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1.

NOVELA NOTÁRSKEHO PORIADKU
Účelom prijatia novely Notárskeho poriadku je predovšetkým zabezpečenie aplikácie Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve. Novela tiež rieši niektoré aplikačné problémy.

2.

NOVELA ZÁKONA O OCHRANE VKLADOV
Novela implementuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/49/EÚ o systémoch ochrany vkladov. Zmeny sa dotknú
najmä financovania systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, najmä pokiaľ ide o príspevky bánk do tohto systému.

3.

NOVELA ZÁKONA O VYSIELANÍ A RETRANSMISII
Novela zavedie podporu vysielania slovenských hudobných diel v rozhlasovom vysielaní, uľahčí prístup osobám so sluchovým postihnutím a osobám so zrakovým postihnutím k televíznemu vysielaniu a rozšíri obmedzenia mediálnej komerčnej komunikácie
o elektronické cigarety a plniace fľaštičky pre elektronické cigarety.

4.

NOVÝ ZÁKON O VYVLASTŇOVANÍ POZEMKOV A STAVIEB A O NÚTENOM OBMEDZENÍ VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NIM
Nová právna úprava zakotvuje právnu reguláciu vyvlastnenia prostredníctvom samostatného zákona. Nový zákon bude nadväzovať
na nový zákon o územnom plánovaní a výstavbe (stavebný zákon), ktorý už nebude upravovať problematiku vyvlastnenia. Nový
stavebný zákon sa vo vzťahu k zákonu o vyvlastňovaní dostane do polohy osobitného predpisu, ktorý bude ustanovovať iba účely
a vyvlastnenie vyplývajúce z územnoplánovacej dokumentácie.

5.

NOVELA DAŇOVÉHO PORIADKU
Schválená novela Daňového poriadku prináša zmeny zohľadňujúce časové hľadisko pri dodatočnom priznaní a vyrubení správnej
výšky dane, zmeny súvisiace so sankciami za nesplnenie niektorých povinností a dochádza tiež k zavedeniu absorbčnej zásady
pri ukladaní pokút. O uvedených, ale aj ďalších zmenách sa viac dočítate v našom článku.

6.

PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA ZÁKONA O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM
Dôvodom pripravovanej novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám je zosúladenie jeho ustanovení s európskou legislatívou.
Najzásadnejšie zmeny sa dotknú rozšírenia jeho pôsobnosti na ďalšie subjekty, povinnosti povinnej osoby sprístupniť informácie
na účel opakovaného použitia, zmeny týkajúce sa nákladov a digitalizácie kultúrneho dedičstva.

NOVELA NOTÁRSKEHO PORIADKU
Dňa 25. septembra 2015 bola schválená
novela zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok). Novela nadobudne účinnosť dňa
1. decembra 2015.
Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci,
rozhodnom práve, uznávaní a výkone
rozhodnutí a prijatí a výkone verejných
listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve
s účinnosťou odo dňa 17. augusta 2015
zaviedlo do právneho poriadku Slovenskej republiky niekoľko nových inštitútov. Ide o inštitúty súvisiace s dedičským
konaním prebiehajúcim v inom členskom
štáte Európskej únie, ako napríklad vyhlásenie o odmietnutí alebo prijatí dedičstva, odkazu alebo povinného dedič ského podielu alebo vyhlásenie,
ktorého cieľom je obmedziť zodpovednosť dotknutej osoby v súvislosti s dlhmi patriacimi do dedičstva, voľba práva, adaptácia – premena práva, alebo
európske osvedčenie o dedičstve.
Oprávnenie
notára vydávať
elektronické odpisy

Novela zmenou ustanovenia § 3 výslovne upravuje oprávnenie notára vydávať
elektronické odpisy a výstupy z registrov informačných systémov verejnej
správy. Takto vydané odpisy a výstupy
budú verejnou listinou.

Inkompatibilita
výkonu notárskej
funkcie

Inkompatibilita výkonu notárskej funkcie
sa po novom zúži. Notári budú podľa
nového znenia ustanovenia § 6 môcť
popri vykonávaní notárskej činnosti aj
spravovať majetok blízkych osôb, vykonávať prekladateľskú činnosť a vykonávať funkciu poslanca obecného
zastupiteľstva a funkciu poslanca zastupiteľstva vyššieho územného celku.

Prerušenie výkonu
notárskeho úradu

Ak bude notár vykonávať verejnú funkciu, ktorá je zlučiteľná s výkonom notárskeho úradu a nejde o funkciu poslanca obecného zastupiteľstva a poslanca
zastupiteľstva vyššieho územného celku, výkon notárskeho úradu sa po novom preruší, a to dňom, keď sa notár
uvedenej funkcie ujme. Prerušenie nastane ex lege podľa ustanovenia § 16a,
pričom notár bude povinný prerušenie
výkonu notárskeho úradu oznámiť bez1

odkladne Notárskej komore Slovenskej
republiky (ďalej len „komora“) a Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Notár
v oznámení uvedie dôvod prerušenia
výkonu notárskeho úradu a jeho predpokladanú dĺžku a priloží doklady preukazujúce, že sa ujal výkonu verejnej
funkcie. Notár, ktorému bol prerušený
výkon notárskeho úradu, bude môcť vo
výkone notárskeho úradu pokračovať
až po uplynutí doby výkonu verejnej
funkcie. Skutočnosť, že notár môže
znovu začať vykonávať notársky úrad,
oznámi notár komore a ministerstvu najmenej 30 dní pred skončením výkonu
verejnej funkcie. Ak to vzhľadom na
okolnosti skončenia výkonu verejnej
funkcie nebude možné, oznámi notár,
že môže pokračovať vo výkone notárskeho úradu komore a ministerstvu bezodkladne. Počas prerušenia výkonu notárskeho úradu bude notára zastupovať
jeho zástupca podľa ustanovenia § 17.
Výberové konania na notárske úrady sa
podľa nového znenia ustanovenia § 10
budú vykonávať len raz ročne. Komora
bude vyhlasovať výberové konanie spravidla do dňa 31. januára kalendárneho
roka na všetky notárske úrady, v ktorých výkon notárskeho úradu zanikol
a výberové konanie sa spravidla skončí
do dňa 30. júna príslušného kalendárneho roka. Výberové konanie bude skončené dňom vyhlásenia jeho výsledkov.
Súčasná právna úprava zakotvuje povinnosť vyhlásiť výberové konanie vždy,
ak sa zvýši počet notárskych úradov
alebo ak výkon notárskeho úradu zanikol a komora je povinná ho vyhlásiť
najneskôr do troch mesiacov odo dňa,
keď nastala skutočnosť rozhodujúca pre
jeho vyhlásenie a skončí ho najneskôr
do troch mesiacov odo dňa jeho vyhlásenia.

Výberové konania
na notárske úrady

Po novom budú môcť byť notárski koncipienti alebo notárski kandidáti zamestnaní u notára len v pracovnom pomere. Súčasný stav, kedy sú uvedené
osoby zamestnávané na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa ustanovenia
§ 223 a nasl. zákona č. 311/2011 Z. z.

Pracovný pomer
notárskych
koncipientov
a kandidátov

Zákonníka práce, už nebude prípustný.
Dôvodom uvedenej zmeny je skutočnosť, že nakoľko úlohou notárskych koncipientov a notárskych kandidátov je
okrem plnení činnosti podľa pokynov
notára aj sústavná príprava na výkon
povolania notára, odborný rast a vzdelávanie, je potrebné, aby títo zamestnanci boli v hlavnom pracovnom pomere.
Novela doplní ustanovenie § 14 ods. 1
o písm. e), na základe ktorého výkon
notárskeho úradu zanikne okrem súčasných dôvodov aj z dôvodu vzájomného
preloženia notárov. Výkon notárskeho
úradu zanikne v notárskom úrade, z ktorého je notár preložený. Na uvedené
miesto nebude vyhlasované výberové konanie, nakoľko momentom zániku jedného výkonu notárskeho úradu v danom úrade vznikne nový výkon úradu.
Po novom bude tiež prezídium komory
povinné vyčiarknuť zo zoznamu notárov
toho, kto dosiahol vek 67 rokov, a to ku
dňu 31. decembra kalendárneho roka.
V súvislosti so zánikom výkonu notárskeho úradu bude upravená aj otázka
opravy notárskej listiny vydanej notárom, ktorému už zanikol výkon notárskeho úradu. V takom prípade podľa
doplneného ustanovenia § 43 odsek 3
opravu notárskej listiny vykoná notár
určený prezídiom komory alebo náhradník notára.
Notárska zápisnica

Zmeny sa dotknú aj úpravy notárskej
zápisnice. Obsahovou náležitosťou notárskej zápisnice je podľa súčasného
znenia ustanovenia § 47 písm. a) aj
miesto, deň, mesiac a rok spísania notárskej zápisnice. Zápisnica sa zvyčajne
spisuje v kancelárii notára a následne
je po prečítaní a schválení podpísaná
určenými osobami. Pre nadobudnutie
právnych účinkov notárskej zápisnice je
však rozhodujúci podpis notárskej zápisnice, nie jej spísanie.
Po novom bude teda obsahovou náležitosťou notárskej zápisnice miesto, deň,
mesiac a rok podpísania notárskej zápisnice a nie jej spísania. Z dôvodu absencie obligatórnych údajov o právnickej osobe, bude podľa nového znenia
ustanovenia § 47 písm. c) notárska zápisnica obsahovať aj názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené a sídlo účastníka,
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ak je ním právnická osoba. Novela tiež
doplní ako povinné údaje notárskej zápisnice tiež údaje o osobe, ktorá ovláda jazyk účastníka, a to novým znením
ustanovenia § 47 písm. c) a podpis osoby, ktorá ovláda jazyk účastníka, a to
zmenou ustanovenia § 47 písm. i).
Pojem osoba, ktorá ovláda jazyk účastníka nahradí v ustanovení § 47 písm. i)
súčasný pojem tlmočník, a to z dôvodu, že nemusí ísť vždy o osobu zapísanú v zozname tlmočníkov. V tejto súvislosti bude tiež upravené ustanovenie
§ 53 upravujúce pribratie tlmočníka.
Notár bude po novom v prípadoch, že
účastník, svedok úkonu alebo dôverník
neovláda jazyk, v ktorom sa notárska
zápisnica spisuje, priberať osobu, ktorá
tento jazyk a jazyk, akým hovorí účastník, svedok úkonu alebo dôverník, ovláda. Táto osoba bude musieť spĺňať
náležitosti spôsobilého svedka podľa
usta novenia § 50. Uvedenou osobou
bude môcť byť tlmočník, ale aj iná
osoba spĺňajúce uvedené kritériá.
Po novom bude musieť byť v prí pa doch, ak sa notárska zápisnica spisuje
s účastníkom, ktorý je zastúpený na
základe plnomocenstva, pravosť podpisu splnomocniteľa úradne osvedčená.
Úradné osvedčenie pravosti podpisu sa
nebude nevyžadovať, ak bude splnomocnencom advokát. Splnomocnenie bude
prílohou notárskej zápisnice. Uvedená
zmena bude zavedená doplneným odsekom 2 v ustanovení § 47.
Novela zavedie možnosť exkulpácie,
teda vyvinenia sa notára zo zodpovednosti za škodu. Podľa doplneného znenia
ustanovenia § 48 ods. 2 sa bude môcť
notár vyviniť, ak preukáže, že poškodený účastník úkonu vedel o skutočnosti,
ktorá bola príčinou vzniku škody. Ide
úpravu obdobnú úprave vyvinenia zo
zodpovednosti za škodu advokáta.

Vyvinenie notára
zo zodpovednosti
za škodu

Novela zavedie do Notárskeho poriadku
nový pojem - vyhlásenie o voľbe práva.
Ide o inštitút zavedený do právneho poriadku slovenskej republiky nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom
práve, uznávaní a výkone rozhodnutí
a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európ-

Vyhlásenie
o voľbe práva

skeho osvedčenia o dedičstve s účinnosťou odo dňa 17. augusta 2015. Podľa
článku 22 ods. 1 uvedeného nariadenia
si osoba môže za rozhodné právo, ktorým sa bude spravovať dedenie jej celého dedičstva, zvoliť právny poriadok
štátu, ktorého je v čase voľby alebo úmrtia štátnym príslušníkom. Osoba so štátnou príslušnosťou viacerých štátov si
môže zvoliť právny poriadok ktoréhokoľvek zo štátov, ktorých je v čase voľby
alebo v čase úmrtia štátnym príslušníkom. Podľa ustanovenia článku 22 ods. 2
predmetného nariadenia sa voľba práva
urobí výslovne vo vyhlásení vo forme
právneho úkonu nakladania s majetkom
pre prípad smrti alebo vyplýva z podmienok tohto právneho úkonu. Vyhlásenie o voľbe práva bude podľa nového
znenia ustanovenia § 54 formou právneho úkonu, ktorý bude notár povinný
zaregistrovať v Notárskom centrálnom
registri závetov.
Nové znenie ustanovenia § 57 ods. 2
umožní vykonanie osvedčenia listín, ktoré majú byť použité v cudzine nielen
notárom, ale aj notárskym kandidátom.
Notársky kandidát bude môcť podľa nového znenia ustanovenia § 58 ods. 5
osvedčovať aj pravosť podpisu na listinách, ktoré majú byť použité v cudzine.
Vyhlásenie o vydržaní
vlastníckeho práva a
práva zodpovedajúce
vecnému bremenu

Novela tiež zmení osvedčovanie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní
práva zodpovedajúceho vecnému bremenu u právnických osôb. Uvedené vyhlásenie vykonané právnickou osobou
a spísané formou notárskej zápisnice
sa podľa súčasného znenia ustanovenia
§ 63 písm. a) bod 3 po novom bude
vzťahovať len na nehnuteľnosti mimo
zastavaného územia obce. Pravosť podpisu na vyjadrení podľa ustanovenia
§ 63 písm. a) bod 1, teda u fyzickej osoby, bude po novom musieť byť úradne
osvedčená. Súčasne sa ustanovenie
§ 63 označí ako odsek 1 a doplní sa odsekmi 2 až 4. Uvedené odseky rozšíria
úpravu vyhlásenia účastníka, že splnil
podmienky vydržania (ďalej len „vyhlásenie“) a jej prílohy. Podľa uvedených
ustanovení účastník nebude môcť urobiť vyhlásenie v zastúpení. Ak obec vo
svojom vyjadrení podľa nového znenia
ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) druhý
bod dotknuté záujmy neoznačí alebo sa
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nevyjadrí do 3 mesiacov od doručenia
žiadosti o vyjadrenie, bude sa mať za
zato, že záujmy obce nie sú dotknuté.
Ak sa právnická osoba podľa nového
znenia ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a)
tretí bod nevyjadrí do troch mesiacov
od doručenia žiadosti o vyjadrenie, bude
sa mať zato, že nemá výhrady.
Novela zavedie novú právnu úpravu konania vo veciach notárskych úschov,
upravených ustanoveniami § 65 až 73.
Novela upraví konanie vo veciach notárskych úschov v ustanoveniach § 65 až 68,
ustanovenia § 69 až 73 sa vypustia.
Zjednoduší sa postup pri vydávaní
úschov, kedy bude postačovať spísanie
úradného záznamu, ktorý v prípade vydania závetu, listiny alebo listinného
cenného papiera bude musieť podpísať
aj príjemca. V prípade vydania peňazí
z úschovy nebude potrebný podpis príjemcu, ak sa notár sám presvedčí, že
došlo k splneniu podmienok pre vydanie peňazí z úschovy.

