci pri odstúpení od
zmluvy nemôže od spotrebiteľa vyžadovať úhradu za poskytnuté plnenie.
V prípade zmluvy o službách uzavretej
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho musí byť výslovný súhlas spotrebiteľa zaznamenaný na trvanlivom
9

14 dní. Ak predávajúci včas a riadne
neoboznámil spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy, bude mať spotrebiteľ
podľa ust. § 7 právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa
(1) prevzatia tovaru, (2) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, alebo (3) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom
nosiči. Ak predávajúci poskytne spotrebiteľovi informácie o práve na odstúpenie od zmluvy dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy
uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú
povinnosť. Ak však predávajúci neposkytne uvedené informácie ani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie
od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch
a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Okruh prípadov, kedy spotrebiteľ nebude môcť od zmluvy odstúpiť nový zákon oproti súčasnej právnej úprave
rozšíril, a to úpravou v ust. § 7 ods. 6.
Oproti súčasnej právnej úprave po novom spotrebiteľ nebude môcť odstúpiť
ani od zmluvy, predmetom ktorej je
napríklad predaj kníh, predaj alkoholických nápojov za ustanovených podmienok, alebo poskytnutie ubytovacích
služieb na iný ako ubytovací účel.
Na platné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy bude spotrebiteľ povinný podľa ust. § 8 odoslať oznámenie
o odstúpení od zmluvy v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom nosiči,
pričom bude môcť použiť formulár na
odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3,
ktorý mu odovzdal predávajúci. Keďže
spotrebiteľ má právo použiť uvedený
formulár, nie je to jeho povinnosť, odstúpenie od zmluvy nemusí byť vykonané na uvedenom formulári.
Lehota na odstúpenie od zmluvy sa bude
považovať za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr posledný
deň lehoty určenej podľa ust. § 7. Zákon tiež zavedie tzv. fikciu doručenia
v prípadoch, keď spotrebiteľom odo10

slané oznámenie o odstúpení od zmluvy
nie je možné doručiť adresátovi, alebo
ak nastane pochybnosť o tom, či oznámenie bolo predávajúcemu skutočne
doručené. V takých prípadoch sa bude
oznámenie o odstúpení od zmluvy považovať za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu. Ak spotrebiteľ
odstúpi od zmluvy prostredníctvom
elektronickej funkcie alebo formulára
na webovom sídle predávajúceho, predávajúci bude mať povinnosť ihneď po
prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť
o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči. Odstúpením od zmluvy
sa od začiatku zruší aj každá doplnková
zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej
spotrebiteľ odstúpil. Dôkazné bremeno
o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy bude znášať spotrebiteľ.
Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy upravuje ust. § 9 nového
zákona. Predávajúci bude mať povinnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť
spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od
neho prijal. Platby bude povinný vrátiť
rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Predávajúci bude
povinný vrátiť platby až po tom, ako
mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť
predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne
alebo prostredníctvom ním poverenej
osoby. Predávajúci nebude povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady,
ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný
spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Povinnosti
predávajúceho
pri odstúpení
od zmluvy

Povinnosti spotrebiteľa pri odstúpení
od zmluvy upravuje ust. § 10. Spotrebiteľ bude v zmysle uvedeného ustanovenia povinný najneskôr do 14 dní odo
dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar
späť alebo ho odovzdať predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak
predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom
ním poverenej osoby. Spotrebiteľ bude
tiež oprávnený odoprieť vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy
uzavretej počas predajnej akcie alebo

Povinnosti
spotrebiteľa
pri odstúpení
od zmluvy

Predajné akcie

v súvislosti s ňou, a to až do doby, keď
predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar
alebo službu. Pri odstúpení od zmluvy
bude spotrebiteľ znášať iba náklady na
vrátenie tovaru predávajúcemu. To nebude platiť, ak predávajúci súhlasil,
že ich bude znášať sám, alebo ak si
predávajúci nesplnil povinnosť informovať spotrebiteľa o tom, že bude znášať
náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej
na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru,
ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je
možné vrátiť prostredníctvom pošty.

gánom, členom štatutárneho orgánu
alebo spoločníkom v spoločnosti, ktorá
je organizátorom alebo predávajúcim,
nedôveryhodná osoba. Za nedôveryhodnú osobu sa bude považovať osoba, ktorá bola v čase konania predajnej akcie,
počas ktorej došlo k osobitne závažnému porušeniu tohto zákona, za ktoré
bolo predávajúcemu alebo organizátorovi predajnej akcie zrušené živnostenské oprávnenie, štatutárnym orgánom,
členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom v spoločnosti, ktorá túto predajnú akciu organizovala alebo na nej
vystupovala ako predávajúci.

Spotrebiteľ nebude povinný platiť za
(1) služby poskytnuté počas plynutia
lehoty na odstúpenie od zmluvy bez
ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia,
ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa ust. § 3 ods. 1
písm. h) alebo písm. j), alebo spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný
súhlas so začatím poskytovania služby
podľa ust. § 4 ods. 6; (2) úplne alebo
čiastočne poskytnutý elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom
nosiči, ak spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím
poskytovania elektronického obsahu podľa ust. § 4 ods. 8 alebo spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom,
že vyjadrením súhlasu podľa prvého
bodu stráca právo na odstúpenie od
zmluvy, alebo predávajúci neposkytol
spotrebiteľovi potvrdenie v súlade
s ust. § 6 ods. 1 alebo ods. 2 písm. b).
Spotrebiteľ bude povinný počas lehoty
na odstúpenie od zmluvy manipulovať
s tovarom s náležitou starostlivosťou.
Ak ide napríklad o oblečenie, spotrebiteľ by si ho mal vyskúšať, nemal by ho
však nosiť. Tovar by mal spotrebiteľ
vrátiť s pôvodnými označeniami.

