
1. ZMENA OPATRENIA O REGULÁCII CIEN NÁJMOV BYTOV 
Na základe Opatrenia Ministerstva financií SR č. 02/R/2008 sa s účinnosťou odo dňa 1. októbra 2008 sprísňujú podmienky pre
ďalšie uplatňovanie regulácie cien nájmu bytov v súkromnom sektore. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša 
podrobné informácie už s prepojením na touto právnou úpravou zmenené a doplnené Opatrenie Ministerstva financií SR 
č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov, obsah ktorého sme Vám sprostredkovali v marcovom vydaní bulletinu ULC Čarno-
gurský PRO BONO. 

2. NOVELIZÁCIE OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA 
V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás oboznámime so štyrmi právnymi úpravami, ktoré s rozdielnou účinnosťou novelizu-
jú Obchodný zákonník. Prvá novela Obchodného zákonníka súvisí s osobitnou úpravou týkajúcou sa cenových konaní Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví, dve úpravy boli prijaté v súvislosti s prechodom SR na menu euro a na prípravu štvrtej novely 
Obchodného zákonníka sme upriamili Vašu pozornosť už v májovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. 

3. NEPRIMERANÉ PODMIENKY V OBCHODNÝCH VZŤAHOCH
Zákon č. 172/2008 Z. z., ktorý nadobudne účinnosť odo dňa 1. januára 2009, prináša osobitnú právnu úpravu zákazu neprime-
raných obchodných praktík v zmluvných vzťahoch medzi podnikateľmi a zakotvuje aj kontrolu jeho dodržiavania. Prostredníc-
tvom bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO získate informácie o novej právnej úprave, ktorá v plnom rozsahu nahradí doterajší
zákon o obchodných reťazcoch.

4. NOVELA ZÁKONA O POISŤOVNÍCTVE 
V aprílovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sme Vám dali do pozornosti nový zákon o poisťovníctve, ktorý bol no-
velizovaný zákonom č. 270/2008 Z. z., a to s účinnosťou odo dňa 1. augusta 2008. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám
prináša podrobný výklad k jednotlivým zmenám zakotveným touto novelou zákona o poisťovníctve.

5. ÚPRAVY TÝKAJÚCE SA BANKOVIEK A MINCÍ PRED A PO ZAVEDENÍ MENY EURO NA ÚZEMÍ SLOVENSKA 
Na základe vyhlášky NBS č. 387/2008 Z. z. sa s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 zrušuje 102 vykonávacích predpisov o ban -
kov kách a minciach vydaných predo dňom zavedenia meny euro v SR. Z oznámenia NBS č. 308/2008 Z. z. sú zrejmé nielen 
nominálne hodnoty a vzhľad, ale aj náležitosti eurobankoviek a euromincí, ktoré budú zákonnými platidlami po zavedení meny
euro na území SR. So spomínanými úpravami Vás v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO oboznámime.

6. PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA ZÁKONA O ROZHODCOVSKOM KONANÍ
Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým by mala byť vykonaná novelizácia zá-
kona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov. V rozhodcovskom konaní, ktoré je alternatívou
občianskeho súdneho konania, sa navrhuje posilniť ochranu spotrebiteľa obdobne ako v občianskom súdnom konaní. V bulletine
ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v predstihu prezentujeme zmeny, ktoré by do zákona o rozhodcovskom konaní prinieslo pri-
jatie tohto návrhu zákona.
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Dňa 1. októbra 2008 nadobudlo účinnosť
Opatrenie Ministerstva financií SR zo
dňa 25. septembra 2008 č. 02/R/2008,
ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie 
Ministerstva financií SR zo dňa 23. aprí-
la 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien
nájmu bytov (ďalej v texte len „no -
vela opa trenia MF SR“ alebo len „no-
vela“).

Inštitút regulovaného nájomného bol
za vedený v súvislosti s reštitúciami ne-
hnuteľností po roku 1989. Cieľom tejto
cenovej regulácie je chrániť pôvod-
ných nájomcov bytov, ktorým boli ešte
v období pred rokom 1989 pridelené
byty v zoštátnených domoch a ktorí
ne mali možnosť odkúpiť byty v rešti-
tuovaných domoch za výhodnú zostat-
kovú cenu, jedná sa teda najmä o byty
v domoch súkromných vlastníkov. 

Po novelizácii Opatrenia Ministerstva
financií SR zo dňa 23. apríla 2008 
č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu
bytov (ďalej v texte len „opatrenie MF
SR“ alebo len „opatrenie“), o ktorom
sme Vás podrobne informovali v mar co -
vom vydaní bulletine ULC Čarnogurský
PRO BONO, vykonanej novelou sa regu-
lácia nájomného bude odo dňa 1. janu á-
ra 2012 týkať len tých nájomcov, ktorí
nevlastnia porovnateľný byt alebo ne-
hnuteľnosť alebo jej časť, do konca
roku 2008 sa prihlásia na Ministerstve
výstavby a regionálneho rozvoja SR spô-
sobom popísaným v ďalšom texte
a ktorí súčasne neuzavrú s prenajíma-
teľom bytu inú dohodu.

Zmeny vykonané novelou menia a do-
pĺňajú podmienky uplatňovania urče-
ných maximálnych cien nájmu bytov,
pri ktorých prenajímateľom bytu nie je
štát, vyšší územný celok, obec alebo
právnická osoba zriadená alebo zalo-
žená štátom, vyšším územným celkom
alebo obcou, pričom novelou sa sprísňu-
jú podmienky pre ďalšie uplatňovanie
regulácie cien nájmu bytov v sú krom -
nom sektore. Novela sa týka ustanovení 

§ 3, § 4 ods. 1 písm. b) a c), § 4 ods. 2
opatrenia MF SR a okrem týchto zmien
novela opatrenie MF SR doplnila aj
o nové ustanovenie § 4a.

Vzhľadom na dôsledky vyplývajúce
z opa trenia MF SR po novele a s pri -
hliad  nutím na prepojenosť jednotlivých
ustanovení predmetného opatrenia 
MF SR, ktoré na seba navzájom odka-
zujú, prinášame Vám znenie novely už
s jej prepojením na predchádzajúce
znenie opatrenia MF SR. 

MF SR týmto opatrením v znení jeho no ve -
ly podľa § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. a)
a 2 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov ustanovi-
lo maximálne ceny nájmov bytov, pod-
mienky pre uplatnenie takejto regulácie
cien, rozdelenie bytov, ich zariadení,
prí slušenstva, vybavenia a podlahových
plôch, zvýšenie cien nájmu základného
prevádzkového zariadenia bytu ako aj
ostatného zariadenia a vybavenia bytu,
pričom určuje, na ktoré byty sa opa tre-
nie nevzťahuje.

Podľa § 1 opatrenia MF SR sa maximál-
na cena nájmu bytu za mesiac, okrem
nájmu bytu podľa § 2 a 4 opatrenia 
MF SR, určuje podľa veľkosti podlaho-
vej plochy bytu, pričom v bytoch I. ka-
tegórie je maximálna cena nájmu za
mesiac za 1 m2 obytnej miestnosti
33,80 Sk a za 1 m2 vedľajšej miestnos-
ti 15,80 Sk, v bytoch II. kategórie je
maximálna cena nájmu za mesiac za 
1 m2 obytnej miestnosti 22,60 Sk a za 
1 m2 vedľajšej miestnosti 13,50 Sk,
v by toch III. kategórie je maximálna
cena nájmu za mesiac za 1 m2 obytnej
miestnosti 18,10 Sk a za 1 m2 vedľajšej
miestnosti 6,70 Sk a v bytoch IV. kate-
górie je maximálna cena nájmu za me-
siac za 1 m2 obytnej miestnosti 11,20 Sk
a za 1 m2 vedľajšej miestnosti 4,50 Sk.

Tieto ceny sa zvyšujú o cenu nájmu zá-
kladného prevádzkového zariadenia
bytu za rok, ktorého maximálna cena
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je pri bytoch I. kategórie určená su-
mou 6 144 Sk, pri bytoch II. kategórie
je určená sumou 5 380 Sk a pri bytoch
III. kategórie sumou 3 840 Sk, pričom
tieto maximálne ceny sa znižujú naj-
menej o 100 Sk, ak nie je byt vybave-
ný špajzou alebo špajzovou skriňou,
alebo v prípade, ak súčasťou bytu nie
je pivnica, najmenej o 220 Sk, ak 
v byte nie je zavedený plyn alebo elek-
trina na varenie a tiež v prípade, ak je
kúpeľňa vybavená zariadením na ohrie-
vanie vody len na pevné palivo, najme-
nej o 380 Sk, ak je byt vybavený len
kúpeľňovým alebo sprchovým kútom,
ktorý netvorí samostatnú miestnosť,
alebo v prípade, ak je záchod umiest-
nený v kúpeľni a tiež v prípade, ak 
byt tvorí jediná miestnosť, najmenej 
o 540 Sk, ak je v byte I. a II. kategórie
základné príslušenstvo mimo bytu,
najmenej o 770 Sk, ak má byt I. ka te -
górie len čiastočné základné príslušen-
stvo.

Základným prevádzkovým zariadením
na účely tohto opatrenia je priestor na
uskladnenie potravín a paliva (špajza 
a pivnica), hygienické zariadenie, roz-
vod plynu, elektrickej energie a vody 
a zariadenie na odvádzanie odpado-
vých vôd.

