
1. ZMENY PRI VÝKONE ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA
Úprava základnej zložky mzdy lekárov a zubných lekárov, či úprava náhrady za prácu nadčas sú požiadavky, ktoré sa v štrajku
lekárov podarilo dosiahnuť a upraviť v Memorande vlády Slovenskej republiky a Lekárskeho odborového združenia o úprave 
pomerov v zdravotníctve. Uvedené požiadavky, ako i niektoré ďalšie, boli zakotvené do právneho poriadku novelou zákona 
č. 578/2004 Z. z. 

2. ROZPOČTOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Prijatý ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti vychádza z konceptu čistého bohatstva, ktorý berie do úvahy, okrem klasických
tokových veličín ako príjmy, výdavky a ich rozdiel, stavové veličiny a umožňuje pohľad na bilanciu s komplexným pohľadom na
hospodárenie štátu. Zriaďuje novú nezávislú inštitúciu a upravuje i limity verejného dlhu. 

3. NOVELA ZÁKONA O CENNÝCH PAPIEROCH
Poskytovanie úplných údajov týkajúcich sa cenných papierov a ich emitentov je kľúčovým faktorom pri ochrane investorov. Preto
novelizácia zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch sa dotkla i ustanovení upravujúcich druhy a spôsob poskytovania infor-
mácií. Priniesla i ďalšie zmeny, napr. úpravu systému dohľadu zmenami v niektorých osobitných predpisoch.   

4. MEDZINÁRODNÁ POMOC PRI VYMÁHANÍ NIEKTORÝCH FINANČNÝCH POHĽADÁVOK 
Elektronické doručovanie dokumentov, zavedenie jednotného exekučného titulu, rozšírenie vecného rozsahu zákona na všetky
dane, poplatky a clo s výnimkou určitých pohľadávok predstavujú niektoré zmeny, ktoré boli s účinnosťou od 1. januára 2012
zavedené novelou zákona č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok.       

5. UZNANIE A VÝKON CUDZÍCH TRESTNÝCH ROZHODNUTÍ
Transpozíciou rámcového rozhodnutia Rady boli vytvorené pravidlá, podľa ktorých členský štát s cieľom uľahčenia sociálnej ná-
pravy odsúdenej osoby uzná rozsudok a vykoná trest odňatia slobody. Prijatím zákona č. 533/2011 Z. z. bola vytvorená i právna
úprava uznávania a výkonu rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody. O oboch právnych úpravách
Vás v krátkosti informujeme v celom článku. 

6. PRIPRAVUJE SA V NR SR - NOVELA ZÁKONA O CESTNEJ PREMÁVKE 
Navrhovanou novelou by sa mala zaviesť objektívna zodpovednosť držiteľa motorového vozidla za porušenie vybraných pravidiel
cestnej premávky. Prejednanie porušenia by bolo v čo najširšej miere zautomatizované, čo by prispelo k zníženiu korupcie a k ze-
fektívneniu hospodárnosti konania. 
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Štrajk lekárov v decembri 2011 vy-
vrcholil i do prijatia novely zákona 
č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdra-
votnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o zdra vot -
nej starostlivosti“). Novela zákona na-
dobudla účinnosť dňa 1. januára 2012,
okrem úpravy základnej zložky mzdy
podľa ust. § 80a, ktorý nadobúda účin-
nosť dňa 1. júla 2012.

Novela reaguje na prijaté Memorandum
vlády Slovenskej republiky a Le kár ske -
ho odborového združenia o úpra ve po-
merov v zdravotníctve. Jej súčasťou je
i novelizácia niektorých ďalších pred-
pi sov, napríklad zákona č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších pred-
pisov (ďalej len „Zákonník práce“). 

V súlade s Memorandom bolo do záko-
na vložené ust. § 80a, účinné až od  
1. júla 2012, ktoré upravuje minimál-
ne mzdové podmienky niektorých
zdravotníckych pracovníkov, konkrét-
ne lekárov a zubných lekárov. Lekári
a zub ní lekári pracujúci v pracovnom
pomere na ustanovený týždenný pra-
cov ný čas v zariadení ústavnej staros t -
livosti, ak získali odbornú spôsobilosť
na výkon odborných pracovných čin-
ností a vykonávajú svoju činnosť v roz -
sa hu tak získaného vzdelania, to zna-
mená bez atestácie, majú stanovenú
základnú zložku mzdy na najmenej
1,20 násobok priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v hospodárstve
Slovenskej republiky. Priemerná me-
sačná mzda sa vyčísľuje podľa údajov
kalendárneho roku, ktorý dva roky
predchádza tomu kalendárnemu roku,
v kto rom sa základná zložka mzdy pri-
znáva (ďalej len „priemerná mesačná
mzda“). To znamená, že základná
zložka mzdy v roku 2012 bude vyráta-
vaná z prie mer nej mesačnej mzdy za-
mestnanca v hospodárstve Slovenskej
republiky v roku 2010. Lekár a zubný
lekár s vy konanou atestáciou majú 
novelou stanovenú vyššiu sumu zá-
kladnej zložky mzdy, a to najmenej

1,90 násobok prie mernej mesačnej
mzdy. 