Po novom sa povinnosť oznámiť konanie
predajnej akcie ústrednému inšpektorátu nebude vzťahovať na predajnú akciu, ktorá sa uskutočňuje pri návšteve
predávajúceho u spotrebiteľa, a počas
ktorej dochádza k ponuke alebo predaju tovarov alebo služieb na základe ponukového katalógu predávajúceho, ak
(1) má spotrebiteľ možnosť oboznámiť
sa s ponukovým katalógom aj v neprítomnosti predávajúceho, (2) v ponukovom katalógu alebo v zmluve je uvedená
informácia o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia
zmluvy o poskytnutí služby a (3) počas
predajnej akcie je spotrebiteľom predvádzaný alebo ponúkaný na predaj výlučne tovar alebo služby uvedené v ponukovom katalógu. Nový zákon tiež
zakazuje organizátorovi predajnej akcie odmietnuť účasť na predajnej akcii
osobe, ktorej prepravu na miesto konania predajnej akcie zabezpečil organizátor alebo predávajúci.

Právna úprava predajných akcií zostane aj po účinnosti nového zákona upravená v zásade v podobe, v akej je
upravená v súčasnosti. Zakotvená bude
v ust. § 11, 12 a 13. Oproti súčasnej
právnej úprave však bude Ústredný
inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „ústredný inšpektorát“) oprávnený nezverejniť na svojom
webovom sídle písomné oznámenie organizátora o uskutočnení predajnej
akcie ani vtedy, ak je štatutárnym or11

Správne delikty zakotvuje ust. § 15 nového zákona. Súčasná právna úprava
síce upravuje ukladanie pokút, avšak
striktne neupravuje správne delikty.
Po novom sa správneho deliktu dopustí
ten, kto poruší povinnosti taxatívne vymedzené v ust. § 15 ods. 1. Súčasná
právna úprava zakotvuje hornú hranicu
pokuty za porušenie ustanovení zákona
č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
pri podomovom predaji a zásielkovom
predaji vo výške 16.500 Eur. Uvedená
horná hranica pokuty zostane zachovaná aj podľa nového zákona, ten však
upravuje aj dolnú hranicu pokuty vo
výške 100 Eur. Súčasne tiež zakotvuje

Správne delikty

možnosť zvýšiť hornú hranicu sadzby
pokuty na dvojnásobok, ak predávajúci
opakovane poruší tú istú povinnosť, za
porušenie ktorej mu už bola uložená pokuta orgánom dohľadu, počas 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty.
Novelizácie iných
právnych predpisov

Súčasne s prijatím predmetného zákona bola vykonaná novelizácia zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom
práve súkromnom a procesnom, zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, záko-

na č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebiteľa, zákona č. 22/2004 Z. z.
o elektronickom obchode, zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci, zákona č. 129/2010 Z. z.
o spotrebiteľských úveroch, zákona
č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a zákona č. 251/2012 Z. z.
o energetike.

NOVELA OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA
Poslanci Národnej rady SR schválili
dňa 1. apríla 2014 novelu zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“).
Ako uvádzajú navrhovatelia novely OZ,
na finančnom trhu sa vyskytujú spoločnosti, ktoré využívajú nedostatky právnej úpravy a spotrebiteľom finančné
prostriedky poskytujú pri celkových
nákladoch dosahujúcich niekedy neprimerané percentuálne navýšenie oproti
požičanej sume spolu s početnými poplatkami zvyšujúcimi celkové náklady
na pôžičku alebo úver. Ide často o aplikáciu neprijateľných zmluvných podmienok a nekalých obchodných praktík.
Tieto právne úkony sa prostredníctvom
doplnenia ust. § 39a stanú neplatnými,
vzhľadom na rozšírenie dôvodu neplatnosti právnych úkonov.
Úžera

Zo znenia predmetného ustanovenia vyslovene vyplýva, že právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri
ktorom niekto zneužije (1) tieseň, (2)
neskúsenosť, (3) rozumovú vyspelosť,
(4) rozrušenie, (5) dôverčivosť, (6) ľahkomyseľnosť, (7) finančnú závislosť alebo (8) neschopnosť plniť záväzky druhej
strany a dá sebe alebo inému sľúbiť
alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere,
bude neplatný.
Zakotvením definície úžery sa rozširujú dôvody neplatnosti právnych úkonov.
Je potrebné tiež dodať, že nedávno rekodifikovaný Občiansky zákonník v Čes12

