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1.

NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV
V zákone o dani z príjmov nastali niektoré kľúčové zmeny, ktoré prispejú k zníženiu administratívnej záťaže pre podnikateľov,
napríklad vypustenie povinnosti vedenia účtovníctva pre vybrané subjekty, zrušenie povinnosti vedenia niektorých evidencií a iné.
Novela ďalej rozšírila povinosti pre podnikateľov o daňovú licenciu. Vybrané zmeny spolu s niektorými ďalšími Vám prezentujeme
v našom článku.

2.

ZMENY V AZYLOVOM ZÁKONE
Nová schválená právna úprava transponuje vybrané európske smernice. Po novom sa napríklad upravilo konanie o odovzdaní do
iného členského štátu Európskej únie, ak ide o žiadateľa azyl s neoprávneným pobytom, alebo sa upravili niektoré podmienky
na udelenie azylu. Súčasne sú novelizované aj niektoré ďalšie predpisy v súvislosti so zamestnávaním cudzincov.

3.

NOVELA DAŇOVÉHO PORIADKU
Najvýraznejšou zmenou v zákone o správe daní je zavedenie nového inštitútu, tzv. záväzného stanoviska v daňovej oblasti. S ohľadom na poznatky z praxe sa upravili aj parciálne ustanovenia s cieľom zefektívniť správu daní; na niektoré z nich Vás upozorníme.

4.

NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA
Novela upravila maximálny počet žiakov v triedach, hodnotenie žiakov s mentálnym postihnutím alebo zrušila jazykové certifikáty ako náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. Uvedené zmeny, spolu s ďalšími zmenami ohľadom vzdelávania, Vám
predstavíme v našom článku.

5.

ZÁKON O PRESADZOVANÍ PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA COLNÝMI ORGÁNMI
Z dôvodu prijatia novej európskej právnej úpravy presadzovania práv duševného vlastníctva colnými orgánmi bol prijatý aj nový
zákon upravujúci uvedenú oblasť. Ustanovenia tohto nového zákona prinesú colným orgánom niektoré nové oprávnenia, ktorými
budú v rámci okruhu svojej pôsobnosti schopné dôslednejšie presadzovať ochranu duševného vlastníctva.

6.

PRIPRAVUJE SA V NR SR – ZÁKON O DOBROVOĽNEJ POŽIARNEJ OCHRANE
V súvislosti s navrhovanou zmenou v zákone o ochrane pred požiarmi, ktorá by mala zrušiť obecný hasičský zbor a obecný hasičský
útvar a nahradiť ich dobrovoľným hasičským zborom obce, sa predpokladá širšie zapojenie dobrovoľnej požiarnej ochrany. V našom
článku Vám predstavíme základný rámec tejto problematiky.

NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV
Národná rada SR schválila v decembri
2013 novelu zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Účinnosť nadobudla dňa 1. januára 2014.
Daňové evidencie
ako forma
uplatňovania
preukázateľných
výdavkov

V súvislosti s daňovými evidenciami došlo k zrušeniu podmienky, ktorá určovala, že nahradiť vedenie účtovníctva
daňovými evidenciami mohli výlučne tí
daňovníci s príjmami z podnikania a inej
samostatnej zárobkovej činnosti, ktorí
nemali zamestnancov, alebo tí, ktorí
v predchádzajúcom účtovnom období
dosiahli príjmy maximálne 170.000 Eur.
Po novom budú môcť uplatňovať preukázateľné výdavky formou daňovej evidencie všetci daňovníci v zmysle ust. § 6
odsek 1, 2, 3 a 4 zákona, teda daňovníci (1) s príjmami z podnikania, (2)
s príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti, (3) s príjmami z prenájmov a (4) s príjmami z použitia diela
alebo umeleckých výkonov.
Zrušilo sa zákonné obmedzenie vykonávania podnikateľskej činnosti na samostatnej báze a veľkostného obmedzenia
príjmov. Prostredníctvom novinky v uvedenej podobe došlo k zjednoteniu foriem vedenia preukázateľných výdavkov
daňovníkov, pokiaľ ich príjmy plynú
z činností v uvedených štyroch bodoch.
Namiesto jednoduchého alebo podvojného účtovníctva sa daňová evidencia
pre účely uplatňovania preukázateľných
výdavkov vedie o (1) príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede vrátane prijatých a vydaných dokladov spĺňajúcich náležitosti účtovných dokladov,
(2) hmotnom majetku a nehmotnom
majetku využívanom v súvislosti s príjmami z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu a použitia
diela a umeleckého výkonu, (3) zásobách, pohľadávkach a (4) záväzkoch.
Odkazujúc na dôvodovú správu, od
1. 1. 2014 majú teda daňovníci s príjmami podľa ust. § 6 zákona uplatňujúci preukázateľné výdavky na výber, či
budú viesť (1) jednoduché účtovníctvo,
(2) podvojné účtovníctvo alebo (3) daňovú evidenciu.
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Novelou sa zaviedla nová definícia daňovníka, voči ktorému sa uplatňuje zvýšená sadzba dane vyberanej zrážkou.
Podľa ust. § 2 písm. x) sú týmito daňovníkmi fyzické osoby a právnické osoby
s trvalým pobytom, respektíve sídlom
v štáte, s ktorým Slovenská republika
nemá uzavretú platnú a účinnú medzinárodnú zmluvu obsahujúcu klau zulu
o výmene informácií na daňové účely.
Na platby, ktoré budú smerovať daňovníkom vymedzeným v tomto ustanovení, bude slovenský platiteľ dane (1)
uplatňovať zvýšenú sadzbu zrážkovej
dane a (2) rovnako bude povinný tieto
úhrady oznamovať správcovi dane na
tlačive. Vzor tlačiva zverejní Finančné
riaditeľstvo na svojom webovom sídle.
Sadzba dane vyberanej zrážkou sa zvýšila na 35 %.

Zrážková daň

Zvýšená sadzba dane vyberanej zrážkou
sa neuplatní pre príjmy príslušníkov
tretích krajín s priznaným postavením
osôb s dlhodobým pobytom v Európskej
únii, nakoľko sa považujú za fyzické
osoby s trvalým pobytom na území SR.
Spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti a komplementári komanditnej
obchodnej spoločnosti si po novom od
1. 1. 2014 môžu okrem ostatných daňových výdavkov podľa ust. § 19 zákona,
odpočítať zo základu dane aj výdavky
na cestovné náhrady a stravné náklady. Ako uvádza dôvodová správa k novele zákona, v praxi vznikali aplikačné
problémy s možnosťou odpočítania týchto výdavkov, aj keď na ne majú nárok
všetci daňovníci, čiže aj predmetné
subjekty obchodných spoločností.

Odpočet výdavkov
na cestovné
a stravné

Nová právna úprava mení používanie
služobného vozidla na súkromné účely
a s tým súvisiaci výpočet výšky zdaniteľného príjmu zamestnanca. Používanie služobného motorového vozidla na
súkromné účely predstavuje nepeňažný príjem zamestnanca, ktorý sa zdaňuje. Základom pre jeho vyčíslenie je
po novom vstupná cena vozidla. Podľa
novej právnej úpravy sa pri výpočte
výšky zdaniteľného príjmu zamestnanca v zmysle ust. § 5 odsek 3 písm. a)
bude pri použití motorového vozidla na

Používanie
služobného
motorového vozidla
na súkromné účely

súkromné účely zohľadňovať aj opotrebenie tohto vozidla. V zmysle novelizovaného ust. § 5 odsek 3 písm. a) teda
ide o príjem zamestnanca, ktorý sa bude
zdaňovať počas 8 bezprostredne po sebe
nasledujúcich kalendárnych rokov od
momentu zaradenia služobného vozidla
do užívania.
V prvom roku sa bude uhrádzať daň
z nepeňažného príjmu vychádzajúca
z (1) 1 % zo vstupnej ceny vozidla a (2)
v nasledujúcich 7 rokoch sa bude daň
uhrádzať tiež z 1 % zo vstupnej ceny,
avšak každoročne zníženej o 12,5 percenta za každý, aj začatý mesiac. V prípade, že počas uvedenej doby dôjde
k technickému zhodnoteniu vozidla,
vstupná cena sa zvýši podľa technického zhodnotenia a táto zvýšená suma sa
následne zníži o 12,5 percenta.
Používanie vlastného
motorového vozidla
na podnikateľské
účely

Výdavky na dopravu
zamestnancov

V súvislosti s používaním osobných motorových vozidiel novela priniesla aj
ďalšiu zmenu, v tomto prípade pre používanie vlastného motorového vozidla
na účely podnikania. Po novom má osoba používajúca vlastné motorové vozidlo na podnikateľskú činnosť, ktorú
vykonáva na inom mieste ako pravidelne, na výber, či si v rámci daňových výdavkov uplatní výdavky (1) do výšky
náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden
km jazdy podľa osobitného predpisu
alebo (2) vo forme paušálnych výdavkov
do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné
zdaňovacie obdobie primeraného počtu
najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.
Do daňových výdavkov zamestnávateľa
sa po novom jednoznačne zahrňujú výdavky na dopravu zamestnancov v prípade, ak sa na miesto výkonu práce
a späť nemôže zamestnanec preukázateľne dopraviť hromadným dopravným
prostriedkom, teda verejnou dopravou.
Tieto výdavky bude možné zahrnúť do
základu dane v plnej výške, alebo, ak
bola poskytnutá zamestnávateľovi na
túto formu dopravy dotácia, podpora
alebo príspevok z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo roz2

počtu vyššieho územného celku, zamestnávateľ môže zahrnúť do výdavkov iba
časť, o ktorú výdavky prevyšujú skutočne prijatú dotáciu, podporu alebo
príspevok.
Novela rozšírila zdroje príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky o tri
druhy príjmov. Po novom, popri na ďalej platných príjmoch uvedených
v ust. § 16 odsek 1 písm. a) až f) sú týmito príjmami aj príjmy z (1) prevodu
účasti alebo podielu na obchodnej spoločnosti alebo z prevodu členského práva v družstve so sídlom na území Slovenskej republiky, (2) prevodu akcií,
účastí alebo podielov na spoločnosti alebo z prevodu členského práva v družstve, ak spoločnosť alebo družstvo
vlastní nehnuteľný majetok nachádzajúci sa na území Slovenskej republiky,
ktorého účtovná hodnota vyplývajúca
z účtovnej závierky zostavenej za účtovné obdobie predchádzajúce prevodu je viac ako 50 % hodnoty vlastného
imania tejto spoločnosti alebo tohto
družstva a (3) príjmy z rozdielu medzi
vyššou hodnotou nepeňažného vkladu
do základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva so sídlom na
území Slovenskej republiky započítanou
na vklad spoločníka a hodnotou vkladaného majetku (§ 8 ods. 2) alebo hodnotou nepeňažného vkladu zistenou v účtovníctve.

Príjmy daňovníka
s obmedzenou
daňovou
povinnosťou

Ďalšou podstatnou zmenou je úprava
základu dane vyplývajúca z opätovného zavedenia zrýchleného leasingového odpisovania počas doby trvania nájomnej zmluvy pri porušení podmienok
finančného prenájmu a pri kúpe predmetu nájmu pred uplynutím minimálnej doby stanovenej zákonom o dani
z príjmov. Pokiaľ došlo k predčasnému
ukončeniu finančného prenájmu a odovzdaniu predmetu nájmu prenajímateľovi, pri vyčíslení základu dane sa do
základu dane zahrňuje zostatková cena
predmetu v zdaňovacom období, v ktorom k uvedenej skutočnosti došlo. Pre
eventualitu predčasného odkúpenia
predmetu nájmu je daňovník povinný
základ dane zvýšiť o kladný rozdiel
me dzi už uplatnenými leasingovými
odpismi a odpismi, ktoré by uplatnil,
keby bol vlastníkom predmetu nájmu

Vyčíslenie základu
dane pre prípad
porušenia podmienok
leasingovej zmluvy

rovnomerným spôsobom odpisovania,
pričom daňovník uplatňuje odpisy rovnomerným spôsobom odpisovania ako
v ďalších rokoch odpisovania.
Dodatočné
zdanenie záväzkov

Kompletne sa zmenilo ustanovenie upravujúce dodatočné zdaňovanie dlhu voči
tým, ktorí majú záväzky vo vzťahu k daňovníkovi. Opatrenie sa týka neuhradených záväzkov, ktoré sú daňovými
výdavkami. Daňovník bude povinný zvýšiť základ dane v nadväznosti na dobu
(počet dní), ktorá uplynula od lehoty
splatnosti neuhradeného záväzku. Základ dane zvýši o (1) 20 % menovitej
hodnoty záväzku, ak od uplynutia splatnosti prešiel jeden rok, o (2) 50 % menovitej hodnoty záväzku, ak od uplynutia splatnosti záväzku prešli dva roky
a o (3) 100 % menovitej hodnoty záväzku, ak od uplynutia splatnosti prešli tri
roky. Uvedená úprava základu dane sa
vykoná aj v prípade, že záväzok bol
čiastočne uhradený, ale len do výšky
nesplatenej časti záväzku.

