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1.

NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV
Novela zavedie viacero zmien týkajúcich sa dane z príjmov. Zámerom novely je najmä zvýšenie daňovej motivácie obyvateľstva
investovať na kapitálovom trhu a podpora boja proti daňovým podvodom. V našom článku Vás oboznámime s vybranými zmenami.

2.

ZÁKON O TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB
Nový zákon upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov ukladaných právnickým osobám a postup
orgánov činných v trestnom konaní a súdov v trestnom konaní proti právnickým osobám. V nasledujúcom článku Vás bližšie
oboznámime s obsahom ustanovení nového zákona a o trestnej zodpovednosti právnických osôb.

3.

NOVELA ZÁKONA O E-GOVERNMENTE
Účelom prijatej novely je úprava podmienok a spôsobu identifikácie a autentifikácie, platenia úhrad orgánom verejnej moci
a úprava inštitútu zdrojového registra. Okrem uvedených zmien novela prinesie aj úpravy vyplývajúce z potrieb praxe.

4.

NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRIDANEJ HODNOTY
Účelom prijatia novely zákona o dani z pridanej hodnoty je zlepšiť podmienky uplatňovania dane z pridanej hodnoty pre malé
a stredné podniky a uľahčiť plnenie daňových povinností. Za uvedeným účelom bolo prijatých viac zmien, s ktorými Vás oboznámime v našom článku.

5.

ZÁKON O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV
Z dôvodu potreby transponovať smernicu a implementovať nariadenie Európskej únie, ktoré zavádzajú nové pravidlá v rámci
alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov došlo k prijatiu nového zákona, ktorého zámerom je zabezpečiť vysokú úroveň
ochrany spotrebiteľov a zároveň prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu. V našom článku sa novému zákonu venujeme
bližšie.

6.

ZÁKON O CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCI PRI VYSIELANÍ ZAMESTNANCOV NA VÝKON PRÁC PRI POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
Nový zákon upravuje pôsobnosť Národného inšpektorátu práce a inšpektorátov práce pri cezhraničnej spolupráci s príslušným
orgánom iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
kontrole dodržiavania pravidiel vysielania zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb, identifikácii vyslania a vymáhaní
pokút a povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa a domáceho zamestnávateľa.

NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV
Zákon č. 253/2015 Z. z. (ďalej len
„no vela“) mení a dopĺňa zákon
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Novela nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2016.
Poskytovanie
zdravotnej
starostlivosti

Nové pojmy v súvislosti so zdaňovaním
poskytovania zdravotnej starostlivosti
budú definované doplnenými písm. y)
až aa) v ustanovení § 2.
Pôjde o definovanie (1) držiteľa ako držiteľa registrácie lieku, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa
povolenia na výrobu liekov, farmaceutickú spoločnosť, výrobcu a distribútora
zdravotníckej pomôcky, výrobcu a distri bútora dietetickej potraviny alebo
tretiu osoba, ktorá sprostredkuje poskytnutie plnenia od týchto osôb, (2) poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ako
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
jeho zamestnanca alebo zdravotníckeho
pracovník a (3) zamestnanca ako daňovníka s príjmami podľa ustanovenia § 5
prijatými od platiteľa týchto príjmov.
Novela ako zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou doplní
aj príjem z peňažných plnení a nepeňažných plnení, ktoré boli poskytnuté
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa, ktorý je daňovníkom
s neobmedzenou daňovou povinnosťou
alebo daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý má na území Slovenskej republiky organizačnú zložku
alebo stálu prevádzkareň, ak sú tieto
plnenia poskytnuté v súvislosti s aktivitami na území Slovenskej republiky. Uvedená zmena bude zavedená doplneným
písm. j) v § 16 ods. 1.
Po novele sa tiež posunie termín odvedenia dane platiteľom dane v prípade
nepeňažných plnení, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa
okrem týchto plnení, ak sú vyplácané
za klinické skúšanie. Súčasné znenie
ustanovenia § 43 ods. 17 upravuje povinnosť odvádzať uvedenú daň štvrťročne,
po novom bude mať povinnosť odvádzať
ju ročne.
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Po novom sa príjmy z vytvorenia diela
a z podania umeleckého výkonu (takzvané aktívne autorské príjmy) a príjmy
z použitia diela a použitia umeleckého
výkonu (takzvané pasívne autorské príjmy) budú prednostne zdaňovať zrážkou, a to vo výške 19 %. Uvedenú zmenu zavedie nové znenie ustanovenia
§ 43 ods. 3 písm. h). Súčasné znenie
uvedeného ustanovenia umožňuje zrážkové zdaňovanie len pri príjmoch autorov za príspevky do novín, časopisov,
rozhlasu alebo televízie. Autori budú
môcť uplatniť postup podľa nového znenia ustanovenia § 43 ods. 14 a vopred sa
písomne dohodnúť s platiteľom dane,
že sa daň z uvedených príjmoch nebude
vyberať zrážkou. Takúto dohodu bude
platiteľ dane, teda vydavateľ alebo organizácia kolektívnej správy práv, povinný oznámiť správcovi dane najneskôr
do 15. dňa po uplynutí kalendárneho
roka, v ktorom bola dohoda uzavretá.
Autor si v takom prípade príjmy uvedie
v daňovom priznaní.

Zdaňovanie
príjmov autorov

Uvedené sa bude týkať len príjmov
z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu a príjmov z použitia diela
a použitia umeleckého výkonu. Príjmy
z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na
vlastné náklady a z vytvorenia alebo
zhotovenia iného predmetu duševného
vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného
vlastníctva sa nebudú zdaňovať zrážkovou daňou.
Doplnené ustanovenie § 8 ods. 14 upraví postup, ak dôjde k porušeniu podmienok dlhodobého investičného sporenia, na základe ktorých mal daňovník
príjmy z prevodu cenných papierov,
opcií a príjmy z derivátových operácií
oslobodené od dane. Podľa uvedeného
ustanovenia bude pri porušení podmienok dlhodobého investičného sporenia
daňovník povinný tieto príjmy zahrnúť
do základu dane v zdaňovacom období,
v ktorom došlo k porušeniu podmienok.
Za každé zdaňovacie obdobie si daňovník vypočíta základ dane osobitne podľa
jednotlivých druhov príjmov znížených

Dlhodobé
investičné sporenie

o výdavky. Do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom porušil podmienky dlhodobého investičného sporenia
následne zahrnie súčet jednotlivých základov dane vypočítaných za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré uplatňoval
oslobodenie. Výdavky bude možné uplatniť len do výšky dosiahnutého príjmu.
Definíciu dlhodobého investičného
sporenia upravuje súvisiaca novelizácia ustanovenia § 7 ods. 11 zákona
č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch
a investičných službách. Uvedené ustanovenie definuje dlhodobé investičné
sporenie ako investovanie finančných
prostriedkov do portfólia vykonávané
prostredníctvom finančných inštitúcií
oprávnených podľa tohto zákona a osobitného predpisu na poskytovanie investičných služieb riadenia portfólia
a vykonávanie pokynov klienta na jeho
účet, ak sú splnené nasledovné podmienky: (1) cenné papiere a iné finančné
nástroje, ktoré sú súčasťou portfólia,
sú prijaté na obchodovanie na regu lovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, (2) portfólio bolo zriadené na určité obdobie
najmenej 15 rokov a v období 15 rokov
od vytvorenia portfólia z neho nebolo
klientovi vyplatené plnenie; vyplatenie plnenia z dôvodu presunu portfólia
k inej finančnej inštitúcií sa nebude
považovať za vyplatenie plnenia, ak sa
takýto presun uskutoční do 3 mesiacov
od zrušenia portfólia u pôvodnej finančnej inštitúcie a (3) maximálna
výška finančných prostriedkov, ktorú
možno investovať za jeden kalendárny
rok je najviac v sume 3.000 Eur, pričom do tejto sumy sa nezapočítavajú
reinvestície v rámci portfólia.
Za porušenie podmienky podľa bodu 1
sa nebude považovať (1) ak sa s cenným
papierom alebo s finančným nástrojom
prestalo obchodovať na regulovanom
trhu alebo na obdobnom zahraničnom
regulovanom trhu po jeho nadobudnutí do portfólia, (2) ak cenný papier alebo finančný nástroj nie je prijatý na
obchodovanie na regulovanom trhu, ale
jeho emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenného papiera alebo finančného
nástroja na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je
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zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do
jedného roka od dátumu vydania emisie.
Novela zavedie osobitný základ dane
z kapitálového majetku. Podľa nového
znenia ustanovenia § 15 budú fyzické
osoby zdaňovať príjmy z kapitálového
majetku, s výnimkou príjmov zdaňovaných zrážkou, v osobitnom základe dane
so sadzbou dane 19 % bez ohľadu na skutočnosť, či tieto príjmy plynú zo zdrojov v zahraničí alebo zo zdrojov na území Slovenskej republiky. Súčasná právna
úprava upravuje dve sadzby pri daniach
z kapitálového majetku, a to sadzbu vyberanú zrážkou podľa ustanovenia § 43
vo výške 19 % a sadzbu vyberanú zo základu dane podľa ustanovenia § 15 vo
výške 19 % alebo 25 %.

Osobitný základ
dane z kapitálového
majetku

Po novom sa rozšíri oslobodenie od dane
z príjmov o nové položky. Pôjde o doplnenie ustanovení písm. k) a l) v § 9
ods.1. Podľa uvedených ustanovení budú
od dane oslobodené okrem súčasného
súboru príjmov aj príjmy fyzickej osoby (1) z predaja cenných papierov prevodom, prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu alebo na obdobnom
zahraničnom regulovanom trhu, ak doba
medzi ich nadobudnutím a predajom
presiahne 1 rok a (2) z predaja cenných
papierov, opcií a príjem z derivátových
operácií plynúci z dlhodobého investičného sporenia po splnení podmienok
ustanovených osobitným predpisom vrátane príjmu vyplateného po uplynutí
15 rokov od začiatku dlhodobého investičného sporenia. Oslobodenie sa uplatní len vtedy, ak pri predaji nebudú uvedené položky obchodným majetkom
daňovníka.

Oslobodenie
od dane z príjmov

Doplnené znenie ustanovenia § 12 ods. 7
písm. c) upraví podmienky pre nezdanenie podielu na zisku právnických
osôb. Uvedené ustanovenie implementuje smernicu Rady 2014/86/EÚ, ktorou
sa mení smernica 2011/96/EÚ o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností
a dcérskych spoločností v rozličných
členských štátoch. Predmetné ustanovenie sa bude vzťahovať najmä na hybridné finančné nástroje, ktoré sú v zahraničí považované za úverový finančný
nástroj a v Slovenskej republike za dividendu. Po novom, ak bude u daňovní-

Zdaňovanie podielu
na zisku právnických
osôb

ka vyplácajúceho podiel na zisku celý
alebo časť vyplácaného podielu na zisku zahrnutý do daňových výdavkov napríklad v zahraničí, potom zodpovedajúca suma u príjemcu podielu na zisku
zostane súčasťou základu dane.
Stanovenie doby rozhodujúcej pre vznik
stálej prevádzkarne sa zmenou ustanovenia § 16 ods. 2 upraví zo súčasných
6 mesiacov na 183 dní. Po novom stála
prevádzkareň vznikne, ak daňový nerezident, teda zahraničný subjekt, alebo
osoby pre neho pracujúce, bude počas
12 po sebe nasledujúcich mesiacoch poskytovať na území Slovenskej republiky
služby súvisle alebo v niekoľkých obdobiach viac ako 183 dní.
Na odsúhlasenie konkrétnej metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne
sa po novom bude primerane vzťahovať
postup podľa ustanovenia § 18 ods. 4.
V súvislosti s uvedeným postupom bude
daňovník povinný za žiadosť o odsúhlasenie konkrétnej metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne uhradiť poplatok podľa ustanovenia § 53c písm. a)
alebo b) zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní, teda vo výške najmenej
4.000 Eur a najviac 30.000 Eur.
Novela upraví, ktoré výdavky (náklady)
na poradenské a právne služby sa zahrňujú do základu dane len po zaplatení. Podľa doplneného znenia ustanovenia
§ 17 ods. 19 písm. f) pôjde o výdavky
zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 69.1 a 69.2 upravené prílohou Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 451/2008, ktorým sa zavádza
nová štatistická klasifikácia produktov
podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93.
Pôjde o právne služby, účtovnícke služby, vedenie účtovných kníh, audítorské
služby a daňové poradenstvo.
Výdavky na normy a certifikáty neprevyšujúce obstarávaciu cenu 2.400 Eur
sa po novom zahrnú do základu dane
jednorázovo. Podľa ustanovenia § 17
ods. 19 písm. g) sa na nich budú vzťahovať súčasné pravidlá, teda zahrnú sa
do základu dane rovnomerne počas doby
ich platnosti, najviac počas 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom, v ktorom
boli tieto výdavky (náklady) zaplatené.
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Daňovník, ktorému súd potvrdil reštrukturalizačný plán, alebo ak bol na daňovníka vyhlásený konkurz si podľa doplneného ustanovenia § 17 ods. 32 písm. c)
zníži základ dane o sumu záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), o ktorú
sa zvyšoval základ dane podľa ustanovenia § 17 ods. 27, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu súdom
alebo v zdaňovacom období ukončenom
ku dňu predchádzajúcemu dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu. Podľa prechodných ustanovení tak prvýkrát bude môcť
vykonať v daňovom priznaní za rok 2015.
Po novom daňovník nezahrnie neuhradených záväzkov do základe dane tie
záväzky, ktoré sú obsiahnuté v reštrukturalizačnom pláne potvrdenom súdom.