Maximálne ceny nájmu bytu za mesiac
sa zvyšujú o ceny nájmu ostatného za-
riadenia a vybavenia bytu, ktorého ži-
votnosť doteraz neuplynula. Pre urče-
nie cien nájmu ostatného zariadenia 
a vybavenia bytu opatrenie určuje
mieru ročného opotrebenia a životnosť
v rokoch pri (1) sporákoch, varičoch,
(2) kuchynských linkách, (3) vstava-
ných skriniach, (4) elektrických bojle-
roch, (5) prietokových ohrievačoch
vody, (6) zdrojoch tepla užívaných ná-
jomcom na vykurovanie a pri (7) mera-
cích a regulačných zariadeniach pre
tepelnú energiu a vodu, pri ktorých sa
mesačná maximálna cena nájmu vypo-
číta ako jedna dvanástina sumy vypočí-
tanej ročným percentom opotrebenia
z obstarávacích nákladov zariadenia 
a vybavenia bytu. Obstarávacie nákla-
dy tvorí cena zariadenia a vybavenia,
za ktorú sa zariadenie a vybavenie na-
kúpilo, pričom pri predmetoch obsta-

raných po 1. februári 2001 sa do obsta-
rávacích nákladov zahŕňajú aj účelne
vynaložené náklady na ich dopravu 
a montáž v byte. Opatrenie taktiež
ustanovuje maximálnu cenu nájmu
ostatného zariadenia a vybavenia bytu
za mesiac po uplynutí jeho životnosti
a tiež pre prípady, ak nie je možné zis-
tiť jeho obstarávaciu cenu. 

V predchádzajúcom texte uvedené
maximálne ceny určené týmto opatre-
ním sa znižujú (1) pri suterénnych by-
toch o 10 %, (2) pri bytoch na piatom 
a vyššom nadzemnom podlaží v domoch
bez výťahu s ústredným (diaľkovým)
vykurovaním o 5 %, (3) pri bytoch na
piatom a vyššom nadzemnom podlaží
bez ústredného (diaľkového) vykurova-
nia o 10 % a (4) pri bytoch s obytnými
miestnosťami vyššími ako 3,4 m o 5 %. 

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa tejto
časti opatrenia MF SR sú obsiahnuté
v prílohe k opatreniu, ktorá zakotvuje
podmienky pre uplatnenie regulácie
cien nájmov bytov, pričom ustanovuje
kvalitatívne rozdelenie bytov, priesto-
rové rozdelenie bytov, ich zariadení,
príslušenstva, vybavenia a podlahových
plôch.

Rozdielnym právnym režimom sa
v zmys le § 2 opatrenia MF SR riadi re-
gulácia maximálnych cien ročného náj-
mu bytov obstaraných z prostriedkov
(1) štátneho rozpočtu, (2) štátnych
fondov, (3) rozpočtov obcí a (4) roz-
počtov vyšších územných celkov po 
1. februári 2001 a (5) bytov obstara-
ných výstavbou, prestavbou alebo do-
stavbou bytov a skolaudovaných po 
1. februári 2001, pri ktorých sa maxi-
málne ceny ročného nájmu určujú vo
výške 5 % z obstarávacej ceny bytu.
Opatrenie MF SR vymedzuje, aké po-
ložky sa zahrnú do obstarávacej ceny
bytu, pričom výpočet týchto položiek
je stanovený v závislosti od spôsobu
obstarania, pri ktorom opatrenie rozli-
šuje medzi výstavbou, prestavbou, do-
stavbou alebo kúpou bytu. 

Novela zmenou § 4 ods. 2 opatrenia 
MF SR zakotvila, že do maximálnych
cien podľa ustanovení § 1 a 2 opatrenia
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MF SR nie sú zahrnuté úhrady za pl -
nenia poskytované s užívaním bytu
(§ 696 Občianskeho zákonníka).

Po novele z dikcie § 3 opatrenia vyplý-
va, že maximálna cena nájmu bytu vy-
počítaná podľa § 1 opatrenia MF SR sa
zvyšuje o 15 % v domoch postavených
bez účasti verejných prostriedkov (po
novele teda už nie v bytových domoch)
alebo v domoch vydaných pri náprave
krívd podľa osobitných predpisov (po
novele teda už nie v bytových domoch)
bez ohľadu na to, kto je vlastníkom ta-
kýchto domov, okrem bytov v takýchto
domoch (po novele teda už nie v by to -
vých domoch), na ktoré sa vzťahuje
ustanovenie § 4 ods. 1 písm. c) tohto
opatrenia, ktorého nové znenie je uve-
dené v nasledujúcom texte v bode (3). 
V predmetnom ustanovení opatrenia
MF SR novela spresnila pôsobnosť cito-
vaného ustanovenia tak, že jeho zne-
nie sa už nevzťahuje len na bytové
domy. Pri domoch vydaných pri nápra-
ve krívd spomínaných vyššie sú oso -
bitnými predpismi napríklad zákon 
č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých
majetkových vzťahov rehoľných rádov
a kongregácií a arcibiskupstva olo -
mouc  kého v znení neskorších predpi-
sov, zákon č. 403/1990 Zb. o zmierne-
ní následkov niektorých majetkových
krívd v znení neskorších predpisov, zá-
kon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych re ha -
bilitáciách v znení neskorších predpisov,
zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlast níc -
kych vzťahov k pôde a inému poľ  no  hos  -
podárskemu majetku v znení ne skor -
ších predpisov, zákon č. 107/1993 Z. z.
o vrátení majetku Matici slovenskej 
v znení nálezu Ústavného súdu SR
č. 221/2000 Z. z., zákon č. 282/1993 Z. z.
o zmiernení niektorých majetkových
krívd spôsobených cirkvám a nábožen-
ským spoločnostiam v znení neskorších
predpisov.

Z § 4 opatrenia MF SR vyplýva, že toto
opatrenie sa po novele nevzťahuje na
byty (1) bytových družstiev zriadených
alebo založených po roku 1958, ak ide
o byty postavené podľa predpisov o fi-
nančnej, úverovej a inej pomoci po-
skytnutej podľa predpisov o finančnej,
úverovej a inej pomoci družstevnej by-

tovej výstavbe, platných v čase ich vý-
stavby, (2) na byty vo vlastníctve fyzic-
kých osôb, po novom okrem bytov 
v domoch uvedených v § 3 opatrenia
MF SR (o znení ktorého sme sa zmieni-
li v predchádzajúcom texte), (3) na
byty preukázateľne voľné v domoch
(po novele teda už nie v bytových do-
moch) postavených bez účasti verej-
ných prostriedkov alebo v domoch (po
novele teda už nie v bytových domoch)
vydaných pri náprave krívd podľa oso-
bitných predpisov uvedených v pred -
chá dzajúcom texte, bez ohľadu na to,
kto je vlastníkom takýchto domov (po
novele teda už nie bytových domov), 
s výnimkou zákonného prechodu nájmu
(podľa § 706 až 708 Občianskeho zá-
konníka) a výmeny bytu (podľa § 715 
a 716 Občianskeho zákonníka), (4) na
byty v domoch postavených úplne bez
účasti prostriedkov štátneho rozpočtu,
štátnych fondov, rozpočtov obcí a roz-
počtov vyšších územných celkov s ko-
laudačným rozhodnutím vydaným po 
1. februári 2001, (5) na byty v nájme
právnickej osoby, ktorá nemá sídlo na
území SR, fyzickej osoby, ktorá nemá
trvalý pobyt na území SR, zahraničné-
ho zastupiteľského úradu alebo diplo-
matickej misie, (6) na byty užívané na
podnikateľskú činnosť so súhlasom vlast-
níka alebo ich časti užívané na podnika-
teľskú činnosť so súhlasom vlast níka.

Na základe nového ustanovenia § 4a
opatrenia MF SR platí, že maximálna
cena nájmu bytu určená podľa § 1 opa -
tre nia vrátane jej prípustného zvýše-
nia podľa § 3 opatrenia sa po 31. de-
cembri 2011 uplatní len, ak sú súčasne
splnené novelou vymedzené podmien-
ky, a to že (1) ide o byt, na ktorý sa
vzťahuje regulácia cien nájmu bytov
podľa § 1 opatrenia, (2) prenajímate-
ľom bytu podľa bodu (1) nie je štát,
vyšší územný celok, obec alebo práv-
nická osoba zriadená alebo založená
štátom, vyšším územným celkom alebo
obcou, (3) nájomca, spoloční nájomco-
via alebo ostatné osoby žijúce v spo-
ločnej domácnosti s nájomcom nie sú 
k 1. októbru 2008 výlučnými vlastníkmi
alebo spoluvlastníkmi porovnateľného
bytu alebo nehnuteľnosti alebo jej
časti určenej na trvalé bývanie v obci,
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v ktorej užívajú nájomný byt, alebo
naj viac do vzdialenosti 50 km od
územ nej hranice takejto obce, pričom
spoluvlastníkmi takéhoto porovnateľ-
ného bytu alebo nehnuteľnosti alebo
jej časti nie sú iné osoby ako nájomca,
spoloční nájomcovia alebo ostatné
osoby žijúce v spoločnej domácnosti
s nájomcom, (4) prenajímateľ bytu sa
nedohodol alebo nedohodne písomne 
s nájomcom bytu o cene nájmu bytu
pred 1. januárom 2012 inak a (5) ná-
jomca bytu, ktorý spĺňa podmienky
podľa bodov (1) až (4) sa do 31. de -
cem bra 2008 prihlási na Ministerstve
výstavby a regionálneho rozvoja SR, 
a to na tlačive uverejnenom na inter-
netovej stránke Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR.