V rámci dohodnutého postupného zvy-
šovania základnej zložky mzdy s účin -
nos ťou už od 1. januára 2012 sa pre
neatestovaných lekárov a zubných le-
ká rov stanovila základná zložka mzdy
vo výške 1,05 násobku priemernej me-
sačnej mzdy a lekárov a zubných leká-
rov s atestáciou vo výške 1,60 násobku
priemernej mesačnej mzdy.

V prípade, ak lekár alebo zubný lekár
nemajú pracovný pomer na týždenný
ustanovený pracovný čas, ale len na
kratší pracovný čas (kratší úväzok),
bude základná zložka mzdy zodpove-
dať dohodnutému kratšiemu pracovné-
mu času. 

Základná zložka mzdy sa bude dojed-
návať ako mesačná mzda a upravovať
sa podľa údajov zverejnených Štatistic-
kým úradom Slovenskej republiky kaž-
doročne, a to vždy k 1. januáru dané-
ho kalendárneho roka. 

Transformácii nemocníc na akciové
spoločnosti zabraňuje prechodné usta-
novenie § 102i, podľa ktorého pokiaľ
do 1. januára 2012 akciová spoločnosť
založená na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti transformáciou štátnej
rozpočtovej alebo príspevkovej organi-
zácie nevznikla, štátna organizácia 
nezanikne. Právne úkony smerujúce
k takej transformácii sa účinnosťou no-
vely stávajú neúčinnými a zriaďovateľ
štátnej organizácie je povinný ich do
konca februára 2012 zrušiť. Taktiež ko-
nanie o zápis spoločností do Obchod-
ného registra sa 1. januárom 2012 za-
stavuje. 

Novela priniesla i zmeny v práci nadčas
zdravotníckych zamestnancov. Naďalej
platia všeobecné ustanovenia Zákonní-
ka práce, ktoré vymedzujú, že v ka len -
dárnom roku je možné zamestnancovi
nariadiť prácu nadčas maximálne v roz -
sahu 150 hodín. Zamestnanec môže 
v ka lendárnom roku vykonať prácu nad-
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čas (nariadenú i nenariadenú) najviac
v rozsahu 400 hodín. Vedúci zamestna-
nec v priamej riadiacej pôsobnosti šta-
tutárneho orgánu alebo člena štatutár-
neho orgánu a vedúci zamestnanec,
kto rý je v priamej riadiacej pôsobnos-
ti tohto vedúceho zamestnanca, môže
vykonať prácu nadčas najviac v rozsa-
hu 550 hodín v kalendárnom roku, ak
súhlasil s rozsahom pracovného času.
Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdra-
votnícke povolanie a ktorý dovŕšil vek
50 rokov, nemožno nariadiť prácu nad-
čas. Práca nadčas tu je prípustná len
po dohode so zamestnancom.

Podľa novej úpravy patrí zdravotnícke-
mu zamestnancovi za prácu nadčas,
ktorá presahuje horeuvedený rozsah,
náhradné voľno. Náhradné voľno sa po-
skytuje najneskôr do dvoch kalendárnych
mesiacov po vykonaní práce nadčas. Ak
zamestnávateľ neposkytne zdravotníc-
kemu zamestnancovi náhradné voľno 
a ak z toho dôvodu rozsah práce nad-
čas uvedeného zamestnanca presiahne
rozsah určený podľa § 97 Zákonníka
práce alebo zdravotnícky zamestnanec
preto bude vykonávať zdravotnícke
povolanie v rozpore s požiadavkami na
personálne zabezpečenie zdravotníc-
keho zariadenia, bude zamestnávateľ
povinný poskytnúť predmetnému za-
mestnancovi pracovné voľno na ďalšie
vzdelávanie v rozsahu práce nadčas,
ktorá presahuje rozsah určený podľa 
§ 97 alebo náhradu mzdy v sume jeho
priemerného zárobku.

Do uvedeného pracovného voľna sa ne-
započítava pracovné voľno na sústavné
vzdelávanie podľa ust. § 140 ods. 4 Zá-
konníka práce.