Zníženie základu
dane pri konkurze
a reštrukturalizácii

Daňovník bude môcť podľa nového znenia ustanovenia § 19 ods. 2 písm. r) odpísať nielen pohľadávky do výšky opravnej položky, ale aj príslušenstvo k pohľadávke do výšky opravnej položky,
ktorá by bola uznaná za daňový výdavok.
Podľa nového ustanovenia odseku 22
v § 20 sa tvorba opravnej položky k príslušenstvu pohľadávky, pri ktorom je
riziko, že ho dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktoré bolo zahrnuté do
zdaniteľných príjmov, zahrnie do výdavkov do výšky 100 % hodnoty príslušenstva alebo jeho neuhradenej časti, ak
od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa
príslušenstvo viaže, uplynula doba dlhšia ako 1.080 dní.
Nové ustanovenie § 25a definuje vstupnú cenu finančného majetku. Podľa povahy môže byť vstupnou cenou napríklad
obstarávacia cena, hodnotu nepeňažného vkladu na vklad spoločníka alebo
hodnota splateného peňažného vkladu
vrátane emisného ážia.
Novela rozšírila okruh osôb, ktoré neplatia daňovú licenciu. Okrem súčasného okruhu daňovníkov nebude podľa
doplnených písm. e) a f) v § 46b ods. 7
platiť daňovú licenciu aj daňovník, (1)
ktorým je pozemkové spoločenstvo, ak
dosahuje len príjmy z činností podľa
osobitného predpisu s ročným obratom
neprevyšujúcim 10.000 Eur a (2) počnúc
zdaňovacím obdobím, v ktorom podal
návrh na zrušenie bez likvidácie okrem

Neplatenie
daňovej licencie

situácie, keď imanie prechádza na
právneho nástupcu. Ak daňovník podľa
bodu 2 vezme späť návrh na zrušenie
bez likvidácie, alebo ak súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti
zistí, že spoločnosť má obchodný majetok a nariadi jej likvidáciu, bude daňovník povinný podať (1) dodatočné
daňové priznanie za zdaňovacie obdobia, za ktoré neplatil daňovú licenciu
počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom
podal návrh na zrušenie bez likvidácie
do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
došlo k späťvzatiu návrhu na zrušenie
bez likvidácie alebo súd nariadil likvidáciu spoločnosti; v tejto lehote bude
priznaná daňová licencia splatná, (2)
daňové priznanie podľa ustanovenia
§ 41 ods. 3, ak súd nariadil likvidáciu

spoločnosti a platí daňovú licenciu, alebo (3) daňové priznanie podľa ustanovenia § 41 ods. 1 za zdaňovacie obdobie,
v ktorom došlo k späťvzatiu návrhu na
zrušenie bez likvidácie, a platí daňovú
licenciu.
Novelizovaný bude tiež zákon
č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch
a poplatku za výpis z registra trestov,
zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch, zákon č. 566/2001 Z. z.
o cenných papieroch a investičných službách, zákon č. 349/2004 Z. z. o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákon č. 479/2009 Z. z.
o orgánoch štátnej správy v oblasti daní
a poplatkov a zákon č. 361/2014 Z. z.
o dani z motorových vozidiel.

Súvisiace
novelizácie

ZÁKON O TRESTNEJ

ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB
V Národnej rade Slovenskej republiky
bol dňa 13. novembra 2015 schválený
nový zákon o trestnej zodpovednosti
právnických osôb a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“
alebo „nový zákon“). Návrh zákona
predložila Vláda Slovenskej republiky
a bol vypracovaný na základe Návrhu
opatrení na zabezpečenie plnenia odporúčaní prijatých Pracovnou skupinou
OECD pre úplatkárstvo v medzinárodných obchodných transakciách pre Slovenskú republiku.
Prijatie nového zákona vychádza teda
najmä z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky a taktiež z potreby
priblížiť sa legislatíve ostatných členských štátov Európskej únie, nakoľko
vo všetkých členských štátoch, s výnimkou Spolkovej republiky Nemecko, sú
súdmi v trestnom konaní právnickým
osobám ukladané tresty a ochranné
opatrenia, v rámci zavedenej trestnej
zodpovednosti právnických osôb v podobe trestných dôsledkov trestného činu
spáchaného fyzickou osobou konajúcou
za právnickú osobu formou pričítania
právnickej osobe.
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Nový zákon nadobudne účinnosť dňa
01. júla 2016.
V úvodnom ustanovení § 1 sa vymedzuje predmet zákona a jeho vzťah k iným
zákonom. Predmetom nového zákona
je úprava základov trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhov trestov
ukladaných právnickým osobám za spáchané trestné činy a osobitosti trestného konania proti právnickým osobám.

Predmet
nového zákona

V odseku 2 sa upravuje subsidiárne použitie zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný
zákon v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Trestný zákon“) vo vzťahu
k trestnej zodpovednosti právnickej
osoby a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“) vo
vzťahu ku konaniu voči právnickej osobe, ak zákon neustanovuje inak a ak to
povaha veci nevylučuje.
V ust. § 2 nového zákona sa upravuje
územná pôsobnosť zákona. Podľa nového zákona sa posudzuje trestnosť činu,
ktorý bol spáchaný na území SR. Taktiež sa podľa tohto zákona posudzuje
trestnosť činu, ktorý bol spáchaný mimo
územia právnickou osobou so sídlom

Územná
pôsobnosť

v SR alebo organizačnou zložkou zahraničnej právnickej osoby so sídlom na
území SR, ktorý bol spáchaný mimo
územia SR právnickou osobou, ktorá
nemá sídlo na území SR v prospech
právnickej osoby, ktorá má na území
Slovenskej republiky sídlo alebo v prospech fyzickej osoby, ktorá je občanom
SR alebo cudzinca, ktorý má na území
SR trvalý pobyt alebo trestnosť činu spáchaného mimo územia SR právnickou
osobou, ktorá nemá sídlo na území SR,
ak bola činom spôsobená škoda právnickej osobe, ktorá má na území SR
sídlo alebo fyzickej osobe, ktorá je občanom SR alebo cudzincovi, ktorý má
na území SR trvalý pobyt a v mieste činu
je čin trestný alebo ak miesto činu nepodlieha žiadnej trestnej právomoci.
V zásade možno hovoriť, že ide o totožnú právnu úpravu, aká je v dnešných
trestných kódexoch ohľadom územnej
pôsobnosti týchto kódexov vo vzťahu
k fyzickým osobám upravená.
Trestné činy

Druhá časť nového zákona upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb. V ust. § 3 sa uvádza taxatívny výpočet trestných činov osobitnej
časti Trestného zákona, ktoré zakladajú trestnú zodpovednosť právnických
osôb v zmysle nového zákona.
Katalóg trestných činov vychádza z medzinárodných záväzkov SR a z členstva
SR v Európskej únii. Ide o nasledovné
trestné činy, za spáchanie ktorých bude
zodpovedná aj právnická osoba, a to:
(1) nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi
podľa § 172 a 173, (2) šírenie toxikománie podľa § 174, (3) obchodovanie
s ľuďmi podľa § 179, (4) sexuálne násilie podľa § 200, (5) sexuálne zneužívanie podľa § 201 až 202, (6) ohrozovanie
mravnej výchovy mládeže podľa § 211,
(7) podielnictvo podľa § 231 a 232, (8)
legalizácia príjmu z trestnej činnosti
podľa § 233 a 234, (9) neoprávnený prístup do počítačového systému podľa
§ 247, (10) neoprávnený zásah do počítačového systému podľa § 247a, (11)
neoprávnený zásah do počítačového
údaja podľa § 247b, (12) neoprávnené
zachytávanie počítačových údajov podľa § 247c, (13) výroba a držba prístu5

pového zariadenia, hesla do počítačového systému alebo iných údajov podľa
§ 247d, (14) neoprávnené zamestnávanie podľa § 251a, (15) poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie podľa
§ 261 až 263, (16) falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí
a cenných papierov podľa § 270, (17)
uvádzanie falšovaných, pozmenených
a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov podľa § 271, (18) výroba
a držba falšovateľského náčinia podľa
§ 272, (19) skrátenie dane a poistného
podľa § 276, (20) neodvedenie dane
a poistného podľa § 277, (21) daňový
podvod podľa § 277a, (22) nezaplatenie
dane a poistného podľa § 278, (23) marenie výkonu správy daní podľa § 278a,
(24) všeobecné ohrozenie podľa § 284
a 285, (25) nedovolené ozbrojovanie
a obchodovanie so zbraňami podľa § 294
a 295, (26) založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny podľa
§ 296, (27) založenie, zosnovanie a podporovanie teroristickej skupiny podľa
§ 297, (28) nedovolená výroba a držanie
jadrových materiálov, rádioaktívnych
látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických
agen sov a toxínov podľa § 298 a 299,
(29) ohrozenie a poškodenie životného
prostredia podľa § 300 a 301, (30) neoprávnené nakladanie s odpadmi podľa
§ 302, (31) neoprávnené vypúšťanie znečisťujúcich látok podľa § 302a, (32) porušovanie ochrany vôd a ovzdušia podľa
§ 303 a 304, (33) porušovanie ochrany
rastlín a živočíchov podľa § 305, (34)
porušovanie ochrany stromov a krov podľa § 306, (35) teror podľa § 313 a 314,
(36) prijímanie úplatku podľa § 328 až
331, (37) podplácanie podľa § 332 až
335, (38) nepriama korupcia podľa § 336,
(39) prevádzačstvo podľa § 355 a 356,
(40) kupliarstvo podľa § 367, (41) výroba
detskej pornografie podľa § 368, (42)
rozširovanie detskej pornografie podľa
§ 369, (43) prechovávanie detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení podľa § 370, (44)
ohrozovanie mravnosti podľa § 371 a 372,
(45) terorizmus a niektoré formy účasti na terorizme podľa § 419, (46) podpora a propagácia skupín smerujúcich
k potlačeniu základných práv a slobôd
podľa § 421 a 422, (47) výroba extrémistických materiálov podľa § 422a, (48)
rozširovanie extrémistických materiálov

podľa § 422b, (49) prechovávanie extrémistických materiálov podľa § 422c,
(50) popieranie a schvaľovanie holokaustu a zločinov politických režimov
podľa § 422d, (51) hanobenie národa,
rasy a presvedčenia podľa § 423, (52)
podnecovanie k národnostnej, rasovej
a etnickej nenávisti podľa § 424 a (53)
podnecovanie, hanobenie a vyhrážanie
osobám pre ich príslušnosť k niektorej
rase, národu, národnosti, farbe pleti,
etnickej skupine alebo pôvodu rodu
podľa § 424a.
Keďže ide o taxatívny výpočet, iných
trestných činov sa právnická osoba nemôže dopustiť.
Pričítateľnosť

V ust. § 4 nového zákona v odseku 1
definuje trestný čin spáchaný právnickou osobou a upravuje podmienky vyvodenia trestnej zodpovednosti voči
právnickej osobe za jeho spáchanie prostredníctvom tzv. pričítateľnosti trestného činu právnickej osobe. Uvedený
koncept pričítateľnosti spáchania trestného činu právnickej osobe upravený
v odseku 2 vychádza zo skutočnosti, že
právnické osoby sú subjektom práva
odlišným od fyzickej osoby, pričom ide
o subjekty, ktoré sú právom umelo vytvorené s priznaním spôsobilosti k právam a povinnostiam, právnym a pro ti práv nym úkonom a zodpovednosti
v právnych vzťahoch.
Nakoľko právnické osoby musia mať právom konštruovaný aj spôsob konania,
právny poriadok stanovuje, že vlastné
konanie právnickej osoby predstavujú
tie prejavy vôle, ktoré menom právnickej osoby konajú ňou určené orgány
alebo zástupcovia právnickej osoby ako
fyzické osoby a právne následky spojené s týmito prejavmi sa pričítajú priamo
právnickej osobe ako subjektu práva.

Zavinenie

Predpoklady
trestnej
zodpovednosti

Skúmanie zavinenia ako subjektívnej
stránky trestného činu je u právnických
osôb vylúčené z povahy veci, nakoľko
právnická osoba ako právny konštrukt
nedisponuje na rozdiel od fyzickej osoby vôľovou zložkou, ktorá je základom
zavinenia u fyzických osôb.
Prvým predpokladom trestnej zodpovednosti právnickej osoby je, že došlo
k spáchaniu trestného činu.
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Druhým predpokladom, kedy sa trestný
čin považuje za spáchaný právnickou
osobou je existencia príčinnej súvislosti na jednej strane medzi záujmom
právnickej osoby, činnosťou právnickej
osoby (bez ohľadu na okolnosť, či ide
o činnosť, ktorú má povolenú resp. zapísanú v príslušnom registri ako predmet
činnosti resp. podnikania) alebo tou
okolnosťou, že právnická osoba vystupuje len ako prostriedok na páchanie
trestnej činnosti a na druhej strane protiprávne konanie fyzickej osoby, ktorá
koná ako (1) štatutárny orgán, člen
štatutárneho orgánu, alebo iná osoba,
ktorá je oprávnená v mene právnickej
osoby alebo za právnickú osobu konať,
(2) ten, kto vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej
osoby, aj keď nemá iný vzťah k právnickej osobe, (3) ten, kto vykonáva rozhodujúci vplyv na riadenie tejto právnickej osoby, alebo (4) iný zamestnanec
alebo osoba v obdobnom postavení (ďalej len „zamestnanec“) pri plnení pracovných úloh.
V odseku 3 ust. § 4 je upravený liberačný dôvod (materiálny korektív) vo
vzťahu k vyvodeniu trestnej zodpovednosti právnickej osoby za konanie zamestnanca, ktoré bolo spôsobené výlučne tým, že právnická osoba nesplnila
zákonom uložené povinnosti v rámci
dohľadu a kontroly nad činnosťou zamestnancov. Právnickej osobe sa takýto
trestný čin nepričíta ak význam nesplnenia týchto povinností k spáchanému
trestnému činu je vzhľadom na predmet činnosti právnickej osoby, spôsob
vykonania trestného činu a jeho následky a okolnosti, za ktorých bol trestný
čin spáchaný nepatrný.