V zmysle odseku 2 nového ustanovenia
§ 4a opatrenia MF SR sa za porovnateľ-
ný byt alebo nehnuteľnosť alebo jej
časť podľa bodu (3) predchádzajúceho
textu považuje (1) byt, ktorého zá -
klad né prevádzkové zariadenie a zá-
kladné príslušenstvo zodpovedá naj -
me  nej úrovni užívaného bytu a súčasne
obsahuje najmenej 1 obytnú miest-
nosť, ak je nájomcom bytu jedna fy-
zická osoba a nežije s ňou v spoločnej
domácnosti ďalšia osoba, alebo súčas-
ne obsahuje najmenej 2 obytné miest-
nosti, ak nájomcom bytu, spoločnými
nájomcami alebo ostatnými osobami 
s nimi žijúcimi v spoločnej domácnosti
sú najviac tri fyzické osoby, alebo sú-
časne obsahuje najmenej 3 obytné
miest nosti, ak nájomcom bytu, spoloč-
nými nájomcami alebo ostatnými oso-
bami s nimi žijúcimi v spoločnej do-
mácnosti je najviac päť fyzických osôb,
alebo súčasne obsahuje najmenej 
4 obytné miestnosti, ak nájomcom
bytu, spoločnými nájomcami alebo
ostatnými osobami s nimi žijúcimi 
v spoločnej domácnosti je viac ako päť
fyzických osôb, (2) nehnuteľnosť, kto-
rej aspoň časť je určená na trvalé bý-
vanie a spĺňa minimálne podmienky
podľa bodu (1) textu v tomto odseku.

Keďže jednou z podmienok na uplatňo-
vanie cenovej regulácie je prihlásenie
sa nájomcu ustanoveným postupom vy-
plývajúcim z predchádzajúceho textu,
dovoľujeme si dať Vám do pozornosti,
že v prípade, ak má nájomca záujem
naďalej patriť do skupiny nájomcov
s regulovaným nájomným, je nevyh-
nutné, aby sa prihlásil na Ministerstve
výstavby a regionálneho rozvoja SR
prostredníctvom tlačiva, ktoré je po
jeho vyplnení nutné Ministerstvu vý-
stavby a regionálneho rozvoja SR za-
slať najneskôr do dňa 31. decembra
2008. Obyvatelia bytov s regulovaným
nájomným, ktorí majú záujem o by to -
vú náhradu, sa na Ministerstve výstav-
by a regionálneho rozvoja SR prihlásia
doručením vyplneného vzoru tlačiva. 

Výzva na prihlásenie, ktorej prílohou je
aj vzor tlačiva pre prihlásenie, je zve-
rejnená na internetovej stránke Minis-
terstva výstavby a regionálneho rozvoja
SR a nájdete ju na nasledovnom linku:
http://www.build.gov.sk/mvrrsr/index.php?id=10&cat=&news=3540.
Ako sme sa už zmienili, vyplnené tlači-
vo je nutné Ministerstvu výstavby a re -
gionálneho rozvoja SR zaslať najneskôr
do dňa 31. decembra 2008 na adresy
uvedené na vyššie spomínanej interne-
tovej stránke. 

Opatrenie MF SR zo dňa 25. septembra
2008 č. 02/R/2008, ktorým sa mení
a dopĺňa Opatrenie MF SR zo dňa 
23. aprí la 2008 č. 01/R/2008 o re gu lá -
cii cien nájmu bytov, je uverejnené vo
Finančnom spravodajcovi č. 9/2008
a možno doň nazrieť na MF SR. Ozná-
menie MF SR o vydaní tejto novely opa-
trenia MF SR bolo zverejnené v Zbier-
ke zákonov SR pod č. 372/2008 Z. z..
Opatrenie MF SR č. 01/R/2008 o re gu -
lá cii cien nájmu bytov bolo uverejnené
vo Finančnom spravodajcovi č. 4/2008,
oznámenie MF SR o vydaní Opatrenia
MF SR č. 01/R/2008 o regulácii cien
náj mu bytov bolo zverejnené v Zbierke
zákonov SR pod č. 158/2008 Z. z..
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Dňa 8. novembra 2008 nadobudol účin-
nosť zákon č. 429/2008 Z. z. o podáva-
ní cenových návrhov obchodných spo-
ločností a o zmene a doplnení zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej
v tex te len „zákon“). Tento zákon bol
vládou SR schválený na jej mimoriad-
nom rokovaní, následne v NR SR prija-
tý v skrátenom legislatívnom konaní,
podpísaný prezidentom SR a následne
dňa 8. novembra 2008 publikovaný
v Zbier ke zákonov SR, pričom zákon
nadobudol účinnosť dňom jeho vyhlá-
senia v Zbierke zákonov SR. Vo vzťahu
k Obchodnému zákonníku predstavuje
zákon osobitný predpis, pričom usta-
novuje postup obchodných spoločností
(akciových spoločností a spoločností
s ručením obmedzeným) pri podávaní
návrhu ceny podľa § 14 ods. 1 zákona
č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sie ťo vých
odvetviach v znení neskorších pred pisov
a pri podávaní iných návrhov v ce no vom
konaní Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví, ktoré môžu podať iba na zá kla-
de uznesenia valného zhromaždenia
v zmys le ustanovení § 125 ods. 1 písm. k)
a § 187 ods. 1 písm. k) Obchodného zá-
konníka. Zákonom sa v rámci spoloč nos -
tí rozhodovanie súvisiace s podá va ním
vyššie spomínaných návrhov na úpra vu
cien prenáša z predstavenstva na ich
valné zhromaždenie. Promptné prijatie
tohto zákona súvisí so snahou vlády SR
zabrániť zdražovaniu cien plynu a ener-
gií a vďaka právnej úprave, ktorú zákon
prináša, má teraz vláda SR prostred-
níctvom zástupcov štátu na valných
zhro maždeniach spoločností širšie mož -
nosti na ovplyvňovanie a kontrolu zá-
merov upravovať ceny nielen zo strany
plynárenskej spoločnosti či energetických
podnikov, ale i ďalších spoločností pod-
nikajúcich v oblasti sieťových od vet ví. 

Prostredníctvom článku II zákona bola
s rovnakou účinnosťou, teda s účin nos -
ťou odo dňa 8. novembra 2008, vyko-
naná novelizácia Obchodného zákonní-
ka, ktorá sa týka ustanovení o valných

zhromaždeniach, a to konkrétne tých
dvoch ustanovení Obchodného zákon-
níka, na ktoré odkazuje už vyššie spo-
mínaná špeciálna úprava obsiahnutá
v zákone v článku I, jedná sa o ustano -
ve nie § 125 ods. 1 písm. k) Obchodného
zákonníka vzťahujúce sa na spoločnos-
ti s ručením obmedzeným a o ustano-
venie § 187 ods. 1 písm. k) Obchodného
zákonníka vzťahujúceho sa na akciové
spoločnosti. Zákon v citovaných usta -
no veniach Obchodného zákonníka do-
plnil odkaz na osobitný zákon a týmto
spôsobom zakotvil, že do pôsobnosti val -
ného zhromaždenia patria aj otázky,
kto ré sú valnému zhromaždeniu zverené
osobitným zákonom (teda nielen zá ko -
nom, spoločenskou zmluvou či sta no -
vami spoločnosti). V danom prípade tak
do pôsobnosti valného zhromaždenia
po novom patrí aj schvaľovanie ce no vých
návrhov a iných návrhov v ce no vom ko-
naní Úradu pre reguláciu sieťových od-
vetví podľa zákona č. 276/2001 Z. z.
o regulácii v sie ťo vých odvetviach v zne-
ní neskorších pred pisov. 

Dňa 1. januára 2009, teda dňom zave-
denia eura v SR, nadobudnú vo vzťahu
k Obchodnému zákonníku účinnosť
niektoré ustanovenia článku IV zákona
č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro
v SR a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 70/2008 Z. z.
účinným odo dňa 1. apríla 2008, zákona
č. 270/2008 Z. z. účinným odo dňa 1. au -
gusta 2008, zákona č. 397/2008 Z. z.
a zá kona č. 421/2008 Z. z. účinnými
odo dňa 1. novembra 2008 (ďalej v tex-
te len „generálny zákon“). 

Generálny zákon sa s účinnosťou odo
dňa zavedenia eura v SR dotkne usta-
novenia § 93 ods. 3 Obchodného zákon-
níka, § 108 ods. 1 Obchodného zákonní-
ka, § 109 ods. 1 Obchodného zákonníka,
ďalej ustanovenia § 157 ods. 1 štvrtej ve -
ty Obchodného zákonníka, § 162 ods. 3
Obchodného zákonníka, § 223 ods. 3 Ob -
chodného zákonníka a ustanovenia 
§ 369 ods. 1 Obchodného zákonníka.
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O tom, že generálny zákon sa svojou
úpravou dotýka okrem množstva práv-
nych úprav aj úpravy obsiahnutej v Ob -
chodnom zákonníku, sme Vás už infor-
movali v minuloročnom decembrovom
vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO
BONO, v ktorom sme sa zaoberali no-
velizáciami Obchodného zákonníka ako
aj generálnym zákonom.

Dňa 1. januára 2009 nadobudnú účin-
nosť aj niektoré ustanovenia zákona,
ktorým sa menia a dopĺňajú zákony 
v pôsobnosti Ministerstva spravodlivos-
ti SR v oblasti civilného práva v súvis -
los ti so zavedením meny euro v SR,
ktorý okrem iných právnych predpisov
s účinnosťou odo dňa zavedenia eura
v SR, teda s účinnosťou odo dňa 1. ja -
nu ára 2009, novelizuje prostredníctvom
svojho článku II aj Obchodný zákonník
(ďalej v texte len „tretia novela Ob-
chodného zákonníka“). 

Tretia novela Obchodného zákonníka v sú  -
vislosti s prechodom SR na menu euro
v ustanoveniach § 498 a § 716 ods. 2
Ob chodného zákonníka nahrádza slo-
venskú menu menou euro, nakoľko tie-
to zmeny neboli zahrnuté v už spomí-
nanom článku IV generálneho zákona.