Zamestnávateľ sa podľa ust. § 155 Zá-
konníka práce stará o prehlbovanie
kvalifikácie zamestnancov alebo o jej
zvyšovanie. Zamestnanec je povinný si
kvalifikáciu na výkon práce dohodnu-
tej v pracovnej zmluve sústavne pre-

hlbovať. Prehlbovaním kvalifikácie sa
pritom rozumie aj jej udržiavanie a ob-
novovanie. Zamestnávateľ je na tento
účel oprávnený zamestnancovi uložiť
po vinnosť zúčastniť sa na ďalšom vzde-
lávaní. Účasť zamestnanca na vzdelá-
vaní je výkonom práce, za ktorý patrí
zamestnancovi mzda. Zamestnávateľ
môže so zamestnancom uzatvoriť do-
hodu, ktorou sa zamestnávateľ zaviaže
zamestnancovi umožniť zvýšenie kvali-
fikácie, a to poskytovaním pracovného
voľna, náhrady mzdy a úhrady ďalších
nákladov spojených so štúdiom. Zamest -
nanec sa v dohode zaviaže zotrvať urči-
tý čas po skončení štúdia u zamestná-
vateľa v pracovnom pomere alebo mu
uhra diť náklady spojené so štúdiom, 
a to aj vtedy, keď skončí pracovný pomer
pred skončením štúdia. Dohoda sa musí
uzatvoriť písomne, inak je neplat ná.

Povinnosť zamestnanca na úhradu ná-
kladov nevzniká, najmä ak (1) zamest-
návateľ v priebehu zvyšovania kvalifi-
kácie zastavil poskytovanie pracovného
voľna a náhrady mzdy, pretože sa za-
mestnanec bez svojho zavinenia stal
dlhodobo nespôsobilý na výkon práce,
pre ktorú si zvyšoval kvalifikáciu, (2) sa
pracovný pomer skončil výpoveďou da-
nou zamestnávateľom z dôvodov uvede -
ných v § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo
dohodou z tých istých dôvodov, (3) ne-
môže zamestnanec podľa lekárskeho
posudku vykonávať prácu, pre ktorú si
zvyšoval kvalifikáciu, (4) zamestnáva-
teľ nevyužíval v posledných 12 mesia-
coch počas najmenej 6 mesiacov kvali-
fikáciu, ktorú si zamestnanec zvýšil.
Novela zaviedla i ďalší dôvod, kedy za-
mestnanec nemá povinnosť na úhradu
nákladov na vzdelávanie a to (5) ak za-
mestnávateľ porušil ustanovenia Zákon-
níka práce vo vzťahu k zamestnancovi,
ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie
podľa osobitného predpisu, a toto po-
rušenie bolo zistené príslušným inšpek-
torátom práce a prá vo plat ne o ňom roz-
hodol súd. 
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Národná rada SR prijala ústavný zákon
č. 493/2011 Z. z o rozpočtovej zodpo-
ved nosti. Jeho základným cieľom je
dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť hos-
podárenia Slovenskej republiky. Má po-
silniť transparentnosť a efektívnosť
vynakladania verejných prostriedkov
a v snahe podporiť dlhodobú konkuren-
cieschopnosť Slovenskej republiky s pri -
hliadnutím na požiadavku ekonomickej
a sociálnej spravodlivosti a solidarity
medzi súčasnými a budúcimi generá-
ciami upravuje zriadenie a pôsobnosť
Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, pra-
vidlá rozpočtovej zodpovednosti a pra-
vidlá rozpočtovej transparentnosti. 

Dlhodobou udržateľnosťou sa v zmysle
ústavného zákona rozumie dosiahnutie
takého stavu hospodárenia Slovenskej
republiky, v ktorom saldo rozpočtu ve-
rejnej správy a dlh verejnej správy za-
bezpečujú, že ani očakávaná zmena
príjmov verejnej správy a výdavkov ve-
rejnej správy podľa základného scená-
ra v najbližších 50 rokoch nespôsobí
nárast dlhu verejnej správy nad horný
limit dlhu verejnej správy, ktorý bol
stanovený na 50 % podielu na hrubom
domácom produkte. 

Novým zákonom bola kreovaná nová
nezávislá inštitúcia, Rada pre rozpoč-
to vú zodpovednosť (ďalej len „rada“)
ako nezávislý orgán monitorovania
a hod notenia vývoja hospodárenia Slo-
venskej republiky a hodnotenia plnenia
pravidiel rozpočtovej zod po ved nos  ti.
Okrem výkonu funkcie pri hodnotení
do  siahnutia fiškálnych cieľov by mala
rada zohrať významnú úlohu vo vzťahu
k odbornému nastaveniu fiškálnych uka-
zovateľov pri realizácii vládnej politiky
a pri zvýšení transparentnosti v hospo -
dá rení Slovenskej republiky.