Daňová licencia

Kľúčovou zmenou pre podnikateľské subjekty – právnické osoby je zavedenie
inštitútu tzv. „daňovej licencie“. Podľa
nového ust. § 46b sa ňou rozumie minimálna daň, ktorú budú právnické osoby povinné uhradiť po odpočítaní úľav
na dani podľa ust. § 30a alebo § 30b alebo § 52 ods. 3 a 4 a po zápočte dane
zaplatenej v zahraničí podľa § 45 zákona o dani z príjmov za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je
nižšia ako výška daňovej licencie ustanovenej pre (1) jednotlivého daňovníka podľa odseku 2 alebo (2) daňovníka,
ktorý vykázal daňovú stratu.

Výška daňovej
licencie

Predmetný odsek 2 ustanovuje výšku daňovej licencie pre jednotlivé prípady
v závislosti od ročného obratu podnikateľa. Ak daňovník nie je platiteľom
DPH, zaplatí daňovú licenciu vo výške
480 Eur, ak jeho celkový ročný obrat
neprevýšil 500.000 Eur. Ak daňovník je
platiteľom DPH, zaplatí daňovú licenciu vo výške 960 Eur, ak jeho celkový
ročný obrat neprevýšil 500.000 Eur. Ak
daňovník dosiahol ročný obrat viac ako
500.000 Eur, zaplatí daňovú licenciu vo
výške 2.880 Eur.
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Zo znenia odseku 1 predmetného ustanovenia vyplýva, že pokiaľ právnická
osoba vykáže v daňovom priznaní daň
nižšiu, ako je výška daňovej licencie
stanovená pre jednotlivé situácie uvedené v predošlom odseku, bude povinná uhradiť daňovú licenciu. Daňovú licenciu bude v zmysle znenia poslednej
vety odseku 1 predmetného ustanovenia povinná zaplatiť aj právnická osoba vykazujúca stratu. Uvedené platí pre
tých, ktorí podnikajú celý rok. Ak daňovník nebude podnikať celý rok, zaplatí daňovú licenciu vo výške vypočítanej ako súčin 1/12 daňovej licencie
podľa jej príslušnej výšky a počtu mesiacov, v ktorých podnikal.
Podľa odseku 3 predmetného ustanovenia, daňovú licenciu v polovičnej výške
bude platiť daňovník zamestnávajúci
z celkového počtu zamestnancov aspoň
20 % zamestnancov so zdravotným postihnutím.
Zo znenia ďalších odkazovacích odsekov
predmetného ustanovenia vyplýva aj
negatívne vymedzenie subjektov, teda
tých, ktorí daňovú licenciu nebudú platiť. Sú nimi (1) daňovníci v roku, v ktorom si založia spoločnosť, (2) daňovníci
nezaložení alebo nezriadení na podnikanie, (3) daňovník – verejná obchodná
spoločnosť, (4) živnostníci, (5) daňovník, ktorý je v konkurze a likvidácii,
(6) daňovník prevádzkujúci chránenú
dielňu alebo chránené pracovisko, (7)
Národná banka Slovenska, (8) Fond národného majetku a (9) ďalšie subjekty
podľa ust. § 12 odsek 3 a 4 zákona
o dani z príjmov.
Odsek 10 predmetného ustanovenia priznáva daňovníkovi, ktorý bol povinný
zaplatiť daňovú licenciu, oprávnenie vyhlásiť v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa
má poukázať ním určeným prijímateľom
podľa § 50 ods. 4, teda (1) občianskemu
združeniu, (2) nadácii, (3) neinvestičnému fondu, (4) neziskovej organizácii
poskytujúcej všeobecne prospešné služby, (5) účelovému zariadeniu cirkvi a náboženskej spoločnosti, (6) organizácii
s medzinárodným prvkom, (7) Slovenskému červenému krížu, (8) subjektom
výskumu a vývoja a (9) Fondu rozvoja
odborného vzdelávania a prípravy.

Kto neplatí
daňovú licenciu

ZMENY V AZYLOVOM ZÁKONE
Zákonom č. 495/2013 Z. z. (ďalej len
„novela“) došlo ku zmene a doplneniu
zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle (ďalej
len „zákon o azyle“) s účinnosťou odo
dňa 1. januára 2014. Okrem transpozície
smernice Európskeho parlamentu a Rady
2011/95/EÚ o normách pre oprávnenie
štátnych príslušníkov tretej krajiny
alebo osôb bez štátneho občianstva mať
postavenie medzinárodnej ochrany,
o jednotnom postavení utečencov alebo
osôb oprávnených na doplnkovú ochranu
a o obsahu poskytovanej ochrany, je
účelom novely aj aktualizácia niektorých ustanovení zákona o azyle.
Uvedené zmeny sú obsiahnuté v čl. I novely, ďalšími článkami je novelizovaný
napríklad zákon o pobyte cudzincov
ale bo zákon o službách zamestnanosti,
vzhľadom na potrebu zavedenia jednotného povolenia na pobyt a zamestnanie pre cudzincov.
Oboznamovanie
žiadateľa o azyl

Novela zákona o azyle precizuje, že
oboznamovanie s právami a povinnosťami žiadateľov o udelenie azylu (ďalej len „žiadateľ“), odídencov, azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla
doplnková ochrana, sa musí vykonať
v jazyku, o ktorom musí existovať nielen predpoklad, že im osoba rozumie,
ale je povinnosťou, aby bol predpoklad
odôvodnený. Uvedené precizovanie má
zabezpečiť, že osoby poučeniu riadne
porozumejú.

Status dieťaťa
narodeného v SR

Po novom je jasnejšia aj úprava statusu dieťaťa, ktoré sa narodilo na území
Slovenskej republiky žiadateľke, azylantke alebo cudzinke, ktorej sa už poskytla doplnková ochrana. V zmysle
pôvodného znenia zákona o azyle nebolo jasné, ktorým momentom sa začína konanie o azyle uvedeného dieťaťa,
nakoľko bola upravená iba skutočnosť,
že dieťa sa považuje za žiadateľa o azyl.
Nová právna úprava explicitne upravuje, že dieťa je žiadateľom o azyl a konanie o udelenie azylu sa začína narodením dieťaťa. Súčasne nová právna
úprava určuje, že ak dieťa narodením
nadobudne štátne občianstvo Slovenskej republiky, nebude sa považovať za
žiadateľa o azyl.
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Nové podmienky alternatívy vnútroštátneho presídlenia upravené európskou
smernicou sa premietli aj do nového
znenia ust. § 13 ods. 4 písm. d) a § 13c
ods. 4 písm. b). Alternatíva vnútroštátneho presídlenia znamená, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) udelí azyl alebo
doplnkovú ochranu len v prípade, ak
žiadateľ nemohol využiť účinnú ochranu v inej časti krajiny pôvodu.

Alternatíva
vnútroštátneho
presídlenia

Nová právna úprava zakotvuje, že ministerstvo neudelí azyl, ak žiadateľ nemá
opodstatnenú obavu z prenasledovania
v inej časti krajiny pôvodu alebo má
v nej prístup k ochrane pred prenasledovaním, môže bezpečne a oprávnene
vycestovať a vstúpiť do tejto časti krajiny pôvodu, pričom sa v nej môže usadiť.
Pri posudzovaní opodstatnenej obavy
z prenasledovania alebo zlého prístupu
k ochrane ministerstvo prihliada na
všeobecné okolnosti prevládajúce v tejto časti krajiny pôvodu a na osobné pomery žiadateľa. Ministerstvo neposkytne doplnkovú ochranu, ak žiadateľ nie
je vystavený reálnej hrozbe vážneho
bezprávia v inej časti krajiny pôvodu
alebo má v nej prístup k ochrane pred
vážnym bezprávím, môže bezpečne
a oprávnene vycestovať a vstúpiť do
tejto časti krajiny pôvodu, pričom sa
v nej môže usadiť. Pri posudzovaní
reálnej hrozby vážneho bezprávia alebo prístupu k ochrane ministerstvo prihliada na všeobecné okolnosti prevládajúce v tejto časti krajiny pôvodu
a na osobné pomery žiadateľa. Oproti
predchádzajúcej právnej úprave ide
o upresnenie využitia alternatívy vnútroštátneho presídlenia žiadateľmi.
Novelou sa rozšíril okruh osôb, ktorým
možno udeliť azyl alebo doplnkovú
ochranu na účel zlúčenia rodiny. Podľa
nového znenia ust. § 10 ods. 1 písm. c)
a § 13b ods. 1 písm. c) sa udelí azyl
alebo poskytne doplnková ochrana aj
osobe, ktorej sú maloletý slobodný
azylant alebo osoba s poskytnutou doplnkovou ochranou zverení do osobnej
starostlivosti. Predchádzajúca právna
úprava uvedenú možnosť poskytovala
len rodičom maloletej osoby. Podmien-

Azyl alebo doplnková
ochrana na účel
zlúčenia rodiny

ka vopred poskytnutého písomného súhlasu maloletého azylanta s udelením
azylu na účel zlúčenia rodiny zostala
zachovaná aj v novom znení zákona
o azyle. Zároveň bola uvedená podmienka upravená aj pri poskytnutí doplnkovej ochrany na účel zlúčenia rodiny podľa ust. § 10 ods. 1 písm. c).
Ministerstvo je podľa nového znenia
ust. § 19a ods. 5 povinné pri určovaní
príslušnosti k určitej sociálnej skupine
prihliadať aj na aspekty týkajúce sa
rodu, vrátane rodovej identity. Dôvodom uvedenej úpravy je skutočnosť,
že príslušnosť k určitej sociálnej skupine má význam pri posudzovaní dôvodov prenasledovania.
Ochrana pred
prenasledovaním
alebo vážnym
bezprávím

Poskytnutie ochrany pred prenasledovaním alebo vážnym bezprávím sa novelou doplnilo o ďalšiu podmienku,
ktorá musí byť pri poskytovaní ochrany
v krajine pôvodu splnená. Ministerstvo
podľa ust. § 19a ods. 7 pri posudzovaní
žiadosti o udelenie azylu vychádza
z predpokladu, že ochrana pred prenasledovaním alebo vážnym bezprávím je
v krajine pôvodu spravidla poskytovaná,
keď štát alebo príslušné orgány prijmú
primerané opatrenia na zabránenie prenasledovaniu alebo vážnemu bezpráviu,
najmä účinným právnym systémom, pričom žiadateľ má prístup k takej ochrane. Po novom musí byť súčasne splnená
podmienka, že uvedená ochrana musí
byť účinná a nie iba dočasná. Súčasne
novela upravuje, že ak príslušné orgány
neposkytnú žiadateľovi ochranu pred
prenasledovaním, bude sa neposkytnutie ochrany považovať za prenasledovanie podľa ust. § 8 písm. a).
Do účinnosti novely bolo zamietnutie
žiadosti o udelenie azylu, ako zjavne
neopodstatnenej, ust. § 12 ods. 3 limitované 60 dňovou lehotou. Po uvedenej
lehote nebolo možné žiadosť o udelenie
azylu zamietnuť ako zjavne neopodstatnenú. Novela zakotvila výnimku z uvedenej úpravy, a to v prípadoch, kedy
žiadateľ o udelenie azylu nespolupracuje s ministerstvom, najmä sa opakovane a bez vážnych dôvodov nedostavil
na pohovor. V takých prípadoch bude
možné aj po uplynutí 60 dňovej lehoty
žiadosť o azyl zamietnuť ako zjavne
neopodstatnenú.
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Proti pozitívnym rozhodnutiam vydaným
v konaní o azyle po novom nemožno
podať opravný prostriedok. Ide o rozhodnutie o udelení azylu, rozhodnutie
o neudelení azylu v časti o poskytnutí
doplnkovej ochrany a rozhodnutie o predĺžení doplnkovej ochrany. Uvedené
rozhodnutia nadobudnú právoplatnosť
doručením žiadateľovi. Účelom úpravy
je v súlade so smernicou Európskeho
parlamentu a Rady 2011/95/EÚ zbližovanie právneho postavenia azylantov
a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana. Cudzinec, ktorému
sa poskytne doplnková ochrana, môže
po novom využívať práva vyplývajúce
z doplnkovej ochrany v rovnakom čase
ako azylant, teda od poskytnutia doplnkovej ochrany, a to aj v prípade, ak
bude chcieť podať opravný prostriedok
proti rozhodnutiu o neudelení azylu
v časti o neudelení azylu.