Tretia novela Obchodného zákonníka
taktiež upravuje aj znenie § 722 ods. 4
Ob chodného zákonníka, v zmysle ktoré-
ho platí, že cestovný šek možno vysta-
viť aj na inú menu než je mena euro.

Dňa 15. januára 2009 nadobudne účin-
nosť ďalší zákon, ktorým sa mení a do -
pĺ ňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov,
a to zákon č. 454/2008 Z. z. (ďalej
v texte len „štvrtá novela Obchodného
zákonníka“). Štvrtú novelu Obchodného
zákonníka sme Vám dali do pozornosti
hneď v úvode legislatívneho procesu
v májovom vydaní bulletinu ULC Ča r no -
gur ský PRO BONO. Cieľom zmien ob  siah -
nutých v štvrtej novele Obchodného zá-
kon níka je zjednotenie právnej úpra  vy tý-
kajúcej sa výšky úrokov z omeš  kania
v občianskoprávnych vzťahoch a v ob -
chod no právnych vzťahoch s tým roz die -
lom, že v obchodnoprávnych vzťa hoch je
favorizovaná dohoda o výške úrokov. 

V Obchodnom zákonníku sa štvrtou no-
velou novým spôsobom upravuje usta-
novenie § 369 ods. 1 Obchodného zá -
kon níka, pričom po novom bude platiť,
že ak je dlžník v omeškaní so splnením
peňažného záväzku alebo jeho časti,
je povinný platiť z nezaplatenej sumy
úroky z omeškania dohodnuté v zmlu-
ve. Ak úroky z omeškania neboli do-
hodnuté, dlžník je povinný platiť úroky
z omeškania podľa predpisov občian-
skeho práva. Ak záväzok vznikol zo
spo  trebiteľskej zmluvy a dlžníkom je
spo trebiteľ, možno dohodnúť úroky
z omeškania najviac do výšky ustanove-
nej podľa predpisov občianskeho práva.

Úroky z omeškania majú sankčný cha-
rakter a možno ich požadovať aj takom
prípade, keď neboli zmluvne dohodnu-
té. Predpismi občianskeho práva, na
ktoré sa odvoláva štvrtá novela Ob-
chodného zákonníka, je potrebné ro -
zu mieť ustanovenie § 517 ods. 2 Ob-
čianskeho zákonníka, podľa ktorého
platí, že ak ide o omeškanie s plnením
peňažného dlhu, má veriteľ právo po-
žadovať od dlžníka popri plnení úroky
z omeškania, ak nie je podľa tohto zá-
kona povinný platiť poplatok z omeš -
ka nia, pričom výšku úrokov z omeška-
nia a poplatku z omeškania ustanovuje
vykonávací predpis. Týmto vykonáva-
cím predpisom je nariadenie vlády SR
č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonáva-
jú niektoré ustanovenia Občianskeho
zákonníka (ďalej v texte len „nariade-
nie vlády SR“). Podľa § 3 citovaného
nariadenia vlády SR je výška úrokov 
z omeškania stanovená ako dvojnáso-
bok diskontnej sadzby určenej Národ-
nou bankou Slovenska (ďalej v texte
len „NBS“) platnej k prvému dňu omeš-
kania s plnením peňažného dlhu. Di-
skontná sadzba NBS je pohyblivá a jej
výšku k príslušnému dňu možno nájsť
na internetovej stránke NBS. Diskontná
sadzba NBS sa odo dňa 1. januára 2003
nazýva základná úroková sadzba NBS. 

Pre úplnosť je potrebné spomenúť, že
z predpisov občianskeho práva vyplýva
iný právny režim pre zmluvné úroky,
teda pre úroky z omeškania dohodnuté
zmluvnými stranami v konkrétnej zmlu-
ve, pričom ich maximálna výška nie je
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právne upravená, je však potrebné pri-
hliadať na to, aby jej neprimeranosť
nebola v rozpore s inými obmedzenia-
mi (napríklad, aby neprimerane vysoké
úroky z omeškania nebolo možné kva-
lifikovať ako úžeru), čo zohľadňuje vo
svojich ustanoveniach aj štvrtá novela
Obchodného zákonníka v prípade, ak je
dlžníkom spotrebiteľ. 

Od úrokov z omeškania je potrebné od-
lišovať poplatok z omeškania, o kto rom
sa zmieňuje ustanovenie § 517 ods. 2 Ob-
 čianskeho zákonníka. Poplatok z omeš-
kania má síce obdobne ako úroky
z omeš kania sankčný charakter, avšak
poplatok z omeškania sa platí len v prí -
pa doch výslovne ustanovených v Ob -
čianskom zákonníku. Ak Občiansky zá-
konník výslovne neustanoví povinnosť

platiť poplatok z omeškania (ako na-
príklad v § 697 Občianskeho zákonní-
ka), nemožno ho od dlžníka požadovať.

Štvrtá novela Obchodného zákonníka
ďalej vypustí ustanovenie § 735 Ob -
chod ného zákonníka, ktorý obsahuje
osobitnú úpravu výpočtu úrokov z ome-
škania pre obchodné záväzkové vzťahy
s medzinárodným prvkom.

V rámci intertemporálnych ustanovení
štvrtá novela Obchodného zákonníka
v ustanovení § 768f Obchodného zá -
kon níka zakotvuje, že ustanovenia
účinné odo dňa 15. januára 2009 sa ne-
vzťahujú na omeškanie, ktoré vzniklo
pred dňom účinnosti štvrtej novely Ob-
chodného zákonníka.
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V OBCHODNÝCH VZŤAHOCH

Dňa 1. januára 2009 nadobudne účin-
nosť zákon č. 172/2008 Z. z. o ne-
primeraných podmienkach v obchod-
ných vzťahoch a o doplnení zákona 
č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľno hos po  -
dárskej a potravinárskej komore v zne-
ní neskorších predpisov (ďalej v texte
len „zákon o neprimeraných podmien-
kach“ alebo len „zákon“). 

Zákon o neprimeraných podmienkach
upravuje (1) vymedzenie neprimera-
ných podmienok v obchodných vzťa-
hoch (ďalej v texte len „neprimerané
podmienky“) medzi dodávateľom tova-
ru a odberateľom tovaru, z ktorých je-
den je na druhom ekonomicky závislý,
(2) kon trolu dodržiavania zákazu po-
užívania neprimeraných podmienok
v obchodných zmluvách a (3) konanie
vo veciach neprimeraných podmienok
vrátane ukladania sankcií. Účelom zá ko-
na je zabrániť používaniu ne pri me ra -
ných obchodných podmienok v zmlu vách
o dodávke tovaru medzi tými pod ni ka -
teľ mi, z ktorých jeden je na druhom
eko nomicky závislý, pričom ambíciou
zákona je dosiahnutie rovnováhy v ob-
chodných vzťahoch, odstránenie dis kri  -

minačného prístupu a neprimeraných
obchodných praktík v zmluvných vzťa-
hoch medzi tými podnikateľmi, na kto-
rých sa tento zákon vzťahuje.

Zákon definuje pojmy (1) účastník ob-
chodného vzťahu, ktorým je podnika-
teľ, ktorý je dodávateľom tovaru alebo
odberateľom tovaru, (2) ekonomická zá  -
vislosť, teda stav, keď jeden z účastní-
kov obchodného vzťahu uzatvorí zmluvu
za preňho neprimeraných podmienok
s druhým účastníkom obchodného vzťa-
hu, pretože jeho možnosti na uzatvo-
renie zmluvy s inými podnikateľmi na
trhu SR sú obmedzené z dôvodu uplat-
ňovania rovnakých alebo obdobných
ne primeraných podmienok v ob chod nom
vzťahu inými podnikateľmi, (3) pe ňaž -
né plnenie, ktorým je v zmysle zákona
platba poskytnutá účastníkom obchod-
ného vzťahu súvisiaca s dodávkou to-
varu, vrátane platby na obchodné akti-
vity odberateľa tovaru, najmä zľavy,
dary, bonusy, rabaty, skontá, (4) nepe-
ňažné plnenie, teda iné ako peňažné
plnenie vymedzené v bode (3), súvisia-
ce s dodávkou tovaru, najmä vecné
dary a služby, marketingová podpora



pri otvorení novej prevádzkarne, roz-
voz tovaru zo skladov odberateľa do
jeho prevádzkarní, (5) obchodná akti-
vita, za ktorú sa považuje reklamná
akcia a letáková akcia, vrátane tlače
a distribúcie, akcia na podporu ďalšie-
ho predaja tovaru, rozhlasová produkcia
v prevádzkarni, otvorenie novej pre  -
vádzkarne, (6) dodávateľ, teda pod ni -
ka teľ, ktorý dodáva tovar od be ra teľovi
a (7) odberateľ, čiže podnikateľ, ktorý
nakupuje tovar od dodávateľa na účely
jeho ďalšieho predaja. 