Liberačný dôvod

V zmysle odseku 4 sa pre vyvodenie
trestnej zodpovednosti právnickej osoby nevyžaduje vyvodenie trestnej zodpovednosti fyzickej osoby a súčasne sa
upravuje, že trestná zodpovednosť právnickej osoby nie je podmienená ani
zistením, ktorá konkrétna fyzická osoba za právnickú osobu konala.
V ust. § 5 nového zákona sú niektoré
právnické osoby vylúčené z trestnej zodpovednosti podľa nového zákona, ide
o (1) Slovenskú republiku a jej orgány,
(2) iné štáty a ich orgány, (3) medziná-

Vylúčenie z trestnej
zodpovednosti

rodné organizácie zriadené na základe
medzinárodného práva verejného a ich
orgány, (4) obce a vyššie územné celky,
(5) právnické osoby, ktoré sú v čase
spáchania trestného činu zriadené zákonom, (6) iné právnické osoby, ktorých
majetkové pomery ako dlžníka nemožno usporiadať podľa osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie.
Zodpovednosť
právnických osôb
s majetkovou
účasťou štátu

Jedinou výnimkou v zmysle odseku 2 sú
právnické osoby, v ktorých majú takéto subjekty majetkovú účasť. Voči takýmto právnickým osobám je možné
vyvodiť trestnú zodpovednosť za spáchaný trestný čin. Ide najmä o právnické osoby – podniky s majetkovou účasťou štátu alebo samosprávy.
Ustanovenie § 6 nového zákona vymedzuje pojmy páchateľ, spolupáchateľ
a účastník.

Páchateľ

Páchateľom trestného činu je teda právnická osoba, ktorej sa pričíta porušenie
alebo ohrozenie záujmu chráneného
Trestným zákonom spôsobom ustanoveným v novom zákone.

Spolupáchateľ

O spolupáchateľstvo ide vtedy ak bol
trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov,
z ktorých aspoň jeden je právnickou
osobou a v takom prípade zodpovedá
každý z nich, ako keby trestný čin spáchal sám.

Účastník

Prechod
zodpovednosti
na nástupcov
právnickej osoby

Účastníkom trestného činu je právnická osoba, ktorá k spáchaniu trestného
činu využila inú právnickú osobu alebo
fyzickú osobu.
V § 7 nového zákona je upravený prechod trestnej zodpovednosti právnických osôb na jej nástupcov. Na základe
uvedeného bude teda trestná zodpovednosť právnickej osoby prechádzať
na všetkých jej právnych nástupcov.
Právne nástupníctvo bude úzko previazané najmä s prechodom imania zrušenej právnickej osoby. Toto pravidlo bude
mať jedinú výnimku, a to prípad, keď
celé imanie po zrušení právnickej osoby
preberá fyzická osoba. Prechod trestnej zodpovednosti na jej právnych nástupcov sa týka aj uložených trestov.
V prípade viacerých právnych nástupcov bude trestná zodpovednosť zaťa7

žovať všetkých z nich, a to v rozsahu,
ktorý určí súd.
Podľa prijatej právnej úpravy budú všetky úkony smerujúce k zmene právnickej
od momentu začatia trestného stíhania
a vznesenia obvinenia proti právnickej
osobe podliehať súhlasu súdu.
V § 8 nového zákona je osobitne upravený inštitút účinnej ľútosti. Právna
úprava kladie dôraz na zabránenie
vzniku škodlivého následku alebo jeho
nápravu, ak už nastal. Uprednostňuje
sa reparačné pôsobenie právnickej osoby pred samotným vyvodením trestnej
zodpovednosti. Trestná zodpovednosť
právnickej osoby zaniká, ak (1) zaniká
trestnosť činu podľa ustanovení Trestného zákona o účinnej ľútosti osoby uvedenej v § 4 ods. 1 nového zákona, (2)
právnická osoba dobrovoľne upustila od
ďalšieho konania smerujúceho k spáchaniu trestného činu a škodlivý následok trestného činu zamedzila alebo
napravila, alebo (3) právnická osoba
dobrovoľne upustila od ďalšieho konania smerujúceho k spáchaniu trestného
činu a urobila o ňom oznámenie orgánu činnému v trestnom konaní alebo
Policajnému zboru v čase, keď sa škodlivému následku trestného činu mohlo
ešte zabrániť alebo nebezpečenstvo
hroziace z trestného činu odstrániť.

Účinná ľútosť

Trestná zodpovednosť však nezaniká ak
ide o trestný čin korupcie alebo trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.
V tretej časti nového zákona sú upravené tresty. V ust. § 10 zákona sú vymenované tresty, ktoré je možné uložiť právnickej osobe. Ide o (1) trest zrušenia
právnickej osoby, (2) trest prepadnutia
majetku, (3) trest prepadnutia veci,
(4) peňažný trest, (5) trest zákazu činnosti, (6) trest zákazu prijímať dotácie
alebo subvencie, (7) trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú
z fondov Európskej únie, (8) trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní,
(9) trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku.

Tresty

Ustanovenie § 11 poukazuje na zásady
ukladania trestov. Ukladanie trestov
právnickým osobám vychádza najmä

Zásada
proporcionality

z princípu proporcionality trestu, teda
súd pri určovaní druhu a výmery trestu
prihliadne na povahu a závažnosť trestného činu, na pomery právnickej osoby
vrátane jej doterajšej činnosti a na jej
majetkové pomery, pričom prihliadne
aj na to, či právnická osoba vykonáva
činnosť vo verejnom záujme, ktorá má
strategický význam pre národné hospodárstvo, obranu alebo bezpečnosť.
Podľa odseku 2 daného ustanovenia pri
určovaní druhu trestu a jeho výmery súd
prihliada tiež na to, aby postihovali
právnickú osobu tak, aby bol zabezpečený ich čo najmenší vplyv na zamestnancov, na právom chránené záujmy
poškodených a veriteľov právnickej
osoby, ktorých pohľadávky voči trestne
zodpovednej právnickej osobe vznikli
v dobrej viere a nemajú pôvod alebo
nesúvisia s trestným činom právnickej
osoby, na pôsobenie právnickej osoby po
spáchanom čine, najmä na jej účinnú
snahu nahradiť spôsobenú škodu alebo
odstrániť iné škodlivé následky trestného činu, na očakávaný dôsledok trestu
pre jej ďalšiu činnosť, na pomer, v akom
na ňu prešli výhody z trestného činu
spáchaného v spolupáchateľstve.
V odseku 3 sa ďalej stanovujú podmienky pre ukladanie trestov právnym
nástupcom právnickej osoby, pričom sa
určuje, že pri rozhodovaní treba prihliadnuť primárne na to, v akom rozsahu na niektorého z nástupcov prešlo
imanie zodpovedajúce prospechu, sekundárne na iné výhody zo spáchaného
trestného činu a subsidiárne aj na to
v akom rozsahu ktorýkoľvek z nástupcov
pokračuje v činnosti, v súvislosti s ktorou bol spáchaný trestný čin.
Ustanovenie § 12 až 20 nového zákona
osobitne upravujú podmienky pre uloženie jednotlivých trestov uvedených
v ust. § 10 nového zákona.
Trest zrušenia
právnickej osoby

V zmysle ust. § 12 sa upravujú podmienky uloženia trestu zrušenia právnickej
osoby, ktorá má sídlo na území SR. Súd
taký trest obligatórne uloží ak jej činnosť bola úplne alebo prevažne využívaná na páchanie trestnej činnosti. Fakultatívne môže súd uložiť trest zrušenia
právnickej osoby ak právnickú osobu odsudzuje za trestný čin, za ktorý Trestný
8

zákon umožňuje uložiť trest odňatia slobody na dvadsaťpäť rokov alebo trest
odňatia slobody na doživotie. V odseku
3 sa ustanovuje, že právoplatnosťou
rozhodnutia, ktorým bol uložený trest
zrušenia právnickej osoby, takáto právnická osoba vstupuje do likvidácie.
Podmienky pre uloženie trestu prepadnutia majetku právnickej osoby sú zakotvené v ust. § 13 nového zákona,
a to obligatórne v prípade odsúdenia
právnickej osoby za trestný čin uvedený v § 58 ods. 2 Trestného zákona ak
súčasne právnická osoba nadobudla majetok aspoň v značnom rozsahu trestnou činnosťou alebo z príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti a rovnako
obligatórne v prípade odsúdenia právnickej osoby za trestný čin uvedený
v § 58 ods. 3 Trestného zákona.

Trest prepadnutia
majetku

Podľa odseku 2 trest prepadnutia majetku postihuje majetok odsúdenej
právnickej osoby, ktorý jej zostane po
skončení konkurzného konania vyhláseného na výkon trestu prepadnutia
majetku, po uspokojení všetkých pohľadávok proti podstate a všetkých prihlásených pohľadávok. Podľa odseku 3
je vlastníkom prepadnutého majetku sa
stáva štát, ak súd nerozhodne inak na
základe vyhlásenej medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná.
Podľa § 15 nového zákona môže súd uložiť osobe peňažný trest od 1.500 Eur
do 1.600.000 Eur.

Peňažný trest

Trest zákazu činnosti podľa ust. § 16
možno uložiť na jeden rok až desať rokov, ak sa právnická osoba odsudzuje za
trestný čin spáchaný touto činnosťou.
Trest zákazu činnosti spočíva v tom, že
sa právnickej osobe po dobu výkonu
tohto trestu zakazuje výkon jedného
alebo viacerých predmetov podnikania
alebo takej činnosti, na ktorú treba osobitné povolenie, alebo ktorej podmienky výkonu upravuje osobitný predpis.

Trest zákazu
činnosti

V ust. § 17 nového zákona sú upravené
podmienky pre uloženie trestu zákazu
prijímať dotácie alebo subvencie. Jednou z foriem činnosti, ktorými právnická
osoba vykonáva svoju činnosť a ktorá
sa dotýka spoločenských záujmov, je
účasť vo výberových konaniach na rôzne

Trest zákazu
prijímať dotácie
alebo subvencie

formy dotácií, príspevkov alebo iných
plnení z verejných rozpočtov. Súd bude
môcť v prípade odsúdenia právnickej
osoby za trestný čin spáchaný v súvislosti so žiadosťou, poskytnutím alebo
využívaním dotácie alebo subvencie,
príspevku alebo iného plnenia z verejného rozpočtu právnickej osobe, uložiť
trest zákazu ich prijímať na dobu jedného roka až desiatich rokov. Trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie
znemožňuje, aby sa odsúdená právnická osoba mohla o takéto finančné prostriedky uchádzať, resp. ich prijať. Poru šenie tohto zákazu by zakladalo
trestnú zodpovednosť pre trestný čin
marenia výkonu úradného rozhodnutia.

čin v súvislosti s verejným obstarávaním
alebo v súvislosti so žiadosťou o pomoc
a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie. Z povahy veci pôjde predovšetkým o niektorý z trestných činov
machinácie pri verejnom obstarávaní
a verejnej dražbe podľa § 266 až § 268
Trestného zákona. Obdobne ako pri vyššie uvedených trestoch aj porušenie
tohto zákazu bude zakladať trestnú zodpovednosť pre trestný čin marenie výkonu úradného rozhodnutia. V súlade zo
zavedením uvedeného trestu je potrebné novelizovať aj zákon č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podmienka pre
poskytovanie dotácií

Na účely zabezpečenia riadneho výkonu tohto trestu sa do zákonov všeobecne upravujúcich poskytovanie dotácií
zavádza nová podmienka, ktorá musí
byť splnená, a to skutočnosť, že žiadateľovi o dotáciu, ktorým je právnická
osoba, nebol právoplatne uložený trest
zákazu prijímať verejné dotácie a subvencie.

Evidovanie trestu

Uloženie tohto trestu sa bude súčasne
evidovať v registroch, do ktorých zápisom právnická osoba vzniká, a to v záuj me zabezpečenia publicity tejto
právnej skutočnosti, a to v záujme minimalizovať rizika porušovania uloženého zákazu.

Trest zákazu
prijímať pomoc
a podporu
poskytovanú
z fondov
Európske únie

Trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie
v zmysle ust. § 18 nového zákona znemožňuje odsúdenej právnickej osobe
prijímať pomoc a podporu poskytovanú
z fondov Európskej únie na dobu určenú
súdom v rozsudku v trvaní od jedného
roka do desiatich rokov, ak právnická
osoba spáchala trestný čin v súvislosti
so žiadosťou o pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie. Prijatie takejto dotácie by znamenalo taktiež
naplnenie skutkovej podstaty trestného činu marenia úradného rozhodnutia.