Vylúčenie podania
odvolania

Zaviedol sa nový dôvod, na základe ktorého zaniká azyl udelený podľa ust. § 9
a § 10, teda z humanitných dôvodov alebo z dôvodov zlúčenia rodiny. Azyl udelený podľa uvedených ustanovení zanikne v zmysle nového znenia ust. § 14
ods. 4 nielen udelením trvalého pobytu, ako bolo upravené aj doteraz, ale
aj udelením azylu z iných dôvodov ako
podľa ust. § 9 a § 10. Príčinou predmetnej úpravy je, že napríklad azylantovi
s udeleným azylom z dôvodu zlúčenia
rodiny môže byť pre zmenu situácie
v domovskej krajine udelený azyl z dôvodu prenasledovania podľa ust. § 8.

Nový dôvod
zániku azylu

Azylant už nemusí preukazovať dôvody
odmietnutia ochrany štátu pôvodu alebo vrátenia sa do krajiny pôvodu, pokiaľ okolnosti, pre ktoré sa mu udelil
azyl, už v krajine pôvodu pominuli.
Podľa nového znenia ust. § 15 ods. 2
písm. d) a e) bude postačovať, keď uvedené dôvody len oznámi ministerstvu.
Ak okolnosti v krajine pôvodu, pre ktoré mu bol poskytnutý azyl, už pominuli a azylant neuvedie dôvody, prečo odmieta ochranu krajiny pôvodu alebo
vrátenie sa do krajiny pôvodu, ministerstvo azyl odníme.
Novela novým znením ust. § 15 ods. 2
písm. g) doplnila nové dôvody na odňatie azylu, a síce tie, že (1) žiadateľ má
ochranu alebo pomoc iných orgánov

alebo odborných organizácií Organizácie
Spojených národov, ako je Úrad Vysokého komisára Organizácie Spojených
národov pre utečencov; to neplatí, ak
táto ochrana alebo pomoc z akéhokoľvek dôvodu zanikla bez toho, aby sa
o postavení tohto žiadateľa definitívne
rozhodlo v súlade s príslušnými uzneseniami Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a (2) príslušné
orgány štátu pobytu žiadateľa mu priznali práva a povinnosti, aké priznávajú svojim občanom, alebo práva a povinnosti s nimi porovnateľné. Ak začne
konanie o odňatí azylu, novela upravuje, že azyl trvá až do rozhodnutia
o jeho odňatí. Z prezentovaného vyplýva, že ak v konaní o odňatí azylu
nebolo rozhodnuté do lehoty, na ktorú
mal azylant udelený azyl, azyl má udelený aj po uplynutí tejto lehoty, a to až
do rozhodnutia o odňatí azylu. Uvedené
sa vzťahuje aj na prípady rozhodovania
o žiadosti o azyle, ak bol azyl prvýkrát
udelený na dobu určitú a azylant pred
uplynutím tejto lehoty požiadal o udelenie azylu na dobu neurčitú.
Doplnková ochrana

Obdobnú právnu úpravu ako pri zániku
azylu novela zaviedla aj pri doplnkovej ochrane. Podľa ust. § 15a ods. 4
doplnková ochrana podľa ust. § 13b,
teda z dôvodu zlúčenia rodiny, zaniká
aj poskytnutím doplnkovej ochrany podľa § 13a. Podľa ust. § 13a sa doplnková ochrana poskytne žiadateľovi, ak sú
vážne dôvody domnievať sa, že by bol
v prípade návratu do krajiny pôvodu
vystavený reálnej hrozbe vážneho bezprávia. Na rozdiel od právnej úpravy
zrušenia azylu, pred účinnosťou novely
nebola upravená možnosť preukázania
dôvodov, pre ktoré cudzinec s poskytnu tou doplnkovou ochranou od mie ta
ochranu štátu pôvodu.
Po novom môže cudzinec v zmysle doplneného ust. § 15b ods. 1 písm. a) uviesť
predmetné dôvody, ktoré po preskúmaní ministerstvom môžu byť podkladom na nezrušenie doplnkovej ochrany
aj keď okolnosti, na základe ktorých sa
poskytla doplnková ochrana zanikli,
alebo sa zmenili tak, že nie je potrebné ju ďalej poskytovať. Podobne ako
pri konaní o zrušení azylu aj doplnková
ochrana trvá takisto v prípade, pokiaľ
sa o zrušení doplnkovej ochrany alebo
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o žiadosti o predĺženie doplnkovej
ochrany nerozhodne v lehote, na ktorú
bola doplnková ochrana poskytnutá.
Doplnková ochrana sa po novom predlžuje o 2 roky, podľa už neúčinného
znenia sa predlžovala o 1 rok.
Po novom bolo upravené oprávnenie
žiadateľa o udelenie azylu zdržiavať sa
na území Slovenskej republiky. Podľa
doterajšej úpravy ust. § 22 ods. 1 bol
žiadateľ oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky počas konania
o udelenie azylu. Podľa ust. § 21 nemajú niektoré rozhodnutia ministerstva
v konaní o azyle odkladný účinok, sú
teda vykonateľné, aj keď žiadateľ podal opravný prostriedok. Nakoľko sa však
podaním opravného prostriedku konanie o azyle ešte právoplatne neskončilo, mohol sa žiadateľ zdržiavať na území Slovenskej republiky. Po novom sa
žiadateľ môže zdržiavať na území Slovenskej republiky len do vykonateľnosti rozhodnutia o žiadosti o udelenie
azylu. Po vykonateľnosti takého rozhodnutia sa žiadateľ nachádza na území
Slovenskej republiky neoprávnene, aj
keď podal proti rozhodnutiu opravný
prostriedok.

Oprávnenie
žiadateľa o azyl
zdržiavať sa v SR

Zmeny nastali aj v právnej úprave pobytu v pobytovom tábore. V súčasnosti
už žiadateľ po príchode do záchytného
alebo pobytového tábora nie je povinný podrobiť sa odňatiu daktyloskopických odtlačkov, bude povinný podrobiť
sa iba fotografovaniu, ak ministerstvo
nerozhodne inak. Podrobenie sa odňatiu daktyloskopických odtlačkov už nie
je povinné. Avšak za účelom overenia
totožnosti je žiadateľ povinný podrobiť sa porovnaniu daktyloskopických
odtlačkov. Uvedená povinnosť sa po
novom rozšírila na všetkých žiadateľov,
aj na tých, ktorí majú povolený pobyt
mimo pobytového tábora. Žiadatelia,
ktorí majú na území Slovenskej republiky udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, sa už nemusia dostaviť
do 24 hodín od podania vyhlásenia do
záchytného tábora. Ak žiadateľovi zanikne prechodný pobyt alebo trvalý pobyt, je po novom povinný, ak mu v tom
nebránia závažné dôvody, dostaviť sa
do pobytového tábora do 3 dní od zániku takého pobytu.

Pobytový tábor

Cudzinca s poskytnutou doplnkovou
ochranou môže ministerstvo na základe
jeho písomnej žiadosti ubytovať v pobytovom tábore. Pôjde najmä o prípady, keď rodinný príslušník takéhoto cudzinca je tiež umiestnený v pobytovom
tábore. Podmienkou poskytnutia ubytovania je primeraná úhrada výdavkov
ubytovania cudzincom. Novela súčasne
zrušila ustanovenie týkajúce sa zariadenia na ubytovanie cudzincov, ktorým
sa poskytla doplnková ochrana, nakoľko
dočasné ubytovanie sa pre nich poskytuje prostredníctvom mimovládnych organizácií z prostriedkov európskych fondov.
Ministerstvu novelou pribudla povinnosť
podieľať sa na vytváraní možností na
začlenenie cudzincov s poskytnutou doplnkovou ochranou do spoločnosti.
Dublinské konanie

Ďalšie zmeny súvisia s prijatím nového,
tzv. dublinského nariadenia - nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
604/2013, ktorým sa stanovujú kritériá
a mechanizmy na určenie členského
štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej
štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov. V tejto súvislosti boli do zákona o azyle doplnené
nové ust. § 46a až 46c upravujúce konanie o odovzdaní cudzinca, ktorý má
na území Slovenskej republiky neoprávnený pobyt, do iného členského štátu
Európskej únie príslušného na konanie
o udelenie azylu (ďalej len „konanie
o odovzdaní cudzinca do iného členského štátu“).
Konanie o odovzdaní cudzinca do iného
členského štátu sa začína na podnet
ministerstva. Písomnosti vydané v uvedenom konaní sa doručujú do vlastných
rúk. Ak písomnosť nemožno doručiť cudzincovi do vlastných rúk, ministerstvo
ju uloží v mieste, ktoré určí a oznámenie o uložení nedoručenej písomnosti
vyvesí na informačnej tabuli v tomto
mieste. O spôsobe doručovania a mieste informačnej tabule ministerstvo informuje cudzinca v rámci poučenia
o konaní o odovzdaní do iného štátu.
Ak si cudzinec nevyzdvihne písomnosť
do piatich dní od jej uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň
doručenia, aj keď sa adresát o uložení
písomnosti nedozvedel. O odovzdaní do
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iného štátu rozhodne ministerstvo rozhodnutím.
Proti rozhodnutiu o odovzdaní do iného
štátu možno podať opravný prostriedok na príslušný krajský súd do 20 dní
od jeho doručenia; podanie opravného
prostriedku nemá odkladný účinok, ak
súd nerozhodne inak. Krajský súd rozhodne o opravnom prostriedku do 90 dní
odo dňa doručenia opravného prostriedku. Ak cudzinec požiada o udelenie
azylu alebo o poskytnutie doplnkovej
ochrany na území Slovenskej republiky,
súd konanie o opravnom prostriedku
proti rozhodnutiu o odovzdaní do iného
štátu zastaví. Proti rozhodnutiu krajského súdu možno podať odvolanie, odvolací súd rozhodne o odvolaní do 60 dní.
Ministerstvo zastaví konanie o odovzdaní cudzinca do iného členského štátu,
ak (1) cudzinec požiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany, (2) dôvod na konanie začaté na
podnet ministerstva odpadol, alebo sa
zistí, že nebol dôvod na takéto konanie,
alebo (3) cudzinec zomrel. V prípadoch
podľa bodu 1 a 3 sa písomné rozhodnutie nevydáva, rozhodnutie o zastavení
konania sa iba vyznačí v spise. Proti
rozhodnutiu o zastavení konania nemožno podať rozklad. Ak sa konanie
o odovzdaní cudzinca do iného členského štátu zastaví z dôvodu, že cudzinec požiadal o udelenie azylu alebo
o poskytnutie doplnkovej ochrany, v zisťovaní, či je iný štát príslušný na konanie o udelenie azylu, sa pokračuje v konaní o udelení azylu.
Novelou sa mení a dopĺňa aj zákon
č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.
Zmeny súvisia najmä so zavedením
jednotného povolenia na pobyt a zamest nanie. Do účinnosti novely boli
cudzinci, ktorí sa chceli zamestnať na
území Slovenskej republiky, povinní
k žiadosti o prechodný pobyt doložiť
okrem iného aj povolenie na zamestnanie vydané Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Po novom môžu cudzinci k žiadosti o prechodný pobyt na
účel zamestnania alebo k obnoveniu
pobytu za účelom zamestnania doložiť
ako účel pobytu (1) písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania

Jednotné
povolenie na pobyt
a zamestnanie

alebo pracovnú zmluvu a (2) rozhodnutie
o uznaní dokladu o vzdelaní alebo dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
Na základe uvedených dokladov si Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru písomne vyžiada od Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny potvrde nie o možnosti obsadenia voľného
pracovného miesta a na základe uvedeného potvrdenia rozhodne o žiadosti
o prechodný pobyt. Povinnosť doložiť
aj ďalšie doklady, ako napríklad doklad
o ubytovaní, zostala zachovaná aj po
novele. Cudzinec môže v prípade, že
žiada o udelenie prechodného pobytu
na základe jednotného povolenia na
zamestnanie podať aj neúplnú žiadosť.
Obdobne sa po novom postupuje aj pri
žiadosti o udelenie alebo obnovenie
modrej karty Európskej únie.
Okruh cudzincov, ktorí nepotrebujú
pre chodný pobyt na účel zamestnania
do 90 dní od začiatku pobytu na území
SR, novela rozšírila o osoby, ktoré (1)
vykonávajú dodávky tovaru alebo určitých služieb, napríklad montáže alebo
opravy a ich činnosť nepresiahne celkovo 90 dní v roku, alebo (2) vykonávajú dodávky tovaru alebo určitých služieb, napríklad montáže alebo opravy
pre spoločnosť, ktorej bola poskytnutá
investičná pomoc.
Cudzinec môže po novom podať žiadosť
o prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny aj pred tým, ako sa rozhodlo o žiadosti o pobyt garanta, ku ktorému žiada
o zlúčenie rodiny. Oddelenie cudzineckej polície PZ môže prerušiť konanie
o jeho žiadosti až do rozhodnutia o pobyte garanta. V praxi ide o prípady, keď
spoločne žiadajú o prechodný pobyt
cudzinec napríklad na účel zamestnania a súčasne aj jeho rodina za účelom
zlúčenia rodiny.
Na štipendistov Vlády SR, ktorí riadne
skončili vysokoškolské štúdium sa po novom tiež vzťahuje 30 dňová ochranná
lehota, počas ktorej im nebude možné
zrušiť prechodný pobyt. Počas uvedenej
lehoty môžu vycestovať alebo si vybaviť prechodný pobyt, pričom ich pobyt
na území Slovenskej republiky nebude
počas uvedenej lehoty považovaný za
neoprávnený.
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Ďalšie zmeny sa dotkli vydávania dokladov o pobyte. Po novom sa v doklade o pobyte cudzinca, ktorý má udelený prechodný pobyt a zároveň mu zo
zákona vzniká oprávnenie pracovať,
uvádzajú aj slová „oprávnenie pracovať“. Ide o prechodný pobyt (1) na účel
štúdia, (2) na účel osobitnej činnosti,
(3) na účel výskumu a vývoja, (4) na
účel zlúčenia rodiny, (5) cudzinca s postavením Slováka žijúceho v zahraničí
a (6) cudzinca s dlhodobým pobytom
v inom členskom štáte Európskej únie.
Slová „oprávnenie pracovať“ sa uvedú
tiež do dokladu o pobyte cudzinca s udeleným trvalým pobytom. Oddelenie cudzineckej polície PZ po novom vydáva
cudzincom s prechodným pobytom za
účelom zamestnania aj doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“, do ktorého
uvedie názov, adresu a identifikačné
číslo zamestnávateľa, miesto výkonu
práce, druh vykonávanej práce a obdobie výkonu práce. Uvedený doklad sa
vydáva spolu s dokladom o pobyte cudzinca; vydáva sa však len cudzincom,
ktorým sa udelil prechodný pobyt na
základe jednotného povolenia na pobyt
a zamestnanie.

Doklad o pobyte

Administratívne vyhostenie v určených
prípadoch už nie je fakultatívne, ale
povinné. Ide o prípady, ak štátny príslušník tretej krajiny (1) neoprávnene
prekročil vonkajšiu hranicu alebo sa
úmy selne vyhne, alebo sa odmietne
podrobiť hraničnej kontrole pri prekročení vonkajšej hranice, alebo (2) má
neoprávnený pobyt na území Slovenskej republiky. V uvedených prípadoch
má Oddelenie cudzineckej polície PZ
povinnosť cudzinca administratívne
vyhostiť. V ostatných prípadoch zostáva zachovaná možnosť cudzinca nevyhostiť.

Administratívne
vyhostenie

Neoprávnený pobyt cudzinca na území
Slovenskej republiky, ktorý sa rozhodne dobrovoľne vrátiť do krajiny pôvodu
prostredníctvom asistovaného dobrovoľného návratu, sa po novom nepovažuje
za priestupok.
Novela v súvislosti so zavedením jednotného povolenia na pobyt a zamestnanie doplnila aj zákon č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti. Po novom
môže zamestnávateľ zamestnať len štát-

Sprievodné
novelizácie

neho príslušníka tretej krajiny, ktorý
(1) je držiteľom modrej karty Európskej
únie, (2) má udelený prechodný pobyt
na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného
pracovného miesta, (3) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania, ak
osobitný predpis neustanovuje inak, (4)
má udelené povolenie na zamestnanie
a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, (5) má udelené povolenie
na zamestnanie a udelený prechodný
pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby
s dlhodobým pobytom v členskom štáte
Európskej únie, ak osobitný predpis neustanovuje inak, alebo (6) spĺňa podmienky podľa ust. § 23a. Ust. § 23a taxatívne vymedzuje okruh cudzincov, ktorých
môže zamestnávateľ zamestnať.
Novela sa dotkla aj niektorých drobných parciálnych zmien v zákone
č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európske-

ho parlamentu, zákone č. 371/2004 Z. z.
o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej
republiky, zákone č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a zákone č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.
Novela v zákone 82/2005 Z. z. novým
spôsobom definovala nelegálne zamestnávanie a nelegálnu prácu štátnych príslušníkov tretích krajín vzhľadom na zavedenie nových inštitútov,
napríklad jednotného povolenia na pobyt a zamestnanie. Nové znenie zákona č. 327/2005 Z. z. vylúčilo možnosť
odvolať sa advokátovi alebo mediátorovi, a to vo veci rozhodnutia centra
právnej pomoci o určení advokáta alebo mediátora a rozhodnutia o zmene
mediátora alebo advokáta. Opravný prostriedok po novom tiež nemožno podať
proti rozhodnutiu, ktorým sa priznáva
nárok na poskytnutie právnej pomoci.

NOVELA DAŇOVÉHO PORIADKU

Opatrenie proti
zneužívaniu
pri správe daní

Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe
daní v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“). Účinnosť
ustanovení nie je jednotná, preto Vás
na účinnosť upozorníme pre každú zmenu individuálne.

fiktívnych výdavkov, úmyselná nesprávna kvalifikácia príjmov nepodliehajúcich zdaneniu a podobne. Ako uvádza
dôvodová správa, ide o rôzne umelé
transakcie a štruktúry vytvorené za
účelom neželanej optimalizácie daňovej povinnosti.

Prostredníctvom doplnenia znenia
ust. § 3 odsek 6 dochádza k posilneniu
ochrany pred zneužívaním pri správe
daní. Správca daní nebude prihliadať na
také právne úkony alebo iné skutočnosti rozhodujúce pre zistenie, vyrubenie
alebo vybratie dane, ktoré nemajú
ekonomické opodstatnenie, a ktorých
výsledkom je účelové obchádzanie daňovej povinnosti alebo získanie takého
daňového zvýhodnenia, na ktoré by
inak nebol daňový subjekt oprávnený,
alebo ktorých výsledkom je účelové
zníženie daňovej povinnosti. Pod pojmom daňové zvýhodnenie rozumieme
neoprávnené uplatňovanie si nárokov
vyplývajúcich z daňovej legislatívy,
napríklad nezdaniteľná časť základu
dane, uplatnenie daňových výdavkov
v neoprávnenej výške, uplatňovanie

Ustanovenie § 11 odsek 7 daňového poriadku sa dopĺňa písmenami písm. d)
až f), na základe ktorých sa (1) zverejňujú údaje o porušení povinností ustanovených zákonom o správe daní alebo
osobitným predpisom, ak sú tieto údaje
zverejňované na webovom sídle finančného riaditeľstva alebo prostredníctvom
masovokomunikačných prostriedkov prezidentom finančnej správy alebo ním
poverenou osobou, (2) oznamujú mená,
priezviská a adresy fyzických osôb alebo názov a sídlo právnických osôb tomu,
kto na účet týchto osôb vykonal platbu
dane a (3) sprístupňujú sa čísla účtov
na webovom sídle finančného riaditeľstva, ktoré správca dane pridelil daňovým subjektom na platbu dane.
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Prevencia porušovania
povinností ohľadom
elektronickej
registračnej pokladne

Cieľom tejto právnej úpravy je informovanie verejnosti o porušovaní ustanovení
zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a s tým súvisiacich daňových únikoch a tiež napomáhanie k aktívnej účasti občanov pri zisťovaní takýchto porušovaní. Číslo účtu
daňového subjektu, ktoré správca dane
pridelil daňovému subjektu na platbu
dane, sa sprístupňuje z dôvodu umožnenia jeho overenia.
Daňové tajomstvo

Ďalšia zmena súvisí so sprístupňovaním
daňového tajomstva medzi zamestnancami orgánov finančnej správy navzájom. Po novom už v zmysle ust. § 11
ods. 9 daňového poriadku nie je potrebné písomné poverenie na sprístupňovanie
informácií, postačuje ústne poverenie
ve dúceho zamestnanca. V predošlom
odseku spomínané informovanie verejnosti o porušovaní ustanovení zákona
o používaní elektronickej registračnej
pokladnice tiež súvisí s daňovým tajomstvom a nebude predstavovať jeho
porušenie.

Lehota na dodatočné
daňové priznanie

Pokiaľ daňový subjekt zistí, že daň má
byť vyššia, ako bola správcom dane vyrubená alebo nadmerný odpočet má
byť nižší alebo nárok na vrátenie dane
nižší, ako bol správcom dane priznaný,
je povinný podať dodatočné daňové
priznanie. Podľa novelizovaného znenia ust. § 16 ods. 3 si túto povinnosť
bude musieť daňový subjekt splniť do
konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom predmetné skutočnosti
zistil.

Predvolanie
a predvedenie
daňového subjektu

Novelou sa upravilo ust. § 20 odsek 2
s cieľom, aby sa predišlo situáciám, keď
sa osoby s povinnosťou vypovedať pri
správe daní vyhýbajú tejto povinnosti.
V tom prípade takúto osobu správca
dane predvolá a na predvolanie je povinná sa dostaviť. Neúčasť je možné
ospravedlniť zo závažných dôvodov
alebo v dôsledku iných okolností hodných osobitného zreteľa. Po neúspešnom
opakovanom predvolaní bez ospravedlnenia je správca dane oprávnený osobu
dať predviesť; ak je správcom dane
colný úrad, predvedenie vykoná sám.
Dôvodová správa vysvetľuje, že závažnými dôvodmi sú tie, ktoré môžu nastať zo strany daňového subjektu jeho
konaním; okolnosťami hodnými osobit10

ného zreteľa sú tie, ktoré nastanú nezávisle od vôle daňového subjektu a je
potrebné na ne prihliadať.
V zmysle platnej právnej úpravy finančné riaditeľstvo vedie zoznam platiteľov daní, ktorí boli zverejnení z dôvodu, že si neplnili zákonné povinnosti
v súvislosti s daňovými povinnosťami.
Úpravou ust. § 52 daňového poriadku
sa finančnému riaditeľstvu ustanovuje,
aby zo zoznamu, ktorý vedie, vymazalo týchto platiteľov daní, pokiaľ u nich
pominuli dôvody, pre ktoré boli zapísaní do zoznamu a súčasne neporušili žiadne daňové povinnosti za uplynulých 12
mesiacov. To znamená, ak platiteľ dane
neporušil povinnosti pri daňovej kontrole, neporušil povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz, ani
povinnosť zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť a bol zastihnuteľný na adrese
sídla, miesta podnikania alebo na adrese prevádzkarne, alebo ak mu bola zrušená registrácia k dani z pridanej hodnoty. Túto novú právnu úpravu bude
možné aplikovať aj na platiteľov daní,
ktorí uvedené podmienky splnili aj pred
nadobudnutím účinnosti novely.