Konanie vo veciach
notárskych úschov

Pri úschove peňazí sa podrobne upraví
postup pri prijímaní peňazí do úschovy,
a to tak, že zložiteľ sa bude môcť rozhodnúť, či peniaze vloží do úschovy notára na jeho účet ešte pred podpísaním
notárskej zápisnice o úschove a dohodnutí presných podmienok jej vydania
so zložiteľom alebo až po podpísaní notárskej zápisnice o úschove.
Ďalšia zmena sa dotkne disciplinárneho konania. Nové znenie ustanovenia
§ 34 explicitne upraví, že disciplinárna
komisia koná a rozhoduje v trojčlennom
senáte, konanie a rozhodovanie disciplinárnej komisie a zloženie jej senátov
upraví disciplinárny poriadok. Ďalšia
úprava je zakotvená novým znením ustanovenia § 91. Nové znenie ustanovenia
§ 91 ods. 1 definuje pojem disciplinárne previnenie, ktoré v súčasnej právnej
úprave absentuje. Disciplinárne previnenie bude definované ako zavinené
závažné alebo opätovné porušenie povinností pri výkone činností notára vyplývajúcich z tohto zákona alebo osobitného predpisu, zavinené závažné
alebo opätovné porušenie iných povinností vyplývajúcich z tohto zákona,
z Etic kého kódexu notára, z interného
predpisu komory alebo uznesenia komory, správanie, ktorým sa závažným

Disciplinárne
konanie

alebo opätovným spôsobom narúša dôstojnosť a vážnosť notárskej profesie
a pokračovanie vo výkone činnosti, ktorá je nezlučiteľná s výkonom činnosti
notára. Disciplinárnym previnením bude
aj zavinené konanie notára, ktoré má
za následok prieťahy v dedičskom konaní alebo disciplinárnom konaní a tiež
nerešpektovanie právoplatne uloženého disciplinárneho opatrenia. Za disciplinárne previnenie bude podľa vloženého ustanovenia § 91 ods. 2 možné
uložiť disciplinárne opatrenie. Doterajšie odseky 2 až 4 sa označia ako odseky 3 až 5. Novým znením ustanovenia
§ 91 ods. 3 písm. c) sa zavedie horná
a dolná sadzba pozastavenia výkonu notárskeho úradu, a to na dobu najmenej
2 mesiacov a najviac 24 mesiacov. Súčasná právna úprava hornú a dolnú sadzbu pozastavenia výkonu notárskeho
úradu neupravuje.
Po novom si notár alebo kandidát bude
môcť v disciplinárnom konaní zvoliť
okrem obhajcu – advokáta aj obhajcu –
notára. Účelom uvedenej zmeny, zakotvenej v ustanovení § 92 je zabezpečiť lepšiu možnosť obhajoby.
Dokazovanie v disciplinárnom konaní
bude upravené doplneným ustanovením § 92a. Podľa uvedeného ustanovenia bude každý povinný podať disciplinárnej komisii nevyhnutné vysvetlenia
na preverenie návrhu na začatie disciplinárneho konania. Podanie vysvetlenia bude oprávnený odoprieť ten, kto
by ním spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe.
Svedok bude povinný vypovedať pravdivo a nesmie nič zamlčať. Bude môcť
odoprieť výpoveď, ak by svojou výpoveďou sprístupnil utajovanú skutočnosť,
bankové tajomstvo, daňové tajomstvo,
obchodné tajomstvo alebo porušil zákonom výslovne uloženú alebo uznanú
povinnosť mlčanlivosti, okrem ak by ho
tejto povinnosti zbavil príslušný orgán
alebo ten, v záujme koho túto povinnosť má. Výpoveď bude môcť odoprieť
aj ten, kto by ňou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo
blízkej osobe. Disciplinárna komisia
bude povinná poučiť svedka pred výsluchom o možnosti odoprieť výpoveď
a o jeho povinnosti vypovedať pravdivo a nič nezamlčať a o právnych ná4

sledkoch nepravdivej alebo neúplnej
výpovede. Tomu, kto bude sťažovať postup disciplinárneho konania, najmä
tým, že sa bez závažných dôvodov nedostaví na výzvu disciplinárnej komisie,
bude rušiť napriek predchádzajúcemu
napomenutiu poriadok, bezdôvodne
odo prie vypovedať ako svedok, podať
vysvetlenie, predložiť listinu, bude
môcť disciplinárna komisia uložiť poriadkovú pokutu do výšky 200 Eur, a to
aj opakovane.
Novela zavedie inštitút prerušenia disciplinárneho konania. Podľa doplnených
ods. 4 a 5 v ustanovení § 93 sa disciplinárne konanie preruší, ak bol disciplinárne obvinený odvolaný z výkonu notárskeho úradu podľa ustanovenia § 14
ods. 2 písm. a), teda ak minister notára odvolá na vlastnú žiadosť. V disciplinárnom konaní sa bude pokračovať,
ak bol disciplinárne obvinený opätovne
vymenovaný do funkcie notára.
Ak bude notár odvolaný podľa ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) a disciplinárne konanie vedené proti nemu bolo prerušené podľa ustanovenia § 93 ods. 4
a ak bude spĺňať podmienky na vymenovanie za notára podľa ustanovenia
§ 11 ods. 1, minister ho bude môcť
opätovne vymenovať za notára najskôr
po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho odvolania. Uvedená právna úprava zakotvená vloženým ods. 4 v ustanovení § 14,
bola prijatá z dôvodu riešenia prípadov, kedy sa disciplinárne stíhaný notár
vyhol disciplinárnemu konaniu podaním
žiadosti ministrovi na svoje odvolanie
z funkcie podľa ustanovenia § 14 ods. 2
písm. a) ešte pred skončením disciplinárneho konania.
Prechodné ustanovenie § 100e upravuje, že notár, ktorého pracovnoprávne
vzťahy so zamestnancami vznikli pred
1. decembrom 2015 a nespĺňajú podmienky podľa ustanovení tohto zákona
účinných odo dňa 1. decembra 2015,
uvedie tieto pracovnoprávne vzťahy do
súladu s podmienkami podľa ustanovení
tohto zákona účinných odo dňa 1. decembra 2015 do dňa 31. januára 2016.

Prechodné
ustanovenia

Novela upraví aj zákon č. 99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok, zákon
č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom prá-

Novelizácie iných
právnych predpisov

ve súkromnom a procesnom a zákon
č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch
a poplatku za výpis z registra trestov.
Novela Občianskeho súdneho poriadku
sa dotkne predovšetkým úpravy Európskeho osvedčenia o dedičstve, a to doplnením nových ustanovení § 175zcb až
175zcg. Právnu úpravu Európskeho osvedčenie o dedičstve zakotvuje nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom
práve, uznávaní a výkone rozhodnutí
a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve. Občiansky
súdny poriadok upraví v ustanoveniach
§ 175zcb až 175zcg len ustanovenia potrebné na aplikovanie ustanovení nariadenia. Upraví napríklad právomoc
vydávať európske osvedčenie o dedičstve notárovi poverenému súdom na
konanie o dedičstve. Po skončení konania o dedičstve bude mať uvedené
oprávnenie notár, ktorý bol poverený
na konanie o dedičstve. Ak takého notára niet, poverí súd na konanie o žiadosti o vydanie európskeho osvedčenia
o dedičstve notára spôsobom podľa
ustanovenia § 175za. Novela Občianskeho súdneho poriadku v predmetných
ustanoveniach ďalej upraví napríklad
povinnosť notára zaregistrovať Európske osvedčenie o dedičstve v Notárskom
centrálnom registri listín, alebo informačné povinnosti notára.

Ďalšou novelizáciou je novela zákona
č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve
súkromnom a procesnom. Predmetom
novely je predovšetkým zmena právnej
úpravy vyňatia cudzích štátov z právomoci slovenských súdov alebo adaptačné
konanie. Súčasná právna úprava vyňatia cudzích štátov z právomoci slovenských súdov vychádza z prekonanej doktríny tzv. absolútnej imunity štátu,
podľa ktorej bol štát úplne vyňatý
z právomoci súdov iného štátu, bez ohľadu na predmet či charakter predmet
sporu. Nakoľko uvedená doktrína je už
prekonaná a v súčasnom medzinárodnom práve sa zaužívala doktrína takzvanej funkčnej imunity štátu, bolo potrebné zmeniť dotknuté ustanovenia.
Doktrína funkčnej imunity štátu rozlišuje medzi úkonmi štátu spojenými s jeho
postavením ako suveréna a úkonmi,
v ktorých štát vystupuje ako subjekt
súkromného práva (napríklad pracovnoprávne vzťahy alebo zmluvné veci).
V sporoch týkajúcich sa druhých úkonov
budú aj cudzie štáty podliehať jurisdikcii slovenských súdov. Ďalšou zmenou, ktorú zavedie novela, je adaptačné konanie, ktoré v prípadoch, ak cudzie
rozhodnutie bude obsahovať vecné právo, opatrenie alebo príkaz, ktoré nie sú
známe v slovenskom právnom poriadku,
toto vecné právo, opatrenie alebo príkaz
v potrebnom rozsahu premení na vecné
právo, opatrenie alebo príkaz, ktoré je
známe v slovenskom právnom poriadku. O adaptácii bude rozhodovať súd.

NOVELA ZÁKONA

O OCHRANE VKLADOV
Dňa 18. septembra 2015 bola schválená
novela zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov (ďalej len „zákon o ochrane vkladov“). Novela nadobudne účinnosť 15. októbra 2015. Na ustanovenie
s odlišnou účinnosťou Vás upozorníme
v našom článku.
Negatívny
rozsah zákona

Zavedením nových ods. 2 a 3 v ustanovení § 1 sa upraví negatívny rozsah zákona o ochrane vkladov. Po novele sa
zákon o ochrane vkladov nevzťahuje na
(1) zmluvný systém, ktorý nie je systé5

mom ochrany vkladov podľa tohto zákona, vrátane systému, ktorý zabezpečuje
dodatočnú ochranu vkladov nad úroveň
podľa ustanovenia § 9 ods. 2, pôjde napríklad o zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a (2) schému inštitucionálneho zabezpečenia, ktorá nie je systémom
ochrany vkladov podľa zákona o ochrane vkladov. Zmluvný systém a schéma
inštitucionálneho zabezpečenia podľa
predchádzajúcej vety budú po novom
povinné mať k dispozícii také finančné
prostriedky alebo mechanizmy financo-

vania, aby sa zabezpečilo plnenie ich
povinností.
Vymedzenie Fondu
ochrany vkladov

Novela vymedzí Fond ochrany vkladov
(ďalej len „fond“). Podľa doplneného
ustanovenia § 2 ods. 1 fond bude tvoriť
inštitucionálnu časť zákonného systému
ochrany vkladov v Slovenskej republike
(ďalej len „systém ochrany vkladov“),
pričom bude zabezpečovať vykonávanie
činností, práv a povinností súvisiacich
s týmto systémom ochrany vkladov.
O tej to skutočnosti bude bezodkladne
informovať Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo
financií“) Európsku komisiu a Národná
banka Slovenska bude informovať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre
bankovníctvo).

Chránené vklady
a kryté vklady

Pojem chránené vklady a kryté vklady
novela nanovo vymedzí. Nové znenie
ustanovenia § 3 ods. 3 definuje chránené vklady ako vklady podľa ustanovenia § 3 ods. 1 a 2, okrem vkladov podľa
ustanovenia § 3 ods. 4, a to v rozsahu
a za podmienok ustanovených zákonom
o ochrane vkladov. Novo zavedeným pojmom bude pojem kryté vklady, ktoré
novela definuje ako chránené vklady
v ich plnej výške, najviac však súhrn
chránených vkladov jedného vkladateľa
v jednej banke alebo pobočke zahraničnej banky vo výške, ktorá sa rovná
hornej hranici náhrady podľa ustanovenia § 9 ods. 2. Krytými vkladmi budú
aj chránené vklady uvedené v ustanovení § 9 ods. 6, a to počas dočasného
obdobia a za ďalších podmienok ustanovených v ustanovení § 9 ods. 6.