Na základe ust. § 20 môže byť právnickej osobe uložený trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku, ktorý má byť
využívaný najmä v tých prípadoch, keď
bude potrebné oboznámiť verejnosť
s pro tiprávnou činnosťou odsúdenej
právnickej osoby, napr. v prípadoch
ohrozenia zdravia ľudí, zvierat, majetku alebo ochrany životného prostredia.
Primárne bude publikačným zdrojom
Ob chodný vestník, pričom súd bude
môcť uložiť aj zverejnenie v inom verejnom oznamovacom prostriedku (napr.
periodická tlač s celoslovenskou alebo
regionálnou pôsobnosťou, nemožno vylúčiť ani zverejnenie na internete)
alebo aj v prevádzkových priestoroch
právnickej osoby. Náklady spojené so
zverejnením rozsudku bude znášať vždy
odsúdená právnická osoba.

Trest zákazu účasti
vo verejnom
obstarávaní

Podľa ust. § 19 nového zákona trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní znemožňuje odsúdenej právnickej osobe
zúčastniť sa verejného obstarávania
na dobu určenú súdom v rozsudku v trvaní od jedného roka do desiatich rokov,
ak právnická osoba spáchala trestný
9

Štvrtá časť nového zákona upravuje osobitné ustanovenia o trestnom konaní
proti právnickým osobám. Nový zákon
v ust. § 21 upravuje vzťah trestného
konania ku konaniu o správnom delikte.
Je čiastočne zavedená zásada ne bis in
idem, nie dva krát v tej istej veci. Správne konanie vedené voči právnickej osobe pre ten istý skutok, ktorý má znaky
správneho deliktu prerušuje a nemožno v ňom pokračovať, ak sa vo veci pre
ten istý skutok začne alebo vedie trestné stíhanie voči právnickej osobe. V odseku 3 tohto ustanovenia sa rieši otázka
plynutia premlčacej lehoty za správne
delikty podľa správnych predpisov. Do
tejto lehoty sa nezapočítava čas, počas
ktorého sa viedlo trestné konanie pre
ten istý skutok.

Trest zverejnenia
odsudzujúceho
rozsudku

Spoločné konanie

Nový zákon upravuje spoločné konanie
voči právnickej osobe a voči fyzickej
osobe a postup v ňom. Podľa ust. § 24
platí, že trestná zodpovednosť právnickej osoby a trestná zodpovednosť
fyzickej osoby sa posudzujú samostatne, pričom ak sa má vykonať určitý
procesný úkon vo vzťahu k obom osobám, platí zásada, že uvedený procesný úkon sa vykoná najprv vo vzťahu
k fyzickej osobe.

Zmena, zánik
a zrušenie
právnickej osoby

V ust. § 25 sa upravuje zmena, zánik
a zrušenie právnickej osoby, účelom
tohto ustanovenia je zamedziť situácii, kedy by v priebehu trestného stíhania dochádzalo k účelovým zmenám
v právnickej osobe alebo k jej zrušeniu
(zániku) a tak aj k znižovaniu alebo zániku trestnej zodpovednosti právnickej
osoby. Všetky právne úkony, ktorý vedú
k zmene, zrušeniu alebo zániku právnickej osoby budú oznamované prokurátorovi, resp. predsedovi senátu. Plnenie
tejto povinnosti zaťažuje štatutárny
orgán právnickej osoby. Pokiaľ ide o iné
právne skutočnosti, platí pre ich oznamovanie obdobná povinnosť, z povahy
veci obmedzená okolnosťou, že štatutárny orgán o tom, že nastali vie, resp.
musí vedieť. Na strane druhej, účinnosť právnych úkonov bude vždy podmienená súhlasom súdu.

Obmedzujúce
a zaisťovacie
opatrenia

Obmedzujúce a zaisťovacie opatrenia
smerujúce k tomu, aby právnická osoba nepokračovala v trestnej činnosti
alebo nedokonala čin, o ktorý sa pokúsila alebo aby nezmarila uloženie trestu postihujúceho jej majetok sú: (1)
povinnosť zložiť peňažnú sumu alebo
vec do úschovy na súde, (2) zákaz nakladať s určitými vecami alebo právami,
(3) povinnosť niečo vykonať, niečoho sa
zdržať alebo niečo znášať.
Výpočet obmedzujúcich a zaisťujúcich
opatrení v novom zákone je iba demonštratívny a nevylučuje uplatnenie aj
iných opatrení, avšak pri ich ukladaní
vždy platí, že súd musí zvažovať ich
následky na právnickú osobu a jej činnosť a na tretie osoby. Z procesného
hľadiska sa obmedzujúce a zaisťovacie
opatrenia budú ukladať uznesením, proti ktorému bude prípustná sťažnosť.
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V ust. § 27 je upravené kto koná
v trestnom konaní v mene právnickej
osoby. V prvom rade budú úkony za
právnickú osobu vykonávať jej štatutárne orgány. Nevylučuje sa však zastúpenie. Na preukázanie zastúpenia
bude však potrebné špecifické plnomocenstvo, z ktorého obsahu vyplynie, že
zástupca je fyzickou osobou zvolenou
právnickou osobou špecificky na tento
účel. Osoba, ktorá bude konať v mene
právnickej osoby v trestnom konaní
bude mať možnosť využiť v konaní všetky procesné inštitúty, ktoré inak prináležia obvinenému. Vykonať hlavné pojednávanie bez prítomnosti osoby
oprávnenej konať v mene právnickej
osoby bude možné len vo výnimočných
situáciách.

Konanie v mene
právnickej osoby

V zmysle ust. § 28 nového zákona má
právnická osoba právo na zvolenie obhajcu. Právo zvoliť obhajcu má právo
osoba, ktorá koná za právnickú osobu.

Obhajoba

V ust. § 29 nového zákona je upravená
následnosť vykonávania procesných
úkonov v spoločných konaniach voči fyzickej osobe a právnickej osobe vo vzťahu k výsluchu na hlavnom pojednávaní,
záverečnej reči a poslednému slovu.

Procesné úkony

Piata časť nového zákona upravuje výkon trestov uvedených v tretej časti zákona.
V nadväznosti na prijatie nového zákona sa novelizujú súvisiace ustanovenia,
a to najmä v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 300/2005 Z. z.
Trestný zákon , zákona č. 301/2005 Z. z.
Trestný poriadok, zákona č. 51/1988 Zb.
o banskej činnosti, výbušninách
a o štátnej banskej správe, zákona
č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, zákon
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych
poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, zákon č. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska, zákon
č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon, zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných
fondoch, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby, zákon

č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických
zbraní, zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach
a prípravkoch, zákon č. 143/1998 Z. z.
o civilnom letectve (letecký zákon),
zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní
a retransmisii, zákon č. 338/2000 Z. z.

o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých, zákon č. 65/2001 Z. z.
o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách,
zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, a iné.

NOVELA ZÁKONA
O E-GOVERNMENTE
Zákonom č. 273/2015 Z. z. (ďalej len
„novela“) sa zmenil a doplnil zákon
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci (zákon o e-Governmente). Novela
nadobudla účinnosť dňom 1. novembra
2015. Na ustanovenia s odlišnou účinnosťou Vás upozorníme v našom článku.
Zjednodušenie
podmienok
identifikácie
a autorizácie

Prvým okruhom zmien, s ktorým Vás
oboznámime, je zjednodušenie podmienok identifikácie a autorizácie. Novela
ustanovením § 22a a 22b zavedie inštitút autentifikačného kvalifikovaného
certifikátu. Autentifikačný kvalifikovaný certifikát bude použiteľný len pre
právnické osoby alebo podnikateľa, a to
na účely prístupu k prístupovému miestu alebo spoločnému modulu, na ktorý
sa bude používať automatizovaný spôsob s použitím technického prostriedku
alebo programového prostriedku a s použitím autentifikačného kvalifikovaného
certifikátu. Ako identifikátor sa použije
identifikátor osoby z registra právnických osôb, ktorý bol zavedený zákonom
č. 272/2015 Z. z. o registri právnických
osôb, podnikateľov a orgánov verejnej
moci. Uvedený postup sa použije aj na
orgán verejnej moci pri elektronickej
komunikácii pri výkone verejnej moci.
Register autentifikačných kvalifikovaných certifikátov bude informačným
systémom verejnej správy, ktorého
správcom bude Úrad Vlády Slovenskej
republiky. V registri autentifikačných
kvalifikovaných certifikátov sa bude
viesť zoznam autentifikačných kvalifikovaných certifikátov právnických osôb,
podnikateľov a orgánov verejnej moci
a údaj o tom, že autentifikačný kvalifikovaný certifikát bol zrušený. Správca komunikačnej časti autentifikačného
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modulu zapíše do registra autentifikačných kvalifikovaných certifikátov autentifikačný kvalifikovaný certifikát na žiadosť toho, komu bol vydaný. Ten, komu
bol autentifikačný kvalifikovaný certifikát vydaný, bude povinný oznámiť
správcovi komunikačnej časti autentifikačného modulu zrušenie tohto certifikátu bezodkladne potom, ako k zrušeniu dôjde. Správca komunikačnej časti
autentifikačného modulu bude povinný
každý deň vydať zoznam platných autentifikačných kvalifikovaných certifikátov a zverejniť ho na ústrednom portáli.
Zrušenie autentifikačného kvalifikovaného certifikátu bezodkladne oznámi
správca komunikačnej časti autentifikačného modulu správcom alebo prevádzkovateľom modulu úradnej komunikácie a modulu elektronických schránok,
ktorí budú povinní bezodkladne zabezpečiť, aby s použitím zrušeného autentifikačného kvalifikovaného certifikátu
nebolo možné vykonať úspešnú autentifikáciu pri elektronickej komunikácii.
Ustanovenia upravujúce autentifikačný kvalifikovaný certifikát nadobudnú
účinnosť dňom 1. novembra 2016. Do
dňa 1. novembra 2016 bude možné používať autentifikačný kvalifikovaný certifikát, avšak len na prístup alebo disponovanie s elektronickou schránkou.
Do zriadenia registra autentifikačných
kvalifikovaných certifikátov, najneskôr
však do dňa 1. novembra 2016, bude
správca komunikačnej časti autentifikačného modulu povinný viesť zoznam
platných autentifikačných kvalifikovaných certifikátov, používaných na účely
prístupu alebo disponovania s elektronickou schránkou.

Informačný systém
dátového centra obcí

Novela novým ustanovením § 9a zaviedla Informačný systém dátového
centra obcí (ďalej len „dátové centrum“). Dátové centrum je nadrezortný informačný systém verejnej správy,
ktorý poskytuje obciam technické a programové prostriedky na výkon verejnej
moci elektronicky, na prevádzkovanie
informačných systémov verejnej správy
v ich správe a na zabezpečenie základných činností v oblasti elektronického
výkonu vnútorných agend a prevádzku
ostatných informačných systémov, ktoré obec používa.
Správcom dátového centra je záujmové združenie právnických osôb DataCen trum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, ktorého jedinými
členmi sú ministerstvo financií Slovenskej republiky a Združenie miest a obcí
Slovenska. Zriadenie dátového centra
pomôže obciam vykonávať verejnú
správu elektronicky bez vynakladania
finančných prostriedkov na vytváranie
elektronických systémov. Z dôvodu nejednotného stavu elektronizácie obcí
je využívanie dátového centra postavené na báze dobrovoľnosti. Pre obce
bude s účinnosťou odo dňa 1. novembra 2017 povinné len ukladanie údajov
v dátovom centre, ak ide o sprístupňovanie údajov súvisiacich s výkonom originálnych kompetencií, ktoré podľa osobitných predpisov poskytujú ostatným
orgánom verejnej moci.

Zjednodušenie
úhrad orgánom
verejnej moci

Novela zjednoduší proces platieb úhrad
orgánom verejnej moci. Nové znenie
ustanovenia § 40 písm. d) až f) spresňuje pojmy hromadná úhrada, príkaz na
úhradu a informácia o úhrade. Nové
znenie ustanovení § 42 odseky 2 až 4,
§ 43 a 44 zjednoduší proces platieb,
najmä vzhľadom na zavedenie pojmov
administratívna časť platobného modulu a komunikačná časť platobného
modulu. Ustanovenie § 42 je doplnené
ods. 5, ktorý upravuje postup, ak prijímateľ úhrady a poskytovateľ služby sú
dva odlišné subjekty. V uvedenom prípade, ak na účely poskytovania informácií o splnení povinnosti vykonať úhradu, ako aj informácií potrebných na
evidenciu a zúčtovanie úhrad je potrebná výmena informácií vo väčšom
rozsahu, než ustanovuje zákon o e-Governmente, budú poskytovanie pred12

metných informácií zabezpečovať príslušné orgány verejnej moci vo vzájomnej súčinnosti. Nové znenie ustanovení
§ 45 a 46 zjednoduší proces získania
statusu akreditovaného platcu. Zmeny
týkajúce procesu platieb sa zmenia
s účinnosťou odo dňa 1. mája 2016.
Inštitút zdrojového registra a inštitút
zdrojových údajov boli zavedené doplnenými písm. e) a f) v § 49. Zdrojový
údaj je uvedeným ustanovením definovaný ako údaj objektu evidencie, ktorý je vedený v zdrojovom registri, je
vo vzťahu k subjektu evidencie jedinečný a zo zdrojového registra je poskytovaný do referenčného registra,
kde je vedený ako referenčný údaj.