kej republike tento inštitút po novom
pozná tiež pod názvom „lichva“. Okrem
uvedeného možno ďalšie motívy zavedenia úžery nájsť v dôvodovej správe,
ktoré sú prezentované krátkym demonštratívnym výpočtom súdnych rozhodnutí, v ktorých Krajské súdy judikovali
zneužitie dôvery spotrebiteľov vo väzbe
na neprimerané protiplnenia nebankovým spoločnostiam.
V tomto smere je vhodné spomenúť
napríklad rozsudok Krajského súdu
v Prešove zo dňa 25. septembra 2013,
č. k. 3Co 151/2013, podľa ktorého, hoci
slovenská právna úprava civilnoprávnu
úžeru explicitne neupravuje, odporuje
dobrým mravom a ust. § 39 OZ. Absolútne neplatným právnym úkonom je
podľa Krajského súdu aj úver poskytnutý pri zneužití tiesne alebo aj ľahkovážnosti za neprimerané protiplnenie
(úroky, poplatky).
Problematika spotrebiteľských zmlúv sa
v ust. § 53 odsek 6 mení v tom zmysle
a nanovo koncipuje tak, že ak je predmetom spotrebiteľskej zmluvy poskytnutie peňažných prostriedkov, nesmie
odplata prevyšovať najvyššiu prípustnú
odplatu, ktorú možno od spotrebiteľa
pri poskytnutí peňažných prostriedkov
požadovať. Odplatu, podrobnosti o stanovení odplaty, kritériách jej stanovenia a najvyššiu prípustnú výšku odplaty
ustanovuje vykonávací predpis. Podľa
pôvodného znenia platilo, že odplata
nesmie prevyšovať odplatu obvykle požadovanú, po nadobudnutí účinnosti

Zmena
v spotrebiteľských
zmluvách

novely to bude odplata najvyššie prípustná podľa vykonávacieho predpisu.
Ide o tzv. všeobecnú klauzulu alebo generálne pravidlo o neprípustnosti vyššej
odplaty.
Podľa dôvodovej správy ide o zachovanie filozofie, že stanovenie maximálnej
odplaty v Občianskom zákonníku bude
dopadať na všetky druhy a typy úverov
a pôžičiek, na akúkoľvek formu požičiavania peňazí spotrebiteľom (bez ohľadu
na to, či pôjde o úver, pôžičku, odloženú platbu, leasing, povolené prečerpanie a podobne). Uvedená koncepčná
zmena sa zavádza z dôvodu, že v praxi
je potrebné reagovať na ekonomickú,
sociálnu a celkovú spoločenskú zmenu
pomerov v súvislosti s požičiavaním peňazí spotrebiteľom. Aby bolo možné
flexibilne zohľadniť potrebu zmien pri
odplate a stanovení jej najvyššej prípustnej výšky, ponecháva sa toto stanovenie Vláde SR, ktorá odplatu a jej
najvyššiu prípustnú výšku ustanoví
vládnym nariadením a bude podľa dôvodovej správy takto aj niesť politickú
zodpovednosť za nastavené podmienky.
Odplata

Veľkosť písma

Pojem odplata nie je definovaný v súčasnom znení OZ, túto skutočnosť nezmenila ani táto novela. Tento pojem
je však výkladovo obsiahnutý v dôvodovej správe k návrhu novely OZ. Pod
odplatu je možné podriadiť akékoľvek
náklady spojené s poskytnutím peňažných prostriedkov spotrebiteľom. Odplata tak bude zahŕňať jednak úrok,
jednak poplatky za poskytnutie úveru,
pravidelné poplatky, ktoré bude sprevádzať trvanie úverového vzťahu, ale
aj všetky náklady spojené s obligatórnym poistením úveru, a podobne. Najvyššia prípustná výška odplaty bude
stanovená tradične v závislosti od rozhodujúcej referenčnej sadzby bankových úverov a pôžičiek, pričom tak ako
uvádza ustálená judikatúra slovenských súdov, bude sa určenie najvyššej
prípustnej výšky odplaty odvíjať od násobku priemeru úrokových sadzieb, za
ktoré banky poskytujú domácnostiam
úvery.
Pre spotrebiteľov sa aj z hľadiska posilnenia ich práv precizuje ust. § 53c upravujúce formálnu stránku ustanovení
spotrebiteľských zmlúv. Súčasné znenie
13

uvádza, že predmet zmluvy a cena nesmú byť uvedené menším písmom, než
iná časť zmluvy. Po novom sa však výslovne určuje, že ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ako aj ustanovenia
obsiahnuté vo všeobecných obchodných
podmienkach alebo v akýchkoľvek iných
zmluvných dokumentoch, ktoré so spotrebiteľskou zmluvou súvisia, nesmú byť
uvedené pre spotrebiteľa nečitateľným
a menším písmom, ako ustanoví vykonávací predpis Vlády SR.
Predmetné posilnenie pôvodného znenia uvedeného ustanovenia je podľa
dôvodovej správy možno ponímať ako
reakciu na zneužívajúcu prax dodávateľov, ktorí napriek tomu, že používanie
drobného písma je nekalou obchodnou
praktikou, toto naďalej a sústavne aplikujú. Pod hrozbou neplatnosti zmluvy
ako celku bude potrebné zakotviť
presnú úpravu štýlu a veľkosti písma,
ktorú bude musieť dodávateľ v zmluvách, ale aj vo všetkých so zmluvou
súvisiacich dokumentoch používať. Navrhuje sa právna úprava štýlu písma
„Times New Roman“ s veľkosťou písma
bodu 12, ktorá bude výslovne upravená
v spomínanom vládnom vykonávacom
predpise k OZ.
Po novom v zmysle doplneného ust. § 53d
bude môcť súd určiť, že spotrebiteľská
zmluva, ktorej uzavretie bolo dosiahnuté za použitia nekalej obchodnej
praktiky alebo úžery a obsahuje neprijateľnú zmluvnú podmienku, bude neplatná. Pôjde o neplatnosť absolútnu,
pričom zavedenie tohto ďalšieho dôvodu absolútnej neplatnosti spotrebiteľskej zmluvy má oporu aj v rozhodnutí
Súdneho dvora Európskych spoločenstiev C-453/10 v spore Jana Pereničová a Vladislav Perenič proti SOS financ
spol. s r. o. týkajúcom sa zmluvy o spotrebiteľskom úvere, konkrétne uvedenia
nesprávnej ročnej percentuálnej miery
nákladov.