Zoznam platiteľov
daní neplniacich si
povinnosti

Doplneným odsekom 8 do predmetného ustanovenia sa zakotvuje, aby finančné riaditeľstvo pre potreby správy
daní zverejňovalo aj zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty, ktorý obsahuje aj dátum výmazu,
aby boli k dispozícii informácie o tom,
kedy boli platitelia dane z pridanej
hodnoty v zozname zverejnení a kedy
boli z tohto zoznamu vymazaní.
Uvedené zmeny sú účinné od 1. januára 2014.
Novela daňového poriadku zavádza doplnenými ust. § 53a, 53b a 53c nový inštitút, tzv. záväzné stanovisko k uplatňovaniu daňových predpisov v rozsahu
ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným Ministerstvom
financií Slovenskej republiky. O jeho
vydanie bude môcť požiadať finančné
riaditeľstvo daňový subjekt.

Záväzné stanovisko
k uplatňovaniu
právnych predpisov

Žiadosť o záväzné stanovisko bude podliehať úhrade, teda poplatkovej povinnosti. Daňový subjekt zaplatí spolu
so žiadosťou o záväzné stanovisko

Výška poplatku za
záväzné stanovisko

Zvýšenie poplatku za
záväzné stanovisko

úhradu vo výške (1) 1 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej 4.000 Eur a najviac 30.000 Eur,
ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu jedného daňového predpisu, (2)
2 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej 5.000 Eur a najviac 30.000 Eur, ak žiada o záväzné
stanovisko k uplatneniu dvoch a viac
daňových predpisov a (3) 3 % zo sumy
predpokladaného obchodného prípadu,
najmenej 6.000 Eur a najviac 30.000 Eur,
ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu daňových predpisov, pričom ide
o opakované obchodné prípady. Úhrada sa bude platiť bez výzvy so splatnosťou pri podaní žiadosti, najneskôr
do 15 dní odo dňa doručenia písomnej
výzvy finančného riaditeľstva na jej
zaplatenie. Ak úhrada nebude zaplatená, finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko nevydá.

li v zdaňovacom období, za ktoré daňové priznanie už podané bolo.
Žiadosť o záväzné stanovisko bude musieť obsahovať podrobný popis skutočností, ktoré nastanú alebo sú očakávané,
a ktoré budú podkladom pre vydanie
záväzného stanoviska. V žiadosti daňový subjekt uvedie aj svoj návrh na
uplatnenie postupu podľa príslušných
ustanovení daňových predpisov, svoje
právne posúdenie a sumu predpokladaného obchodného prípadu. V prípade
nedostatkov žiadosti bude daňový subjekt v lehote do siedmich pracovných
dní od doručenia žiadosti vyzvaný, aby
v ďalšej lehote do ôsmich pracovných
dní od doručenia výzvy doplnil svoje
podanie v požadovanom rozsahu. Záväzné stanovisko sa nepoužije na už vykonané transakcie, ale výlučne na aktuálne obchodné prípady.

Žiadosť o vydanie
záväzného stanoviska

Ak skutočná výška sumy obchodného
prípadu prevýši výšku sumy predpokladaného obchodného prípadu uvedenú
v úplnej žiadosti najmenej o 10 %, daňový subjekt bude povinný zaplatiť
rozdiel na úhrade do 30 dní odo dňa
tohto zistenia alebo od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia daňového
úradu alebo colného úradu, ak túto
skutočnosť zistia. Daňový úrad alebo
colný úrad vyrubí daňovému subjektu
ročný úrok z omeškania vo výške 1 % zo
sumy rozdielu úhrady.

Finančné riaditeľstvo vydá daňovému
subjektu záväzné stanovisko v lehote
60 dní od doručenia žiadosti, alebo od
jej doplnenia. Ak vzhľadom na zložitosť prípadu nemožno vydať záväzné
stanovisko do 60 dní, finančné riaditeľstvo oznámi túto skutočnosť daňovému
subjektu a požiada ho o vyjadrenie, či
súhlasí s vydaním záväzného stanoviska v ním navrhnutej predĺženej lehote,
pričom táto lehota môže byť maximálne 6 kalendárnych mesiacov odo dňa
doručenia žiadosti, alebo od jej doplnenia. Ak daňový subjekt nesúhlasí
s predĺžením lehoty na vydanie záväzného stanoviska, alebo sa nevyjadrí, žiadosť sa bude považovať za späťvzatú.

Vydanie záväzného
stanoviska

Obsahom záväzného stanoviska bude
vyjadrenie ku všetkým v žiadosti uvedeným skutočnostiam a časový a vecný
rozsah záväznosti. Ak záväzné stanovisko nebude obsahovať vyjadrenie ku
všetkým skutočnostiam, ku ktorým daňový subjekt záväzné stanovisko žiadal,
daňový subjekt proti nemu bude môcť
podať námietku do ôsmich dní od jeho
doručenia, ktorú posúdi finančné riaditeľstvo a stanovisko prípadne doplní.

Obsah záväzného
stanoviska

Záväzné stanovisko bude záväzné pre
správcu dane a druhostupňový orgán.
Záväzné stanovisko nebude záväzné
pre správcu dane ani druhostupňový
orgán, ak (1) daňový subjekt, ktorému

Koho stanovisko
zaväzuje

Ak daňový subjekt v lehote 12 kalendárnych mesiacov nasledujúcich po vydaní záväzného stanoviska uplatnil postup uvedený v záväznom stanovisku aj
na iný obchodný prípad ako predpokladaný obchodný prípad uvedený v žiadosti, je povinný zaplatiť úhradu zo sumy
iného obchodného prípadu do 30 dní
od uplatnenia postupu alebo od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
daňového úradu alebo colného úradu,
ktorý túto skutočnosť zistil.
Vrátenie poplatku

Finančné riaditeľstvo vráti daňovému
subjektu zaplatený poplatok do 30 dní
od oznámenia daňovému subjektu, že
záväzné stanovisko nevydá. Nevydá ho
vtedy, keď je potrebné (1) uplatniť
právny predpis iného štátu, alebo (2)
ak daňový subjekt žiada o záväzné stanovisko ku skutočnostiam, ktoré nasta11

bolo vydané, neuplatnil postup v ňom
uvedený, (2) sa preukáže, že rozhodujúce skutočnosti, na základe ktorých
bolo vydané, nie sú splnené, (3) sa zmenila právna úprava, na základe ktorej
bolo záväzné stanovisko vydané, (4)
obchodný prípad, ku ktorému bolo záväzné stanovisko vydané, je v rozpore
s právnymi predpismi, obchádza ich
alebo zastiera iný právny úkon a (5) ak
vo veci právoplatne rozhodol súd.
Daňové subjekty budú môcť podávať
žiadosti o poskytnutie záväzného stanoviska pre ďalšie zdaňovacie obdobie
od 1. septembra 2014, kedy sa táto
právna úprava stane účinnou.
Preúčtovanie
omylom uhradenej
platby

Z ďalších zmien v daňovom poriadku je
vhodné spomenúť zavedenie možnosti
preúčtovať platbu omylom uhradenú na
účet iného daňového subjektu. Podľa aktualizovaného znenia ust. § 55 odsek 11
je správca dane povinný prijať každú
platbu, aj keď nie je vykonaná daňovým subjektom a zaobchádzať s ňou
rovnakým spôsobom, ako by ju zaplatil
daňový subjekt. Po novom teda ten,
kto platbu za daňový subjekt vykonal,
môže požiadať o jej preúčtovanie. Keďže znenie predmetného ustanovenia
uvádza túto možnosť pre omylom uhradené platby, daňový subjekt musí preukázať, že platbu uhradil na nesprávny

účet omylom. Správca dane preúčtuje
túto platbu na účet, ktorý mu pridelil
na platbu dane do 30 dní od podania
žiadosti vo výške, v akej ju eviduje ako
daňový preplatok; o vybavení žiadosti
správca dane informuje toho, kto žiadosť podal. Za deň platby sa v tomto
prípade považuje deň, keď bola platba
odpísaná z účtu toho, kto platbu vykonal; pričom, ako uvádza dôvodová správa, cieľom je, aby nedošlo k sankcionovaniu v prípade takéhoto omylného
konania daňového subjektu. V praxi sa
uvedené použije na platby vykonané
po 31. decembri 2013, keďže účinnosť
tohto ustanovenia je od 1. januára 2014.
Novela v oblasti registračného konania
daňových subjektov vypúšťa povinnosť
uvádzať v žiadosti o registráciu hlavný
predmet činnosti; ak je daňovým subjektom právnická osoba, nebude povinná uvádzať ani dane, ku ktorým žiada
registráciu. Na právnické osoby sa vzťahuje aj ďalší novelizovaný bod – v žiadosti o registráciu uvedú iba štatutárne orgány alebo osoby, ktoré nie sú
uvedené v obchodnom registri. Dôvodová správa uvádza, že cieľom týchto
zmien je záujem na znížení administratívnej záťaže daňových subjektov pri
registračnom konaní. Predmetné zúženie registračných povinností je účinné
od 1. januára 2014.

NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA
Dňa 4. decembra 2013 schválili poslanci Národnej rady SR vládny návrh zákona č. 464/2013 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým došlo k novelizácii zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len „školský zákon“), ako aj
ďalších súvisiacich právnych predpisov.
Novela nadobudla účinnosť 1. januára
2014. Niektoré ustanovenia nadobudnú
účinnosť neskôr, na ne Vás upozorníme
v pokračujúcom texte.
Najvyšší počet
žiakov v triedach
základnej školy

Novela zvýšila hranicu maximálneho počtu žiakov v triedach základných škôl.
V triedach 5. až 9. ročníka základnej
školy môže byť po novom najviac 29 žiakov. Po novom sa môžu do jednej triedy
spájať len žiaci dvoch ročníkov prvého
stupňa základnej školy. Podľa už neú12

činnej právnej úpravy bolo možné, aby
sa v jednej triede vzdelávali žiaci viacerých ročníkov bez obmedzenia počtu
ročníkov. Novela tiež zaviedla možnosť
navýšiť počet žiakov v triede nad maximálnu hranicu, ak niektorí žiaci plnia
povinnú školskú dochádzku v zahraničí,
a z tohto dôvodu je skutočný počet
žiakov navštevujúcich triedu na území
Slovenskej republiky nižší ako hranica
maximálneho počtu žiakov. Žiaci, ktorým riaditeľ základnej školy povolil plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí, sa totiž tiež započítavajú do počtu
žiakov, pričom v skutočnosti triedu nenavštevujú. Riaditeľ základnej školy
môže v takom prípade navýšiť maximálny počet žiakov v triede o počet
žiakov, ktorí plnia povinnú školskú do-

Zúženie
registračných
povinností

chádzku mimo územia Slovenskej republiky.
Najnižší počet
žiakov v triedach
základnej školy

Okrem maximálneho počtu žiakov novela doplňuje aj najnižší počet žiakov
tried základnej školy. Súčasná právna
úprava ustanovuje najnižší počet žiakov len v triede nultého ročníka, a to
8 žiakov a v neplnoorganizovanej základnej škole 6 žiakov. S účinnosťou odo
dňa 1. septembra 2015 bude najnižší
počet žiakov základnej školy (1) 8 žiakov
v triede nultého ročníka, (2) 6 žiakov
v triede nultého ročníka v neplnoorganizovanej základnej škole, (3) 12 žiakov
v triede, v ktorej sú žiaci dvoch ročníkov 1. stupňa základnej školy, (4) 11 žiakov v triede 1. ročníka, (5) 13 žiakov
v triede 2. až 4. ročníka a (6) 15 žiakov
v triede 5. až 9. ročníka.
V osobitných prípadoch bude môcť zriaďovateľ základnej školy určiť aj nižší,
ako je uvedený počet žiakov v triede.
Pôjde o prípady (1) zníženej dostupnosti žiakov do školy, teda ak je dĺžka
dopravnej cesty vlakom alebo autobusom z miesta trvalého pobytu žiaka
dlhšia ako 6 kilometrov, (2) vzdelávania žiakov v jazyku národnostnej menšiny, ak v okruhu 6 kilometrov od miesta trvalého pobytu žiaka nie je žiadna
iná základná škola s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, (3) vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak je z celkového počtu
žiakov školy viac ako 80 % žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
alebo (4) prípady hodné osobitného
zreteľa, napríklad klimatické podmienky v zimnom období, žiaci bývajú na
lazoch a podobne.
Nová právna úprava tiež s účinnosťou
odo dňa 1. septembra 2015 umožní znížiť počet žiakov o dvoch, ak bude na
území obce zriadená základná škola
s vyučovacím a výchovným jazykom
slovenským a súčasne jazykom národnostnej menšiny, alebo ak bude na území obce zriadená základná škola s vyučovacím a výchovným jazykom slovenským
a súčasne základná škola s vyučovacím
a výchovným jazykom národnostnej
menšiny s jedným zriaďovateľom.
V stredných školách sa novelou zvýšil
maximálny počet žiakov na 31 žiakov.
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Obdobne ako pri základných školách,
pribudla možnosť navýšiť počet žiakov
v triede o počet študujúcich v zahraničí. Triedu strednej školy je možné po
novom deliť podľa charakteru vzdelávacieho programu na skupiny. V stredných
odborných školách je možné zriadiť
spoločnú triedu pre niekoľko príbuzných študijných odborov alebo spoločnú
triedu pre niekoľko príbuzných učebných odborov, ak na teoretické vyučovanie každého odborného predmetu
možno zriadiť skupinu najmenej 8 žiakov toho istého študijného odboru alebo učebného odboru. Spoločnú triedu
pre niekoľko príbuzných študijných odborov je možné zriadiť aj v konzervatóriách.