Zdrojový register
a zdrojový údaj

Zdrojový register je podľa predmetného ustanovenia register ustanovený osobitným predpisom, ak obsahuje aspoň
jeden zdrojový údaj. Účelom zavedenia inštitútu zdrojového registra je udelenie výnimky z referencovania, teda
preberania, pre zdrojové registre pokiaľ ide o údaje, ktoré sa následne po
zápise poskytujú do referenčného registra. Dôvodom je skutočnosť, že zdrojový register údaje vytvára a nepreberá
z iných registrov, a preto sa na zdrojový
register nemôže vzťahovať povinnosť
preberania údajov z iných registrov.
V súvislosti so zavedením inštitútu zdrojového registra boli zmenené aj ustanovenia § 51 odsek 2 a § 52 až 54.
Doplneným ustanovením § 54a bola zavedená úprava stotožnenia údajov vo
vzťahu k referenčným registrom. Stotožnenie údajov je podľa uvedeného
ustanovenia definované ako jednoznačné priradenie hodnôt údajov k subjektu
evidencie v registri a následné logické
priradenie k tomu istému subjektu evidencie v referenčnom registri prostredníctvom identifikačného údaja, ktorým
je identifikátor osoby alebo iný identifikátor referenčného údaja, určený správcom referenčného registra.
Stotožnenie údajov zabezpečuje správca registra v období 1 roka odo dňa ustanovenia registra za referenčný register.
Ak to bude nevyhnutné na stotožnenie
údajov, pričom údaje nebude možné získať inak, správca registra môže vyzvať
osobu, ktorej sa evidencia týka, na po-

Stotožnenie
údajov vo vzťahu
k referenčným
registrom

skytnutie údajov a bude jej môcť určiť
lehotu na ich oznámenie, ktorá nesmie
byť kratšia ako 3 mesiace. Pri neúspešnom doručení uvedenej výzvy, správca
registra zverejní predmetnú výzvu najmenej po dobu 6 mesiacov. Výzva sa
zverejní na webovom sídle správcu registra a na ústrednom portáli.
Ak pôjde o právnickú osobu alebo podnikateľa, výzva sa zverejní aj v Obchodnom vestníku najmenej trikrát po
dobu 6 mesiacov, a ak to považuje za
účelné, aj inými prostriedkami. Ak nebolo možné ani uvedeným spôsobom
stotožniť údaje a zároveň je možné
odôvodnene predpokladať, že právnická osoba alebo podnikateľ už neexistuje alebo nevykonáva činnosť, správca
registra vyznačí v registri, že ide o subjekt evidencie, ktorého totožnosť nie
je možné potvrdiť. Vyznačenie sa vykoná najskôr po uplynutí 9 mesiacov
odo dňa doručenia výzvy, alebo ak bolo
doručenie výzvy neúspešné, odo dňa
prvého zverejnenia výzvy v Obchodnom
vestníku. Vyznačenie v registri bude dôvodom na zrušenie právnickej osoby podľa osobitného predpisu alebo na zrušenie oprávnenia na podnikanie podľa
osobitného predpisu.
Potvrdenie
o odoslanom podaní

Novozavedeným inštitútom je potvrdenie o odoslanom podaní. Predmetný inštitút je upravený novým ods. 8 v § 5.
Správcovia ústredného portálu a informačného systému integrovaného obslužného miesta sú podľa uvedeného ustanovenia povinní na účely elektronickej
úradnej komunikácie zabezpečiť vyhotovenie potvrdenia o odoslaní elektronického podania a rovnopisu odosielaného
elektronického podania, a to automaticky alebo na požiadanie odosielateľa.

Schránky
na elektronické
doručovanie

Ďalšie zmeny sa dotkli schránok na elektronické doručovanie. Doterajšie znenie ustanovenia § 12 ods. 2 umožňovalo
zriadiť každej osobe len jednu elektronickú schránku, s výnimkou fyzickej osoby, ktorá je zároveň podnikateľom alebo orgánom verejnej moci alebo ak je
orgán verejnej moci zároveň aj právnickou osobou, ktorá nevykonáva verejnú
moc. Uvedeným osobám sa zriaďovala
elektronická schránka pre každé z týchto právnych postavení osobitne.
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Podľa nového znenia uvedeného ustanovenia sa nezriaďuje elektronická
stránka len pre uvedené právne postavenia, ale pre každé z právnych postavení,
bez ohľadu o aké právne postavenie
ide. Podľa nového znenia ustanovenia
§ 13 ods. 7 možno požiadať o prístup
a disponovanie s elektronickou schránkou nielen elektronicky, ale aj prostredníctvom listinného dokumentu s úradne osvedčeným podpisom.
Plnomocenstvá sa na účely zákona
o e-Governmente budú odo dňa 1. novembra 2017 viesť v centrálnom registri plnomocenstiev. Predmetný register
bude zavedený ustanovením § 23a. Odo
dňa 1. apríla 2018 bude v prípadoch,
ak bude elektronické plnomocenstvo
uložené v centrálnom registri elektronických plnomocenstiev, orgán verejnej
moci povinný akceptovať elektronické
plnomocenstvo a nebude oprávnený požadovať od splnomocniteľa alebo splnomocnenca preukázanie tohto oprávnenia.

Centrálny register
plnomocenstiev

Ďalším novým registrom bude centrálna evidencia záznamov o vykonanej zaručenej konverzii. Uvedená evidencia
bude informačný systémom verejnej
správy a bude ju viesť ministerstvo financií Slovenskej republiky. Ak pôjde
o notára, pridelenie evidenčného čísla
záznamu o vykonanej zaručenej konverzii a zasielanie údajov z evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii
bude zabezpečovať Notárska komora
Slovenskej republiky prostredníctvom
Centrálneho informačného systému podľa osobitného predpisu. Uvedené zmeny budú zavedené novým ustanovením
§ 39 ods. 6 a budú účinné dňom 1. marca 2017.

Centrálna
evidencia záznamov
o vykonanej
zaručenej konverzii

V súvislosti s novelou bol novelizovaný
aj zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii, zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych
poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, zákon č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch, zákon
č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, zákon č. 139/2002 Z. z.
o rybárstve, zákon č. 215/2002 Z. z.
o elektronickom podpise, zákon
č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných draž-

Súvisiace
novelizácie

bách, zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon, zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy, zákon
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 330/2007 Z. z. o registri

trestov a zákon č. 214/2014 Z. z. o správe, prevádzke a používaní informačného
systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru.

NOVELA ZÁKONA

O DANI Z PRIDANEJ HODNOTY
S účinnosťou odo dňa 1. januára 2016
bol prijatý zákon č. 268/2015 (ďalej
len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
Uvoľnenie úpravy
dobrovoľnej
registrácie

Prenesenie daňovej
povinnosti na
príjemcu plnenia

Novela zmierni dôsledky pre zdaniteľné osoby pre dobrovoľnej registrácii.
Súčasné znenie ustanovení § 4 a 4c
upravuje, že ak osoba požiada o dobrovoľnú registráciu podľa ustanovenia
§ 4 ods. 2, teda pred dosiahnutím zákonom ustanovenej výšky obratu
49.790 Eur a v zákonom ustanovenej
lehote nezloží zábezpeku na daň z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“), správca dane žiadosť o registráciu zamietne.
Po novom správca dane nezamietne
žiadosť o registráciu, ale bude zábezpeku vymáhať spôsobom podľa osobitného predpisu ako daňový nedoplatok.
Uvedenou zmenou sa zjednotí postup
pri nezložení zábezpeky pri dobrovoľnej registrácii a povinnej registrácii.
Novela tiež vypúšťa jeden zo zákonných dôvodov pre zloženie zábezpeky,
a to povinnosť zložiť zábezpeku na daň
z dôvodu, že žiadateľ je zdaniteľnou
osobou, ktorá sa zatiaľ len pripravuje
na podnikanie.
Preniesť daňovú povinnosť z dodania
tovarov a služieb na príjemcu plnenia,
ak je dodávateľ zahraničnou osobou je
podľa súčasnej právnej úpravy možné,
len ak ide o služby súvisiace s nehnuteľnosťou, krátkodobý nájom dopravných prostriedkov, vstupné na podujatia, reštauračné a stravovacie služby
a dodanie tovaru s montážou a inštaláciou.
Podľa nového znenia ustanovení § 5
ods. 1 písm. b), § 55a ods. 2 písm. c),
§ 56 ods. 2 písm. c) a § 69 ods. 2 sa
uvedené oprávnenie rozšíri na všetky
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dodania tovarov v tuzemsku s výnimkou dodania tovaru formou zásielkového predaja. V tejto súvislosti sa tiež
doplnia nové odseky 2 a 3 v § 57. Podľa uvedených ustanovení bude môcť
zahraničná osoba z tretieho štátu podať žiadosť o vrátenie dane aj za obdobie kalendárneho polroka, ak suma
dane, ktorej vrátenie žiada, bude najmenej 1.000 Eur, a ak takáto žiadosť
bude podaná za prvý kalendárny polrok, suma dane, ktorej vrátenie žiada
za druhý kalendárny polrok, je najmenej 50 Eur. Žiadosť o vrátenie dane za
druhý kalendárny polrok sa bude môcť
vzťahovať aj na faktúry alebo dovozné
doklady, ktoré nie sú zahrnuté do žiadosti za prvý kalendárny polrok a týkajú sa transakcií, ktoré sa uskutočnili
počas obdobia príslušného kalendárneho roka.
Doplnením písm. f) v ust. § 5 zdaniteľná
zahraničná osoba, ktorá je identifikovaná pre zjednodušenú osobitnú úpravu
pre vybrané služby podľa ustanovenia
§ 16 ods. 14, teda dodanie telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového
vysielania a televízneho vysielania
a elektronických služieb, v niektorom
z členských štátov EÚ, už nebude povinná registrovať sa pre daň v tuzemsku z dôvodu dodania vybraných služieb
nezdaniteľným osobám, teda zákazníkom, ktoré majú sídlo, bydlisko alebo sa
obvykle zdržiavajú v tuzemsku. V predmetnom prípade bude zdaniteľná zahraničná osoba podávať jedno daňové
priznanie v členskom štáte identifikácie, v ktorom priznáva dodanie vybraných služieb do jednotlivých členských
štátov a zároveň prostredníctvom členského štátu identifikácie platí aj daň
prislúchajúcu dodaniu vybraných služieb v jednotlivých členských štátoch.

Zahraničné osoby

Novela doplní lehotu na zmenu osvedčenia pri zahraničných osobách. Podľa
doplneného znenia ustanovenia § 6a
ods. 3 daňový úrad vykoná zmenu osvedčenia o registrácii pre daň do 30 dní
odo dňa doručenia oznámenia o zmene
podmienok registrácie podľa ustanovenia § 6a ods. 1 a 2. Súčasné znenie
ustanovenia § 6a ods. 3 lehotu neupravuje.
Oslobodenie od dane
pri následnom
predaji tovaru

Úprava oslobodenia od dane pri následnom predaji tovaru bude rozšírená
doplnením ustanovenia § 42. Podľa nového znenia uvedeného ustanovenia sa
oslobodenie od dane pri následnom
predaji tovaru, pri obstaraní ktorého
nevznikol nárok na odpočítanie dane,
uplatní vtedy, ak v kalendárnom roku
dodania neexistuje možnosť úpravy
odpočítanej dane podľa ustanovenia
§ 54. Ak platiteľ dane bude môcť odpočítať daň, dodá tovar s daňou na výstupe a bude mať právo na vrátenie zodpovedajúcej časti neodpočítanej dane.
Ak existuje možnosť úpravy odpočítanej dane, platiteľ dane dodá tovar s daňou na výstupe a má právo na vrátenie
zodpovedajúcej časti neodpočítanej
dane. Toto doplnenie sa nebude vzťahovať na tovary, ktoré nie sú investičným majetkom podľa ustanovenia § 54,
teda na tovary, ktorých obstarávacia
hodnota bola nižšia ako 3.319,39 Eura.
Zmenou znenia ustanovenia § 49 ods. 5
a doplnením ods. 2 v § 49a budú doplnené kritériá na určenie pomeru tovarov a služieb. Podľa nového znenia
ustanovenia § 49 ods. 5 pomer použitia
hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie
platiteľ dane určí podľa výšky príjmu
z podnikania a iného príjmu ako je príjem z podnikania, doby používania
hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie
alebo podľa iného kritéria, použitie
ktorého objektívne odráža rozsah použitia hmotného majetku a služieb na
podnikanie a na iný účel ako na podnikanie. Obdobne sa bude určovať aj pomer použitia nehnuteľnosti na podnikateľské účely a na iné účely ako na
podnikanie podľa nového ods. 2 v § 49a,
pričom pomer sa bude určovať podľa
plochy nehnuteľnosti používanej na
podnikanie a na iný účel ako na podni15

kanie, doby používania investičného majetku na podnikanie a na iný účel ako
na podnikanie alebo podľa iného kritéria, použitie ktorého objektívne odráža
rozsah použitia investičného majetku
na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie.
Možnosť odpočítania dane v súvislosti
s registráciou dane sa po novom rozšíri aj na služby a tovary, ktoré nie sú
majetkom, napríklad na elektrickú
energiu. Uvedená zmena bude účinná
na základe nového znenia ustanovenia
§ 55 ods. 1. Súčasné znenie uvedeného
ustanovenia umožňuje odpočítanie dane
pri registrácii pre daň len pri majetku.

Odpočítanie dane

Novela upraví prípady, ak sa po podaní
žiadosti o vrátenie dane dodatočne zníži cena, teda sa zníži aj základ dane
a daň za dodanie tovaru alebo služby.
Uvedené prípady budú upravené doplneným ods. 6 v ust. § 55c. Podľa predmetného ustanovenia, ak sa po podaní
žiadosti o vrátenie dane zníži základ
dane a daň za dodanie tovaru alebo
služby, bude žiadateľ povinný vrátiť
sumu dane, o vrátenie ktorej žiadal.
Vrátenie dane žiadateľ vykoná v žiadosti o vrátenie dane za obdobie kalendárneho roka, v ktorom bol vyhotovený
doklad o oprave základu dane a dane.
Ak žiadateľ za obdobie kalendárneho
roka, v ktorom bol vyhotovený doklad
o oprave základu dane a dane, nepodáva žiadosť o vrátenie dane, bude povinný oznámiť elektronickými prostriedkami Daňovému úradu Bratislava
najneskôr do dňa 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom bol vyhotovený doklad o oprave základu dane
a dane, že dostal doklad o oprave základu dane a dane.