Nechránený vklad

Vymedzenie nechráneného vkladu novela prepracovala. Podľa nového znenia
ustanovenia § 3 ods. 4 nebude zákonom
o ochrane vkladov chránený (1) vklad,
ktorý podľa záznamov vykonaných bankou alebo pobočkou zahraničnej banky
v jej informačnom systéme alebo vo
vkla dateľovom doklade o vkladovom
vzťahu pred dňom, keď sa vklady stali
nedostupnými podľa ustanovenia § 3
ods. 5, nie je vedený pre vkladateľa
najmenej v rozsahu ustanovených údajov o vkladateľoch, (2) vklad na doručiteľa a zostatok zrušeného vkladu na
doručiteľa, najmä vklad potvrdený
vkladnou knižkou na doručiteľa, vkladovým listom na doručiteľa alebo po6

kladničnou poukážkou na doručiteľa, (3)
vklad, ktorý je finančným nástrojom
ak ustanovenie § 28bf ods. 2 neustanovuje inak, (4) vklad, ktorého istina nie
je splatná v nominálnej hodnote, (5)
vklad, ktorého istina je splatná v nominálnej hodnote len na základe osobitnej
záruky alebo za predpokladu splnenia
dohody bankou, pobočkou zahraničnej
banky alebo treťou stranou, (6) vklad
banky alebo pobočky zahraničnej banky vykonaný vo vlastnom mene a na
vlastný účet vrátane vkladu, ktorý je
vlastným zdrojom financovania banky,
(7) vklad nadobudnutý v dôsledku činnosti, za ktorú bol páchateľ v trestnom
konaní právoplatne odsúdený za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej
činnosti, (8) vklad finančnej inštitúcie,
(9) vklad obchodníka s cennými papiermi, (10) vklad poisťovne a zaisťovne,
(11) vklad subjektu kolektívneho investovania, (12) vklad dôchodkovej
správcovskej spoločnosti vrátane majetku v dôchodkovom fonde, (13) vklad
doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
vrátane majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, (14) vklad orgánu verejnej moci a (15) vklad vo forme dlhového cenného papiera vydaného bankou
alebo vo forme vlastnej zmenky alebo
šeku.
Definíciu platobných záväzkov, dostupných finančných prostriedkov a nízkorizikových aktív zavedie novela doplnenými
ustanoveniami ods. 7 až 9 v ustanovení
§ 3. Platobnými záväzkami budú neodvolateľné záväzky banky alebo pobočky
zahraničnej banky voči fondu, ktorých
splnenie bude musieť byť v plnej miere
a nepretržite zabezpečené zábezpekou
poskytnutou fondu, ktorá pozostáva
z nízkorizikových aktív a nie je zaťažená právami tretích strán a je k dispozícii systému ochrany vkladov.
Dostupné finančné prostriedky novela
definuje ako hotovosť, vklady a nízkorizikové aktíva, ktoré je možné do
siedmich pracovných dní previesť na
hotovosť, a platobné záväzky najviac
do výš ky ich podielu na dostupných
finančných prostriedkoch podľa ustanovenia § 6 ods. 6. Nízkorizikovými aktívami sa po novele budú rozumieť aktíva podľa osobitného predpisu alebo
aktíva, ktoré fond alebo Národná ban-

Platobné záväzky,
dostupné finančné
prostriedky
a nízkorizikové
aktíva

ka Slovenska bude považovať za rovnako bezpečné a likvidné.
Príspevky do Fondu
ochrany vkladov

Novela zmení výšku príspevkov do fondu a ich výpočet. Podľa nového znenia
ustanovenia § 6 ods. 1 a 2 bude výška
vstupného príspevku určená sumou
35.000 Eur oproti súčasnej sume
1.000.000 Sk. Fond bude po novom určovať výšku ročného príspevku pre
každú banku najneskôr do dňa 1. apríla kalendárneho roka. V súčasnej dobe
fond určuje výšku ročného príspevku
do dňa 20. decembra predchádzajúceho roka. Fond bude po novom určovať
ročný príspevok pre jednotlivé banky
najmenej vo výške 0,01 % zo sumy krytých vkladov v príslušnej banke, a to
podľa (1) priemerného stavu krytých
vkladov v príslušnej banke za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádzal
kalendárnemu roku splatnosti tohto
príspevku a (2) stupňa rizika príslušnej
banky za kalendárny rok, ktorý o dva
roky predchádzal kalendárnemu roku
splatnosti tohto príspevku, zisteného
Národnou bankou Slovenska v súlade
s odporúčaním Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo). Národná banka Slovenska bude
povinná do dňa 28. februára kalendárneho roka oznámiť fondu údaje o stupni rizika príslušnej banky. Podrobnosti
o výpočte ročného príspevku a o výpočte priemerného stavu krytých vkladov bude oprávnený určiť fond, ktorý
ich zverejní na svojom webovom sídle.
Fond bude výšku ročného príspevku určeného pre banku povinný písomne
oznámiť tejto banke.
Rozpätie mimoriadneho príspevku novela zmenou ustanovenia § 6 ods. 3
zmení zo súčasných od 0,1 % do 1,0 %
z hodnoty vkladov v banke chránených
zákonov o ochrane vkladov na nových
do 0,5 %. Fond bude po novom môcť
výnimočne s predchádzajúcim súhlasom
Národnej banky Slovenska určiť vyšší
mimoriadny príspevok.
Novela doplní ods. 4 až 10 do ustanovenia § 6, ktorými bude upravené určovanie výšky príspevkov fondom. Podľa uvedených ustanovení bude fond určovať
výšku ročného príspevku a mimoriadneho príspevku tak, aby ku dňu 3. júla
2024 suma dostupných finančných pro7

striedkov dosiahla minimálne cieľovú
úroveň 0,8 % z hodnoty všetkých krytých
vkladov (ďalej len „cieľová úroveň“).
Uvedenú lehotu bude môcť Rada fondu
predĺžiť najviac o štyri roky, ak fond
ku dňu 3. júla 2024 vyplatí náhrady
v súhrnnej výške prevyšujúcej cieľovú
úroveň. Cieľovú úroveň sumy dostupných finančných prostriedkov v eurách
bude fond aktualizovať každý rok podľa
výšky krytých vkladov v bankách z údajov ku koncu roka za predchádzajúci
kalendárny rok. Ak suma dostupných
finančných prostriedkov klesne pod
cieľovú úroveň, fond určí takú výšku
príspevkov, ktorá zabezpečí opätovné
dosiahnutie cieľovej úrovne. Ak sa suma
dostupných finančných prostriedkov po
prvom dosiahnutí cieľovej úrovne zníži
na menej ako dve tretiny cieľovej úrovne, výšku ročného príspevku určí fond
tak, aby bola cieľová úroveň dosiahnutá do šiestich rokov od tohto zníženia.
Fond bude pri určovaní výšky ročných
príspevkov zohľadňovať výšku záväzkov
fondu, stabilitu bankového sektora, fázu
hospodárskeho cyklu a vplyvy určovaných príspevkov na stabilitu bankového sektora Slovenskej republiky, a to
na základe údajov zistených Národnou
bankou Slovenska, ktoré Národná banka Slovenska poskytne fondu do dňa
28. februára kalendárneho roka. Suma
dostupných finančných prostriedkov
bude môcť zahŕňať platobné záväzky,
ktoré nebudú môcť presiahnuť úroveň
30 % tejto sumy dostupných finančných
prostriedkov. Do cieľovej úrovne sa nebudú započítavať príspevky podľa zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu. Fond
pri výpočte výšky príspevkov bude môcť
využiť aj vlastné metódy výpočtu príspevkov po ich predchádzajúcom schválení Národnou bankou Slovenska, ktoré
budú zohľadňovať riziko banky a budú
môcť zohľadňovať súvahové aktíva a rizikové ukazovatele vrátane kapitálovej
primeranosti, kvality aktív a likvidity.
O vlastných metódach výpočtu bude
fond povinný informovať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Na postup pri rozhodovaní
a na rozhodnutie fondu o ročnom príspevku alebo mimoriadnom príspevku
sa nebudú vzťahovať všeobecné predpisy o správnom konaní ani osobitný

predpis o konaní vo veciach finančného trhu, pričom fond toto rozhodovanie bude uskutočňovať podľa svojej
voľnej úvahy v medziach ustanovených
zákonom o ochrane vkladov pre príspevky do fondu. Proti rozhodnutiu fondu
nebude možné podať opravný prostriedok, rozhodnutie nebude preskúmateľné súdom. Fond bude môcť kedykoľvek
aj bez návrhu opraviť chyby v písaní,
počítaní a iné zrejmé nesprávnosti
v písomnom vyhotovení rozhodnutia
o určení ročného príspevku alebo mimoriadneho príspevku a bezodkladne
o tom informovať príslušnú banku.
Ročný príspevok budú banky podľa nového znenia ustanovenia § 7 ods. 2
uhrádzať najneskôr do dňa 15. júna
prí slušného kalendárneho roka, ak
ustanovenie § 22c ods. 2 písm. c) neustanoví inú splatnosť ročného príspevku
alebo jeho časti. Podľa súčasnej právnej úpravy sa ročný príspevok uhrádza
v pravidelných štvrťročných splátkach
vždy najneskôr do 20. dňa prvého mesiaca kalendárneho štvrťroka.
Vylúčenie banky
zo systému ochrany
vkladov

Podľa doplnených ods. 8 až 10 v ustanovení § 7 bude neplnenie povinností
bankou postihnuteľné vylúčením banky
zo systému ochrany vkladov. Ak fond
zistí, že si banka neplní svoje povinnosti podľa zákona o ochrane vkladov,
bezodkladne o tom bude informovať
Národnú banku Slovenska, ktorá v spolupráci s fondom bezodkladne príjme
opatrenia vrátane sankcií na zabezpečenie splnenia týchto povinností bankou. Ak si banka nesplní svoje povinnosti ani napriek prijatým opatreniam,
fond s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska oznámi banke
zámer vylúčiť ju zo systému ochrany
vkladov najmenej 1 mesiac pred jej
vylúčením. Vklady prijaté bankou pred
uplynutím tejto lehoty budú naďalej
chránené podľa zákona o ochrane vkladov, pričom banka bude za tieto vklady v rozsahu krytých vkladov naďalej
povinná platiť príspevky. Ak si banka
ani do uplynutia uvedenej lehoty nesplní svoje povinnosti, fond vylúči banku zo systému ochrany vkladov. Vylúčenie banky a dátum vylúčenia banky
zo systému ochrany vkladov bude fond
povinný bezodkladne písomne oznámiť
banke a Národnej banke Slovenska.
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Vklady vedené bankou k dátumu vylúčenia banky zo systému ochrany vkladov budú naďalej chránené podľa zákona o ochrane vkladov, pričom banka
bude za tieto vklady v rozsahu krytých
vkladov naďalej povinná platiť prís pevky.
Poskytovanie náhrad bude nanovo upravené v ustanovení § 9 ods. 6 až 9. Po
novom bude fond poskytovať náhradu
v plnej výške vkladu aj nad hornú hranicu náhrady za krytý vklad podľa ustanovenia § 9 ods. 2 pri vzniku ich nedostupnosti počas obdobia 12 mesiacov od
dátumu prvého pripísania vkladu alebo
od okamihu, v ktorom sa stal vklad právne prevoditeľný, ak tento vklad preukázateľne (1) pochádza z prevodu alebo prechodu nehnuteľnosti určenej na
bývanie, (2) súvisí so sociálnymi účelmi
a bol nadobudnutý v rámci dedičského
konania alebo bol zriadený z peňažných prostriedkov získaných v rámci
dedičského konania alebo z prevodu
dedičstva, z prevodu vena, z darovania
pri uzavretí manželstva, z odplatného
prevodu z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z vyplatenia odstupného, odchodného, starobného dôchodku alebo iného dôchodku, z vyplatenia
iného plnenia podľa osobitného predpisu alebo v dôsledku úmrtia, alebo (3)
bol zriadený z peňažných prostriedkov
z poistného plnenia alebo z náhrady
škody spôsobenej trestným činom alebo krivým obvinením. Uvedené skutočnosti bude vkladateľ povinný oznámiť
banke pri pripísaní alebo bezodkladne
po pripísaní sumy vkladu v banke.
Fond bude po novom môcť odložiť vyplácanie náhrady, ak (1) nebude isté,
či má osoba nárok na náhradu alebo je
vklad predmetom právneho sporu, (2)
sa na vklad budú vzťahovať reštriktívne opatrenia, napríklad podľa zákona
č. 126/2011 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií, (3) sa počas 24 mesiacov pred vyhlásením podľa ustanovenia § 8 ods. 3 alebo pred rozhodnutím
podľa ustanovenia § 3 ods. 5 písm. b)
s vkladom okrem vkladu podľa ustanovenia § 716 až 719a Obchodného zákonníka nenakladalo, (4) pôjde o náhradu podľa predchádzajúcej vety, (5)
sa vyplácanie bude uskutočňovať prostredníctvom systému ochrany vkladov