Absolútna
neplatnosť

Vo väzbe na uvedenú možnosť súdu sa
novelizuje a dopĺňa aj ust. § 153 zákona
č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení. Súd môže v rozsudku, ktorý sa týka sporu zo spotrebiteľskej zmluvy, aj bez návrhu vysloviť,
že určitá podmienka používaná v spotrebiteľských zmluvách dodávateľom,

Sprievodná
novelizácia
Občianskeho
súdneho poriadku

je neprijateľná; v takom prípade súd
uvedie vo výroku rozsudku znenie tejto zmluvnej podmienky ako bolo dojednané v spotrebiteľskej zmluve.
Po novom, ak súd určil niektorú zmluvnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve alebo všeobecných obchodných
podmienkach za neplatnú z dôvodu neprijateľnosti takejto podmienky, nepriznal plnenie dodávateľovi z dôvodu takejto podmienky alebo mu na základe
takejto podmienky súd uložil povinnosť vydať spotrebiteľovi bezdôvodné
obohatenie, nahradiť škodu alebo zaplatiť primerané finančné zadosťučinenie, súd aj bez návrhu výslovne uve-

die vo výroku rozsudku znenie tejto
zmluvnej podmienky ako bolo dojednané v spotrebiteľskej zmluve.
Novelizovaná podoba Občianskeho zákonníka v zmysle uvedených zmien nadobudne účinnosť dňa 1. júna 2014.
Za vádza sa prechodné ustanovenie,
ktoré na princípe tzv. nepravej retroaktivity upravuje vzťah novej právnej
úpravy a skoršej právnej úpravy, a to
tak, že novelizovanými ustanoveniami
sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. júnom 2014; vznik týchto
právnych vzťahov, ako aj nároky z nich
vzniknuté sa však posudzujú podľa
predpisov účinných do 1. júna 2014.

Účinnosť

OMEŠKANIE DLŽNÍKA

SPÔSOBENÉ VIS MAIOR
Pre posúdenie, aký právny predpis sa
vzťahuje na právnu úprava omeškania
dlžníka (mora debitoris) je predovšetkým potrebné kvalifikovať, o aký právny vzťah ide. Ak ide o obchodno-právny
vzťah, vzťahuje sa neho právna úprava
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“). Právna úprava občiansko-právnych vzťahov je zakotvená
v ustanoveniach zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v platnom znení
(ďalej len „Občiansky zákonník“). V našom článku Vás oboznámime s právnou
úpravou omeškania dlžníka spôsobenom
vis maior podľa Občianskeho zákonníka
a podľa Obchodného zákonníka a oboznámime Vás s rozdielmi v uvedených
právnych úpravách.
Omeškanie
dlžníka upravené
Občianskym
zákonníkom

Občiansky zákonník upravuje omeškanie dlžníka v ust. § 517 až 521. Dlžník
má podľa ust. § 488 Občianskeho zákonníka povinnosť splniť záväzok. Dlžník je
povinný záväzok splniť riadne a včas.

Riadne plnenie

Riadne plnenie znamená plnenie všetkého, na čo je dlžník povinný. Ak by
napríklad uhradil len časť ceny kúpeného tovaru, išlo by o čiastočné plnenie a zaplatením nie celej ceny by nesplnil záväzok riadne. Riadne plnenie
znamená povinnosť dodržať aj ďalšie
podmienky plnenia, ako napríklad pl14

nenie dohodnutým spôsobom. Za porušenie riadneho plnenia možno považovať napríklad plnenie na inom mieste
ako je dohodnuté, plnenie inej osobe
alebo plnenie, ktoré má vady.
Dlžník je tiež povinný splniť dlh včas.
Čas, dokedy je dlžník povinný plniť,
môže byť určený (1) dohodou účastníkov
zmluvného vzťahu, (2) právnym predpisom, alebo (3) súdom.

Včasné plnenie

S omeškaním dlžníka právo spája právne
následky. Následkom omeškania dlžníka
nastávajú nasledovné právne následky:
(1) veriteľ je oprávnený požadovať plnenie v dodatočnej lehote, ktorú veriteľ poskytne dlžníkovi na plnenie, (2)
veriteľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak
dlžník nesplní svoj dlh ani v dodatočnej
primeranej lehote, ktorú mu veriteľ poskytol, (3) pri omeškaní s plnením peňažného dlhu má veriteľ právo žiadať
úroky z omeškania alebo poplatok
z omeškania, (4) pri omeškaní s plnením
veci vzniká dlžníkovi zodpovednosť za
jej poškodenie, zničenie alebo stratu,
ibaže by k tejto škode došlo aj inak, (5)
zrušenie fixnej zmluvy podľa ust. § 518
Občianskeho zákonníka a (6) veriteľ má
právo požadovať náhradu škody.