Najvyšší počet
žiakov v triedach
strednej školy

Doplnená bola tiež úprava najnižšieho
počtu žiakov strednej školy, a to 17 žiakov v triede strednej školy dennej formy štúdia a 8 žiakov v triede strednej
školy v externej forme štúdia. Zriaďovateľ strednej odbornej školy bude
môcť, podobne ako pri základných školách, určiť v osobitnom prípade aj nižší počet žiakov v triede, než je zákonom určený minimálny počet žiakov.
V dennej forme štúdia bude môcť určiť
minimálny počet 13 žiakov a v externej forme štúdia 5 žiakov. Za osobitný
prípad sa bude považovať situácia, ak
bude študijný odbor alebo učebný odbor strednej odbornej školy zaradený
do zoznamu odborov s nedostatočným
počtom absolventov pre potreby trhu
práce a nebude možné zriadiť spoločnú triedu pre niekoľko príbuzných študijných odborov alebo učebných odborov. Zmeny týkajúce sa minimálneho
počtu žiakov v triede strednej odbornej školy budú účinné odo dňa 1. septembra 2015.

Najnižší počet
žiakov v triedach
strednej školy

Novela s účinnosťou odo dňa 1. septembra 2015 určuje najnižší počet žiakov
v triede odborného učilišťa a praktickej školy. V triede odborného učilišťa
a triede praktickej školy v súčasnej dobe
nie je určený minimálny počet žiakov,
po novom bude najnižší počet 4 žiaci.
Celkové vzdelanie žiakov s mentálnym
postihnutím sa s účinnosťou odo dňa
1. septembra 2015 nebude hodnotiť
stupňami, ale slovami prospel alebo neprospel spolu so slovným opisom dosiah-

Hodnotenie žiakov
s mentálnym
postihnutím

nutých vedomostí a zručností. Nebude
sa to však vzťahovať na žiakov stredných odborných učilíšť, ktorí sa budú
naďalej hodnotiť súčasným spôsobom.
Po novom bude vzdelávanie žiakov
umiestnených v zdravotníckych zariadeniach s trvalo nízkym alebo kolísajúcim počtom žiakov môcť zabezpečovať
aj pedagóg inej špeciálnej školy.
Zrušenie jazykových
certifikátov ako
náhrady maturity

Redukcia
pedagogickej
dokumentácie

Úhrada stravného

Súčasná právna úprava umožňuje nahradiť maturitnú skúšku z cudzieho jazyka predložením jazykového certifikátu minimálne na úrovni B1/B2 jazykovej
náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca. Ako uvádza dôvodová správa k novele školského zákona,
uznávanie jazykových certifikátov ako
náhrady maturitnej skúšky z cudzieho
jazyka znižuje počty žiakov vykonávajúcich v aktuálnom školskom roku maturitnú skúšku a nie je tak možné objektívne porovnať výsledky žiakov
v rámci populačného ročníka, čo sa následne odráža v irelevantných štatistických ukazovateľoch. Novelou sa s účinnosťou odo dňa 1. marca 2014 uvedená
možnosť ruší. Uznať jazykový certifikát
ako náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka bude možné len pri žiadostiach o uznanie podaných do 28. februára 2014, pričom certifikát sa bude
môcť uznať najneskôr v školskom roku
2014/2015.
Z dôvodu zníženia administratívnej zaťaženosti škôl a školských zariadení sa
s účinnosťou odo dňa 1. marca 2014
redukuje pedagogická dokumentácia.
Vypúšťa sa napríklad vedenie učebných
plánov, učebných osnov, vzdelávacích
štandardov, katalógového listu dieťaťa,
osobných spisov žiaka, plánov výchovno-vzdelávacej činnosti, plánov práce
školy alebo školského zariadenia. Naopak, pribudla povinnosť viesť tlačivo,
tzv. denník evidencie odborného výcviku, ktoré slúži pre potreby evidencie
žiakov odborného výcviku.
Čiastočnú úhradu stravného školskej
jedálne, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka, novela upravila na sumu neprevyšujúcu 7,5 % sumy životného minima
pre nezaopatrené dieťa. Predchádzajúca právna úprava sumu hornej hranice
príspevku neupravovala.
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Zriaďovateľ gymnázia s osemročným
štúdiom môže požiadať orgán miestnej
štátnej správy v školstve o úpravu počtu tried a počtu žiakov prvého ročníka
gymnázia s osemročným štúdiom na
školský rok 2014/2015 najneskôr do
31. januára 2014.
Novela okrem školského zákona mení
a dopĺňa aj zákon č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve, zákon č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a zákon
č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave.
Po d ľ a n o v é h o z n e n i a z á k o n a
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve zriaďovateľ školy schvaľuje nielen počty
prijímaných žiakov, ale aj počet tried.
Novela spresnila úlohu okresného úradu v sídle kraja pri zabezpečovaní celoslovenských kôl súťaží detí a žiakov
škôl a školských zariadení. Novelou
bolo tiež explicitne upravené, že Ministerstvo školstva vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky (ďalej
len „ministerstvo“) riadi okresné,
krajské, celoslovenské a medzinárodné
kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení a okresné, krajské, celoštátne a medzinárodné kolá predmetových olympiád žiakov škôl. Zoznam
uvedených súťaží a olympiád na nasledujúci školský rok je ministerstvo povinné zverejniť na svojom webovom
sídle najneskôr do 31. augusta. Novela
tiež upravila, že ministerstvo môže
udeliť žiakovi za mimoriadne výsledky
dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní
ocenenie, ktoré môže byť spojené s finančným darom alebo vecným darom
a ďalšími nákladmi súvisiacimi s jeho
ocenením, pričom ministerstvo zároveň určí výšku nákladov.
Novela zakotvila povinnosť riaditeľa základnej školy s materskou školou určiť
zástupcu riaditeľa pre materskú školu.
Netýka sa to základnej školy s materskou školou, v ktorej sa predprimárne
vzdelávanie uskutočňuje v jednej triede. Dôvodom zavedenia uvedenej povinnosti je skutočnosť, že v prípade
základnej školy s materskou školou ide
o zlúčenie dvoch samostatných druhov

Sprievodné
novelizácie

škôl, a preto je potrebné, aby materskú
školu riadil ustanovený zástupca riaditeľa.
Novelou zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení boli dotácie
poskytované ministerstvom rozšírené
o ocenenie výhercov súťaží, ktorých
organizátorom alebo spoluorganizátorom je ministerstvo, okrem súťaží pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov a súťaží detí a žiakov
škôl a školských zariadení. Ministerstvo
je po novom tiež povinné každoročne
zverejňovať na svojom webovom sídle

metodiku prideľovania finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl, v ktorých
sa vzdelávanie považuje za sústavnú
prípravu na povolanie, verejných materských škôl a verejných školských zariadení.
Novelizáciou zákona č. 184/2009 Z. z.
o odbornom vzdelávaní a príprave sa
posunulo vydanie všeobecne záväzného
nariadenia, ktorým samosprávny kraj
určuje počet tried prvého ročníka
stredných škôl pre prijímacie konanie
v nasledujúcom školskom roku z 30. septembra na 31. októbra.

ZÁKON O PRESADZOVANÍ PRÁV

DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
COLNÝMI ORGÁNMI

Práva duševného
vlastníctva

Zákonom č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi (ďalej len „zákon“ alebo
„nový zákon“) bola s účinnosťou odo
dňa 1. januára 2014 nanovo upravená
predmetná oblasť. Nový zákon kompletne ruší zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze
a spätnom vývoze tovaru. Prijatie novej
právnej úpravy bolo potrebné z dôvodu
zmeny právneho režimu v predmetnej
oblasti, nakoľko s účinnosťou odo dňa
1. januára 2014 je účinné aj nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003
(ďalej len „nariadenie“).

nej známky, (2) dizajnov, (3) autorských
alebo akýchkoľvek s nimi súvisiacich
práv podľa vnútroštátnych predpisov,
(4) zemepisných označení, (5) patentov,
(6) úžitkových vzorov, (7) dodatkových
ochranných osvedčení a (8) ďalších,
ktoré sú upravené v národných právnych predpisoch.

Nový zákon zachováva základnú koncepciu presadzovania ochrany práv duševného vlastníctva podľa predchádzajúcej
právnej úpravy. Upravuje opatrenia na
domácom trhu, opatrenia pri tovare pod
colným dohľadom a zodpovednosť za porušenie povinností upravených zákonom.
Zákon vo viacerých svojich ustanoveniach odkazuje na nariadenie.

Držiteľom rozhodnutia je držiteľ, ktorému sa žiadosť schválila a rozumie sa
ním (1) osoba podľa čl. 2 bodu 13 nariadenia, ak ide o prijímanie opatrenia
pri tovare pod colným dohľadom, alebo (2) osoba, ktorá je držiteľom rozhodnutia o prijatí opatrenia na domácom trhu, ak ide o prijímanie opatrení
na domácom trhu.

Nariadenie priamo definuje, čo sa rozumie právami duševného vlastníctva.
Sú to práva vychádzajúce z (1) ochran-

Tovarom pod colným dohľadom je tovar
nachádzajúci sa v niektorej zo situácií
podľa čl. 1 ods. 1 nariadenia. Ide o to-
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Nový zákon oproti predchádzajúcej právnej úprave redefinuje základné pojmy.
Podľa novej právnej úpravy je oprávnenou osobou držiteľ práva duševného
vlastníctva alebo iná osoba podľa čl. 3
nariadenia. Je ňou osoba, ktorá môže
iniciovať konanie vo veci určenia, či
do šlo k porušeniu práva duševného
vlastníctva a môže žiadať od colných
orgánov prijatie potrebných opatrení.