Poskytovanie náhrad

iného členského štátu podľa ustanovenia § 10 ods. 14 a (6) voči vkladateľovi
alebo inej osobe nárokujúcej si náhradu bude vedené trestné konanie v súvislosti s legalizáciou príjmu z trestnej
činnosti, a to až do rozhodnutia súdu.
Fond nevyplatí náhradu za nedostupný
vklad, ak sa počas 24 mesiacov pred
vyhlásením podľa ustanovenia § 8 ods. 3
alebo pred rozhodnutím podľa ustanovenia § 3 ods. 5 písm. b) s týmto vkladom nenakladalo a výška tejto náhrady
je nižšia ako skutočné náklady, ktoré
by fondu vznikli v súvislosti s vyplatením tejto náhrady.
Novela skráti lehotu na vyplácanie náhrad upravenú ustanovením § 10 ods. 2
zo súčasných 20 dní na nových 7 dní.
Lehota na vyplácanie náhrad sa bude
môcť predĺžiť o najviac 10 pracovných
dní, ak si nárok na výplatu uplatní osoba iná ako vkladateľ vrátane zástupcov
vkladateľa na základe plnomocenstva
alebo poverenia vkladateľa. Fond bude
vyplácať náhrady za nedostupné vklady
v pobočke banky umiestnenej v inom
členskom štáte Európskej únie vo svojom mene prostredníctvom systému
ochrany vkladov tohto štátu, pričom
fond bude môcť vyplatiť náhradu nielen v mene euro aj v príslušnej mene
iného členského štátu Európskej únie.
Ak sa v období do dňa 31. decembra
2023 vyplácanie náhrad neskončí do
7 pracovných dní, bude fond podľa doplneného ods. 12 v ustanovení § 10
a na základe údajov podľa ustanovenia
§ 12 ods. 1 povinný zabezpečiť, aby
mali vkladatelia do 5 pracovných dní
po podaní žiadosti o časť náhrady vyplatenú aspoň časť náhrady najmenej
do výšky priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej
republiky za kalendárny štvrťrok predchádzajúci kalendárnemu štvrťroku,
ktorý predchádza kalendárnemu štvrťroku, v ktorom bola podaná táto žiadosť. Rozdiel medzi takto vyplatenou
náhradou a náhradou, ktorá patrí vkladateľovi, sa vyplatí podľa odseku ustanovenia § 10 ods. 2. Uvedené ustanovenie nadobudne účinnosť dňom 31. mája
2016.
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Informačné povinnosti banky sa doplnenými písm. f) až h) v ustanovení § 12
rozširujú. Podľa uvedených ustanovení
budú banky povinné (1) poskytnúť
vkladateľovi pred uzatvorením zmluvy
o vklade a následne raz ročne počas
vedenia vkladu informáciu o ochrane
vkladov podľa zákona o ochrane vkladov vrátane všeobecných podmienok
poskytovania náhrad prostredníctvom
formulára uvedeného v prílohe č. 2,
(2) poskytnúť vkladateľovi potvrdenie,
že jeho vklad je chránený alebo nie je
chránený, a to v každom jeho výpise
z účtu s odkazom na formulár uvedený
v prílohe č. 2 a (3) poskytnúť vkladateľovi pred uzatvorením zmluvy o vklade
informáciu o skutočnostiach podľa ustanovenia § 9 ods. 3. Súčasná príloha k zákonu o ochrane vkladov bude po novele
označená ako príloha č. 1 a bude doplnená nová príloha č. 2.

Informačné
povinnosti banky

Fond bude podľa doplnených ods. 8 až 11
v ustanovení § 12 povinný každoročne
do dňa 31. marca príslušného kalendárneho roka predložiť Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre
bankovníctvo) informáciu podľa stavu
ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka o celkovej sume
krytých vkladov v Slovenskej republike
a sume všetkých uhradených príspevkov. Fond bude tiež povinný na svojom
webovom sídle informovať o ochrane
vkladov podľa zákona o ochrane vkladov, a to najmä o postupe vyplácania
náhrad za nedostupné vklady a podmienkach súvisiacich s ochranou vkladov. Ak banka pri vykonávaní svojej
činnosti používa viacero ochranných
známok bude jej povinnosťou zrozumiteľne informovať vkladateľa o tejto
skutočnosti a o skutočnosti, že pri náhrade za nedostupný vklad sa postupuje podľa ustanovenia § 9.
Banka bude podľa doplneného ustanovenia § 22d povinná zrozumiteľne a v slovenskom jazyku písomne informovať
vkladateľov o ukončení svojej účasti
v systéme ochrany vkladov alebo o jej
vylúčení zo systému ochrany vkladov,
a to do 48 hodín po tomto ukončení
alebo vylúčení.
Prechodné ustanovenia upravuje ustanovenie § 28bf. Uvedené ustanovenie

Prechodné
ustanovenia

okrem iného upravuje povinnosť banky
a pobočky zahraničných bánk po dni
14. október 2015 bezodkladne informovať vkladateľov o vkladoch, ktoré boli
zákonom chránené pred dňom 15. októbrom 2015 a ktoré nie sú zákonom
chránené po dni 14. október 2015.
Vyplácanie náhrad za zákonom chránené nedostupné vklady sa musí skončiť
najneskôr do (1) 20 pracovných dní pri

vyplácaní náhrad pri vzniku nedostupnosti vkladov v období odo dňa 15. októbra 2015 do dňa 31. decembra 2018,
(2) 15 pracovných dní pri vyplácaní náhrad pri vzniku nedostupnosti vkladov
v období odo dňa 1. januára 2019 do
dňa 31. decembra 2020 a (3) 10 pracovných dní pri vyplácaní náhrad pri
vzniku nedostupnosti vkladov v období
odo dňa 1. januára 2021 do dňa 31. decembra 2023.

NOVELA ZÁKONA

O VYSIELANÍ A RETRANSMISII
Dňa 23. septembra 2015 bola schválená
novela zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii (ďalej len „novela“). Novela nadobudne účinnosť dňom
1. januára 2016. Na ustanovenia s odlišnou účinnosťou Vás upozorníme v našom článku.
Právna úprava podpory vysielania slovenských hudobných diel bude novelou
zavedená doplnenými ustanoveniami
§ 28a až 28d. Ustanovenia § 28b až § 28d
nadobudnú účinnosť dňa 1. apríla 2016.
Slovenské
hudobné dielo

Ustanovenie § 28a zavedie definíciu slovenského hudobného diela. Podľa uvedeného ustanovenia slovenské hudobné dielo bude hudobné dielo, ktorého
najmenej jeden autor hudby alebo najmenej jeden autor textu má alebo mal
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo hudobné dielo s textom
v slovenskom jazyku.

Povinné vysielanie
slovenských
hudobných diel

Podľa ustanovenia § 28b bude vysielateľ s licenciou povinný slovenským hudobným dielam vyhradiť najmenej 25 %
času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac a vysielateľ na základe
zákona najmenej 35 % času vysielania
hudobných diel za kalendárny mesiac,
a to vo vysielaní každej rozhlasovej
programovej služby takého vysielateľa
osobitne. Časom vysielania hudobných
diel za kalendárny mesiac sa rozumie
celkový čas vyhradený vysielaniu hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej služby za kalendárny mesiac.
Do uvedeného podielu sa budú započítavať iba slovenské hudobné diela za10

radené do vysielania v čase od 6:00 hodiny do 24:00 hodiny, ktoré nebudú doplnkovým vysielaním a nebudú z väčšej
časti sprevádzané hovoreným slovom.
Z času vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam bude vysielateľ
povinný vyhradiť najmenej 20 % vysielaniu nových slovenských hudobných
diel, teda slovenských hudobných diel,
ktoré sú vysielané do 5 rokov od ich prvého uvedenia na verejnosti.
Vysielateľ rozhlasovej programovej služby bude podľa ustanovenia § 28c povinný
poskytovať Rade pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „rada“) na požiadanie údaje potrebné na kontrolu plnenia povinností podľa ustanovenia § 28b,
a to (1) údaje o časovom rozsahu odvysielaných hudobných diel, (2) údaje
o percente, počte a časovom rozsahu
odvysielaných slovenských hudobných
diel a (3) zoznam odvysielaných slovenských hudobných diel s uvedením dátumu a času ich odvysielania v rámci programovej služby, dátumu ich prvého
uvedenia na verejnosti, informáciu, že
ide o hudobné dielo s textom v slovenskom jazyku alebo pri hudobných dielach bez textu a hudobných dielach,
ktorých text nie je v slovenskom jazyku identifikáciu autora hudby, autora
textu alebo výkonného umelca, na základe ktorého sa hudobné dielo považuje za slovenské hudobné dielo. Uvedené údaje bude vysielateľ povinný
poskytnúť rade do 15 kalendárnych dní
odo dňa doručenia žiadosti rady o poskytnutie údajov.

Poskytovanie
štatistických údajov

Výnimky z vysielania
slovenských
hudobných diel

Ustanovenie § 28d upravuje výnimky
z vysielania slovenských hudobných diel.
Podľa uvedeného ustanovenia sa povinnosti týkajúce sa vysielania slovenských
hudobných diel nebudú vzťahovať na
vysielanie rozhlasovej programovej služby, ak rada rozhodla, že určenie podielu
slovenských hudobných diel je zameraním programovej služby úplne vylúčené.
Povinnosť vysielania nových slovenských
hudobných diela a povinnosť uvádzať
dátum prvého uvedenia slovenských hudobných diel na verejnosti sa nebudú
vzťahovať na vysielanie rozhlasovej programovej služby, ak rada rozhodla, že
určenie podielu nových slovenských hudobných diel je zameraním programovej služby úplne vylúčené.
Rada bude povinná viesť štatistiku aj
o podiele vysielania slovenských hudobných diel v rozhlasovom vysielaní a uvádzať uvedené štatistické údaje aj vo výročnej správe. Uvedenú povinnosť bude
mať rada podľa novelizovaných ustanovení § 5 ods. 1 písmeno l), § 6a ods. 1
písmeno i) a § 6a ods. 3. Uvedené ustanovenia nadobudnú účinnosť dňom
1. apríla 2016.
Podľa doplneného písm. o) v ustanovení § 5 ods. 1 bude mať rada oprávnenie
rozhodovať o tom, že povinnosť vyhradiť minimálny podiel slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej
programovej služby podľa ustanovenia
§ 28b ods. 1 alebo povinnosť vyhradiť
minimálny podiel nových slovenských
hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej služby podľa ustanovenia § 28b ods. 4 sa vo vzťahu k danej
programovej službe na vysielateľa nebude vzťahovať, ak to vzhľadom na jej
zameranie bude úplne vylúčené.
Vysielateľ bude podľa doplneného písmena o) v ustanovení § 16 ods. 3 povinný viesť štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby
obsahujúcu vyhodnotenie podielu sloven ských hudobných diel. Štatistiku
o programovej službe za kalendárny
mesiac bude vysielateľ povinný doručiť
rade do 15 dní po skončení príslušného
kalendárneho mesiaca, okrem vysielateľa s licenciou udelenou podľa zákona
o vysielaní a retransmisii na iné ako terestriálne vysielanie, ktorý bude povin11

ný doručiť štatistiku do 15 dní odo dňa
doručenia žiadosti rady o túto štatistiku. Uvedené sa nebude vzťahovať na
vysielateľa rozhlasovej programovej
služby podľa ustanovenia § 28d. Predmetné ustanovenie nadobudne účinnosť
dňom 1. apríla 2016.
Novela okrem uvedených zmien zavedie
aj zmeny týkajúce sa zľahčenia prístupu k vysielaniu zrakovo alebo sluchovo
postihnutým. Podľa doplneného ustanovenia § 16 ods. 3 písm. j) bude vysielateľ povinný v prípade vysielania v naliehavom verejnom záujme zabezpečiť
jeho odvysielanie aj s úpravou titulkovaním alebo s tlmočením do posunkovej
reči nepočujúcich. Prevádzkovatelia retransmisie budú podľa doplneného
písm. i) v ustanovení § 17 ods. 1 povinní poskytovať retransmisiu programovej služby vrátane multimodálneho
prístupu k programovej službe v rozsahu
súhlasu podľa ustanovenia § 17 ods. 1
písm. c).
Multimodálny prístup definuje ustanovenie § 4 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z.
o digitálnom vysielaní programových
služieb a poskytovaní iných obsahových
služieb prostredníctvom digitálneho prenosu (zákon o digitálnom vysielaní) ako
doplnkovú obsahovú službu vysielanú
súbežne s príslušnou televíznou programovou službou umožňujúcou prístup
nepočujúcich alebo nevidiacich k reláciám vysielania alebo iným zložkám programovej služby, najmä prostredníctvom
otvorených alebo skrytých titulkov,
tlmočenia do posunkovej reči. Poskytovanie multimodáleho prístupu sa podľa
doplneného odseku 8 v ustanovení § 17
nebude vzťahovať na jeho poskytovanie
koncovému užívateľovi, ak to z technických dôvodov nebude umožňovať
technické zariadenie, ktoré prevádzkovateľ retransmisie poskytuje tomuto
koncovému užívateľovi na príjem programovej služby. Na základe písomnej
žiadosti koncového užívateľa bude prevádzkovateľ retransmisie povinný poskytnúť mu technické zariadenie na
príjem programovej služby, ktoré bude
umožňovať retransmisiu programovej
služby vrátane multimodálneho prístupu, a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Takéto technické zariadenie
bude prevádzkovateľ retransmisie po-

Vysielanie
pre zrakovo
alebo sluchovo
postihnutých

vinný poskytnúť koncovému užívateľovi za rovnakých podmienok, za akých
mu poskytol pôvodné technické zariadenie.
Definíciu titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím bude upravovať nové
ustanovenie § 18aa. Uvedené ustanovenie definuje titulky pre osoby so sluchovým postihnutím ako obrazovo zachytený text v slovenskom jazyku, ktorý (1)
je synchronizovaný so zvukovou stopou
audiovizuálneho diela alebo programu,
(2) zachytáva hovorený prejav v audiovizuálnom diele alebo v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho
obsahu a (3) je v súlade s požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným
právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
ktorý ustanoví požiadavky, ktoré musia
spĺňať titulky pre osoby so sluchovým
postihnutím sprevádzajúce audiovizuálne diela, programy televíznej programovej služby a programy audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
Zákaz reklamy
a sponzoringu
elektronických
cigariet

Ďalšou zmenou je zavedenie obmedzení týkajúcich sa elektronických cigariet
a plniacich fľaštičiek pre elektronické
cigarety. Podľa nového znenia ustanovenia § 31a ods. 8, § 39 ods. 7 a § 39a
ods. 7 sa zákaz reklamy a sponzoringu
rozšíri aj na elektronické cigarety a plniace fľaštičky pre elektronické cigarety. Predmetný zákaz už v súčasnosti platí pre cigarety a iné tabakové výrobky.
Uvedené ustanovenia nadobudnú účinnosť dňom 20. mája 2016.