Právne následky
omeškania podľa
Občianskeho
zákonníka

Dlžník zodpovedá len za omeškanie,
ktoré spočíva v jeho osobných pome-

Vyššia moc

roch. Ak je dôvod omeškania mimo osoby dlžníka, môže sa dlžník zbaviť zodpovednosti za omeškanie (exculpatio
a mora). Jednou z objektívnych okolností, pre ktorú nemôže dlžník splniť
dlh riadne a včas môže byť vyššia moc
(vis maior). Vyššia moc je udalosť, ktorá je pri všetkej starostlivosti nepredvídateľná a pri všetkom úsilí neodvrátiteľná. Ide napríklad o živelné udalosti
ako blesky, povodeň alebo o prírodné
zákonitosti ako je zosuv pôdy. Ak dlžník
preukáže, že nemohol pre vyššiu moc
splniť dlh, nie je za omeškanie zodpovedný. Dôkazné bremeno v uvedenom
prípade leží na dlžníkovi. Pri preukazovaní vyššej moci musí dlžník preukázať
kumulatívne splnenie obidvoch podmienok pre vyššiu moc, a to nepredvídateľnosť a neodvrátiteľnosť.
Nepredvídateľnosť znamená, že nebolo možné ani pri všetkej starostlivosti
predvídať predmetnú udalosť. Ak by
bolo možné udalosť predvídať, napríklad bol vyhlásený povodňový stupeň,
nešlo by o vyššiu moc. Druhou podmienkou je neodvrátiteľnosť. Dlžník na zbavenie sa zodpovednosti za omeškanie
musí preukázať, že ani pri všetkom možnom úsilí nemohol udalosť odvrátiť. Ak
by dlžník napríklad dôvodil, že sa nemohol dostaviť na miesto platby z dôvodu prírodnej zákonitosti – korózie
vozidla, nešlo by o vyššiu moc, nakoľko
korózii mohol zabrániť lepšou starostlivosťou o vozidlo.

Omeškanie
dlžníka upravené
Obchodným
zákonníkom

ne iným spôsobom. Na plnenie riadne
a včas sa vzťahujú rovnaké podmienky,
ktoré sme už uviedli pri omeškaní podľa Občianskeho zákonníka.
Dlžník, ktorého záväzok spočíva v peňažnom plnení, je v omeškaní, ak nesplní riadne a najneskôr do 30 dní odo
dňa doručenia dokladu alebo do 30 dní
odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom,
podľa toho, ktorý z týchto dní nastal
neskôr, ak zo zmluvy nevyplýva iná lehota splatnosti. Ak je deň doručenia
dokladu neistý, dlžník je v omeškaní
uplynutím 30. dňa odo dňa poskytnutia
plnenia veriteľom. Dlžník je v omeškaní, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok
zanikne iným spôsobom. Dlžník, ktorého záväzok spočíva v peňažnom plnení,
je v omeškaní, ak nesplní riadne a najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia
prehliadky plnenia veriteľa, ak zo zmluvy nevyplýva iná lehota splatnosti a ak
sa po plnení veriteľa má uskutočniť jeho
prehliadka na účel zistenia, či veriteľ
plnil riadne. Dlžník je v omeškaní do
doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným
spôsobom. Ak dlžník nemôže splniť svoj
záväzok v dôsledku omeškania veriteľa,
nie je v omeškaní.
Právne následky
omeškania dlžníka
podľa Obchodného
zákonníka

Preukázaním vyššej moci nezaniká
omeškanie dlžníka, dlžník sa však jej
preukázaním zbaví zodpovednosti za
omeškanie a nenastanú právne následky omeškania. Je potrebné uviesť, že
ak pominie prekážka plnenia spôsobená vyššou mocou, je dlžník povinný dlh
splniť. Ak by po pominutí prekážky
spôsobenej vyššej mocou neplnil svoj
dlh, dostal by sa do omeškania

Omeškanie dlžníka má podľa Obchodného zákonníka nasledovné právne následky: (1) oprávnenie veriteľa požadovať náhradu škody podľa ust. § 373 a nasl.
Obchodného zákonníka, (2) oprávnenie
veriteľa odstúpiť od zmluvy, ak tak ustanovuje zákon, napríklad podľa ust. § 345
alebo 346 Obchodného zákonníka, (3)
oprávnenie veriteľa odstúpiť od zmluvy, ak tak ustanovuje zmluva, (4) na
dlžníka prechádza podľa ust. § 368 Obchodného zákonníka nebezpečenstvo
škody na veci, (5) právo veriteľa požadovať náhradu škody a (6) právo veriteľa požadovať úroky z omeškania.

Na rozdiel od právnej úpravy Občianskym zákonníkom, je omeškanie dlžníka v Obchodnom zákonníku upravené
odlišne. Obchodný zákonník upravuje
omeškanie v ust. § 365 až 369. Dlžník
je podľa ust. § 365 v omeškaní, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, a to
až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanik-

Dlžník sa v režime Obchodného zákonníka môže zbaviť zodpovednosti za omeškanie, len ak je v omeškaní z dôvodu
omeškania veriteľa. Z iných dôvodov sa
dlžník nemôže vyviniť zo zodpovednosti
za omeškanie. Obchodný zákonník teda
na rozdiel od Občianskeho zákonníka
nepripúšťa zbavenie sa zodpovednosti
za omeškanie z dôvodu vyššej moci.