Zákon o neprimeraných podmienkach 
v § 3 výslovne zakazuje dohodnúť v ob -
chod ných vzťahoch neprimerané pod-
mienky medzi účastníkmi obchodných
vzťahov, pričom taxatívnym výpočtom
vymedzuje, aké ustanovenia obchod-
ných zmlúv je potrebné považovať za
neprimerané podmienky. Neprimera-
nou podmienkou v obchodnom vzťahu
je peňažné plnenie dodávateľa (1) za
jeho zaradenie do registra dodávateľov
u odberateľa, (2) za zaradenie tovaru
do evidencie výrobkov predávaných od-
berateľom a úhrada za prevádzku elek-
tronických zariadení, (3) za využitie
dis tribučnej siete odberateľa (okrem
prípadu, ak dodávateľ nemá možnosť
dodať odberateľovi tovar v dohod nu tom
objeme a na dohodnuté miesto iným
spôsobom), (4) za časovo obmedzené
umiestnenie tovaru dodávateľa v pre -
vádz karni odberateľa, (5) na obchodné
aktivity odberateľa, alebo (6) za umies -
tnenie jeho tovaru na určitom mieste
v prevádzkarni odberateľa vrátane
umiestnenia tovaru dodávateľa na ex-
ponovanom mieste v prevádzkarni od-
berateľa na žiadosť dodávateľa, pri čom
exponovaným miestom v pre vádz karni
odberateľa je odberateľom vymedzená
časť jeho prevádzkarne určená na
ukla danie tovaru, ktorá nesmie pre -
siah nuť 5 % z celkovej úložnej plochy
prevádzkarne odberateľa. 

Peňažné plnenie podľa predchádzajú-
cej vety je neprimeranou podmienkou
v obchodnom vzťahu, ak celková suma
peňažného plnenia je viac ako 3 % z roč-
ných tržieb dodávateľa za tovar preda-
ný jednotlivému odberateľovi v ka len -
dár nom roku, kedy došlo k peňažnému

plneniu. Do sumy peňažného plnenia
a ročných tržieb sa nezahŕňa daň z pri -
da nej hodnoty a v prípade tovaru, na
ktorý sa uplatňuje spotrebná daň ani
spotrebná daň. Ak by sa kontrolou pre-
ukázalo, že medzi účastníkmi obchod-
ného vzťahu bola dohodnutá neprime-
raná podmienka vymedzená vyššie
v bodoch (1) až (6), účastníkovi ob-
chodného vzťahu, ktorému je nepri-
meraná podmienka na prospech, bude
uložená pokuta za neprimeranú pod -
mien ku do výšky 5 mil. Sk (150 000 eur).

Za neprimeranú podmienku v ob chod -
nom vzťahu sa považuje aj (1) vykoná-
vanie kontrol priestorov výrobcu alebo
dodávateľa odberateľom, vrátane po ža -
dovania rozborov a skúšok tovaru v čase
platnosti dokladu o úradnej kontrole,
vydaného príslušným kontrolným orgá-
nom štátu (zákon č. 152/1995 Z. z.
o potravinách v znení neskorších pred-
pisov) alebo akreditovanou osobou
s vý nimkou, ak bude ďalej predávať
tovar konečnému spotrebiteľovi pod
vlastnou obchodnou značkou a preberá
na seba povinnosti výrobcu, alebo ak
vykonáva kontrolu na vlastné náklady,
(2) vrátenie tovaru odberateľom dodá-
vateľovi na náklady dodávateľa bez
právneho dôvodu, (3) povinnosť ne-
odôvodnenej výmeny dodaného tovaru
na náklady dodávateľa, (4) pri doda-
nom tovare s dátumom minimálnej tr -
van livosti alebo spotreby určenie dlh šej
lehoty na splnenie peňažného záväzku
ako 30 dní odo dňa doručenia faktúry za
dodaný tovar, vystavenej podľa osobit-
ného predpisu (zákon č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších pred-
pisov), (5) zníženie dohodnutej ceny to  -
varu za zaplatenie peňažného záväzku
do lehoty splatnosti, (6) požadovanie do -
datočného nepeňažného plnenia účast -
níkom obchodného vzťahu po odov  -
zdaní a prevzatí tovaru, (7) prenesenie
sankcií, uložených kontrolnými orgán-
mi (napríklad zákon č. 128/2002 Z. z.
o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
veciach ochrany spotrebiteľa a o zme ne
a doplnení niektorých zákonov v zne ní
neskorších predpisov) účastníkovi ob-
chodného vzťahu na druhého účastníka
tohto vzťahu, bez právneho dôvodu,
(8) okamžité vypovedanie zmluvy o opa-
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kujúcom sa plnení bez výpovednej le-
hoty a bez dôvodu, (9) podmieňovanie
možnosti postúpenia pohľadávky bez pí-
somného zdôvodnenia dlžníka, (10) vylú-
čenie nároku na úroky z omeškania za
oneskorené splnenie peňažného záväzku,
(11) dodatočné zníženie dohodnutej
ceny (§ 3 ods. 1 zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov)
dodaného tovaru odberateľom na ná-
klady dodávateľa bez osobitnej uza-
vretej písomnej dohody odberateľa
s do dávateľom o dôvode a rozsahu zní-
ženia dohodnutej ceny. Ak by sa kon-
trolou preukázalo, že medzi účastník-
mi obchodného vzťahu bola dohodnutá
neprimeraná podmienka vymedzená
vyššie v bodoch (1) až (11), účastníkovi
ob chodného vzťahu, ktorému je nepri me-
raná podmienka na prospech, bude u lo   -
žená pokuta za neprimeranú pod mien ku
do výšky 10 mil. Sk (300 000 eur).

Kontrolu neprimeraných podmienok 
v obchodných vzťahoch podľa tohto
zákona vykonávajú Ministerstvo pôdo-
hospodárstva SR v obchodných vzťa-
hoch, kde tovarom je potravinársky vý-
robok a Ministerstvo hospodárstva SR
v obchodných vzťahoch, kde tovarom
je nepotravinársky výrobok, pričom
kon trolu môžu vykonať (1) z vlastného
podnetu, (2) z podnetu účastníka ob-
chodného vzťahu, (3) z podnetu profe-
sijnej organizácie oprávnenej podľa
sta nov, štatútu alebo písomného plno-
mocenstva alebo (4) z podnetu verej-
noprávnej samosprávnej inštitúcie vo
veciach ochrany práv a oprávnených
záujmov jej členov, ak je dôvodné po-
dozrenie, že medzi účastníkmi obchod-
ného vzťahu boli dohodnuté neprime-
rané podmienky.

Predmetom kontroly sú len údaje, in-
formácie, doklady a písomnosti, z kto -
rých sa dá zistiť (1) ekonomická závis-
losť jedného z účastníkov obchodného
vzťahu na druhom účastníkovi obchod-
ného vzťahu alebo (2) dohodnutie ne-
primeraných podmienok medzi účast-
níkmi obchodného vzťahu.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR alebo
Ministerstvo hospodárstva SR je pri vý ko -

ne kontroly podľa tohto zákona opráv ne né
uložiť pokutu až do 50 000 Sk (1 500 eur)
účastníkovi obchodného vzťa hu, ktorý
(1) nepredloží v určenom termíne poža-
dované doklady alebo odmietne pos kyt -
núť informácie potrebné na do siah nutie
účelu kontroly, (2) poskytne osobám vy-
konávajúcim kontrolu nepravdivé alebo
neúplné informácie, (3) inak sťažuje
alebo marí výkon kontroly. Pri uložení
pokuty sa prihliada na závažnosť proti-
právneho konania, jeho následky a čas
trvania alebo opakovanie takéhoto ko-
nania, pričom pokutu je možné uložiť
aj opakovane. Konanie o uložení poku-
ty možno začať do 1 roka odo dňa, keď
sa Ministerstvo pôdohospodárstva SR
ale bo Ministerstvo hospodárstva SR
o porušení povinnosti dozvedelo. Poku-
tu nemožno uložiť, ak od porušenia
po vinnosti uplynuli 3 roky. Pre uloženie
pokuty teda zákon stanovuje jednoroč-
nú subjektívnu a trojročnú objektívnu
prekluzívnu lehotu. Na konanie o poku-
tách podľa tohto zákona sa vzťahuje
Správny poriadok. 

Zákon o neprimeraných podmienkach
v plnom rozsahu nahradí doterajšiu
právnu úpravu obsiahnutú v zákone 
č. 358/2003 Z. z. o obchodných reťaz-
coch v znení zákona č. 543/2004 Z. z.,
ktorá bude z tohto dôvodu zákonom
zrušená odo dňa jeho účinnosti. 

Prostredníctvom článku II zákona sa
vykoná sprievodná novelizácia zákona
č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohos-
podárskej a potravinárskej komore
v znení neskorších predpisov, na zá -
klade ktorej sa rozšíria kompetencie
Slo ven skej poľnohospodárskej a po tra -
vi nár skej komory (ďalej v texte len
„komora“) o možnosť podania návrhu
na začatie konania na správnom orgá-
ne alebo na súde vo veciach kontroly
neprimeraných podmienok v ob chod -
ných vzťahoch a vo veciach oprávne-
ných záujmov svojich členov a v týchto
prípadoch sa komora stáva účastníkom
konania, pričom komora je oprávnená
zastupovať svojich členov pred súdom
alebo pred správnym orgánom na zá kla -
de plnomocenstva vo veciach ochra ny
ich práv alebo oprávnených záujmov.
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Dňa 1. augusta 2008 nadobudol účin-
nosť zákon č. 270/2008 Z. z., ktorý
prostredníctvom článku V novelizuje
zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve 
a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov (ďalej v texte len „novela zákona
o poisťovníctve“ alebo len „novela“). 

S novoprijatým zákonom o poisťov níc -
tve č. 8/2008 Z. z. (ďalej v texte len
„zákon o poisťovníctve“), ktorý s účin-
nosťou odo dňa 1. apríla 2008 v plnom
rozsahu nahradil predchádzajúci zákon
o poisťovníctve č. 95/2002 Z. z., sme
Vás podrobne oboznámili v aprílovom
vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO
BONO. 