Zníženie základu
dane po podaní
žiadosti o vrátenie
dane

Spolu s oznámením žiadateľ predloží
elektronickými prostriedkami doklad
o oprave základu dane a dane. Daňový
úrad Bratislava oznámi žiadateľovi rozhodnutie o vrátení vrátenej dane. Žiadateľ bude povinný vrátiť daň do 30 dní
od oznámenia rozhodnutia.
Obdobne sa bude postupovať aj v prípade zahraničných osôb z tretieho štátu, a to podľa nového ustanovenia § 58
ods. 6. Oproti postupu podľa ustanove-

nia § 55c ods. 6 však bude zahraničná
osoba z tretieho štátu povinná oznámiť
Daňovému úradu Bratislava, že dostala
doklad o oprave základu dane a dane
najneskôr do 60 dní odo dňa, keď tento doklad dostala.
Osobitná úprava
uplatňovania dane
na základe prijatia
platby

Ustanovením § 68d novela zakotvuje
osobitnú úpravu uplatňovania dane na
základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby. Platiteľ dane sa môže
rozhodnúť na uplatňovaní osobitnej
úpravy, ak (1) za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahol obrat 100.000 Eur
a odôvodnene predpokladá, že v prebiehajúcom kalendárnom roku nedosiahne obrat 100.000 Eur a (2) na platiteľa
nebol vyhlásený konkurz alebo platiteľ
nevstúpil do likvidácie. Uplatňovanie
osobitnej úpravy má fakultatívny charakter.
Ak sa platiteľ dane rozhodne, že bude
uplatňovať osobitnú úpravu, písomne
oznámi dátum začatia jej uplatňovania
daňovému úradu najneskôr do konca
kalendárneho mesiaca, v ktorom začal
uplatňovať osobitnú úpravu. Podstatou
osobitnej úpravy je, že platiteľovi dane,
ktorý si zvolil uplatňovanie osobitnej
úpravy, vzniká daňová povinnosť z dodania tovarov a služieb až v momente,
keď prijme platbu za plnenia od svojho
odberateľa. Platiteľ dane bude povinný
skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy,
ak (1) v prebiehajúcom kalendárnom
roku dosiahne obrat 100.000 Eur, a to
posledným dňom zdaňovacieho obdobia, v ktorom dosiahol obrat, (2) sa stane členom skupiny podľa ustanovenia
§ 4a a to dňom, ktorý predchádza dňu,
keď sa stal členom skupiny, (3) je naňho vyhlásený konkurz alebo vstúpil do
likvidácie, a to dňom, ktorý predchádza vyhláseniu konkurzu alebo vstupu
do likvidácie, (4) sa zrušuje bez likvidácie, a to dňom, ktorý predchádza dňu
jeho zániku, (5) je fyzickou osobou pokračujúcou v živnosti po úmrtí platiteľa
podľa ustanovenia § 83, a to posledným
dňom posledného zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa skončí konanie o dedičstve, (6) nastane skutočnosť na zmenu registrácie pre daň podľa ustanovenia
§ 6a ods. 2, a to dňom, ktorý predchádza dňu, keď táto skutočnosť nastala.
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Daňový úrad bude môcť uložiť pokutu
do výšky 10.000 Eur, ak (1) platiteľ dane
uplatňuje osobitnú úpravu a nesplnil jej
podmienky, (2) platiteľ dane pokračuje
v uplatňovaní osobitnej úpravy po dni,
ktorým bol povinný skončiť jej uplatňovanie, alebo (3) platiteľ dane na faktúre neuvedie slovnú informáciu podľa
ustanovenia § 68d ods. 4.
Na vyhotovenie faktúry k prijatej platbe budú po novom platiť 2 lehoty. Faktúru bude možné podľa nového znenia
ustanovenia § 73 písm. b) vyhotoviť (1)
do 15 dní odo dňa prijatia platby pred
dodaním tovaru alebo služby, alebo (2)
do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá.
Novela zavedie lehotu na vykonanie daňovej kontroly, ktorou sa má zistiť oprávnenosť uplatneného nadmerného odpočtu dane v prípadoch tzv. oneskorenej
registrácie. Podľa nového znenia ustanovenia § 78 ods. 9 bude daňový úrad
povinný začať daňovú kontrolu do 30 dní
od podania daňového priznania.

Lehota na vykonanie
daňovej kontroly

Podľa nového znenia ustanovenia § 78a
ods. 6, ak za dané zdaňovacie obdobie
bude celková suma odpočítanej dane zo
zjednodušených faktúr 3.000 Eur a viac,
bude platiteľ dane povinný uviesť osobitne celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane v členení podľa jednotlivých
dodávateľov tovarov a služieb s uvedením ich identifikačného čísla pre daň.
Uvedené novelizované znenie ustanovenia § 78a ods. 6 nadobudne účinnosť
dňom 1. apríla 2016.
Nové znenie ustanovenia § 79 ods. 1 zavedie lehotu na vrátenie nadmerného
odpočtu pre prípad, ak platiteľ uplatňuje nadmerný odpočet za posledné
zdaňovacie obdobie. Ak platiteľovi vznikne nadmerný odpočet v poslednom zdaňovacom období, v ktorom prestal byť
platiteľom, nadmerný odpočet daňový
úrad vráti do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za
toto zdaňovacie obdobie.
Podmienky na skoršie vrátenie nadmerného odpočtu sa zmiernia doplneným
ustanovením § 79 ods. 2 písm. c).
Zmiernenie bude vykonané skrátením

Lehota na vrátenie
nadmerného odpočtu

posudzovanie doby pre nedoplatky zo
súčas ných 12 mesiacov na 6 mesia cov a ustanovením hranice vo výške
1.000 Eur, do ktorej sa nedoplatky nebudú brať do úvahy. Predmetné ustanovenie v novom znení sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie, ktorým je
december 2015.

Novým znením ustanovenia § 79 ods. 6
sa skráti prekluzívna lehota nároku na
vrátenie nadmerného odpočtu zo 6 na
3 mesiace. Uvedená prekluzívna lehota uplynie, ak platiteľ dane neumožní
vykonanie daňovej kontroly do 3 mesiacov odo dňa jej začatia. Predmetné
ustanovenie sa uplatní na nadmerné
odpočty uplatnené najskôr za zdaňovacie obdobie január 2016.

ZÁKON O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ

SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV
Dňa 12. novembra 2015 poslanci Národnej rady SR schválili nový zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
(ďalej len „zákon“ alebo „nový zákon“).
Cieľom nového zákona je prispieť k vysokej právnej istote tak spotrebiteľov,
ako aj podnikateľov a to ustanovením
základných pravidiel postupu pri alternatívnom riešení sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúcim zo
spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacim
so spotrebiteľskou zmluvou pred subjektom alternatívneho riešenia sporov.
Novým zákonom sa tiež ustanovujú požiadavky na zápis právnickej osoby do
zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, práva a povinnosti subjektov alternatívneho riešenia sporov, fyzickej osoby poverenej alternatívnym
riešením sporov a účastníkov alternatívneho riešenia sporu.
Pozitívne
vymedzenie
pôsobnosti
nového zákona

V zmysle ust. § 1, nový zákon upravuje
(1) pravidlá alternatívneho riešenia
sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej
zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou (ďalej len „spor“) subjektom alternatívneho riešenia sporov,
(2) podmienky zápisu do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov
vedeného Ministerstvom hospodárstva
Slovenskej republiky (ďalej len „zoznam“), (3) práva a povinnosti subjektov
alternatívneho riešenia sporov a nimi
poverených fyzických osôb, (4) práva
a povinnosti strán alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „strany sporu“),
(5) pôsobnosť Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len
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„ministerstvo“) a iných orgánov štátnej správy a (6) zodpovednosť a sankcie
za porušenie povinností podľa tohto zákona.
Nový zákon sa vzťahuje na spory medzi
predávajúcim, ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy alebo ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku, ku dňu odoslania objednávky spotrebiteľa, miesto podnikania alebo
sídlo v Slovenskej republike, a spotrebiteľom, ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy alebo ak ide o zmluvu uzavretú na
diaľku, ku dňu odoslania objednávky,
bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu na Slovensku alebo inom členskom
štáte Európskej únie než je členský štát
predávajúceho.
Podľa odseku 3 sa tento nový zákon sa
vzťahuje na riešenie sporov online podľa osobitného predpisu.
Predmetné ustanovenie uvádza taktiež
negatívne vymedzenie pôsobnosti nového zákona, ktorý sa nevzťahuje na
(1) spory, v ktorých si uplatňuje právo
predávajúci voči spotrebiteľovi, (2) komunikáciu medzi spotrebiteľom a predávajúcim za účelom uplatnenia práv
spotrebiteľa a vyriešenia spotrebiteľského sporu uskutočnenú pred žiadosťou
spotrebiteľa o nápravu, (3) spory riešené predávajúcim alebo treťou osobou,
ktorá je s predávajúcim v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom právnom vzťahu, (4) spory súvisiace so
službami všeobecného záujmu poskytovanými bezodplatne, (5) spory súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo so službami súvisiacimi

Negatívne
vymedzenie
pôsobnosti
nového zákona

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, a (6) spory súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo
ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou
školou alebo štátnou vysokou školou.
Z uvedeného vyplýva, a ako uvádza aj
dôvodová správa, nový zákon sa nevzťahuje najmä na spory vyplývajúce
zo vzájomných obchodných zmlúv medzi podnikateľmi a spory, v ktorých si
predávajúci uplatňuje svoje právo voči
spotrebiteľovi. Nakoľko cieľom tohto
zákona je v súlade s cieľom smernice
poskytnúť priestor spotrebiteľom na
ochranu a vymáhanie ich spotrebiteľských práv, jeho súčasťou nie je úprava postupu, kedy si predávajúci uplatňuje svoje právo voči spotrebiteľovi
a ďalej bezodplatné služby poskytované verejnými inštitúciami a verejnými
organizáciami alebo organizáciami samosprávy, ktoré poskytujú svoje služby
verejnosti, akými sú napríklad poskytovanie verejného osvetlenia, odstraňovanie snehu, výrub a úprava drevín alebo
opravy ciest a iné.
Novým zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy upravujúce riešenie sporov v spotrebiteľskom rozhodcovskom
konaní, alebo mediáciou.
Alternatívne
riešenie sporu

Zákon v ustanovení § 2 definuje základný pojem tohto zákona, ktorým je
alternatívne riešenie sporov a súčasne
vymedzuje, kto sú strany sporu. Cieľom
nového inštitútu alternatívneho riešenia sporov je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor
s predávajúcim zmierlivo, rýchlo, efektívne, menej formálne a bezplatne
alebo s minimálnymi nákladmi oproti
dnes existujúcim formám riešenia sporov, ktorými sú napr. mediácia, rozhodcovské alebo súdne konanie. Jedinou
osobou legitimovanou podať návrh na
riešenie sporu prostredníctvom postupu upraveného týmto zákonom je spotrebiteľ, pričom postup nemôže začať
na podnet predávajúceho.
Podľa ust. § 3 sú subjektmi alternatívneho riešenia sporov (1) orgán alternatívneho riešenia sporov uvedený a (2)
oprávnená právnická osoba zapísaná
v zozname.

18

Orgánmi alternatívneho riešenia sporov
v zmysle ust. § 3 ods. 2 sú orgány verejnej moci, ktorým návrh zákona určuje povinnosť riešiť spory v závislosti
od ich vecnej pôsobnosti. Orgány alternatívneho riešenia sporov sa stanú
subjektmi alternatívneho riešenia sporov ex lege, pričom tieto budú zapísané do zoznamu subjektov vedeného
ministerstvom k 1. januáru 2016. Orgánmi alternatívneho riešenia sporov
sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických
komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia.