Rozdiely v právnych
úpravách
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PRIPRAVUJE SA – NÁVRH ZÁKONA
O NIEKTORÝCH OPATRENIACH
SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM
PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Ministerstvo vnútra predložilo koncom
marca 2014 do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
(ďalej len „zákon“). Podľa dôvodovej
správy, zo záujmu spoločnosti na predchádzaní a odhaľovaní protiprávnej,
resp. protispoločenskej činnosti, vyplýva potreba prijímania rôznych ochranných opatrení pre osoby, ktoré majú
informácie o takejto činnosti a majú
vôľu ich oznámiť príslušným orgánom so
zámerom odhaliť jej páchateľov. Z takéhoto spoločensky prospešného konania však môžu plynúť pre ich aktérov
rôzne hrozby od osôb, ktoré budú na základe ich informácií vyšetrované a sankcionované.
Predmet zákona

Predmetom úpravy návrhu zákona je
vytvorenie právnych a inštitucionálnych
podmienok na ochranu fyzickej osoby,
ktorá prispela k odhaleniu protispo ločenskej činnosti. Okrem toho návrh
zákona upravuje povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní podaní o protispoločenskej činnosti a ochranu zamestnancov, ak by boli v súvislosti s oznámením
takýchto podaní postihovaní. Pojem protispoločenská činnosť v súvislosti s predmetom návrhu zákona sa odvíja od
úpravy zákona o prevencii kriminality
a inej protispoločenskej činnosti.

Závažná
protispoločenská
činnosť

Ustanovenie § 2 prináša definičné vymedzenie pojmov pre účely zákona.
Závažnou protispoločenskou činnosťou
by malo byť protiprávne konanie, ktoré je (1) niektorým z trestných činov
verejných činiteľov podľa ôsmej hlavy
druhého dielu osobitnej časti zákona
č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení (ďalej len „TZ“), niektorým
z trestných činov korupcie podľa ôsmej
hlavy tretieho dielu osobitnej časti TZ,
alebo ktoré je trestným činom poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa ust. § 261 až
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263 TZ, (2) trestným činom, za ktorý
Trestný zákon ustanovuje trest odňatia
slobody s hornou hranicou trestnej
sadzby prevyšujúcou tri roky, alebo (3)
správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu vo výške najmenej 50.000 Eur.
Oznamovateľom by sa mala rozumieť fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí
oznámenie príslušnému orgánu o závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom
svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie; za oznamovateľa
by sa mala považovať aj jemu blízka
osoba, ak je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu
k tomu istému zamestnávateľovi.

Oznamovateľ

Oznámenie by sa malo ponímať ako
uvedenie skutočností, ktoré môžu významnou mierou prispieť, alebo prispeli, k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo
usvedčeniu jej páchateľa. Podnetom
bude možné rozumieť každé oznámenie vrátane anonymného oznámenia
a iné neanonymné podanie fyzickej osoby o protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom
svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, a ktoré nie je oznámením.

Oznámenie a podnet

Je vhodné spomenúť aj pojem dobrá
viera, ktorú zákon charakterizuje ako
presvedčenie osoby o pravdivosti uvádzaných skutočností s prihliadnutím na
okolnosti a vedomosti, ktoré sú jej známe v čase oznámenia; v pochybnostiach
sa konanie v dobrej viere považuje za
zachované, kým sa nepreukáže opak.
Nemalo by ísť o objektívnu vedomosť
o pravdivosti tvrdení osoby, ale o jej
presvedčenie o pravdivosti s prihliadnutím na všetky jej známe skutočnosti.

Dobrá viera

Návrh zákona upravuje ochranu fyzickej osoby oznamujúcej protispoločen-

Ochrana zamestnanca
ako oznamovateľa

ské konanie v rámci (1) trestného konania alebo (2) v rámci konania
o správnom delikte. Pokiaľ je oznamovaná protispoločenská činnosť trestný
čin, žiadosť o poskytnutie ochrany obsahujúca identifikačné údaje oznamovateľa sa podáva v priebehu trestného
konania písomne alebo ústne do zápisnice, v prípravnom konaní prokurátorovi a v konaní pred súdom, súdu, ktorý
koná vo veci.
Ak je oznamovaná protispoločenská činnosť správnym deliktom, pre žiadosť
platia obdobné podmienky, podáva sa
však na príslušnom správnom orgáne,
ktorý koná o správnom delikte.
Žiadosť o poskytnutie ochrany bude
vnímaná ako výlučné dispozičné právo
zamestnanca, ktorý ohlási existenciu
alebo spáchanie protispoločenskej činnosti.
Vzťah medzi
zamestnancom ako
oznamovateľom
a zamestnávateľom