Novelou zákona o poisťovníctve je po
novom upravené znenie § 34 zákona
o poisťovníctve, ktorý upravuje sol vent-
nosť poisťovne, pobočky zahraničnej po  -
isťovne, zaisťovne i pobočky zahra nič  nej
zaisťovne vrátane vymedzenia po  ža do -
va nej a skutočnej miery sol vent nos ti,
ďalej prípustných aktív, ktoré môžu byť
za hrnuté do skutočnej miery solvent nos -
ti a týka sa aj úpravy povinností týchto
subjektov vo vzťahu k Národnej banke
Slovenska (ďalej v texte len „NBS“).

Novelou sa pozmenilo znenie usta no -
ve nia § 34 ods. 1 zákona o pois ťov níc -
tve, na základe ktorého sa solventnos-
ťou poisťovne, pobočky zahraničnej
poisťovne, zaisťovne alebo pobočky za  -
hraničnej zaisťovne rozumie schopnosť
v každom okamihu zabezpečiť úhra  du
záväzkov vyplývajúcich z vy ko ná vania
poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej
činnosti, pričom v zmysle § 34 ods. 2
zákona o poisťovníctve naďalej platí,
že na zabezpečenie schopnosti uhradiť
riadne a včas záväzky vyplývajúce 
z poisťovacej činnosti alebo zo zaisťo-
vacej činnosti je poisťovňa alebo zais-
ťovňa povinná vytvoriť a nepretržite
dodržiavať skutočnú mieru sol vent nos -
ti najmenej vo výške poža do  vanej mie-
ry solventnosti. Novela teda upustila
od požiadavky, aby poisťovne, pobočky
zahraničnej poisťovne, zaisťovne ale-
bo pobočky zahraničnej zaisťovne za-

bezpečovali úhradu týchto záväzkov
len vlastnými zdrojmi, ktorých vyme-
dzenie novela zachováva v rovnakom
znení, v akom bola ich úpra va zakotve-
ná v novoprijatom zákone o pois ťov -
níc tve.

Vlastné zdroje poisťovne alebo zais-
ťovne tvorí (1) splatené základné ima-
nie, (2) zákonný rezervný fond a ďalšie
fondy, na ktoré sa nevzťahujú záväzky
z poistenia alebo zaistenia, (3) neuhra-
dená strata alebo nerozdelený zisk mi-
nulých rokov a strata alebo zisk bežného
obdobia po odpočítaní dividend urče-
ných na vyplatenie.

Požadovanou mierou solventnosti sa
ro zumie minimálna hodnota skutočnej
miery solventnosti určená na základe
rozsahu poisťovacej činnosti alebo
roz sahu zaisťovacej činnosti, pričom
poisťovňa má po novele novú povinnosť
určovať požadovanú mieru sol vent -
nosti samostatne pre životné poistenie
a samostatne pre neživotné poistenie.

Novela zákona o poisťovníctve sa dot kla
aj vymedzenia skutočnej miery solvent-
nosti. Skutočnou mierou solventnosti sa
po novele v zmysle § 34 ods. 4 zákona
o poisťovníctve rozumie výška vlast-
ných zdrojov poisťovne alebo zaisťov-
ne, znížená o (1) nehmotný majetok
poisťovne alebo zaisťovne, (2) vlastné
akcie, ktoré sú v majetku poisťovne
alebo zaisťovne, (3) účasť poisťovne ale-
bo zaisťovne v inej poisťovni, pois ťov  ni
z iného členského štátu, za hra nič nej
poisťovni, zaisťovni, zaisťovni z iné ho
člen ského štátu, zahraničnej za is ťovni,
finančnej holdingovej inštitúcii alebo 
v inej finančnej inštitúcii, pričom účas-
ťou sa podľa § 49 ods. 5 písm. f) zákona
o poisťovníctve rozumie priamy alebo
nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý
predstavuje najmenej 20 % na základ-
nom imaní právnickej osoby alebo na
hlasovacích právach v právnickej oso-
be, alebo možnosť uplatňovania vply-
vu na riadení právnickej osoby porov-
nateľného s vplyvom zodpovedajúcim
tomuto podielu, (4) finančné nástroje,
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a to konkrétne úvery a cenné papiere,
ktoré má poisťovňa alebo zaisťovňa 
v majetku vo vzťahu k subjektom uve-
deným v bode (3). Novela predmetnou
úpravou v zákone o poisťovníctve
explicitne zakotvila taxatívny výpočet
položiek, o ktoré môže byť znížená vý-
ška vlastných zdrojov poisťovne alebo
zaisťovne, ktoré do účinnosti tejto no-
vely mala povinnosť ustanoviť NBS opa -
trením vyhláseným v Zbierke zákonov SR.

Na základe novej úpravy zakotvenej
novelou v § 34 ods. 6 až 9 zákona
o poisťovníctve môžu skutočnú mieru
solventnosti poisťovne alebo zaisťovne
tvoriť úvery a cenné papiere, ak sú
spl nené podmienky, o ktorých sa zmie-
nime v ďalšom texte, a to najviac do
výšky 50 % nižšej z hodnôt skutočnej
miery solventnosti alebo požadovanej
miery solventnosti, pričom maximálne
25 % z toho môže pozostávať z úverov
s pevnou dobou splatnosti a cenných
papierov s pevnou dobou splatnosti. 

Do skutočnej miery solventnosti možno
zahrnúť úver, ak (1) existujú zmluvy,
podľa ktorých, v prípade konkurzu ale-
bo likvidácie poisťovne alebo zaisťovne
budú úvery splatené až po uspokojení
všetkých ostatných veriteľov, (2) úver
bol skutočne poskytnutý v plnej výške,
(3) pri úveroch s pevnou dobou splat-
nosti je doba splatnosti úveru stanove-
ná aspoň päť rokov, pričom najneskôr
jeden rok pred dňom splatnosti úveru
musí poisťovňa alebo zaisťovňa pred-
ložiť NBS na schválenie plán, na zákla-
de ktorého poisťovňa alebo zaisťovňa
preukáže, že skutočná miera solvent-
nosti po splatení úveru bude najmenej
vo výške požadovanej miery solvent-
nosti, avšak toto neplatí, ak sa rozsah,
v ktorom môže byť úver zahrnutý do
skutočnej miery solventnosti znižoval
najmenej o 20 % ročne počas posled-
ných piatich rokov pred dňom splatnos-
ti úveru, (4) pri úveroch, ktoré nemajú
pevnú dobu splatnosti je dodržaná as-
poň päťročná výpovedná lehota, toto
však neplatí, ak už tieto úvery netvoria
skutočnú mieru solventnosti, alebo ak
NBS udelila predchádzajúci súhlas na
pred časné splatenie úveru, (5) zmluva
o úvere neobsahuje ustanovenie umož-

ňujúce splatenie úveru pred stanove-
nou dobou splatnosti za okolností iných
ako likvidácia poisťovne alebo zaisťov-
ne alebo bez predchádzajúceho súhlasu
NBS, (6) zmluvu o úvere možno zme niť
len po predchádzajúcom súhlase NBS.

Novela zákona o poisťovníctve ustano-
vuje, že na predčasné splatenie úveru
podľa predchádzajúcej vety môže NBS
na základe písomnej žiadosti poisťov-
ne alebo zaisťovne udeliť predchádza-
júci súhlas, ak nehrozí pokles skutoč-
nej miery solventnosti poisťovne alebo
skutočnej miery solventnosti zaisťovne
pod požadovanú mieru solventnosti.

Cenné papiere možno zahrnúť do sku-
točnej miery solventnosti, ak (1) exis -
tu jú zmluvy, podľa ktorých, v prípade
kon kurzu alebo likvidácie poisťovne
ale bo zaisťovne budú úvery splatené až
po uspokojení všetkých ostatných ve ri -
te ľov, (2) nemôžu byť splatené z pod-
netu držiteľa cenného papiera alebo
bez predchádzajúceho súhlasu NBS, 
(3) zmluva alebo emisné podmienky
umož ňujú poisťovni alebo zaisťovni
odklad platby úrokov, (4) zmluva alebo
emisné podmienky obsahujú ustanove-
nie o schopnosti absorbovať straty po-
isťovne alebo zaisťovne, (5) cenné pa-
piere boli splatené.

Odsek 5 v § 34 zákona o poisťovníctve
bol novelou presunutý do odseku 10,
pri čom novela predmetné ustanovenie
doplnila ešte o písomnú žiadosť po is -
ťov  ne alebo zaisťovne, ktorá je zá klad-
ným predpokladom pre udelenie pred-
chádzajúceho súhlasu NBS a po no  vele
tak platí, že na základe písomnej žia-
dosti poisťovne alebo zaisťovne a po
predchádzajúcom súhlase NBS možno
do skutočnej miery solventnosti zahr -
núť (1) skryté rezervy vzniknuté z oce-
nenia aktív, ak tieto rezervy nemajú
výnimočný charakter, (2) rozdiel medzi
nezillmerizovanou technickou rezervou
na životné poistenie a zillmerizovanou
technickou rezervou na životné poiste-
nie alebo čiastočne zillmerizovanou
technickou rezervou na životné poiste-
nie, ak ide o poisťovňu vykonávajúcu
životné poistenie (podľa § 29 ods. 2 zá-
kona o poisťovníctve je pri výpočte

11

Finančné nástroje
tvoriace skutočnú

mieru solventnosti

Zahrnutie iných
položiek do
skutočnej miery 
solventnosti

Súhlas NBS 
s predčasným 
splatením úveru

Zahrnutie 
cenných papierov 
do skutočnej miery
solventnosti

Zahrnutie úveru 
do skutočnej

miery solventnosti



tech nických rezerv povolená zillmeri-
zácia do výšky obstarávacích nákladov
započítaných do poistného v životnom
poistení, pričom zillmerizáciou sa ro-
zumie postupné odpisovanie obstará-
vacích nákladov spojených so životným
poistením počas platenia poistného),
(3) polovicu nesplateného základného
ima nia, ak bolo splatené aspoň 25 %
zá kladného imania, najviac však do vý-
šky 50 % nižšej z hodnôt skutočnej
mie ry solventnosti alebo požadovanej
miery solventnosti. 