Orgány alternatívneho
riešenia sporov

Okrem novým zákonom určených štátnych orgánov sa môžu stať subjektmi
alternatívneho riešenia sporov aj vymedzené právnické osoby, ktoré budú
na alternatívne riešenie sporov oprávnené ministerstvom hospodárstva. Právnická osoba bude oprávnená na alternatívne riešenie sporov podľa tohto
nového zákona okamihom jej zápisu do
zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného ministerstvom
hospodárstva. Podmienkou tohto zápisu je predloženie žiadosti o zápis do
zoznamu a splnenie podmienok ustanovených týmto zákonom. Po zápise je
právnická osoba oprávnená viesť alternatívne riešenie sporov v oblasti, ktorú má zapísanú v zozname.
Pokiaľ ide o zápis právnickej osoby do
zoznamu, ustanovenie § 4 nového zákona komplexne upravuje náležitosti
žiadosti o zápis právnickej osoby do
zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného ministerstvom,
to znamená podmienky, ktoré musí
splniť žiadateľ, čo musí preukázať žiadateľ, a podobne. Zákon výslovne ustanovuje, že žiadateľom o zápis môže
byť výhradne právnická osoba založená alebo zriadená na ochranu spotrebiteľa, komora zriadená zákonom alebo
záujmové združenie najmenej desiatich právnických osôb. Ako uvádza dôvodová správa. vymedzenie žiadateľov
podľa povahy ich právnej subjektivity
je odôvodnené cieľom predchádzať
vzniku ad hoc subjektov riešiacich spory, ktoré by mohli byť bezprostredne
prepojené s predávajúcim, čo nie je
žiaduce z hľadiska naplnenia požiadavky nestrannosti a nezávislosti, na kto-

Žiadosť o zápis
do zoznamu

rých je budovaný celý systém alternatívneho riešenia sporov.
Ministerstvo žiadosť preskúma, posúdi
splnenie podmienok a v prípade, ak
subjekt spĺňa podmienky, ministerstvo
hospodárstva zapíše žiadateľa do zoznamu orgánov alternatívneho riešenia
sporov. Zápis do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov je okamihom vzniku oprávnenia žiadateľa na alternatívne riešenie sporov pre tie druhy
sporov, ktoré má v súlade s ust. § 24
ods. 2 nového zákona zapísané v zozname.
Ďalšie ustanovenia nového zákona,
ust. § 7 až § 10 pomerne podrobne
upravujú podmienky pre vedenie zoznamu orgánov alternatívneho riešenia
sporov, upravuje samotné podmienky
pre orgán alternatívneho vedenia sporov pre zotrvanie v zozname, práva a povinnosti pre vedenie alternatívneho
riešenia spotrebiteľských sporov, predpoklady pre fyzické osoby vedúce alternatívne riešenie sporov, povinnosť
viesť vlastné webové sídlo, viesť výročnú správu, poskytovať informácie,
viesť evidenciu sporov, a podobne.
Alternatívne
riešenie sporov

Ustanovenie § 11 a nasledujúce upravujú samotný proces alternatívneho
riešenia sporov. Spotrebiteľ má právo
obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so
spôsobom, ktorým predávajúci vybavil
jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva,
že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu
(ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na
žiadosť podľa predošlej vety odpovedal
zamietavo alebo na ňu neodpovedal do
30 dní odo dňa jej odoslania.
Pred samotným alternatívnym riešením
sporu by teda mala predchádzať snaha
spotrebiteľa vyriešiť svoj spor s predávajúcim priamou komunikáciou, až následne bude možné pristúpiť k procesu
alternatívneho riešenia sporu. Ako uvádza dôvodová správa, spotrebiteľ sa na
predávajúceho môže obrátiť so žiadosťou o nápravu aj elektronickými prostriedkami, telefonicky, prípadne osobne.
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Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému
subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie
je dotknutá. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty
alternatívneho riešenia sporov, právo
voľby, ktorému z nich podá návrh, má
spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh
na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.

Návrh na alternatívne
riešenie sporu

Návrh musí obsahovať (1) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický
kontakt, ak ich má, (2) presné označenie predávajúceho, (3) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
(4) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha, (5) dátum, kedy sa spotrebiteľ
obrátil na predávajúceho so žiadosťou
o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim
bol bezvýsledný a (6) vyhlásenie o tom,
že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh
inému subjektu alternatívneho riešenia
sporov, nerozhodol vo veci súd alebo
rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo
veci ukončené alternatívne riešenie
sporu.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov
má právo tiež odmietnuť návrh na začatie takého konania. Okrem okolností, (1) kedy spotrebiteľ podá neúplnú
žiadosť, (2) kedy subjekt nie je príslušný riešiť spor alebo ide o druh sporu, ktorý oprávnená právnická osoba
nemá zapísaný v zozname, (3) vo veci,
ktorej sa návrh týka, bolo skôr začaté
alternatívne riešenie sporu pred iným
subjektom alternatívneho riešenia sporov, (4) vo veci už rozhodol súd alebo
rozhodcovský súd, (5) vo veci bola uzavretá dohoda o mediácii, (6) ide o návrh neopodstatnený, anonymný, môže
subjekt alternatívneho riešenia sporov,
ktoré sú napríklad nižšej hodnoty ako
20 eur a samostatným dôvodom na odmietnutie je aj nemožnosť riešenia
sporu z dôvodu, že by subjekt alternatívneho riešenia sporu musel vyvinúť
neprimerané úsilie, to znamená príliš
náročné prípady na vyriešenie formou
alternatívneho riešenia sporu, a to z dôvodu náročného dokazovania, právnej
náročnosti, vysokých nákladov (alterna-

Odmietnutie návrhu
na alternatívne
riešenie sporu

tívne riešenia sporov je bezodplatné
alebo dostupné len za symbolický poplatok). Takéto prípady zo svojej povahy patria skôr do rozhodovacej právomoci súdov.
Začatie
alternatívneho
riešenia sporu

V zmysle ust. § 14 alternatívne riešenie
sporu sa začína dňom doručenia úplného návrhu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorý oznámi stranám sporu začatie alternatívneho riešenia sporu
a zároveň predávajúcemu doručí návrh
spolu s priloženými dokladmi a výzvou,
aby sa vyjadril ku skutočnostiam uvedeným v návrhu.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov
súčasne s oznámením, strany sporu informuje o tom, že (1) nemusia byť zastúpené právnym zástupcom, (2) majú
možnosť využiť nezávislé poradenstvo,
zastupovanie alebo pomoc tretej osoby, (3) začatím alternatívneho riešenia
sporu nie je dotknuté ich právo domáhať sa ochrany svojich práv na súde, (4)
spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť
na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek jeho štádiu, (5) predávajúci, ktorý neposkytne subjektu alternatívneho riešenia sporov súčinnosť, sa
dopustí správneho deliktu podľa § 27
ods. 2 nového zákona a jeho obchodné
meno a sídlo alebo miesto podnikania
môže byť zverejnené na webovom sídle
subjektu alternatívneho riešenia sporov.
Bude povinnosťou strán sporu, aby so
subjektom alternatívneho riešenia sporov spolupracovali a boli súčinné.

Základné
ustanovenia
o alternatívnom
riešení sporu

Ustanovenie § 16 upravuje základné
ustanovenia o alternatívnom riešení sporu. Týmto ustanovením sa stanovujú základné postupy a zásady súvisiace s alternatívnym riešením spotrebiteľských
sporov. Ako hovorí dôvodová správa,
uloženie povinnosti postupovať pri riešení sporov nezávisle, nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou sú prejavom základných princípov súvisiacich
s nezávislým, objektívnym a odborným
riešením akýchkoľvek sporov.
Základným predpokladom na dosiahnutie týchto cieľov je aj nestrannosť a nezávislosť fyzickej osoby riešiacej spor.
Preto zákon v tejto súvislosti ukladá povinnosť poverenej fyzickej osoby in20

formovať strany sporu o akýchkoľvek
okolnostiach, ktoré by mohli mať vplyv
na jej nestrannosť a nezávislosť alebo
viesť ku konfliktu záujmov vo vzťahu ku
ktorejkoľvek strane sporu. Nový zákon
upravuje aj následky v prípade preukázania skutočností súvisiacich s porušením princípu nestrannosti a nezávislosti
fyzickej osoby riešiacej spor. Ide najmä
o prenesenie poverenia riešiť spor na
inú fyzickú osobu poverenú riešením
sporov v rámci daného subjektu alternatívneho riešenia sporov. V prípade
nemožnosti takéhoto postupu sa spor
postúpi inému príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov.
Strany sporu sa môžu počas celého vedenia postupu vyjadrovať ku svojim stanoviskám a k predloženým dôkazom.
Ako uvádza dôvodová správa vo väzbe
k samotnému zneniu zákona, v záujme
flexibility, zníženia administratívnej
náročnosti a rýchlosti konania by sa
mali využívať najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky komunikácie, predovšetkým e-mail. Subjekt
alternatívneho riešenia sporov vyvíja
všetko úsilie, aby došlo k zmierlivému
ukončeniu sporu, a to hľadaním kompromisu medzi vôľou spotrebiteľa a predávajúceho s ohľadom na oprávnené záujmy oboch zúčastnených strán.
V odseku 9 predmetného ustanovenia
sa stanovuje horná hranica doby, v ktorej musí byť alternatívne riešenie sporu ukončené. Táto lehota je stanovená
na 90 dní.
Podľa ust. § 17, ak je po dôkladnom
zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé,
že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu (ďalej len
„návrh dohody“).
Subjekt alternatívneho riešenia sporov
napomáha stranám sporu pri formulovaní obsahu a znenia dohody, a to vypracovaním návrhu dohody o vyriešení
sporu, s ktorou strany sporu môžu súhlasiť. Zákon ustanovuje obligatórne
náležitosti dohody – subjekt alternatívneho riešenia sporov musí v návrhu
dohody vymedziť (1) predmet sporu,

Dohoda
o vyriešení sporu

(2) popis skutkového stavu a (3) stručnú informáciu o tom, aké úkony a postupy vykonal počas alternatívneho
riešenia sporu. Pri formulovaní návrhu
riešenia sporu sa subjekt alternatívneho riešenia sporov nesmie odchýliť od
ustanovení právnych predpisov, ktoré
upravujú či už zákonné nároky alebo
povinnosti strán sporu, preto je uvedenie právnych predpisov, ktoré vzal do
úvahy pri formulovaní návrhu, taktiež
jednou z obligatórnych náležitostí.
Strany sporu svoj súhlas s návrhom dohody vyjadria vlastnoručnými podpismi, a to na listinnej podobe návrhu dohody. Podpísaný návrh dohody strany
sporu doručia subjektu alternatívneho
riešenia sporov, a to poštovou zásielkou v listinnej podobe alebo elektronickými prostriedkami.
Doručením súhlasu oboch strán sporu
s návrhom dohody subjektu alternatívneho riešenia sporov dôjde k uzavretiu
dohody o vyriešení sporu (ďalej len
„dohoda“). Subjekt alternatívneho riešenia sporov stranám sporu bezodkladne oznámi, že alternatívne riešenie
sporu bolo ukončené uzavretím dohody.
Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho riešenia sporu, je pre strany sporu záväzná; možnosť strán sporu
obrátiť sa v tej istej veci na súd tým
nie je dotknutá.
Odôvodnené
stanovisko

Ak nie je možné dosiahnuť výsledok alternatívneho riešenia sporu vo forme
uzavretia dohody o vyriešení sporu, je
v určitých prípadoch možné ukončiť
jeho vedenie vydaním odôvodneného
stanoviska, čo je upravené v ustanovení § 18 nového zákona.
V zmysle odseku 1 predmetného ustanovenia je predpokladom pre vydanie
odôvodneného stanoviska skutočnosť,
že subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu z návrhu, prilože ných dôkazov, prípadne vyjadrení
strán sporu alebo tretej osoby nadobudne dôvodné podozrenie, že konaním alebo opomenutím predávajúceho
boli porušené práva spotrebiteľa. Odôvodnené stanovisko síce má nezáväznú
povahu, avšak, ako uvádza dôvodová
správa, môže sa stať významnou opo21

rou pre spotrebiteľa, ktorý sa mieni
svojich práv domáhať následne súdnou
cestou.
Predmetné ustanovenie v odseku 2 určuje tiež obsahové náležitosti odôvodneného stanoviska.
V prípade, ak nedôjde, resp. nedošlo
k ukončeniu sporu vo forme uzavretia
dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim, odôvodnené stanovisko má do
istej miery poskytnúť spotrebiteľovi
spoľahlivý základ pre zhodnotenie jeho
právnych nárokov. Z tohto dôvodu je
predpokladaným obsahom stanoviska
aj záver s označením ustanovenia tohto
nového zákona alebo osobitného zákona, ktorého sa stanovisko týka, a odôvodnenie, v ktorom sa uvedie popis
skutkového stavu, označenie dôkazov,
na základe ktorých sa stanovisko vydáva a postup subjektu alternatívneho
riešenia sporu pri hodnotení dôkazov.
Nakoľko stanovisko má predovšetkým
informatívny charakter, nemožno proti
nemu podať opravný prostriedok a nie
je preskúmateľné súdom.
Nový zákon predpokladá v ustanovení
§ 19 aj alternatívu odloženia návrhu
v prípadoch ak po začatí alternatívneho
riešenia sporu nastali okolnosti, ktoré
predstavujú zásadnú prekážku ďalšieho postupu, teda (1) ak iný orgán začal
vo veci konať skôr, (2) ak sa vo veci už
právoplatne rozhodlo pred všeobecným
alebo rozhodcovským súdom, (3) ak strany sporu neposkytujú súčinnosť, (4) ak
sa spotrebiteľ rozhodol ukončiť svoju
účasť na alternatívnom riešení sporu.
Spor sa odloží aj v prípade, (5) ak vec
nie je možné postúpiť inému subjektu
alternatívneho riešenia sporov z dôvodu porušenia zásady nezaujatosti všetkých osôb poverených vedením riešenia
sporov v rámci daného subjektu a strany sporu súčasne nevyjadrili písomný
súhlas s pokračovaním riešenia sporu
na týmito osobami.