Ako uvádza dôvodová správa, vznik
ochrany a nadobudnutie právneho postavenia chránenej osoby je významnou zmenou v statuse zamestnanca.
Podľa ust. § 7 môže zamestnávateľ robiť právne úkony alebo vydávať rozhodnutia v pracovnoprávnych vzťahoch
alebo obdobných pracovných vzťahoch
(ďalej len „pracovnoprávny úkon“) voči
chránenej osobe, na ktoré sa nevyžaduje jej súhlas iba s predchádzajúcim
súhlasom inšpektorátu práce, v opačnom
prípade bude pracovnoprávny úkon neplatný. Súhlas inšpektorátu práce by sa
tak mal stať imanentnou súčasťou
ochrany chránenej osoby.
Ak zamestnávateľ bude chcieť vykonať
právny úkon, ktorý sa vzťahuje na chránenú osobu, bude musieť podať žiadosť o predchádzajúci súhlas inšpektorátu práce s ustanovenými obsahovými
náležitosťami, ktorými sú označenie
chránenej osoby, označenie právneho
úkonu a odôvodnenie jeho potreby. Pred
vydaním rozhodnutia inšpektorát práce vyžiada stanovisko aj od chránenej
osoby.
Stanovisko zamestnávateľa bude tiež
kľúčové, nakoľko on bude povinný preukázať, že medzi ním chystaným právnym úkonom a oznámením o významnej skutočnosti zo strany zamestnanca
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nejestvuje príčinná súvislosť. Ak zamestnávateľ presvedčí úrad a tento považuje za preukázané, že medzi právnym úkonom a oznámením o významnej
skutočnosti urobeným chránenou osobou nie je príčinná súvislosť, udelí súhlas s právnym úkonom.
Návrh zákona počíta v ust. § 8 so šiestimi formami zániku ochrany chránenej
osoby, a to (1) doručením písomného
oznámenia chránenej osoby o vzdaní
sa ochrany inšpektorátu práce, (2) zánikom pracovnoprávneho vzťahu alebo
obdobného pracovného vzťahu, (3)
skončením trestného konania alebo konania o správnom delikte; ochrana však
nezaniká, ak sa trestné konanie skončí
postúpením veci inému orgánu, (4) odsúdením chránenej osoby za trestný
čin krivého obvinenia alebo za trestný
čin krivej výpovede a krivej prísahy
v súvislosti s podaním oznámenia, (5)
odmietnutím chránenej osoby vypovedať alebo jej podstatnou zmenou
vý povede v súvislosti s oznámením,
alebo (6) ak sa preukáže, že oznámenie
nebolo podané v dobrej viere. Bod 1
bude potrebné vykladať takisto ako
plne dispozičné právo zamestnanca,
a teda výlučne ako jeho oprávnenie
podať písomnú žiadosť o zánik ochrany, ktorú bude povinný doručiť inšpektorátu práce. Dňom jej doručenia
ochrana zanikne; pričom inšpektorát
práce o tejto skutočnosti bezodkladne
upovedomí zamestnávateľa, príslušného prokurátora alebo príslušný súd.

Zánik ochrany

Z bodu 5 nepriamo vyplýva skutočnosť,
že oznámením o významných skutočnostiach nasvedčujúcich protispoločenskej
činnosti sa trestné konanie nekončí a od
chránenej osoby, teda zamestnanca ako
oznamovateľa, sa očakáva, že bude
v trestnom konaní naďalej aktívny.
Odmietnutie vypovedať o vybranom
trestnom čine alebo zásadná zmena
výpovede, budú dôvody pre ukončenie
poskytovania ochrany.
Ako uvádza dôvodová správa, návrh zákona vytvára právne podmienky na
ochranu chránenej osoby výlučne za
predpokladu, že chránená osoba je vnútorne a úprimne presvedčená o pravdivosti obsahu oznámenia; na tomto
právnom stave v zmysle súčasného

Podmienky
ochrany na strane
zamestnanca

znenia návrhu zákona nič nemení, ak
sa následným šetrením zistí, že tomu
tak nie je. Účelom navrhovaného zákona však podľa dôvodovej správy nie je
ochrana zamestnanca, ktorý podá oznámenie o významných skutočnostiach
úmyselne s nepravdivým obsahom, napríklad ako akt pomsty voči svojmu zamestnávateľovi. Vtedy naopak pôjde
o naplnenie skutkovej podstaty trestného činu krivého obvinenia alebo krivej
výpovede a krivej prísahy v zmysle príslušných ustanovení Trestného zákona.
Prijímatelia
oznámení

Povinnosti
zamestnávateľa

Ochrana
oznamovateľa

V ďalších ustanoveniach, konkrétne
v ust. § 9 a § 10, návrh zákona počíta
so zriadením osobitnej organizačnej
zložky alebo osoby, ktoré budú zodpovedné za vnútorný systém vybavovania
podnetov. Uvedené bude platiť pre (1)
orgány verejnej moci a (2) iných zamestnávateľov s najmenej 50-timi zamestnancami. Tieto subjekty by mali
byť povinné určiť zodpovednú osobu,
resp. osobitnú organizačnú zložku, na
ktorú sa bude možné obrátiť s podnetmi súvisiacimi s protispoločenskou činnosťou. Odsek 5 ust. § 9 špecifikuje
povinnosť, aby spôsoby podávania podnetov boli zverejnené a pre všetkých
zamestnancov prístupné obvyklým
a bežne dostupným spôsobom. Dôvodová správa uvádza ako motív spomenutej povinnosti zabezpečenie istej
formy verejnej kontroly nad tým, aby
sa nahlásené podnety aj skutočne preverovali.
Zamestnávateľovi sa podľa návrhu zákona určuje povinnosť vydať vnútorný
predpis, v ktorom určí podrobnosti
o (1) podávaní podnetov, (2) oprávneniach zodpovednej osoby v rámci zamestnávateľa pri preverovaní podnetov,
(3) preverovaní podnetov, (4) evidovaní podnetov a ich vybaveniach, (5) zachovaní mlčanlivosti o totožnosti a (6)
oboznamovaní zamestnancov s predmetom podnetov a výsledkami ich preverenia. Okrem toho bude zamestnávateľ
povinný viesť aj evidenciu podnetov
v rozsahu základných údajov o podanom podnete a identifikačných údajov
oznamovateľa, ak nepôjde o anonymný
podnet.
Ochranu oznamovateľa protispoločenskej činnosti rieši ust. § 11 návrhu záko18