Podľa predchádzajúcej vety nemožno
predchádzajúci súhlas udeliť, ak má
NBS dôvodné pochybnosti o správnosti
údajov uvedených v žiadosti o udelenie
predchádzajúceho súhlasu alebo ich po-
važuje za nedostatočne preukázané.
Uvedená úprava bola do účinnosti tejto
novely obsiahnutá v § 34 ods. 6 zákona
o poisťovníctve. V zmysle no ve lou do -
plneného nového ustanovenia § 94a zá-
kona o poisťovníctve však pred chá dza -
júci súhlas NBS podľa § 45 ods. 1 písm. g)
zákona o poisťovníctve na zahrnutie
po ložky do skutočnej miery solvent-
nosti nemožno po účinnosti tejto nove-
ly, teda po 1. auguste 2008 udeliť, ak
budúce prebytky poisťovne alebo zais-
ťovne týkajúce sa životného poistenia
sú súčasťou vlastných zdrojov poisťov-
ne alebo zaisťovne alebo niektorej z po   -
ložiek, ktorých zahrnutie do sku toč  nej
miery solventnosti vyžaduje pred chá dza-
júci súhlas NBS (taxatívne vymedzených
vyššie) v znení tejto novely, teda v zne -
ní účinnom odo dňa 1. augusta 2008.

Pri úprave otázok týkajúcich sa ga -
ranč  ného fondu novela zachováva
úpravu obsiahnutú do jej účinnosti 
v § 34 ods. 7 až 9 zákona o pois ťov -
níctve, avšak tieto, po zakotvení no-
vých úprav uvedených vyššie, presúva
do odsekov 12 až 14 citovaného usta-
novenia zákona o poisťovníctve. 

Novela zákona o poisťovníctve prinies-
la novú úpravu položiek, z ktorých po-
zostáva garančný fond, tento v zmysle
novej úpravy pozostáva z položiek
usta novených explicitne novelou, a to
(1) z vlastných zdrojov poisťovne ale-
bo zaisťovne a (2) pri dodržaní pod-

mienok a požiadaviek, o ktorých sme
sa už zmienili v predchádzajúcom tex-
te, aj z úverov a cenných papierov
(teda už nie z položiek, ktoré do účin-
nosti tejto novely mala povinnosť
usta noviť NBS opatrením vyhláseným
v Zbierke zákonov SR), pričom naďa-
lej platí, že aktíva najmenej vo výške
garančného fondu musia byť umiest-
nené v súlade so zásadami podľa 
§ 23 ods. 8 písm. a) a b) zákona o pois -
ťov níctve.

Novela zákona o poisťovníctve vo vzťa-
hu k všetkým v predchádzajúcom tex-
te spomínaným úpravám, ktoré sme
Vám dali do pozornosti vyššie, odkazu-
je na ich primeranú (teda už nie rovna-
kú) aplikáciu aj v prípade pobočky 
zahraničnej poisťovne a pobočky za-
hraničnej zaisťovne.

V § 34 ods. 17 zákona o poisťovníctve
novela zachováva úpravu obsiahnutú
do jej účinnosti v odseku 12 ustanove-
nia § 34 zákona o poisťovníctve, na zá-
klade ktorého platí, že zahraničná po-
isťovňa, ktorá vykonáva poisťovaciu
činnosť na území SR prostredníctvom
svojej pobočky, je povinná aktíva tvo-
riace tú časť požadovanej miery sol-
ventnosti, ktorá sa vzťahuje na túto
poisťovaciu činnosť, umiestniť na území
SR najmenej vo výške hodnoty garanč-
ného fondu a zvyšnú časť na území
člen ských štátov, ak zákon o poisťov-
níctve neustanovuje inak. 

Poisťovňa a zaisťovňa, nad ktorou sa
vykonáva dohľad nad skupinou podľa 
§ 49 ods. 1 písm. a) zákona o poisťov-
níctve, je podľa § 34 ods. 18 zákona 
o poisťovníctve povinná vytvoriť a ne-
pretržite dodržiavať upravenú mieru
solventnosti, po novele poisťovňa a za -
is ťovňa však už nemajú povinnosť upra -
venú mieru solventnosti preukazovať
NBS. Upravenou mierou solventnosti
po is ťovne a zaisťovne v skupine sa po
novom rozumie schopnosť trvale za -
bez pečiť úhradu záväzkov vyplývajú-
cich z uzavretých poistných zmlúv ale-
bo zo zaistných zmlúv. Novela teda aj
pri citovanej úprave upustila od požia-
davky, aby poisťovne a zaisťovne
v skupine zabezpečovali úhradu záväz-
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Dňa 1. januára 2009 nadobudne účin-
nosť vyhláška Národnej banky Slovens-
ka č. 387/2008 Z. z., ktorou sa zrušujú
vykonávacie predpisy o bankovkách
a minciach vydaných pred dňom zave-
denia meny euro v SR (ďalej v texte
len „vyhláška NBS“). 

Oprávnenie na vydanie vyhlášky NBS
vyplýva Národnej banke Slovenska (ďa-
lej v texte len „NBS“) zo splnomocňo-
vacieho ustanovenia v § 4 ods. 11 zá -
kona č. 659/2007 Z. z. o zavedení
meny euro v SR a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona 
č. 70/2008 Z. z. účinným odo dňa
1. apríla 2008, zákona č. 270/2008 Z. z.
účinným odo dňa 1. augusta 2008, zá-
kona č. 397/2008 Z. z. a zákona 
č. 421/2008 Z. z. účinnými odo dňa 
1. novembra 2008 (ďalej v texte len
„generálny zákon“).

Vyhláškou NBS sa odo dňa 1. januára
2009, teda odo dňa zavedenia eura na
území SR, zruší 102 vykonávacích pred-
pisov o bankovkách a minciach vyda-
ných predo dňom zavedenia eura Ná-
rodnou bankou Slovenska. 

Dňa 8. júla 2008 Rada Európskej únie
rozhodla, že SR spĺňa podmienky na pri-
jatie eura a prijíma euro dňa 1. januára
2009 (Rozhodnutie Rady zo dňa 8. júla
2008 v súlade s článkom 122 ods. 2
zmluvy o prijatí jednotnej meny Slo-
venskom dňa 1. januára 2009). V sú vis -
losti so zavedením meny euro v SR vy-
dala NBS oznámenie č. 308/2008 Z. z.
o nominálnych hodnotách, vzhľade,
technických parametroch, základných
ochranných prvkoch a ďalších náleži-
tostiach eurobankoviek a euromincí vy -
daných a určených do peňažného obe-
hu v eurozóne a v zúčastnených tretích
štátoch (ďalej v texte len „oznámenie
NBS“). Z oznámenia NBS vyplýva, že
odo dňa 1. januára 2009 sa stávajú 
eurobankovky a euromince vrátane
zberateľských euromincí vydaných NBS 
zákonnými platidlami vo svojej nomi-
nálnej hodnote pri všetkých hotovost-
ných peňažných platbách v SR (§ 3 ge-
nerálneho zákona).

Eurobankovky majú rovnaký dizajn pre
všetky členské štáty eurozóny a zú čast  -
nené tretie štáty (San Maríno, Vatikán,
Monacké kniežatstvo). Eurobankovky 
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kov vyplývajúcich z uzavretých poist-
ných zmlúv alebo zo zaistných zmlúv
len vlastnými zdrojmi. Aj po novele na-
ďalej platí, že za poisťovňu a zaisťov-
ňu v skupine preukazuje upravenú
mieru solventnosti ovládajúca osoba.

Splnomocňovacie ustanovenie obsiah-
nuté po novele v § 34 ods. 21 zákona 
o poisťovníctve bolo novelou doplnené
a na jeho základe je NBS oprávnená
opatrením vyhláseným v Zbierke záko-
nov SR ustanoviť (1) spôsob výpočtu,
spôsob vykazovania a metodiku vyka-
zovania skutočnej miery solventnosti,
(2) spôsob výpočtu, spôsob vykazova-
nia a metodiku vykazovania požadova-
nej miery solventnosti, (3) lehotu na

vykazovanie skutočnej miery solvent-
nosti a požadovanej miery solventnosti,
(4) spôsob výpočtu, spôsob vykazova-
nia a metodiku vykazovania upravenej
miery solventnosti, (5) lehotu na vyka-
zovanie upravenej miery solventnosti
a tiež (6) čo sa rozumie rizikovým ka-
pitálom a spôsob výpočtu rizikového
kapitálu.

Novelou vykonané úpravy v zákone
o pois ťovníctve v ustanoveniach § 45
ods. 1 písm. g), i), j) a k), v § 67 
ods. 4 písm. d), v § 69 ods. 1 písm. b)
a v § 70 ods. 3 súvisia so zmenami za-
kotvenými novelou v ustanovení § 34
zá kona o poisťovníctve spomínanými
vyš šie.



v nominálnych hodnotách 5, 10, 20,
50, 100, 200 a 500 eur zobrazujú archi-
tektonické motívy inšpirované „histo-
rickými obdobiami a štýlmi Európy“.
Vo forme okien a brán na lícnej strane
a mostov na rubovej strane predstavu-
jú vyobrazené motívy charakteristické
prvky rôznych architektonických štý-
lov. Ďalšími charakteristickými prvka-
mi na eurobankovkách sú symbol Eu-
rópskej únie, názov meny v rímskej 
a gréckej abecede, iniciálky Európskej
centrálnej banky v zneniach úradných
jazykov, symbol ©, ktorý upozorňuje,
že autorské práva patria Európskej cen-
trálnej banke a podpis prezidenta Eu-
rópskej centrálnej banky. 