Úprava pokút

V súvislosti s novými povinnosťami budú
do ustanovenia § 67 ods. 1 a ods. 2 doplnené nové dôvody na udelenie pokuty
radou. Za porušenie povinnosti poskytovania multimodálneho prístupu podľa
ustanovenia § 17 ods. 1 písm. i) a ods. 8
bude môcť rada uložiť prevádzkovateľovi retransmisie pokutu vo výške od 99 Eur
do 33.193 Eur. Uvedené ustanovenie nadobudne účinnosť od 1. januára 2016.
Rada tiež bude môcť uložiť pokutu vysielateľovi za (1) porušenie povinnosti
viesť štatistiku podľa ustanovenia § 16
ods. 3 písm. o), (2) nezaslanie údajov
o odvysielaní slovenských hudobných
diel podľa ustanovenia § 28c a (3) za
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nesplnenie povinnosti zaradiť do vysielania ustanovený podiel slovenských hudobných diel podľa ustanovenia § 28b.
Za uvedené porušenie bude môcť rada
uložiť pokutu vysielateľovi televíznej
programovej služby okrem vysielateľa
prostredníctvom internetu vo výške od
165 Eur do 6.638 Eur a vysielateľovi
rozhlasovej programovej služby vo výške od 99 Eur do 1.659 Eur. Predmetné
ustanovenia nadobudnú účinnosť dňa
1. apríla 2016.
Prechodné ustanovenia sú upravené
v ust. § 76dg až 76di. Ustanovenie
§ 76dg upravuje prechodné ustanovenia
k úpravám účinným odo dňa 1. januára
2016. Uvedené ustanovenie zakotvuje
aké programy bude možné odo dňa
1. januára 2016 do dňa 31. decembra
2021 započítať do podielu programov
sprevádzaných titulkami pre osoby so
sluchovým postihnutím. Pôjde o programy sprevádzané titulkami, ktoré nie sú
titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím podľa ustanovenia § 18aa, ale
spĺňajú podmienky uvedené v ustanovení §18aa ods. 1 písm. a) a b) a zároveň približujú ostatné zvuky obsiahnuté v programe spôsobom, ktorý osobám
so sluchovým postihnutím umožňuje
porozumieť jeho obsahu, ak bol prvýkrát odvysielaný na území Slovenskej
republiky pred dňom 1. január 2016.
Súčasne upravuje, že v období odo dňa
1. januára 2016 do dňa 31. decembra
2021 budú môcť programy sprevádzané titulkami uvedenými v predchádzajúcej vete tvoriť najviac 25 % z celkového podielu programov sprevádzaných
titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím.
Ustanovenie § 76dh upravuje prechodné ustanovenia k úpravám účinným odo
dňa 1. apríla 2016. Uvedené ustanovenie
upravuje, že v období odo dňa 1. apríla 2016 do dňa 31. decembra 2016 bude
vysielateľ s licenciou povinný vyhradiť
slovenským hudobným dielam najmenej 20 % času vysielania hudobných diel
za kalendárny mesiac a vysielateľ na
základe zákona najmenej 30 % času vysielania hudobných diel za kalendárny
mesiac, a to vo vysielaní každej rozhlasovej programovej služby takého
vysielateľa osobitne. Nebude sa to však
vzťahovať na vysielanie rozhlasovej pro-

Prechodné
ustanovenia

gramovej služby, ak rada rozhodla, že
určenie podielu slovenských hudobných
diel je zameraním programovej služby
úplné vylúčené.

Podľa ustanovenia §76di sa § 31a ods. 8,
§ 39 ods. 7 a § 39a ods. 7 v znení účinnom odo dňa 20. mája 2016 nebudú
vzťahovať na programy vyrobené pred
dňom 20. mája 2016.

NOVÝ ZÁKON O VYVLASTŇOVANÍ

POZEMKOV A STAVIEB
A O NÚTENOM OBMEDZENÍ
VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NIM
Dňa 22. septembra 2015 bol v Národnej rade SR prijatý Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom
obmedzení vlastníckeho práva k nim
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „nový zákon“), ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. júla 2016.
Zákon upravuje problematiku vyvlastnenia z hmotnoprávneho, ako aj z proces noprávneho hľadiska. Podmienky
odňatia alebo obmedzenia vlastníckeho práva vyvlastnením sú formulované
v súlade s Listinou základných práv
a slobôd a Ústavou SR, a to z hľadiska
preukázania verejného záujmu na vyvlastnení, účelu, rozsahu a obsahu vyvlastnenia, ako aj z hľadiska podmienok na poskytnutie primeranej náhrady
za vyvlastnenie.
Ako uvádza dôvodová správa, účel vyvlastnenia je viazaný na osobitné zákony, a to z dôvodu, že účel vyvlastnenia
vo verejnom záujme ako aj ďalšie hmotnoprávne podmienky vyvlastnenia, sú
zakotvené v osobitných zákonoch, ktoré komplexne upravujú problematiku
osobitných druhov stavieb vrátane vyvlastnenia na konkrétne účely, ktoré
tvoria predmet ich právnej úpravy.
Prvostupňovým vyvlastňovacím orgánom
pre všetky druhy stavieb bude okresný
úrad v sídle kraja a odvolacím orgánom
bude Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Predmet úpravy

V ustanovení § 1 je špecifikovaný premet úpravy – vyvlastnenie, ktorým rozumieme (i) odňatie vlastníckeho práva
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k pozemku alebo ku stavbe alebo (ii)
obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku alebo ku stavbe, alebo (iii) zriadenie, zrušenie alebo obmedzenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu
k pozemku alebo ku stavbe alebo (iv)
obmedzenie alebo zrušenie práv tretích
osôb k pozemku alebo ku stavbe, teda
práv potrebných na nakladanie s predmetom vyvlastnenia, a to v nevyhnutnej
miere, vo verejnom záujme, na účel podľa osobitných zákonov a za primeranú
náhradu.
Na rozdiel od doterajšej právnej úpravy sa v ust. § 1 nového zákona uvádza,
že vyvlastnenie je možné len na účel
ustanovený osobitným zákonom nakoľko
osobitné zákony zakotvujú komplexne
problematiku osobitných druhov stavieb
vrátane vyvlastnenia na konkrétne účely, ktoré tvoria predmet ich úpravy.
Popri základných podmienkach vyvlastnenia, ktoré sú zakotvené v Ústave
Slovenskej republiky a následne Občianskom zákonníku, zákon v ust. § 2
ustanovuje, že vyvlastnenie ako výnimočný inštitút, sa môže uskutočniť len
vtedy, ak cieľ vyvlastnenia nemožno
dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom; za iný spôsob možno považovať
napríklad zrušenie spoluvlastníctva,
využitie predkupného práva, usporiadanie vzťahov súdnou cestou.
Z uvedeného vyplýva, že potenciálny vyvlastniteľ musí dať vlastníkovi pozemku
alebo stavby najskôr návrh na uzavretie dohody, t. j. pokúsiť sa o dohodu,
a až následne preukázať, že vlastník pozemku alebo stavby s ponukou nesúhla-

Podmienky
vyvlastnenia

sí (napríklad odpovie negatívne alebo
vôbec neodpovie na písomnú ponuku).
Vyvlastniť možno len vo verejnom záujme a na účel ustanovený zákonom; vzájomnú previazanosť účelu a samotného
verejného záujmu vyjadruje skutočnosť,
že verejný záujem možno skúmať len
vo vzťahu k zákonom vymedzenému
úče lu, ktorého sa vyvlastnenie týka.
Ďalšou podmienkou je, že vyvlastniť
možno len v takej miere, ako je to nevyhnutne potrebné pre zákonom ustanovený účel.
Pokus o dohodu

Náhrada
za vyvlastnenie

Čo sa týka splnenia zákonnej podmienky pokusu o dohodu, zákon odlišne upravuje obligatórne obsahové náležitosti
návrhu na uzavretie dohody a spôsob
preukazovania bezvýslednosti tohto
pokusu v ustanovení § 3. Splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje v prípade,
ak je vyvlastňovaný neznámy, ak je neznámy jeho pobyt alebo ak je vyvlastňovaný obmedzený v zmluvnej voľnosti alebo je spochybnená hodnovernosť
údajov katastra nehnuteľností k vyvlastňovanej nehnuteľnosti.
Primeraná a spravodlivá náhrada za vyvlastnenie odlišuje vyvlastnenie od iných
zásahov do vlastníckeho práva. Náhrada
sa vyvlastnenému poskytuje ako vyrovnanie majetkovej ujmy, ktorá mu vznikla v súvislosti s vyvlastnením a mala by
predstavovať ekvivalent, ktorého hodnota umožňuje vyvlastnenému obstaranie obdobnej veci. Zákon primeranosť
náhrady určuje ako náhradu za vyvlastňovaný pozemok alebo stavbu spolu
s náhradou účelne vynaložených nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s vyvlastnením alebo v dôsledku vyvlastnenia
a tieto sú v zákone príkladmo vymenované.
Vyvlastnený má nárok na (i) peňažnú
náhradu alebo (ii) náhradný pozemok
alebo (iii) stavbu, pričom peňažná náhrada sa určuje podľa ceny nehnuteľnosti určenej znaleckým posudkom nie
starším ako dva roky.
Osobitným spôsobom je riešená požiadavka poskytovania náhrad v prípade
vyvlastňovania na účely stavieb ciest,
dráh, letísk a verejných prístavov podľa osobitných zákonov, kedy bude možné náhradu za vyvlastnenie nehnuteľ14

nosti pre daný účel poskytnúť výlučne
formou peňažných prostriedkov. V prípade týchto účelov vyvlastnenia sa ruší
povinnosť zabezpečenia náhrady formou vecného plnenia, a to obstaraním
alebo výstavbou rodinného domu alebo
bytu, pretože táto náhrada predstavuje z pohľadu vyvlastniteľa (stavebníka
líniových stavieb), s ohľadom na množstvo vysporiadavaných nehnuteľností
najmä značné časové, ale aj administratívne zaťaženie, čo je v rozpore
s plnením uznesení vlády Slovenskej republiky týkajúcich sa výstavby jednotlivých úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.
Náhrada za obmedzenie alebo zrušenie
práv zodpovedajúcich vecným bremenám sa definuje ako náhrada zodpovedajúca nákladom, ktoré bude treba vynaložiť na zabezpečenie riadneho užívania pozemku. Náhrada za zriadenie
práva zodpovedajúceho vecnému bremenu je náhrada zodpovedajúca rozsahu tohto obmedzenia vlastníckeho
práva a určenie takejto náhrady sa
ustanovuje znaleckým posudkom.
Ustanovuje sa poskytnutie primeranej
náhrady pre osobitné väzby vyvlastňovaného pozemku na iné pozemky, ktoré
nie sú priamo predmetom vyvlastnenia,
ale ich užívanie je závislé od režimu
vyvlastňovaného pozemku, pričom nie
je vylúčené, že vyvlastňovaným bude
aj oprávnený z vecného bremena.
Povinnosť poskytnúť náhradu za vyvlastnenie vlastníckeho práva má osoba,
v pros pech ktorej sa pozemok alebo
stavba vyvlastňuje – teda vyvlastniteľ.
Náhrada za vyvlastnenie je obligatórnou náležitosťou rozhodnutia o vyvlastnení, v ktorom je vyvlastňovací orgán
povinný uviesť výšku náhrady, spôsob
jej úhrady a lehotu v ktorej bude náhrada vyplatená.
Problematickou v rámci vyvlastňovacieho konania je náhrada práv tretích osôb,
ktoré vyvlastnením zanikajú, nakoľko
pre vyvlastňovací orgán je veľmi obtiažne zisťovať aktuálny stav plnenia pohľadávky zaistenej vecným právom
k cudzej veci a pri vyvlastňovanej nehnuteľnosti môže nastať súbeh rôznych
práv. Zákon v ust. § 6 ods. 4 určuje, že
ak na vyvlastňovanom pozemku alebo

Náhrada práv
tretích osôb

stavbe viaznu vecné práva osôb, ktoré
sú zapísané v katastri nehnuteľností,
vyvlastniteľ je povinný zložiť náhradu
za vyvlastnený pozemok alebo stavbu
na účet cudzích prostriedkov vyvlastňovacieho orgánu, a to do 30 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení.
Ďalej v ods. 5 rieši vzniknutú situáciu
tak, že súčasťou návrhu na vyvlastnenie, ktorú predkladá vyvlastniteľ vyvlastňovaciemu orgánu je aj prehľad
práv tretích osôb, pričom v prípade, že
vyvlastniteľ k návrhu pripojí dohodu
vyvlastňovaného o rozdelení náhrady
s tretími osobami, ktorým na vyvlastňovanom pozemku alebo stavbe viaznu
vecné práva, ktoré vyvlastnením zanikajú (ak ju má k dispozícii), vyvlastňovací orgán uspokojí prihlásené pohľadávky tretích osôb podľa tejto dohody.
Ak súčasťou návrhu vyvlastniteľa nie je
dohoda vyvlastňovaného o rozdelení
náhrady s tretími osobami, ktorým na
vyvlastňovanom pozemku alebo stavbe
viaznu vecné práva, a ktoré vyvlastnením zanikajú, vyvlastňovací orgán uspokojí prihlásené nároky tretích osôb
podľa ich výšky, pričom zákon presne
určuje spôsob akým sa náhrada týchto
osôb uspokojí v prípade, ak úhrnná výška pohľadávok prevyšuje náhradu za vyvlastnenie a v prípade ak je náhrada za
vyvlastnenie vyššia ako úhrn pohľadávok.
Zákon ďalej rieši situácie v prípadoch,
ak nie je možné vyplatiť náhradu za
vy vlastnenie, ak konanie o dedičstvo
alebo súdne konanie neboli právoplatne
skončené do právoplatnosti rozhodnutia
o vyvlastnení, z dôvodu neukončenej
exekúcie alebo keď osoba vyvlastneného nie je známa (alebo nie je známy
jej pobyt) a náhradu za vyvlastnenie
lesného pozemku. Podľa charakteru pozemku alebo stavy sa náhrada za vyvlastnenie zloží do úschovy na súde
alebo Slovenskému pozemkovému fondu alebo správcovi lesného pozemku vo
vlastníctve štátu, ktorí s náhradou naložia podľa osobitných predpisov.
Vyvlastňovacie
orgány