Odloženie návrhu

Alternatívne riešenie sporu sa ukončí
dňom (1) uzavretia dohody, (2) vydania
odôvodneného stanoviska, (3) odloženia návrhu, (4) úmrtia alebo vyhlásenia
za mŕtveho v prípade strany sporu,
ktorá je fyzickou osobou, (5) zániku bez
právneho nástupcu v prípade strany

Ukončenie
alternatívneho
riešenia sporu

sporu, ktorá je právnickou osobou, (6)
uplynutia lehoty 90 dní odo dňa jeho
začatia a (7) vyčiarknutia oprávnenej
právnickej osoby zo zoznamu.
Doručovanie

Náklady
alternatívneho
riešenia sporu

Nový zákon v zmysle znenia ust. § 20
kladie pri doručovaní písomností dôraz
predovšetkým na využívanie elektronických prostriedkov komunikácie, akým
je napríklad e-mail. E-mailová adresa
musí byť stranou sporu preukázateľne
využívaná, čo sa zabezpečí jej spätným
potvrdením. Za okamih doručenia písomnosti sa považuje tretí deň od jej
odoslania. Ide o tzv. fikciu doručenia,
prostredníctvom ktorej sa má dosiahnuť
predovšetkým rýchlosť konania a zabránenie tomu, aby sa argumentácia strán
sporu o neoboznámení sa s doručenými
písomnosťami mohla stať prostriedkom
na spôsobovanie prieťahov pri riešení
sporu.
Náklady alternatívneho riešenia sporov
predstavujú predovšetkým úhrady za
materiálne prostriedky použité v súvislosti s riešením sporu a účelne vynaložené náklady na prejednanie veci. Ustanovenie § 22 určuje, že alternatívne
riešenie sporu orgánmi alternatívneho
riešenia sporov je bezodplatné.
Oprávnená právnická osoba však môže
vo svojich pravidlách alternatívneho
riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia
sporu v sume, ktorú zverejní na svojom
webovom sídle, ktorý nesmie presiahnuť
sumu 5 Eur vrátane dane z pridanej
hodnoty.
Akékoľvek iné úhrady, vrátane hradenia nákladov subjektu alternatívneho
riešenia sporov, ktoré vynaložil v súvislosti s riešením sporu, sú zakázané. Náklady jednotlivých strán sporu, ktoré
vynaložili z vlastnej iniciatívy, však znáša každá zo strán sporu samostatne.

Štátna správa
v oblasti
alternatívneho
riešenia sporov

Orgánom štátnej správy v oblasti alternatívneho riešenia sporov je ministerstvo hospodárstva, ktoré (1) vedie a na
svojom webovom sídle zverejňuje zoznam subjektov alternatívneho riešenia
sporov, (2) oznamuje Európskej komisii
subjekty alternatívneho riešenia sporov
zapísané v zozname a všetky zmeny vy22

konané v zozname, (3) vydáva odporúčania v súvislosti s alternatívnym riešením sporov pre subjekty alternatívneho riešenia sporov a (4) podporuje
spoluprácu subjektov alternatívneho
riešenia sporov pri riešení cezhraničných sporov.
Ministerstvo hospodárstva tiež vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností
oprávnených právnických osôb a kontrolu a overovanie plnenia podmienok.
Oprávnenej právnickej osoby bude možné uložiť aj pokuty za správne delikty
definované v ust. § 27, v zmysle nového
zákona ide o správne delikty neposkytnutia súčinnosti subjektu alternatívneho riešenia sporov zo strany predávajúceho alebo tretej osoby, ktorá bola
subjektom alternatívneho riešenia sporov požiadaná o súčinnosť, a iné. Za
správne delikty možno uložiť pokutu
vo výške od 1.000 Eur, ktorej najvyššia
sadzba sa pri opakovanom porušení povinnosti v priebehu 12 mesiacov zvyšuje.

Správne delikty

V spoločných ustanoveniach v § 28 sa
určuje primerané použitie občianskeho
súdneho poriadku vo vzťahu k inštitútom zastúpenia a počítania lehôt. Takisto sa alternatívne riešenia sporov ako
osobitný postup podľa tohto zákona vyníma z režimu správneho konania. Správny poriadok sa vzhľadom na povahu konania bude vzťahovať len na konanie
orgánov verejnej moci, akým je rozhodovanie o žiadosti o zápis do zoznamu
subjektov, o jeho vyčiarknutí zo zoznamu alebo na konanie o uložení pokuty.

Zastúpenie
a počítanie lehôt

Sprievodne s prijatím nového zákona
došlo k novelizácii (1) zákona
č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, (2)
zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, (3) zákona
č. 324/2011 Z. z. o poštových službách v platnom znení, (4) zákona
č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, (5) zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti
hračiek v platnom znení, (6) zákona
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v platnom znení a (7) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotre-

Súvisiace
novelizácie

biteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení.

Nový zákon nadobudne účinnosť dňa
1. júla 2016, pričom orgány alternatívneho riešenia sporov ministerstvo hospodárstva zapíše do zoznamu k 1. júlu 2016.
Prílohou nového zákona je vzor návrhu na začatie alternatívneho riešenia
sporu.

ZÁKON O CEZHRANIČNEJ

SPOLUPRÁCI PRI VYSIELANÍ
ZAMESTNANCOV NA VÝKON PRÁC
PRI POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
Dňa 11. novembra 2015 bol v Národnej
rade Slovenskej republike schválený zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri
poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„nový zákon“ alebo „zákon“). Nový zákon bol prijatý z dôvodu povinnosti
Slovenskej republiky transponovať do
právneho poriadku SR smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ
z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov
v rámci poskytovania služieb, ktorou sa
mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu.
Cieľ nového zákona

Cieľom zákona je prehĺbiť spoluprácu
medzi členskými štátmi v oblasti vysielania zamestnancov v podobe spolupráce pri poskytovaní informácií, kontrolnej činnosti, doručovania písomností
a oznamovania rozhodnutí orgánov členského štátu o uložení administratívnej
peňažnej pokuty alebo sankcie a pri
vynucovaní rozhodnutia členského štátu o uložení administratívnej peňažnej
pokuty alebo sankcie, ustanoviť administratívne požiadavky, ktoré musí zamestnávateľ vysielajúci zamestnancov
na územie Slovenskej republiky splniť,
aby kontrolné orgány mohli účinne vykonávať kontrolu dodržiavania právnych
predpisov v prípade zamestnancov vyslaných na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu; pričom tieto požiadavky podľa dôvodovej správy
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prispejú aj k zabráneniu zneužívania
vyslania na obchádzanie pracovného práva aplikovaného na území Slovenskej
republiky a k ochrane práv zamestnancov, ktoré im patria pri vyslaní na územie Slovenskej republiky.
Nový zákon nadobudne účinnosť 18. júna
2016.
Predmetom nového zákona je cezhraničná spolupráca príslušného orgánu SR,
ktorým je Národný inšpektorát práce,
s príslušnými orgánmi iných členských
štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore pri
kontrole dodržiavania pravidiel vysielania zamestnancov na poskytovanie služieb a s tým súvisiace povinnosti inšpektorátov práce; niektoré povinnosti
vysielajúceho zamestnávateľa pri vysielaní zamestnancov na územie Slovenskej republiky. Tento zákon sa nevzťahuje na vymáhanie pokút, na ktoré sa
vzťahujú osobitné predpisy.

Predmet
nového zákona

Nový zákon v ustanovení § 2 vymedzuje
základné pojmy.
Príslušným orgánom iného členského štátu sa na účel nového zákona rozumie
orgán oprávnený podľa práva iného členského štátu poskytovať cezhraničnú
spoluprácu alebo požadovať cezhraničnú spoluprácu pri kontrole dodržiavania pravidiel vyslania, pri identifikácii
vyslania alebo pri vymáhaní pokút.

Príslušný orgán iného
členského štátu

Pravidlá vyslania

Pravidlami vyslania sú pracovné podmienky a podmienky zamestnávania
podľa osobitného predpisu a povinnosti
hosťujúceho zamestnávateľa a domáceho zamestnávateľa podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu. Ide
o minimálne podmienky uplatniteľné
v oblasti vysielania podľa ust. § 5 Zákonníka práce; administratívne povinnosti
(povinnosti podľa článku I § 4 zákona),
ktoré musí zamestnávateľ vysielajúcich zamestnancov na územie SR splniť, aby inšpektoráty práce mohli účinne vykonávať dozor nad dodržiavaním
právnych predpisov, povinnosť podľa
návrhu ustanovenia § 5 ods. 10 Zákonníka práce.

Pokuta

Pokutou sa rozumie peňažná administratívna sankcia vrátane jej príslušenstva za porušenie pravidiel vyslania
uložená v inom členskom štáte domácemu zamestnávateľovi alebo uložená
v Slovenskej republike hosťujúcemu zamestnávateľovi.

Identifikácia
vyslania

Podľa ust. § 3 nového zákona sa upravuje posudzovanie skutkových okolností relevantných pre identifikáciu vyslania. Splnenie, resp. nesplnenie týchto
predpokladov bude posudzovať príslušný inšpektorát práce. Predpoklady (resp.
kritériá) vyslania predstavujú návod,
na základe akých skutočností má inšpektorát práce vyhodnotiť splnenie,
resp. nesplnenie podmienok vyslania.
Ide o orientačné kritéria pre celkové
posúdenie situácie vždy v konkrétnom
prípade. Ide teda o okruh kritérií, ktoré nie sú vyčerpávajúce a ktoré by sa
mali zvážiť v každom konkrétnom, osobitnom prípade. Ak niektoré kritérium
nie je identifikované, resp. nevypovedá
pozitívne v prospech vyslania, neznamená to, že nemusí ísť o vyslanie.

Povinnosti
hosťujúceho
zamestnávateľa

Povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa a domáceho zamestnávateľa vyplývajú z ust. § 4 zákona. Ide o jednoduchú oznamovaciu povinnosť vo väzbe na
vyslanie zamestnanca, (1) jeho identifikačné údaje a identifikačné údaje
zamestnávateľa, (2) informácie o vyslaní akými sú druh práce, miesto výkonu práce, čas vyslania, počet vyslaných
zamestnancov, názov poskytovanej služby, (3) štát a kontrolné orgány musia
mať vedomosť, že na území jeho štátu
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vykonávajú prácu aj zamestnanci z iného členského štátu, (4) povinnosť
v mies te výkonu práce uchovávať na
nahliadnutie pracovnú zmluvu alebo
iný doklad potvrdzujúci pracovnoprávny vzťah, (5) vedenie evidencie pracovného času a možnosť nahliadnutia do
nej a možnosť nahliadnutia do dokladu
o zúčtovanej, (6) povinnosť doručenia
dokumentov na vyzvanie príslušného
orgánu SR aj po skončení vyslania zamestnanca, (7) zabezpečenie prekladu
dokumentov do slovenského jazyka na
žiadosť inšpektorátu práce.
V odseku 4 predmetného ustanovenia
je upravená povinnosť zamestnávateľa
so sídlom na našom území, ktorý vysiela zamestnanca na územie iného členského štátu. Povinnosť domáceho zamestnávateľa predstavuje všeobecnú
informačnú povinnosť, ktorá smeruje
taktiež k zefektívneniu cezhraničnej
spolupráce a uľahčeniu činnosti kontrolných orgánov iných členských štátov pri kontrole dodržiavania pravidiel
vyslania. Ide priamo o transpozíciu
čl. 6 ods. 4 smernice 2014/67/EÚ. Domáci zamestnávateľ je povinný poskytnúť informácie Národnému inšpektorátu práce a inšpektorátu práce, aby ten
mohol vybaviť žiadosť príslušného orgánu iného členského štátu o poskytnutie informácie. Na to, aby inšpektorát
práce získal potrebnú informáciu pre
príslušný orgán iného členského štátu,
nemusí teda vykonať inšpekciu práce.
Informáciu získa tak, že si ju jednoducho vyžiada od domáceho zamestnávateľa, ktorý je povinný ju poskytnúť podľa citovaného ustanovenia.

Informačná povinnosť
zamestnávateľa

Ustanovenie § 5 nového zákona upravuje povinnosť Národného inšpektorátu práce v spolupráci s inšpektorátmi
práce poskytovať informácie príslušnému orgánu iného členského štátu na
základe odôvodnenej žiadosti podanej
na jednotnom formulári prostredníctvom mechanizmu podľa osobitného
predpisu týkajúcej sa domáceho zamestnávateľa, bezplatne.

Poskytovanie
informácií

Zákon ďalej v ust. § 6 upravuje postup
pri doručovaní rozhodnutia o uložení
pokuty a vymáhaní pokuty uloženej hosťujúcemu zamestnávateľovi, teda spôsob, akým príslušný orgán v SR „komu-

Doručovanie
rozhodnutia

nikuje“ so zamestnávateľom usadeným v inom členskom štáte. Následne,
v ust. § 7 je upravený postup doručovania rozhodnutia o uložení pokuty a vymáhanie pokuty uloženej domácemu
zamestnávateľovi. Právna úprava doručovania je v predmetných ustanoveniach
upravená pomerne detailne.
Úlohy Národného
inšpektorátu práce

Podľa ust. § 8 nového zákona sú upravené úlohy Národného inšpektorátu a inšpektorátu práce vo väzbe na predchádzajúce ustanovenia nového zákona.
Národný inšpektorát práce, ako príslušný orgán SR v prvom rade zabezpečuje
priamu spoluprácu s príslušnými orgánmi iných členských štátov, pretože na
účely nového zákona bude mať ako jediný prístup do informačného systému
o vnútornom trhu. Národný inšpektorát
práce bude podávať žiadosti príslušným orgánom členských štátov, najmä
na podnet inšpektorátov práce. Zároveň sa navrhuje upraviť aj otázky činnosti Národného inšpektorátu voči Európskej komisii.
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V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa
v ust. §9 novým zákonom ustanovuje
oprávnenie Národného inšpektorátu
práce a inšpektorátov práce spracúvať
osobné údaje potrebné na výkon činností podľa tohto zákona bez súhlasu
dotknutých osôb.

Ochrana
osobných údajov

Odsek 2 daného ustanovenia upravuje
príslušnosť inšpektorátu práce. Príslušným inšpektorátom práce je ten, v ktorého územnom obvode má domáci zamestnávateľ sídlo, ak ide o právnickú
osobu alebo miesto podnikania, ak ide
o fyzickú osobu.

Príslušnosť

V nadväznosti na prijatie nového zákona sa novelizujú súvisiace ustanovenia
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej
práci a nelegálnom zamestnávaní a zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce.
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