na. Pokiaľ sa podávateľ podnetu (oznamovateľ, zamestnanec) domnieva, že
zamestnávateľ z dôvodu podania takého podnetu urobil pracovnoprávny úkon
v súvislosti s podaním podnetu, ktorým
je zamestnanec postihovaný, má tento
právo požiadať inšpektorát práce do
siedmich dní odo dňa, keď sa dozvedel
o pracovnoprávnom úkone, aby pozastavil účinnosť tohto pracovnoprávneho úkonu.
Inšpektorát práce poskytne dočasnú
ochranu v trvaní 14 dní, ktorej pokračovanie, respektíve predĺženie, bude
viazané na podanie návrhu na vydanie
predbežného opatrenia na súd s tým,
že ak dôjde k podaniu návrhu na vydanie predbežného opatrenia, ochrana sa
predĺži a bude trvať až do právoplatného rozhodnutia o takomto návr hu.
O možnosti podať návrh na vydanie
predbežného opatrenia a lehotách inšpektorát práce vo svojom rozhodnutí
o dočasnej ochrane, respektíve dočasnom pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu oznamovateľa (zamestnanca, ktorý dal podnet, teda chránenú
osobu) poučí.
Návrh zákona ustanovuje v súvislosti
s oznámenou protispoločenskou činnosťou aj istú protihodnotu, ktorá by mala
byť vo forme finančnej odmeny. Ide
o právnu možnosť poskytnúť oznamovateľovi odmenu. Odmena by mala byť
nenárokovateľnou odmenou, ktorá nemá
byť podľa dôvodovej správy len motivačným faktorom na podávanie oznámení o významných skutočnostiach,
ale svojim mechanizmom priznávania
má vyjadriť aj naplnenie verejného záujmu tým, že súvisí s rozsahom uchráneného majetku (napríklad v prípade
korupčných trestných činov) alebo vráteného majetku, či už ide o finančné
prostriedky, hnuteľný alebo nehnuteľný majetok vo vlastníctve alebo správe
poškodenej osoby.

Odmena
za oznámenie
protispoločenskej
činnosti

Odmenu by malo poskytovať Ministerstvo spravodlivosti (ďalej len „ministerstvo“) maximálne do výšky 50 – násobku minimálnej mzdy. Ako uvádza
odsek 1 ust. § 13, odmenu bude možné
poskytnúť na základe žiadosti od oznamovateľa a vo väzbe na druhú časť odseku 1 iba v prípade existencie právo-

Výška odmeny

platného rozhodnutia, ktorým bol páchateľ uznaný vinným zo spáchania vybraného trestného činu alebo sa v správnom
konaní rozhodlo o spáchaní správneho
deliktu. Za týmto účelom je povinný súd
alebo správny orgán zaslať oznamovateľovi ním vydané právoplatné rozhodnutie. Informáciu o tom, že v konaní
vystupuje oznamovateľ, získa súd alebo
správny orgán zo spisu.
Podmienky pre
priznanie odmeny

Sankcie

Podanie žiadosti s príslušnými identifikačnými údajmi bude viazané na osobitné tlačivo, ktoré bude neskôr zverejnené na webovom sídle ministerstva.
Odsek 3 ust. § 13 návrhu zákona určuje ako kritérium pre podanie žiadosti
lehotu 6 mesiacov od dňa doručenia
oznámenia o rozhodnutí vo veci trestného činu alebo správneho deliktu oznamovateľovi, v ktorej je potrebné žiadosť ministerstvu doručiť. Návrh zákona
ustanovuje ministerstvu lehotu na rozhodnutie v trvaní 6 mesiacov odo dňa
doručenia žiadosti o poskytnutie odmeny. Na poskytnutie odmeny oznamovateľovi by nemal byť právny nárok,
ministerstvo, ako rozhodovací orgán,
musí v zmysle znenia navrhovaného
ustanovenia zohľadniť návrhom zákona
ustanovené kritériá, ktorými sú miera
účasti oznamovateľa na objasnení závažnej protispoločenskej činnosti, podiel
na zistení alebo usvedčení páchateľa
a rozsah uchráneného alebo vráteného
majetku.
Návrh zákona tiež ustanovuje sankcie
vo forme pokuty od 1.000 Eur do
50.000 Eur za nesplnenie povinností
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v súvislosti s vnútorným systémom vybavovania podnetov, ktoré budú vybraní zamestnávatelia povinní podľa tohto
zákona zaviesť. Výška pokuty sa bude
odvíjať od závažnosti, následkov, času
trvania porušenia povinnosti podľa tohto
zákona a od prípadného opakovaného
porušenia povinností podľa tohto zákona.
Záverečné ustanovenia určujú, že na
postupy podľa tohto nového zákona sa
všeobecný predpis, zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov, nebude
uplatňovať.
Prechodné ustanovenie určuje, že
ochrana podľa nového zákona sa poskytne aj fyzickej osobe, ktorá urobí
oznámenie pred jeho účinnosťou, ale
žiadosť o poskytnutie ochrany podá až
po účinnosti. Tým sa umožní ochrana
aj osobám, ktoré podajú oznámenie
pred účinnosťou navrhovaného zákona.
Návrhom zákona by z dôvodu potreby
legislatívnej úpravy malo dôjsť k sprievodnej, čiastkovej novelizácii viacerých
právnych predpisov práve v súvislosti
s oznamovaním protispoločenskej činnosti, napríklad Zákonníka práce, Trestného zákona, antidiskriminačného zákona a niektorých ďalších.
Po štandardnom postupe v medzirezortnom pripomienkovom konaní, Vláde
Slovenskej republiky a po prípadnom
schválení zákona v Národnej rade, sa
navrhuje jeho účinnosť odo dňa 1. novembra 2014.

Prechodné
ustanovenie
a sprievodné
novelizácie
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