Prvostupňovým vyvlastňovacím orgánom
podľa ust. § 7 pre všetky typy stavieb
je príslušný okresný úrad v sídle kraja,
v územnom obvode ktorého sa nachádza pozemok alebo stavba, o ktorej sa
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má konať. Druhostupňovým vyvlastňovacím orgánom, ktorý rozhoduje o odvolaní proti prvostupňovému neprávoplatnému rozhodnutiu o vyvlastnení
okresného úradu v sídle kraja je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ako
správny orgán najbližšieho vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý
napadnuté rozhodnutie vydal.
Okrem účastníkov konania, taxatívne
vymenovaných v ustanovení § 8 ods. 1,
nový zákon osobitne ustanovuje okruh
účastníkov vyvlastňovacieho konania
v prípade, ak vyvlastňovaná nehnuteľnosť nemá v katastri nehnuteľností zapísaného vlastníka alebo miesto jeho
pobytu nie je známe, ak je vyvlastňovaný pozemok alebo stavba predmetom konania o dedičstvo alebo súdneho konania, ak vyvlastňovaný pozemok
alebo stavba neboli predmetom dedičského konania. Rozširuje sa okruh účastníkov vyvlastňovacieho konania o tie
osoby, ktorých vlastníctvo je zapísané
na liste vlastníctva k jednej nehnuteľnosti a osoby, ktoré spochybnili hodnovernosť údajov katastra nehnuteľností
a taktiež o možných dedičov, ak vyvlastňovaný pozemok alebo stavba neboli predmetom dedičského konania.

Účastníci konania

Vyvlastňovacie konanie je návrhovým
konaním a nemôže začať ex offo. Písomný návrh podáva vyvlastniteľ a jeho
náležitosti ustanovuje zákon v ust. § 9
ods. 2.

Začatie konania

Zákon ako jednu z náležitostí návrhu
na vyvlastnenie uvádza aj prehľad práv
tretích osôb zapísaných v katastri nehnuteľností, alebo ktoré sú vyvlastniteľovi známe, ktoré sa viažu k pozemku
alebo stavbe, ktorých sa vyvlastnenie
týka, s osobitným označením tých práv,
u ktorých sa navrhuje zánik alebo obmedzenie a dohodu vyvlastňovaného
o rozdelení náhrady s tretími osobami,
ktorým na vyvlastňovanom pozemku
alebo stavbe viaznu vecné práva zanikajúce vyvlastnením, pokiaľ táto bola
uzavretá pred podaním návrhu na vyvlastnenie a vyvlastniteľ má túto dohodu k dispozícii.
V súlade so zásadou účelnosti a hospodárnosti konania zákon umožňuje tzv.

„spojenie veci“ v prípade, ak vyvlastnenie smeruje voči viacerým vlastníkom,
vyvlastnenie ktorých nehnuteľností
vzájomne súvisí z dôvodu, že ide o vyvlastnenie pre uskutočnenie totožnej
stavby vo verejnom záujme, na základe
totožného geometrického plánu, v tom
istom katastrálnom území, je možné
podať jeden návrh na vyvlastnenie,
ktorého súčasťou je vyvlastnenie viacerých vlastníkov, pričom prílohy sa
priložia k návrhu len v jednom vyhotovení. Vyvlastňovací orgán podľa povahy
veci vydá spoločné rozhodnutie o vyvlastnení alebo samostatné rozhodnutia o vyvlastnení na každého vyvlastňovaného.
Zamietnutie návrhu

Zastavenie konania

Nesplnenie zákonných podmienok vyvlastnenia je dôvodom pre zamietnutie
návrhu na vyvlastnenie. Vyvlastňovací
orgán doručí rozhodnutie o zamietnutí
návrhu príslušnému okresnému úradu na
úseku katastra nehnuteľností do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
Podľa ust. § 11 ods. 2, vyvlastňovaný
alebo iná oprávnená osoba majú voči
vyvlastniteľovi v prípade zamietnutia návrhu nárok na náhradu škody a účelne
vynaložených nákladov, ktoré im vznikli
v súvislosti s vyvlastňovacím konaním
alebo v jeho dôsledku. Ak nedôjde k dohode medzi vyvlastňovaným a vyvlastniteľom o uspokojení týchto nárokov a ich
výške, rozhodne o nich súd.
Zmenou oproti doterajšej právnej úprave je ustanovenie dôvodov pre zastavenie vyvlastňovacieho konania, a to
v prípade, že vyvlastniteľ vzal návrh
späť (v tomto prípade nie je potrebný
súhlas ostatných účastníkov konania so
späťvzatím) alebo v prípade dohody
medzi vyvlastniteľom a vyvlastňovaným
o získaní práv k pozemku alebo ku
stavbe potrebných pre uskutočnenie
účelu vyvlastnenia. V tomto prípade
odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení vyvlastňovacieho konania nie je prípustné. V prípade zastavenia konania
z dôvodu späťvzatia má vyvlastňovaný
alebo iná oprávnená osoba voči vyvlastniteľovi nárok na náhradu škody,
ktorá mu vznikla vyvlastňovacím konaním alebo v jeho dôsledku. Ak k dohode nedôjde o uspokojení nárokov na
náhradu škody a ich výške, rozhodne
o nich súd.
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Ak sú splnené podmienky vyvlastnenia,
vyvlastňovací orgán vydá rozhodnutie
o vyvlastnení a rozhodne samostatnými
výrokmi o vyhlásení práv k pozemku
alebo ku stavbe a o náhrade za vyvlastnenie a o spôsobe jej úhrady. Obsahové
náležitosti výroku o vyvlastnení práv
k pozemku alebo ku stavbe ustanovuje
§ 13 ods. 2 a obsahové náležitosti výroku o náhrade za vyvlastnenie ustanovuje § 13 ods. 3 nového zákona.

Rozhodnutie
o vyvlastnení

Ak nedôjde medzi vyvlastniteľom a vyvlastňovaným k dohode o náhrade za
vyvlastnenie, vyvlastňovací úrad určí
náhradu za vyvlastnenie v sume zodpovedajúcej všeobecnej hodnote pozemku alebo stavby alebo všeobecnej hodnote práva zodpovedajúceho vecnému
bremenu určenej na základe znaleckého posudku a s požiadavkou na vyššiu
náhradu za vyvlastnenie odkáže vyvlastneného bez prerušenia konania na súd.
Rozhodnutie o vyvlastnení nie je možné
účastníkom vyvlastňovacieho konania
oznámiť ústnym vyhlásením. Vyvlastňovací orgán je povinný rozhodnutie
o vyvlastnení doručiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti, na zápis príslušnému okresnému úradu na úseku
katastra nehnuteľností, ktorý na základe uvedeného vykoná výmaz obmedzujúcej poznámky.
Ustanovenie § 15 upravuje účinky vyvlastnenia. Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení prechádza na vyvlastniteľa vlastnícke právo
k pozemku alebo ku stavbe, alebo
v jeho prospech vzniká, obmedzuje sa
alebo zaniká právo zodpovedajúce vecnému bremenu k pozemku alebo ku
stavbe, alebo v jeho prospech sa obmedzuje alebo zaniká iné právo k pozemku alebo ku stavbe alebo sa na pozemku
alebo na stavbe zriaďujú iné opatrenia.
Právoplatnosťou rozhodnutia zanikajú
všetky práva taxatívne vymenované
v ods. 2, s výnimkou nájmu bytu alebo
nebytového priestoru a práva užívať
byt, ktoré vyplývalo účastníkovi vyvlastňovacieho konania pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení z iného právneho vzťahu ako
z nájmu, najmä z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu.

Účinky vyvlastnenia

Nájom bytu

Podľa platnej legislatívy môže byť nájom bytovej jednotky ukončený výpoveďou a vyvlastnením k jeho skončeniu
nedochádza priamo zo zákona. Odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení môže vyvlastniteľ vypovedať nájom bytu, ak ďalšie užívanie
bytu nájomcom bráni účelu vyvlastnenia. Nájomca bytu má pri vypovedaní
nájmu právo na zabezpečenie nájmu
náhradného bytu, ktorý je veľkosťou
obytnej plochy, vybavením, umiestnením a nájomným primeraný bytu, ktorému nájom skončí na základe výpovede, a to s prihliadnutím na životné
a pracovné potreby nájomcu a členov
jeho domácnosti. Nájom bytu sa neskončí skôr, než vyvlastniteľ poskytne
takýto náhradný byt.
Tento postup sa primerane vzťahuje na
vypovedanie práva užívať byt aj v rodinnom dome v situáciách, ak vlastníkom rodinného domu je vyvlastňovaný,
v rodinnom dome bývajú napríklad aj
dospelé deti s rodinami, ktorí majú tiež
právo na zabezpečenie náhradného bytu
(do nájomného vzťahu). Avšak právo
nájomcu bytu na zabezpečenie nájmu
náhradného bytu nie je totožné s poskytnutím náhrady za vyvlastnenie. Náhrada
za vyvlastnenie sa poskytuje vyvlastňovanému, ktorý je vlastníkom rodinného domu alebo bytového domu,
v ktorom má nájomca prenajatý byt.
Účelom predmetnej právnej úpravy je
predchádzať situáciám z doterajšej
praxe, kedy dochádzalo k vyvlastneniu
užívaných rodinných domov a potom
k ich asanácii, pričom navrhovateľ vyvlastnenia nebol viazaný povinnosťou
podieľať sa na poskytovaní náhradného
bytu alebo dokonca prenášal túto povinnosť na obec alebo na vyvlastneného.

Vyvlastňovací orgán môže rozhodnúť,
že právne vzťahy uvedené v odseku 2
nezanikajú, ak verejný záujme vyžaduje, aby aj po vyvlastnení pozemok alebo stavbu naďalej zaťažovali alebo ak
ďalší výkon práv vyplývajúcich z týchto právnych vzťahov nebráni a ani podstatne neobmedzuje dosiahnutie účelu,
na ktorý sa má pozemok alebo stavba
vyvlastniť.
Ustanovenie § 17 upravuje dôvody zrušenia vyvlastnenia, ktoré taxatívne vymenúva, a po preukázaní ktorých je
vyvlastňovací úrad povinný zrušiť právoplatné rozhodnutie o vyvlastnení. Zrušenie vyvlastnenia možno dosiahnuť na
návrh vyvlastneného, vyvlastniteľa alebo ich právnych nástupcov. Ustanovuje
sa tiež lehota na podanie žiadosti o zrušenie vyvlastnenia, ktorá je prekluzívna. Ustanovenie tiež upravuje dôsledky zrušenia vyvlastnenia, vyvlastniteľ
má právo na vrátenie finančnej náhrady a vyvlastňovaný má právo na náhradu škody a účelne vynaložené náklady,
ak vznikli.

Zrušenie
vyvlastnenia

Práva, ktoré boli vyvlastnenému odňaté alebo boli obmedzené tento nadobúda opäť právoplatnosťou rozhodnutia o zrušení vyvlastnenia, pričom sa
zároveň ustanovuje, že účinky vyvlastnenia vo vzťahu k právam tretích osôb,
ktoré vyvlastnením zanikli zostávajú
zachované. Vyvlastňovací orgán doručí
právoplatné rozhodnutie o zrušení vyvlastnenia príslušnému okresnému úradu na úseku katastra nehnuteľností do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
Vyvlastňovacie konania začaté pred
1. júlom 2016, ktoré neboli právoplatne skončené rozhodnutím vo veci do
30. júna 2016 sa dokončia podľa predpisu účinného do 30. júna 2016.