Obehové euromince majú na líci spo-
ločnú európsku stranu a na rube majú
charakteristickú národnú stranu, pri-
čom časť euromincí má pôvodnú spo-
ločnú európsku stranu a časť euromin-
cí má novú spoločnú európsku stranu. 

Vzhľad obehových euromincí (teda
spo ločnej európskej strany euromincí
a národných strán euromincí) vydaných
jednotlivými členskými štátmi eu ro zó -
ny a zúčastnenými tretími štátmi zve -
rej ňuje Európska komisia v Úrad nom
vestníku Európskej únie (napríklad in-
formácia Komisie č. 2007/C 248/07
o nových národných stranách obeho-
vých euromincí). Okrem vzhľadu obe-
hových euromincí Európska komisia

zverejňuje v Úradnom vestníku Európ-
skej únie aj vzhľad pamätných obe -
hových euromincí. Podrobnosti o no -
minálnych hodnotách a technických
špecifikáciách euromincí určených do
obe hu ustanovuje osobitný predpis
(Na riadenie Rady (ES) č. 975/98 zo dňa
3. mája 1998 o nominálnych hodnotách
a technických špecifikáciách euromincí
určených do obehu v znení nariadenia
Rady (ES) č. 423/1999 zo dňa 22. fe -
bru ára 1999).

Podrobné informácie o nominálnych
hodnotách, vzhľade, technických para-
metroch, základných ochranných prv -
koch a ďalších náležitostiach všetkých
eurobankoviek a euromincí uverejňujú
na svojich internetových stránkach
NBS a Európska centrálna banka. 

Podrobný popis národných strán slo-
venských euromincí (v nominálnej hod-
note 1 a 2 euro a v nominálnych hod-
notách 1, 2, 5, 10, 20 a 50 eurocentov)
je uvedený priamo v predmetnom ozná-
mení NBS vrátane zobrazenia ich vzhľa-
du, pričom SR bude vydávať 10, 20
a 50-eurocentové mince a 1 a 2-eurové
mince s novou spoločnou európskou
stranou euromincí (Informácia Komisie
č. 2006/C 225/05 o nových spoločných
stranách obehových euromincí) a min-
ce s najnižšími hodnotami (1, 2 a 5-eu-
rocentové mince) s pôvodnou spoloč-
nou európskou stranou.
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PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA
ZÁKONA O ROZHODCOVSKOM KONANÍ
V rámci práve prebiehajúceho legisla-
tívneho procesu v NR SR sa v prvom čí-
taní nachádza vládny návrh na vydanie
zákona, prijatím ktorého by sa zmenil
a doplnil zákon č. 244/2002 Z. z. o roz-
hodcovskom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej v texte len „návrh no-
vely zákona o rozhodcovskom konaní“
alebo len „návrh zákona“). V návrhu
novely zákona o rozhodcovskom konaní
sa navrhuje jej účinnosť odo dňa 
1. marca 2009, avšak, obdobne ako pri
novelizovaní Občianskeho súdneho po-

riadku, aj v tomto návrhu zákona sa
predpokladá vykonanie novelizácie so
spätnou účinnosťou. 

Cieľom návrhu zákona je zakotviť v zá-
kone o rozhodcovskom konaní zmeny
v prospech spotrebiteľa a zabezpečiť,
(1) aby žaloba i rozhodcovský rozsudok
boli účastníkom konania doručené do
vlastných rúk, (2) aby bolo možné roz-
sudok o plnení zo spotrebiteľskej zmlu-
vy vždy napadnúť žalobou o zrušenie
na všeobecnom súde, ak boli porušené

Dôvody novelizácie



ustanovenia určené na ochranu spotre-
biteľa, (3) aby rozhodcovský súd pri hlia-
dal na ustanovenia všeobecne záväz-
ných právnych predpisov a záväzných
právnych aktov Európskeho spoločen-
stva zameraných na ochranu spotrebi-
teľa a taktiež zabezpečiť, (4) aby sa
pri ochrane spotrebiteľa dosiahla rov -
na ká úroveň, aká je garantovaná v plat -
ných právnych predpisoch v prípade
po rušenia dobrých mravov.

Novým ustanovením § 6a návrhu záko-
na by sa platná právna úprava rozhod-
covského konania doplnila o usta no ve -
nie, v zmysle ktorého by malo platiť,
že kto príjme funkciu rozhodcu, za-
väzuje sa, že ju bude vykonávať ne-
stranne a s odbornou starostlivosťou
tak, aby bola zabezpečená spravodlivá
ochrana práv a oprávnených záujmov
účastníkov a aby nedochádzalo k poru-
šovaniu ich práv a právom chránených
záujmov a aby sa práva na ich úkor ne-
zneužívali.

Zákon o rozhodcovskom konaní by mal
byť v § 25 doplnený o nový odsek 4,
ktorý by sa mal dotknúť spôsobu doru-
čenia žaloby a rozhodcovského rozsud-
ku, tieto by sa účastníkom doručovali
vždy do vlastných rúk s použitím usta-
novenia § 47 Občianskeho súdneho po-
riadku. Dohody účastníkov o inom spô -
s obe doručovania sú v zmysle návrhu
zákona výslovne neprípustné. 

Rozhodcovský súd by podľa nového
znenia § 31 ods. 3 obsiahnutého v ná-
vrhu zákona rozhodoval v súlade so
zmluvou uzatvorenou medzi účastník-
mi rozhodcovského konania a mal by
povinnosť vziať do úvahy (1) obchodné
zvyklosti vzťahujúce sa na spor, (2) zá-
sady poctivého obchodného styku a do-
brých mravov, pričom rozhodcovský
súd by mal povinnosť rovnako ako súd
použiť ustanovenia všeobecne záväz-
ných právnych predpisov a právne zá -
väz  ných aktov Európskych spoločen stiev
na ochranu spotrebiteľa. Na ustano -
venia určené na ochranu spotrebiteľa
(v rámci vnútroštátneho právneho po-
riadku ako aj v rámci záväzných práv-
nych aktov Európskeho spoločenstva)
by tak mal rozhodca povinnosť prihlia-

dať ex lege. Medzi ustanovenia určené
na ochranu spotrebiteľa patria naprí -
klad § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka,
podľa znenia ktorého spotrebiteľské
zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia,
ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu 
v právach a povinnostiach zmluvných
strán v neprospech spotrebiteľa vo väz -
be na ustanovenie § 53 ods. 4 Občian-
skeho zákonníka, ktoré obsahuje demon -
štratívny výpočet neprijateľných pod-
mienok v spotrebiteľských zmluvách,
ďalšie ustanovenia na ochranu spotre-
biteľa sú obsiahnuté napríklad v zá kone
č. 58/2001 Z. z. o spo tre bi teľ  ských úve-
roch v znení neskorších predpisov alebo
v zákone č. 266/2005 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa pri finančných službách na
diaľku v znení neskorších predpisov. 

Doplniť by sa malo aj ustanovenie 
§ 33 ods. 2 zákona o rozhodcovskom
ko naní obsahujúce úpravu, podľa ktorej
nemožno rozhodcovským rozsudkom
prisúdiť, čo odporuje zákonu, alebo ho
obchádza, alebo sa prieči dobrým mra-
vom a taktiež plnenie, ktoré je nemož-
né. Po doplnení tohto ustanovenia
v zmysle návrhu zákona nebude možné
prisúdiť ani plnenie zo spotrebiteľskej
zmluvy, ktorá je v rozpore s ustanove-
niami všeobecne záväzných právnych
predpisov a právne záväzných aktov
Európskych spoločenstiev na ochranu
spotrebiteľa, najmä ak bude obsahovať
neprijateľnú zmluvnú podmienku. Ak
sa dôvod, pre ktorý nemožno prisúdiť
plnenie bude vzťahovať len na časť
zmlu vy, nebude možné prisúdiť plne-
nie týkajúce sa len tejto časti, pokiaľ 
z povahy zmluvy alebo jej obsahu ale-
bo z okolností, za ktorých došlo k jej
uzavretiu nebude vyplývať, že túto časť
nemožno oddeliť od ostatného obsahu.
V prípade, ak bude uzavretiu spotrebi-
teľskej zmluvy predchádzať nekalá ob-
chodná praktika, nebude možné prisú-
diť plnenie v celom rozsahu.

Náležitosti rozhodcovského rozsudku 
v § 34 ods. 2 zákona o rozhodcovskom
konaní by sa v zmysle návrhu zákona
mali v poučení o možnosti podať žalo-
bu na súd o zrušenie rozhodcovského
rozsudku rozšíriť o poučenie, v akej le-
hote je možné túto žalobu podať.
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svoj vlastný alebo publikovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ULC Čarnogurský s.r.o. V prí -
pade 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 
simunkova@ulclegal.com. Ďakujeme.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, Mgr. Martinu Šimunkovú: simunkova@ulclegal.com.

© ULC Čarnogurský, 2008

V prípade prijatia návrhu zákona sa
účastník rozhodcovského konania bude
môcť podľa § 40 ods. 1 písm. j) zákona
o rozhodcovskom konaní žalobou poda-
nou na príslušnom súde domáhať zru-
šenia tuzemského rozhodcovského roz-
sudku aj v prípade, ak pri rozhodovaní
boli porušené ustanovenia všeobecne

záväzných právnych predpisov a práv-
ne záväzných aktov Európskych spolo-
čenstiev na ochranu spotrebiteľa.

V prechodných ustanoveniach sa navr -
hu je, aby sa nová právna úprava vzťa  -
hovala aj na konania začaté pred na-
dobudnutím jej účinnosti. 
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