Definícia pojmov

var podliehajúci colnému dohľadu alebo
colnej kontrole. Domáci trh je trh v Slovenskej republike, na ktorom sa nachádza tovar, ktorý nie je tovarom pod
colným dohľadom.
Držiteľ tovaru je podľa nového zákona
(1) osoba podľa čl. 2 bod 14 nariadenia, ak ide o prijímanie opatrení pri tovare pod colným dohľadom, teda majiteľ tovaru podozrivého z porušenia
práva duševného vlastníctva alebo má
právo disponovať s tovarom, prípadne
má nad ním fyzickú kontrolu; alebo (2)
osoba, ktorá tovar porušujúci právo
duševného vlastníctva, alebo tovar podozrivý z porušovania práva duševného
vlastníctva, vlastní, vyrába, ponúka,
predáva, skladuje, prepravuje alebo
prechováva, ak ide o prijímanie opatrení na domácom trhu.
Opatrenia na
domácom trhu
a žiadosť

Opatrenia na domácom trhu upravuje
druhá časť zákona. Ustanovenia druhej
časti priznávajú právo oprávneným osobám požiadať o prijatie opatrenia na
domácom trhu. Oprávnená osoba podáva žiadosť písomne na úradnom tlačive
v dvoch vyhotoveniach alebo elektronicky Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „finančné
riaditeľstvo“). Elektronickú žiadosť je
potrebné doplniť písomne najneskôr
do 3 pracovných dní, inak sa na takú
žiadosť neprihliada. Prílohou žiadosti
musí byť (1) doklad, ktorým sa preukazuje, že žiadateľ je oprávnenou osobou
a (2) doklad preukazujúci oprávnenie
konať ako zástupca, ak sa žiadosť podáva prostredníctvom zástupcu. Je povinnosťou, aby sa žiadosť podala v štátnom
jazyku; pokiaľ sa žiadosť spolu s potrebnými podkladmi predkladá v cudzom jazyku, je potrebný ich úradne
osvedčený preklad do štátneho jazyka.
Podaním žiadosti oprávnená osoba ex
lege preberá (1) zodpovednosť za škodu, ktorá môže vzniknúť držiteľovi tovaru pri prijímaní opatrení na domácom trhu a (2) záväzok uhradiť colným
orgánom náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s prijatím opatrenia na domácom trhu. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy oprávnenej osobe uvedená
zodpovednosť a záväzok nevznikali zo
zákona, ale oprávnená osoba prebrala
záväzok vyhlásením o jeho prebratí.
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Ak žiadosť neobsahuje zákonom ustanovené náležitosti, finančné riaditeľstvo písomne vyzve oprávnenú osobu,
aby v lehote 10 pracovných dní odo
dňa doručenia výzvy žiadosť doplnila.
Doplnenie žiadosti sa vykoná podaním
novej žiadosti, ak sa nedostatok podania týka žiadosti, alebo doplnením prílohy, ak sa týka prílohy.
Finančné riaditeľstvo rozhodne o zamietnutí žiadosti o prijatie opatrenia
na domácom trhu, ak (1) oprávnená
osoba v lehote 10 dní nedoplní žiadosť,
(2) oprávnená osoba podala žiadosť do
1 roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým finančné riaditeľstvo zrušilo predchádzajúce
rozhodnutie, nakoľko osoba sa dopustila priestupku alebo iného správneho
deliktu podľa § 22 písm. g), alebo (3)
oprávnená osoba podala žiadosť do
1 roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o tom, že sa
oprávnená osoba dopustila priestupku
alebo iného správneho deliktu podľa
§ 22 písm. g). V zmysle ust. § 22 písm. g)
sa priestupku alebo iného správneho
deliktu dopustí ten, kto použije informácie o tovare alebo o držiteľovi tovaru získané od colného úradu alebo pri
prehliadke tovaru v rozpore s týmto
zákonom alebo osobitným predpisom.
Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti vydá
finančné riaditeľstvo záznamom na
žiadosti do 30 pracovných dní odo dňa
podania žiadosti o prijatie opatrenia
na domácom trhu. Jedno vyhotovenie
žiadosti s vyznačeným rozhodnutím finančné riaditeľstvo doručí oprávnenej
osobe. Ak nie je dôvod na zamietnutie
žiadosti, finančné riaditeľstvo žiadosť
schváli do 30 pracovných dní odo dňa
podania žiadosti o prijatie opatrenia na
domácom trhu, a to vyznačením na žiadosti. Súčasne jedno vyhotovenie žiadosti s vyznačeným schválením zašle
oprávnenej osobe a o schválení žiadosti bezodkladne informuje colné úrady.
Držiteľ rozhodnutia je povinný bezodkladne písomne oznámiť finančnému
riaditeľstvu (1) zánik práva duševného
vlastníctva, (2) skutočnosť, že už nie je
oprávnenou osobou a (3) zmenu údajov
uvedených v žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu.

Rozhodnutie
o zamietnutí
žiadosti

Zrušenie
rozhodnutia

Opatrenia na
domácom trhu

Zaistenie
podozrivého
tovaru

Finančné riaditeľstvo zruší rozhodnutie
o vyhovení žiadosti, ak (1) o to požiada držiteľ rozhodnutia, (2) právo duševného vlastníctva zaniklo, (3) držiteľ
rozhodnutia už nie je oprávnenou osobou, (4) držiteľ rozhodnutia opakovane
v lehote splatnosti neuhradil náklady
colného úradu v súvislosti s prijatím
opatrenia na domácom trhu, alebo (5)
bolo právoplatne rozhodnuté, že držiteľ rozhodnutia sa dopustil priestupku
alebo iného správneho deliktu podľa
§ 22 písm. g). Zrušenie rozhodnutia finančné riaditeľstvo bezodkladne oznámi colnému úradu.
Na základe rozhodnutia o vyhovení žiadosti colný úrad prijíma opatrenia na
domácom trhu počas 2 rokov odo dňa
jeho vydania. Túto dobu možno na základe žiadosti držiteľa rozhodnutia
predĺžiť o ďalšie 2 roky, a to aj opakovane. Colný úrad má v súvislosti s prijímaním opatrení na domácom trhu
príslušné oprávnenia, napríklad môže
vstupovať do prevádzkových priestorov a skladov, vyžadovať dokumentáciu
od tovaru alebo vyhotovovať kópie dokladov. Držiteľ tovaru a osoba konajúca
v mene držiteľa tovaru majú povinnosť
poskytnúť colnému úradu potrebnú súčinnosť.
Ak má colný úrad pri určitom tovare podozrenie z porušovania práv duševného
vlastníctva, je oprávnený taký tovar zaistiť. Pred zaistením takéhoto tovaru
je colný úrad oprávnený požiadať držiteľa rozhodnutia o poskytnutie informácií nevyhnutných na potvrdenie tohto podozrenia. O zaistení tovaru vydá
písomné rozhodnutie, v ktorom vyzve
držiteľa tovaru, aby sa v lehote 10 pracovných dní, alebo ak ide o tovar podliehajúci rýchlej skaze v lehote 3 pracovných dní, od doručenia rozhodnutia
o zaistení tovaru písomne vyjadril, či
súhlasí so zničením tovaru. Ak sa držiteľ tovaru v uvedenej lehote nevyjadrí, považuje sa to za súhlas so zničením
tovaru. Držiteľ tovaru môže proti rozhodnutiu o zaistení tovaru podať v lehote 3 pracovných dní odvolanie, podanie odvolania nemá odkladný účinok.
Držiteľ rozhodnutia môže finančnému
riaditeľstvu po novom písomne oznámiť,
že nemá záujem o zaistenie tovaru, ak
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množstvo tovaru, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného
vlastníctva, neprekročí množstvo uvedené v tomto oznámení. Finančné riaditeľstvo bezodkladne informuje o tejto skutočnosti colný úrad, ktorý ak zistí
tovar v uvedenom množstve, tovar nezaistí.
Zaistenie tovaru oznámi colný úrad bezodkladne písomne a ak je to možné aj
elektronicky, držiteľovi rozhodnutia. Na
základe písomnej žiadosti colný úrad
oznámi držiteľovi rozhodnutia identifikačné údaje o držiteľovi tovaru a umožní mu prezrieť si zaistený tovar. V oznámení ho tiež vyzve, aby sa v lehote 10
pracovných dní alebo 3 pracovných dní
pri tovare podliehajúcom rýchlej skaze
(1) písomne vyjadril, či bolo jeho právo duševného vlastníctva porušené a či
súhlasí so zničením tovaru, alebo (2)
preukázal, že podal na súd návrh na
začatie konania vo veci určenia, či ide
o tovar, ktorým sa porušuje jeho právo
duševného vlastníctva.
Colný úrad zaistený tovar vráti osobe,
ktorej bol zaistený, ak (1) držiteľ rozhodnutia v zákonom ustanovenej lehote nepreukázal, že podal na súd návrh
na začatie konania vo veci určenia, či
ide o tovar, ktorým sa porušuje jeho
právo duševného vlastníctva a nie sú
splnené dôvody na zničenie tovaru, (2)
súd právoplatne zamietol návrh na začatie konania vo veci určenia, či ide
o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, alebo (3) súd právoplatne zastavil konanie vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje
právo duševného vlastníctva.

Vrátenie
zaisteného
tovaru

Colný úrad je aj sám oprávnený za splnenia zákonných podmienok v zmysle
ust. § 8 zaistiť tovar aj pred vydaním
rozhodnutia o žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu. Ide napríklad
o situácie, kedy v rámci vlastnej činnosti dospeje k podozreniu, že dochádza
k porušovaniu práva duševného vlastníctva.
Zaistený tovar možno zničiť, ak (1) drži teľ rozhodnutia v zákonnej lehote
písomne vyhlásil, že právo duševného
vlastníctva bolo porušené, (2) držiteľ
rozhodnutia v zákonnej lehote písom-

Zničenie
zaisteného
tovaru

ne súhlasil so zničením tovaru a (3) držiteľ tovaru v zákonnej lehote súhlasil
so zničením tovaru. Podľa ust. § 11 odsek 4, súhlas so zničením tovaru nemožno vziať späť a po vyjadrení takéhoto
súhlasu nemožno uplatniť námietky
voči zničeniu tovaru. O zničení tovaru
colný úrad spíše záznam.
Tovar nemožno zaistiť ani zničiť, ak
(1) množstvo, hodnota, povaha tovaru
a situácia, v ktorej sa tovar nachádza,
nenasvedčuje, že ide o tovar na obchodné účely, (2) sa tovar vyrobil so súhlasom držiteľa práv duševného vlastníctva, ale na domácom trhu sa nachádza
bez jeho súhlasu, alebo (3) sa tovar vyrobil so súhlasom držiteľa práv duševného vlastníctva, ale nad dohodnuté
množstvo.
Úhrada nákladov
zaistenia a zničenia
tovaru

Opatrenia pri
tovare pod colným
dohľadom

Náklady v súvislosti so zaistením a zničením tovaru je povinný uhradiť držiteľ
rozhodnutia. Ak k zaisteniu tovaru nedošlo na základe podnetu držiteľa rozhodnutia a v zákonnej lehote nepotvrdil,
že jeho právo duševného vlastníctva
bolo porušené a ani nepreukáže, že podal na súd návrh na začatie konania vo
veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa
porušuje jeho právo duševného vlastníctva, nemá povinnosť náklady uhradiť. Náklady je však povinný uhradiť,
ak k zaisteniu tovaru došlo na základe
jeho podnetu. Náhradu nákladov si držiteľ rozhodnutia môže následne uplatniť voči držiteľovi tovaru.
Zákon okrem opatrení na domácom trhu
upravuje aj opatrenia pri tovare pod
colným dohľadom. Postup pri opatreniach týkajúcich sa tovaru pod colným
dohľadom je upravený zákonom a už
uvedeným nariadením. Ide o prípady,
kedy po schválení žiadosti o prijatie
opatrenia colný úrad zistí, že tovar pod
colným dohľadom má charakter nasvedčujúci podozreniu z porušovania práv
duševného vlastníctva, t. j. colný úrad
pozastaví prepustenie tovaru alebo tovar zaistí, o čom vydá písomné rozhodnutie. Colným útvarom príslušným na
prijímanie a spracúvanie žiadostí podľa nariadenia je finančné riaditeľstvo.
Oprávnená osoba môže podať finančnému riaditeľstvu písomnú žiadosť o prijatie opatrenia pri tovare pod colným
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dohľadom, žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o schválení žiadosti
o prijatie opatrenia pri tovare pod colným dohľadom a žiadosť o zmenu rozhodnutia o schválení žiadosti o prijatie
opatrenia pri tovare pod colným dohľadom. Žiadosť možno podať aj elektronicky, následne však musí byť do 3 pracovných dní doplnená písomne, inak sa
na žiadosť neprihliada. Ak žiadosť neobsahuje všetky údaje, finančné riaditeľstvo vyzve oprávnenú osobu o doplnenie údajov do 10 pracovných dní od
doručenia žiadosti. Pokiaľ nebude žiadosť v uvedenej lehote doplnená, finanč né riaditeľstvo ju zamietne.
O pozastavení prepustenia tovaru alebo o zaistení tovaru pod colným dohľadom finančné riaditeľstvo vydá písomné rozhodnutie s uvedením informácií
o tovare a zároveň vyzve deklaranta
alebo držiteľa tovaru, aby sa v lehote
10 pracovných dní, alebo v prípade tovaru podliehajúceho rýchlej skaze v lehote 3 pracovných dní, písomne vyjadril, či súhlasí so zničením tovaru. Ak
sa v uvedenej lehote nevyjadrí, považuje sa to za súhlas so zničením tovaru. Súhlas so zničením tovaru nemožno
vziať späť a po vyjadrení takéhoto súhlasu nemožno uplatniť námietky voči
zničeniu tovaru.
Proti rozhodnutiu o pozastavení prepustenia tovaru alebo rozhodnutiu o zaistení tovaru môže deklarant alebo držiteľ tovaru v lehote 3 pracovných dní
odo dňa doručenia rozhodnutia podať
odvolanie. Odvolanie nemá odkladný
účinok.
Ak finančné riaditeľstvo rozhodne o pozastavení prepustenia tovaru alebo zaistenia tovaru pre podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva,
túto skutočnosť písomne oznámi taktiež držiteľovi rozhodnutia. V oznámení uvedie skutočnosti opisujúce tovar,
jeho množstvo a podobne; zároveň ho
tiež vyzve, aby sa v lehote 10 pracovných dní alebo v prípade tovaru podliehajúceho rýchlej skaze v lehote 3 pracovných dní písomne vyjadril, či bolo
právo duševného vlastníctva porušené
a či súhlasí so zničením tovaru. O zničení tovaru finančné riaditeľstvo spíše
záznam.