Prechodné
ustanovenia

NOVELA DAŇOVÉHO PORIADKU
Dňa 22. septembra 2015 poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
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Ustanovenie § 11 upravujúce problematiku daňového tajomstva sa v odseku 6 dopĺňa písmenami au) až aw). Po
novom za porušenie daňového tajomstva sa nepovažuje oznámenie alebo
sprístupnenie daňového tajomstva aj

Daňové tajomstvo

(i) Slovenskej obchodnej inšpekcii na
účely plnenia jej úloh podľa osobitného
predpisu, (ii) Protimonopolnému úradu
na účely plnenia úloh v oblasti ochrany
hospodárskej súťaže, (iii) subjektom,
ktorí na základe verejného obstarávania poskytujú finančnej správe služby
v oblasti informačných technológií, na
účely vytvárania správy a rozvoja informačných systémov finančnej správy.
Po novom je teda osobou oprávnenou
oboznamovať sa s daňovým tajomstvom
aj Slovenská obchodná inšpekcia, nakoľko táto zasiela finančnej správe podnety, na základe ktorých daňové úrady
vykonajú preverovanie, avšak je účelné výsledky vykonaného preverovania
spätne oznámiť Slovenskej obchodnej
inšpekcii ako orgánu štátnej správy,
ktorý ich môže využiť na účely plnenia
svojich úloh.
Doručovanie podaní

Novela daňového poriadku priniesla
ďalej zmeny v podaniach. Ustanovenie
§ 13 sa doplnilo odsekom 10, podľa
ktorého osoba povinná doručovať podania elektronickými prostriedkami
(t.j. daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, daňový
poradca za daňový subjekt, ktorého
zastupuje pri správe daní, advokát za
daňový subjekt, ktorého zastupuje pri
správe daní a zástupca neuvedený
v predošlom texte za daňový subjekt,
ktorý je platiteľom dane z pridanej
hodnoty, ktorého zastupuje pri správe
daní), ktorá nedoručila podanie elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo
v súlade s dohodou uzavretou so správcom dane, bude vyzvaná na správne
doručenie podania.
V zmysle doplneného ust. § 14 sa na
podanie, ktoré nebude spĺňať predpísanú štruktúrovanú formu a nebude doručené elektronickými prostriedkami so
zaručeným elektronickým podpisom
a sub jekt ani dodatočne nevyhovie výzve správcu dane, také podanie sa bude
považovať za nepodané.

Opravné a dodatočné
daňové priznanie

Opravné daňové priznanie a dodatočné
daňové priznanie upravuje ust. § 16.
Po novom, v zmysle odseku 9 dodatočné daňové priznanie nemožno podať za
zdaňovacie obdobie, za ktoré sa vyko18

náva daňová kontrola po uplynutí 15 dní
odo dňa (i) spísania zápisnice o začatí
daňovej kontroly, (ii) doručenia oznámenia o daňovej kontrole, (iii) doručenia
oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, ktorého
by sa dodatočné daňové priznanie týkalo a po uplynutí 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o rozšírení daňovej
kontroly o inú daň, ktorej by sa dodatočné daňové priznanie týkalo, až do
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní; ak vyrubovacie konanie nezačne
(§ 68 ods. 1), dodatočné daňové priznanie nemožno podať do dňa ukončenia daňovej kontroly.
Ako uvádza dôvodová správa, cieľom
uve denej úpravy je motivovať daňové
subjekty, aby aj po začatí daňovej kontroly mali možnosť upraviť výšku svojej
daňovej povinnosti podaním dodatočného daňového priznania za príslušné
zdaňovacie obdobie, za ktoré sa vykonáva daňová kontrola, nakoľko sa súčasne navrhuje znížená sadzba pokuty
v porovnaní s pokutou ukladanou za zistený rozdiel dane správcom dane.
Podľa novelizovaného ust. § 26 ods. 8
je na výzvu správcu dane poštový podnik (ďalej len „pošta“) povinný oznamovať totožnosť osôb, ktoré majú pridelené poštové priečinky, a údaje o počte
tam došlých zásielok a o ich odosielateľoch, údaje o zásielkach doručovaných
na dobierku, úhrn súm dochádzajúcich
daňovému subjektu poštou alebo do
jeho poštového priečinku, totožnosť prijímateľa zásielok poste restante a iné
údaje potrebné pre správu daní alebo
umožniť správcovi dane tieto údaje
získať na pošte a správnosť údajov oznámených poštou na mieste preveriť.
Uvedené ustanovenie sa doplnilo o povinnosť poštového podniku oznamovať
okrem iných údajov potrebných na účely správy daní aj informácie o zásielkach doručovaných na dobierku, nakoľko ide o najčastejší spôsob platenia za
tovar pri obchodovaní prostredníctvom
internetu.
V súvislosti s poskytovaním údajov správcovi dane sú v zmysle ust. § 26 ods. 10
daňového poriadku povinné poskytovať

Poskytovanie údajov
správcovi dane

údaje aj vydavatelia tlače, prevádzkovatelia webových sídiel, poskytovatelia
webhostingu, registrátori a držitelia domén na výzvu správcu dane, ide o povinnosť oznámiť totožnosť a adresu zadávateľa inzerátu, užívateľa internetových
služieb a iné údaje potrebné na účely
správy daní.
Ako uvádza dôvodová správa, v prípade užívateľov pôjde najmä o klientov
tých podnikateľov, ktorí obchodujú prostredníctvom svojich webových sídiel.
Zverejňovanie
zoznamov

Po novom, v zmysle novelizovaného znenia ust. § 52 ods. 1 písmeno a) finančné
riaditeľstvo vypracúva zoznamy daňových dlžníkov podľa stavu k poslednému
dňu kalendárneho mesiaca, u ktorých
úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 170 Eur.
Mesačne sa bude aktualizovať zoznam
daňových dlžníkov podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca,
u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 170 Eur a zverejňovať
sa bude, tak ako zakotvuje novelizované ust. § 52 odsek 4, vždy do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje za účelom lepšej informovanosti daňových subjektov.
Ponechalo sa zverejňovanie zoznamov
daňových dlžníkov obcou tak, ako doteraz.

Zmena v zániku
daňového nedoplatku

Čiastkové zmeny sa dotkli aj právnej
úpravy pokiaľ ide o zánik daňového nedoplatku. Podľa novelizovaného ust. § 84
ods. 1 písm. b), daňový nedoplatok zanikne dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu, ak daňový dlžník
zomrel a súd zastavil dedičské konanie
po tom, čo majetok nepatrnej hodnoty
zanechaný poručiteľom vydal tomu, kto
sa postaral o pohreb, alebo ak zastavil
konanie z dôvodu, že poručiteľ nezanechal majetok.
Sprievodne, podľa novelizovaného
ust. § 84 ods. 1 písm. d), daňový nedoplatok zanikne dňom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým správca dane povolil
úľavu alebo odpustil daňový nedoplatok
alebo jeho časť podľa § 70 alebo § 157,
alebo dňom určeným v súlade s pod19

mienkami uvedenými v nariadení vlády
vydanom podľa § 160 ods. 3.
Pomerne značné zmeny, ako sme už
v úvo de spomínali, nastali v právnej
úprave pokút v ustanovení § 155.
Ako uvádza dôvodová správa, s cieľom
motivovať daňové subjekty k včasnému
a riadnemu plneniu daňových povinností došlo k úprave pokút s časovým prvkom závislosti tak, aby v prípade neskoršie vyrubenej dane bola uložená
vyššia sankcia.
V prípade, ak bude daň alebo rozdiel
dane vyrubený správcom dane na základe výsledkov daňovej kontroly, uloží
sa pokuta vypočítaná ročnou sadzbou,
ktorá sa určí ako trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, pričom ak tento nedosiahne
10 %, použije sa ročná sadzba 10 %
z dorubenej sumy dane za každý deň
odo dňa pôvodnej splatnosti dane.
Ak správca dane znížil nárok uplatnený
v daňovom priznaní, pokuta sa počíta
za každý deň omeškania odo dňa uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, ktorým bol príslušný nárok uplatnený.
Nakoľko v súlade s doterajším postupom finančnej správy je skutočnosťou
rozhodujúcou pre uloženie pokuty deň
podania dodatočného daňového priznania alebo deň právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola zvýšená daň, resp.
znížený nárok na nadmerný odpočet
a pod., ako rozhodný deň pre použitie
základnej úrokovej sadzby Európskej
centrálnej banky sa v prípade rozdielu
dane vyrubenej správcom dane, resp.
určenia rozdielu v sume, použije základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná v deň doručenia
rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom
konaní a pri ukladaní pokuty v prípade
podania dodatočného daňového priznania, ktorým daňový subjekt zvýšil svoju
daň, resp. znížil uplatnený nárok, sa
použije základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná v deň podania dodatočného daňového priznania.
Dôvodová správa k predmetným zmenám uvádza, že daňové subjekty budú

Pokuty

na jej základe motivované k podávaniu
dodatočných daňových priznaní čím skôr,
a to aj po začatí daňovej kontroly, nakoľko na základe podaného dodatočného daňového priznania, ktorým si daňové subjekty priznajú vyššiu výšku dane,
sa počíta pokuta nižšou sadzbou, a to
vo výške základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky ročne pri podaní dodatočného daňového priznania
do (i) doručenia oznámenia o začatí
daňovej kontroly, (ii) do spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly, (iii) doručenia oznámenia o daňovej kontrole,
(iv) doručenia oznámenia o rozšírení
daňovej kontroly na iné zdaňovacie
obdobie, (v) do doručenia oznámenia
o rozšírení daňovej kontroly o inú daň,
alebo (vi) do dňa doručenia oznámenia
o určovaní dane podľa pomôcok a vo
výške dvojnásobku základnej úrokovej
sadzby Európskej centrálnej banky
ročne pri podaní dodatočného daňového priznania po doručení uvedených
oznámení.
Úhrnná pokuta
a správne delikty

Za ust. § 155 novela daňového poriadku vložila ust. § 155a, ktorý upravuje
nový inštitút, tzv. úhrnnú pokutu, čím
sa do daňového poriadku zavádza absorbčná zásada pri ukladaní pokút.
Tomu, kto sa dopustil viac ako jedného
správneho deliktu podľa daňového poriadku, ak ide o správny delikt, za ktorý sa ukladá pokuta, ktorej výšku možno určiť v rámci ustanoveného rozpätia,
správca dane, ktorý je oprávnený uložiť pokutu, ak je to účelné a možné,
uloží úhrnnú pokutu podľa toho ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na správny
delikt s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty; ak sú za takéto viaceré
správne delikty horné hranice sadzieb
pokút rovnaké, úhrnná pokuta sa uloží
podľa toho ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na jeden z nich. Úhrnná pokuta sa
uloží najmenej vo výške najvyššej dolnej hranice sadzby pokuty ustanovenej
za správny delikt z tých správnych deliktov, ktorých sa dopustil.
Uloženie úhrnnej pokuty spôsobom podľa horeuvedeného sa uplatní primerane pri uložení pokút za správne delikty, ktoré sú porušením osobitného
predpisu, napríklad zákona o účtovníctve, zákona o spotrebnej dane z mine20

rálneho oleja, zákona o dani z pridanej
hodnoty, zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.
Dôvodová správa k novele daňového poriadku k novému inštitútu úhrnnej pokuty uvádza pomerne podrobné vysvetlivky. Podmienkou uplatnenia absorpčnej
zásady je dopustenie sa viacerých správnych deliktov, za ktoré sa ukladá pokuta, ktorej výška je určená rozpätím,
napr. od 60 Eur do 3.000 Eur, do 50 %
sumy a pod. na rovnakom úseku verejnej správy jednou osobou, pričom príslušný na uloženie úhrnnej pokuty je
ten správca dane, ktorý správne delikty
zistil a ktorý v súlade so zásadou miestnej a vecnej príslušnosti úhrnnú pokutu za viaceré správne delikty ukladá.
Úhrnnú pokutu je možné uložiť, ak to
bude účelné a možné, t. j. ak uloženie
úhrnnej pokuty naplní sledovaný účel,
napr. ak bolo v rámci jedného konania
alebo kontroly zistených niekoľko správnych deliktov, za ktoré možno uložiť
úhrnnú pokutu, alebo daňový subjekt sa
opakovane dopustil toho istého správneho deliktu, napr. oneskorené podanie
daňového priznania, prehľadu, pričom
k uloženiu pokuty za prvé porušenie
ešte nedošlo. Možnosť uloženia pokuty
spočíva v posúdení, či správca dane mal
faktickú a právnu možnosť uložiť pokutu na základe svojich zistení v súvislosti so správou konkrétnej dane.
V predošlom texte sme uvádzali aj
ďalšie zákony, za porušenie ktorých je
možné uložiť úhrnnú pokutu v zmysle
absorbčnej zásady. Podmienkou aplikácie absorpčnej zásady v takom prípade
je však skutočnosť, že sa osoba dopustila viacerých správnych deliktov v rámci jedného zákona (napr. nemožno uložiť úhrnnú pokutu za správny delikt
spáchaný napr. podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a delikt podľa zákona o dani z prida nej hodnoty), pričom príslušný na
uloženie úhrnnej pokuty je ten istý
správca dane - daňový úrad, colný úrad
alebo obec.
Čo sa týka správnych deliktov podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, správnym deliktom
sa rozumie každé porušenie zákona,

bez ohľadu na to, či sú rôzne správne
delikty uvedené v jednom ustanovení
zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, uvádza dôvodová
správa.
Príklad úhrnnej
pokuty

Príklad ukladania úhrnnej pokuty predkladá dôvodová správa. Napríklad ak si
daňový subjekt nesplní registračnú povinnosť a opakovane nepodá v zákonnej lehote daňové priznanie k dani
z pridanej hodnoty, správca dane uloží
úhrnnú pokutu za nesplnenie registračnej povinnosti a za opakované nepodanie daňového priznania v zákonnej lehote jedným rozhodnutím podľa toho
ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na
správny delikt s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty; ak sú horné hranice sadzieb rovnaké, úhrnná pokuta
sa uloží podľa toho ustanovenia, ktoré
sa vzťahuje na jeden z nich. Úhrnná
pokuta sa však uloží najmenej vo výške

najvyššej dolnej hranice sadzby pokuty ustanovenej za správny delikt z tých,
ktorých sa dopustil. V uvedenom prípade by správnym deliktom s najvyššou
hornou hranicou sadzby pokuty bolo
nesplnenie registračnej povinnosti, za
ktoré možno uložiť pokutu od 60 do
20.000 Eur. Správca dane by úhrnnú
pokutu uložil podľa § 155 ods. 1 písm. c)
daňového poriadku, pričom výška úhrnnej pokuty by nemohla byť nižšia 60 Eur.
V súvislosti s novelou daňového poriadku došlo k sprievodnej novelizácii zákona č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej
pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení
a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektro nických komunikáciách v platnom znení.
Novelizovaný daňový poriadok nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2016.

PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA
ZÁKONA O SLOBODNOM PRÍSTUPE
K INFORMÁCIÁM

Do Národnej rady SR bol doručený vládny návrh novely zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám
v platnom znení (ďalej len „zákon“).
Návrhom novely zákona sa do právneho
poriadku Slovenskej republiky plánuje
prebrať smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2013/37/EÚ z 26. júna 2013,
ktorou sa mení smernica 2003/98/ES
o opakovanom použití informácií verejného sektora (ďalej len „smernica“).
Opakované
použitie informácií

má povinná osoba k dispozícii, avšak ich
nevyhotovila v súvislosti s plnením jej
úloh. Upresňuje sa, že tieto úlohy musia
byť vymedzené zákonom, vychádzajúc
z čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle ktorého štátne orgány môžu
konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý
ustanoví zákon.

Podľa plánovaného znenia ustanovenia
§ 21c ods. 1 písm. b) sa osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií nevzťahujú na informáciu, ktorej
vyhotovenie nepatrí do rozsahu plnenia
úloh povinnej osoby, vymedzených zákonom.

Ustanovenie § 21c ods. 1 písm. c) sa
mení v tom, že v prípade ak osoba
oprávnená udeliť súhlas na sprístupnenie informácií na účel ich opakovaného
použitia, ktoré podliehajú právam duševného vlastníctva, už súhlas udelila,
nebudú tieto informácie vylúčené z rozsahu informácií prístupných na ich opakované použitie z dôvodu ochrany práv
duševného vlastníctva.

Doplnením slovného spojenia „vymedzených zákonom“ sa spresňuje rozsah informácií, na ktoré sa opakované použitie
informácií nevzťahuje. Ide o upresnenie
negatívneho výpočtu informácií, ktoré

V zmysle navrhovaného znenia ust. § 21c
ods. 1 písm. e) sa osobitné ustanovenia
o opakovanom použití informácií nevzťahujú na informáciu, ktorú má k dispozícii vzdelávacia inštitúcia a výskum-
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ná inštitúcia ako škola, vysoká škola
a osoba zabezpečujúca výskum a vývoj;
to neplatí pre informáciu, ktorú má
k dispozícii akademická knižnica, ktorá
je organizačným útvarom povinnej osoby alebo súčasťou povinnej osoby.
Povinnosť sprístupniť
informácie v režime
opakovaného použitia
informácií

Podľa navrhovaného znenia ust. § 21c
ods. 1 písm. f) by sa osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií
nevzťahovali na informáciu, ktorú má
k dispozícii kultúrna inštitúcia; to neplatí pre informáciu, ktorú má k dispozícii múzeum, galéria, knižnica, a archív, ktoré sú povinnou osobou, alebo
ktoré povinná osoba zriadila.
Navrhovanými zmenami má dôjsť k výraznej zmene povinností akademickej
knižnice, múzea, galérie, knižnice, archívu a divadla. Podľa terajšieho platného zákona sa povinnosť sprístupňovať nevzťahuje na informáciu, ktorú
má k dispozícii vzdelávacia inštitúcia
a výskumná inštitúcia ako škola, vysoká
škola a osoba zabezpečujúca výskum
a vývoj.
Podľa návrhu novely zákona táto výnimka sa už nemá vzťahovať na informáciu, ktorú má k dispozícii akademická knižnica (§ 8 zákona č. 183/2000 Z. z.
o knižniciach), ktorá je organizačným
útvarom povinnej osoby alebo súčasťou povinnej osoby.
Rovnako sa výnimka z povinnosti sprístupňovať nevzťahuje na múzeum, galériu, knižnicu, archív a divadlo avšak
len za podmienky, že sú povinnou osobou alebo ich povinná osoba zriadila.
Pri ustanovení § 21c ostaneme aj naďalej. Odsek 1 by sa mal po novelizácii
doplniť písmenami i) a j), podľa ktorých
by sa osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií nevzťahovali na
informáciu, (i) ktorej sprístupnenie
obmedzujú vo vzťahu k vymedzeným
subjektom osobitné prepisy (napríklad
§ 55aa zákona č. 153/2001 Z. z., § 10
ods. 4 až 6 zákona č. 530/2003 Z. z.
o obchodnom registri), alebo na ktorej
sprístupnenie je nevyhnutné splnenie
zákonných predpokladov podľa osobitného predpisu (napríklad § 13 zákona
č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach) a (j) ktorá je časťou doku22

mentu obsahujúceho výlučne logá, heraldické znaky a insígnie.
Podľa navrhovaného znenia ust. § 21d
odsek 1 je povinná osoba povinná sprístupniť informácie na účely opakovaného
použitia na základe žiadosti. Informácie na účel opakovaného použitia môže
povinná osoba zverejniť aj bez žiadosti.
Predmetné ustanovenie odseku 1 by sa
nemalo vzťahovať na informácie, ku
ktorým múzeá, galérie, knižnice, akademické knižnice a archívy vykonávajú
majetkové práva duševného vlastníctva,
a s ktorými môžu nakladať v prospech
iných osôb podľa autorského zákona.
Múzeá, galérie, knižnice, akademické
knižnice a archívy však môžu sprístupniť informácie podľa predchádzajúcej
vety, o čom zverejnia oznam na svojom
webovom sídle, ak ho majú zriadené,
inak podľa § 6 ods. 2, teda v sídle povinnej osoby a na všetkých jej pracoviskách na verejne prístupnom mieste.
Podľa navrhovaného ust. § 21e odsek 1
je povinná osoba povinná sprístupniť
informácie na účely opakovaného použitia všetkým žiadateľom za rovnakých
podmienok.
Ako z uvedeného vyplýva, návrh novely
zákona prináša zásadnú zmenu v tom,
že už nebude na posúdení (svojvoľnom
rozhodnutí) povinnej osoby či bude informácie v režime opakovaného použitia informácií sprístupňovať.
Návrh ust. § 21d ods. 1 upravuje, že
povinná osoba je povinná sprístupniť
informácie na účel opakovaného použitia čo predstavuje reakciu na nové znenie zásady čl. 3 ods. 1 smernice. Ako
uvádza dôvodová správa, súčasne sa
stanovuje možnosť aj pre proaktívne
zverejnenie informácií na účel opakova ného použitia (napr. pre povinné
osoby, ktoré sa rozhodnú zefektívniť
poskytovanie informácií alebo zlepšiť
svoje služby).
V navrhovanom znení ust. § 21e ods. 4
sa upravuje nová výnimka zo zásady
uvedenej v § 21e ods. 2 (neplatnosť
ustanovení, ktoré obmedzujú opakované použitie informácií) a to vo vzťahu
k digitalizácii kultúrnych zdrojov finan-

covanej prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva.
Ak povinná osoba udelí výhradný prístup na obdobie dlhšie ako 10 rokov,
povinná osoba overí dôvody obmedzenia opakovaného použitia v jedenástom
roku a každých nasledujúcich sedem
rokov, pričom z overenia vypracuje odôvodnený písomný záznam. Osoba, ktorá má výhradný prístup k opakovane
používaným informáciám je povinná
poskytnúť povinnej osobe bezodplatne
rozmnoženinu digitalizovaného predmetu kultúrneho dedičstva, ktorá bude
prístupná na opakované použitie po uplynutí doby výhradnosti. Uvedený režim
predstavuje premietnutie čl. 11 ods. 2a
smernice.
Podľa v súčasnosti platného a účinného
ustanovenia § 21f ods. 1 môže povinná
osoba umožniť opakované použitie informácií bez určenia podmienok alebo
s určením podmienok.
Podľa navrhovanej novely zákona sa uvedené ustanovenie doplní a ak povinná
osoba zverejní informácie na účel opakovaného použitia bez žiadosti a neurčí podmienky ich opakovaného použitia,
je vo vzťahu k sprístupneným informáciám, ktoré sú chránené podľa autorského zákona udelená verejná licencia na všetky spôsoby použitia známe
v čase jej udelenia v neobmedzenom
rozsahu a na celý čas trvania majetkových práv.
Ako uvádza dôvodová správa, podľa
Usmernenia Európskej komisie o odporúčaných licenciách, súboroch údajov
a o spoplatnení opakovaného použitia
dokumentov (2014/C 240/01) a samotnej smernice by sa mali používať štandardné licencie v digitálnom formáte.
Pravidlo v zmysle ktorého povinná osoba nemá podľa terajšieho znenia
ust. § 21g ods. 2 povinnosť sprístupňovať informácie usporiadané podľa pokynov žiadateľa, ak tieto presahujú rámec jednoduchej operácie by malo byť
zachované aj po novele zákona.
Po novom by však podľa navrhovaného
znenia ust. § 21g ods. 2 povinná osoba
nemala povinnosť pokračovať vo vyho23

tovovaní a uchovávaní informácií na
účely ich opakovaného použitia prostredníctvom inej osoby.
Ako určuje dôvodová správa, doplnenie
ustanovenia reaguje na nové znenie
čl. 5 ods. 3 smernice, ktoré zohľadňuje situáciu, kedy povinná osoba vyhotovuje určité dokumenty prostredníctvom inej osoby. Smernica neukladá
povinnosť vyhotovovať alebo uchovávať takéto informácie na účel ich
opakovaného použitia, t.j. žiadateľ
nemôže vyžadovať aby povinná osoba
v takejto činnosti pokračovala iba
z dôvodu, že on ich využíva ďalej na
svoju činnosť. Uvedené ustanovenie
reaguje výlučne na požiadavku opakovaného použitia informácií, nedotýka
sa povinností uvedených v osobitných
zákonoch.
Po novom, múzeá, knižnice, galérie,
ar chívy a akademické knižnice po
schválení novely zákona nebudú povinné žiadateľovi oznámiť, kto je nositeľom práva duševného vlastníctva. Ako
uvádza dôvodová správa, doplnenie
reaguje na poslednú vetu čl. 4 ods. 3
smernice.
Ustanovenie § 21k týkajúce sa spoplatňovania úkonov súvisiacich s poskytovaním informácií sa podobne plánuje
novelizovať.
Úhrada za opakované použitie informácií je príjmom povinnej osoby a môže
byť jednorazová alebo opakovaná.
Úhrada za opakované použitie informácií nesmie prekročiť výšku nevyhnutne
a účelne vynaložených nákladov spojených s umožnením prístupu k informáciám prostredníctvom nového alebo
exis tujúceho priameho alebo nepriameho prepojenia alebo pripojenia žiadateľa k databáze informácií povinnej
osoby, so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov, s odoslaním
informácií žiadateľovi a s vynaloženou
ľudskou prácou. Náklady na ľudskú prácu podľa predchádzajúcej vety sa vypočítajú podľa počtu hodín na základe
minimálnej hodinovej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok určenej podľa
osobitného predpisu.

Spoplatňovanie
úkonov

Príplatok nepresahujúci 5 % účelne vynaložených nákladov určených podľa
predošlého odseku je oprávnená pripočítať si povinná osoba, ktorá (i) vytvára príjmy, ktorými pokrýva podstatnú
časť nákladov súvisiacich s výkonom
svojich verejných úloh, (ii) je múzeom,
galériou, knižnicou, akademickou knižnicou, alebo archívom.
Príplatok povinná osoba použije najmä
na skvalitňovanie prístupu žiadateľov
k informáciám, predovšetkým na vytvorenie alebo inováciu osobitných
technických prepojení alebo pripojení
alebo na konverziu informácií do elektronickej podoby, ak spôsob financovania povinnej osoby umožňuje nakladať
s týmto príplatkom.
Povinná osoba zverejňuje výšku úhrady
a výšku príplatku podľa na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, inak
ju zverejňuje podľa § 6 ods. 2, teda
v sídle povinnej osoby a na všetkých
jej pracoviskách na verejne prístupnom mieste.
Ak o to žiadateľ požiada, povinná osoba
mu písomne oznámi skutočnosti, ktoré
boli podkladom na výpočet výšky úhrady.
Povinná osoba môže od zaplatenia úhrady alebo príplatku upustiť; musí však
postupovať rovnako pri všetkých žiadostiach rovnakého druhu.
Podľa dôvodovej správy novelou dochádza k stanoveniu zásady tzv. marginálnych nákladov, ktoré sú definované
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ako okrajové náklady vzniknuté pri reprodukcii, poskytovaní a šírení informácií. V časti 4.1.1. Usmernenia Európskej
komisie o odporúčaných licenciách, súboroch údajov a o spoplatnení opakovaného použitia dokumentov sú uvedené
položky, ktoré by mohli byť považované za oprávnené náklady - napr. náklady na vývoj, údržby softvéru/hardvéru,
formátovanie na požiadanie, kopírovanie, manipulácia (baliaci papier), konzultácie (telefónne hovory, korešpondencia so žiadateľmi, náklady na služby
klientom), doručenie.
V nadväznosti na uvedené zákonodarca
definuje marginálne náklady ako náklady účelne vynaložené, ktoré sú spojené s umožnením prístupu k informáciám na účely opakovaného použitia,
pričom aj s ohľadom na znenie usmernenia do tejto skupiny zahŕňa okrem
iného aj vynaloženú ľudskú prácu.
Novou povinnosťou povinných osôb by
malo byť v zmysle pridaného ust. § 21l
poskytnúť Ministerstvu spravodlivosti
Slo venskej republiky na jeho žiadosť
potrebné informácie týkajúce sa opakovaného použitia informácií, najmä
o dostupnosti informácií na účel ich opakovaného použitia, o podmienkach ich
sprístupňovania a o podaných opravných
prostriedkoch.
Pokiaľ poslanci Národnej rady novelu
zákona o slobodnom prístupe k informáciám schvália, mal by nadobudnúť
účinnosť dňa 1. decembra 2015.

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