Pozastavenie
prepustenia tovaru
alebo zaistenie
tovaru

Ak podľa právoplatného rozhodnutia
súdu je tovar, pri ktorom bolo vydané
rozhodnutie o pozastavení prepustenia
tovaru, tovarom, ktorým sa porušuje
právo duševného vlastníctva, finančné
riaditeľstvo (1) zamietne návrh na prepustenie tovaru do voľného obehu, (2)
zamietne návrh na prepustenie tovaru
do colného režimu vývoz, (3) zamietne
návrh na prepustenie tovaru do colného režimu s podmienečným oslobodením, alebo (4) zamietne spätný vývoz
alebo umiestnenie tovaru do slobodného pásma alebo do slobodného skladu.
Sankcie za priestupky
a správne delikty

Nový zákon tiež upravuje sankcie za
priestupky a iné správne delikty na úseku porušovania práv duševného vlastníctva vo vzťahu k tovaru, ktorý sa nachádza na domácom trhu alebo je pod
colným dohľadom. Skutkové podstaty
priestupkov a iných správnych deliktov
taxatívne vymedzuje ust. § 22 nového
zákona.
Za priestupky je možné uložiť pokutu
alebo prepadnutie tovaru. Pokutu je
možné uložiť od 50 Eur až do 6.800 Eur
v závislosti od charakteru a rozsahu porušenia zákona. Pokuta za priestupok
je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená. Ak tovar patrí fyzickej osobe, ktorá sa dopustila priestupku
a tovar bol (1) použitý alebo určený na
spáchanie priestupku alebo (2) získaný

priestupkom, alebo bol nadobudnutý
za tovar získaný priestupkom, možno
uložiť opatrenie vo forme prepadnutia
tovaru. Zákon nevylučuje prepadnutie
tovaru uložiť spolu s pokutou alebo aj
samostatne.
Zákon umožňuje nariadiť aj ochranné
opatrenie v podobe zhabania tovaru za
splnenia podmienok, že (1) nedošlo
k prepadnutiu tovaru, (2) ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku
alebo (3) iný všeobecný záujem. Na
rozdiel od zákona o priestupkoch možno podľa zákona o presadzovaní práv
duševného vlastníctva colnými orgánmi
zhabať tovar aj vtedy, ak nie je známa
osoba, ktorej tovar patrí.
Za správny delikt je možné obdobne uložiť pokutu alebo prepadnutie tovaru.
Pokutu je možné uložiť od 500 Eur až
do 135.000 Eur podľa charakteru a miery porušenia zákona. Pokuta je splatná
do 30 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená. Úprava prepadnutia tovaru alebo
zhabania tovaru je v tomto prípade obdobná ako pri priestupkoch.
Pokutu za priestupok alebo iný správny
delikt možno uložiť do dvoch rokov odo
dňa, keď sa colný úrad o spáchaní priestupku alebo iného správneho deliktu
dozvedel, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa ich spáchania.

PRIPRAVUJE SA V NR SR – ZÁKON
O DOBROVOĽNEJ POŽIARNEJ
OCHRANE

V Národnej rade SR čaká na schválenie
návrh nového zákona, ktorý by mal
upraviť oblasť dobrovoľnej požiarnej
ochrany a právny rámec pre jej podporu
a spoluprácu s orgánmi verejnej moci.
Sprievodne by malo dôjsť k novelizácii
zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“), s cieľom zrušiť obecný hasičský zbor a obecný hasičský útvar a zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce. Pri
jeho zriaďovaní sa predpokladá širšie
19

zapájanie dobrovoľnej požiarnej ochrany a jej personálnych zdrojov. Ako hovorí dôvodová správa, aj to je dôvodom pre osobitnú zákonnú rámcovú
úpravu dobrovoľnej požiarnej ochrany.
Hlavnými oblasťami návrhu nového zákona je stanovenie (1) cieľov a úloh,
ktoré by Dobrovoľná požiarna ochrana
Slovenskej republiky (ďalej len „DPO“)
mala plniť, (2) spolupráce s orgánmi
verejnej moci, (3) rámcových pravidiel
podpory a vzťahov medzi DPO a štátom

Základný rámec

a (4) podmienok používania a ochrany
názvu a znaku DPO.
DPO ako
právnická osoba

Ciele DPO

Úvodné ustanovenia návrhu nového
zákona definujú DPO ako nezávislú
právnickú osobu v zmysle zákona
č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov, so sídlom
v Bratislave a pôsobiacu na celom území Slovenskej republiky. Ak sa nový zákon schváli, DPO bude plniť úlohy na
úseku ochrany pred požiarmi, hasičstva
a záchranárstva tak, ako to predpokladajú okrem iného ust. § 57 a 58 zákona
o ochrane pred požiarmi. DPO by mala
disponovať vlastným znakom a podľa
ust. § 10 nového zákona sa navrhuje, aby
názov a znak DPO boli používané len
v súlade s cieľmi a úlohami podľa tohto
zákona, v opačnom prípade pôjde o priestupok, respektíve iný správny delikt.
Podľa ust. § 3 nového zákona je cieľom
DPO výchova, príprava, budovanie a organizovanie dobrovoľného hasičstva
v oblastiach zásahovej činnosti a technickej pomoci na úsekoch (1) výchovy
obyvateľstva v oblasti ochrany pred
požiarmi, osobitne vo vzťahu k deťom
a mládeži, (2) odbornej prípravy, školenia a výcviku obyvateľstva v oblasti
prevencie, zdolávania požiarov, záchranných prác pri živelných pohromách
a iných mimoriadnych udalostiach, (3)
metodického a odborného riadenia
činnosti hasičských jednotiek obce, (4)
finančnej podpory, kontroly účelnosti
využitia podpory a preverovania činnosti hasičských jednotiek obce, (5) zásahovej činnosti členov DPO vymenovaných za členov hasičskej jednotky
obce, (6) civilnej ochrany obyvateľstva,
(7) dobrovoľníckej činnosti v oblasti
ochrany pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, (8) verejnoprospešnej, vzdelávacej, osvetovej a kultúrnej činnosti, (9)
organizácie športovej činnosti a súťaží
zameraných na ochranu pred požiarmi,
(10) zachovania a zveľaďovania historického a kultúrneho dedičstva v oblasti
ochrany pred požiarmi, (11) cezhraničnej spolupráce a (12) tvorby, ochrany,
udržiavania alebo zlepšovania životného prostredia.
Ústredné orgány štátnej správy by mali
spolupracovať s DPO v rozsahu, v akom
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ustanovujú § 57 a 58 zákona o ochrane
pred požiarmi. Napríklad pri spracúvaní návrhov predpisov, zabezpečovaní
odbornej prípravy členov zboru, materiálno-technického vybavenia a podobne. Na ten účel by jej mali predkladať
na zaujatie stanoviska a pripomienkovanie aj návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov
týkajúcich sa činnosti, úloh a poslania
DPO a prizývať jej zástupcov do príslušných poradných orgánov vlády, ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
Slovenská republika uznáva nezávislé
postavenie DPO a poskytuje jej pomoc
a súčinnosť pri plnení úloh ustanovených zákonom. Predpokladá sa aj finančná pomoc zo strany štátu podľa
ust. § 8 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to
v zmysle poskytovania dotácií. DPO môže
na základe osobitných zmlúv uzatvorených s vládou alebo s orgánmi verejnej
moci a za dohodnutú náhradu prevziať
aj plnenie iných úloh vo verejnom záujme.

Vzťah štátu a DPO

Podrobnosti o spolupráci, súčinnosti
a vzájomných vzťahoch medzi vládou,
ministerstvami a ostatnými ústrednými
orgánmi štátnej správy a DPO pri plnení úloh podľa nového zákona a iných
úloh vo verejnom záujme by mali ustanoviť interné zmluvy.
V podobnom duchu ako vo vzťahoch štátu a DPO, by mali poskytovať súčinnosť
aj obce a vyššie územné celky. Podľa
ust. § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z. bude možné
poskytovanie dotácií aj zo strany obcí
a vyšších územných celkov. Na účely
súčinnosti obce a vyššie územné celky
prizývajú zástupcov DPO do komisií
obecného zastupiteľstva a komisií zastupiteľstva vyššieho územného celku,
ako aj do iných príslušných orgánov.

Vzťah územnej
samosprávy a DPO

Návrh nového zákona v základných kontúrach upravuje aj organizačnú štruktúru DPO ustanovujúc, že základnou

Organizácia DPO

a výkonnou jednotkou DPO je dobrovoľný hasičský zbor vystupujúci v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesúci samostatnú zodpovednosť. Hasičské
zbory sa združujú v rámci organizačnej
štruktúry DPO. Vzhľadom na skutočnosť, že DPO by mala byť podľa ust. § 1
nového zákona občianskym združením,
navrhuje sa ust. § 6 odsek 2 upraviť len
základné kontúry tohto usporiadania
a podrobnosti o vnútornej organizácii
DPO, o spôsobe tvorby, pôsobnosti a vzájomných vzťahoch jej orgánov, právach
a povinnostiach členov DPO a zásadách
hospodárenia, ponechať na úpravu v interných predpisoch DPO.
Návrh nového zákona uvádza, že DPO
samostatne hospodári so svojím majetkom a v súlade s ust. § 13 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku
štátu v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších
predpisov môže užívať aj majetok štátu,
majetok obcí a majetok vyšších územných celkov.
Prostriedky na
činnosť DPO

DPO bude po schválení nového zákona
získavať prostriedky na svoju činnosť
najmä z (1) členských príspevkov, (2)
výnosov z vlastnej činnosti a vlastného
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majetku, (3) darov od fyzických osôb
a právnických osôb a z dedičstva; na
plnenie úloh ustanovených zákonom
jej poskytne Slovenská republika každoročne (4) dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona č. 526/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov, bez vplyvu na ust. § 8 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej
správy, pričom hospodárenie s uvedenými prostriedkami sa riadi aj posledne
uvedeným zákonom. Dotácie od obcí
a vyšších územných celkov sa budú
môcť poskytovať z ich vlastných rozpočtov a hospodárenie riadiť podľa
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Keďže by malo dôjsť k zrušeniu obecného hasičského zboru a obecného hasičského útvaru, novelizáciou zákona
o ochrane pred požiarmi sa predpokladajú legislatívno-technické zmeny v súvislosti s nahradením dvoch uvedených
inštitúcií dobrovoľným hasičským zborom obce, respektíve dobrovoľným hasičským zborom mesta.
V prípade schválenia návrhu, nový zákon spolu s novelou nadobudnú účinnosť 1. marca 2014.
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Informácie uvedené v bulletine Čarnogurský ULC PRO BONO nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno z neho
odvodzovať žiadne práva a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy
a aplikácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností prípadu.
Z uvedených dôvodov pri konkrétnych právnych riešeniach preto vždy odporúčame konzultácie. I keď je bulletin
Čarnogurský ULC PRO BONO zostavovaný s maximálnou starostlivosťou, advokátska kancelária Čarnogurský ULC
nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody vzniknuté z aktivít konaných
na základe informácií uvedených v tomto dokumente.
Obsah bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO nie je možné využívať pre účely zisku, ponúkať svojim klientom ako
svoj vlastný alebo publikovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Čarnogurský ULC s.r.o. V prípade záujmu o ďalšie informácie alebo o poskytnutie individuálneho poradenstva či konzultácií nás neváhajte
kontaktovať.
V prípade, že naďalej nechcete byť adresátom tejto služby, kontaktujte nás na e-mailovej adrese
probono@ulclegal.com. Ďakujeme.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, Mgr. Martina Tábyho: taby@ulclegal.com alebo Mgr. Tomáša
Škrinára: skrinar@ulclegal.com.
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