Rada má troch členov. Členmi rady sú
predseda a dvaja ďalší členovia. Pred-
sedu rady volí a odvoláva Národná rada
Slovenskej republiky. Funkčné obdobie
členov rady je sedemročné. Členom
rady môže byť fyzická osoba s ná le ži tý -
mi odbornými vedomosťami a skú se nos -
ťami, ktorá má spôsobilosť na právne
úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná.

Za náležité odborné vedomosti a skú se -
nosti sa považuje úplné vysokoškol ské
vzdelanie druhého stupňa a najmenej
päť rokov praxe v oblasti finančníctva
a makroekonómie.

Rada má za úlohu (1) vypracovávať
a zve rejňovať správu o dlhodobej udr -
ža teľnosti vrátane základného scenára
a určenia ukazovateľa dlhodobej udr -
ža teľnosti každoročne k 30. aprílu a vždy
do 30 dní po prerokovaní programové-
ho vyhlásenia vlády a vyslovení dôvery
vláde, (2) vypracovávať a predkladať
na rokovanie národnej rady správu 
o hodnotení plnenia pravidiel rozpoč-
tovej zodpovednosti a pravidiel roz-
počtovej transparentnosti podľa tohto
zákona za predchádzajúci rozpočtový
rok každoročne do 31. augusta, (3) vy-
pracovávať a zverejňovať z vlastného
podnetu stanovisko k legislatívnym ná-
vrhom predkladaným na rokovanie ná-
rodnej rady najmä z hľadiska dôsledkov
na rozpočet verejnej správy a dl ho do -
bú udržateľnosť, (4) vykonávať ďalšie
činnosti súvisiace s monitorovaním 
a hodnotením vývoja hospodárenia
Slovenskej republiky a hodnotením pl -
ne nia pravidiel rozpočtovej zodpoved-
nosti a (5) vykonávať ďalšie činnosti
ustanovené zákonom. 

Rada má právo vyžadovať súčinnosť od
subjektov verejnej správy pri poskyto-
vaní údajov súvisiacich s výkonom jej
pôsobnosti. Subjekty verejnej správy 
sú povinné poskytovať na požiadanie
rady potrebnú súčinnosť. Rada v rozsa -
hu svo jej pôsobnosti poskytuje súčin-
nosť a úda je Národnej banke Slovenska. 

Úprava dlhu verejnej správy vychádza
z metodiky tzv. maachstrického dlhu
podľa ESA 95 príručky vládneho defici-
tu a dlhu. Zostavovať národné účty
v súlade s ESA 95 sú povinné všetky
členské štáty Európskej únie. Uvedenú
povinnosť stanovilo Nariadenie Rady 
č. 2223/1996 o Európskom systéme ná-
rodných a regionálnych účtov v spo lo -
čen stve (skr. ESA). Maastrichtský dlh je
definovaný ako dlh určený pre účely
procedúry nadmerného deficitu. Pred-
stavuje konsolidovaný súčet všetkých
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nesplatených záväzkov sektora verej-
nej správy ku koncu roka, resp. štvrť -
roka v menovitej (nominálnej) hodno-
te, ktoré vznikli na základe prijatých
vkladov, emitovaných cenných papie-
rov iných ako akcie (okrem finančných
derivátov) a prijatých pôžičiek, ale zá-
sadne bez záväzkov z nesplatených
úro kov. Súčasťou prijatých pôžičiek sú
aj imputované pôžičky, ktoré sa rovna-
jú hodnote majetku nadobudnutého
prostredníctvom finančného prenájmu.

Horný limit dlhu verejnej správy (ďalej
len „dlh“) sa ustanovil vo výške 50 %
po dielu na hrubom domácom produk-
te. Výška dlhu predstavuje výšku dlhu
Slovenskej republiky, ktorú aktuálne
zverejnila Európska komisia (Eurostat)
vyjadrenú ako percentuálny podiel na
hrubom domácom produkte. Aj keď
Pakt stability a rastu upravuje ako hor-
ný strop dlhu 60 % podielu na hrubom
domácom produkte, vzhľadom na ana-
lýzy veľkosti a relatívnej produkcie
ekonomiky môže byť pre slovenské
hos podárstvo hranica 60 % už proble-
matická. Zákon upravuje i postup v prí-
pade, ak výška dlhu presiahne niektoré
hranice, napr. 40 % podielu na hrubom
domácom produkte, 45 % podielu a pod.
Pokiaľ k prekročeniu hraníc limitu dlhu
verejnej správy dôjde, vláde alebo jej
členom vzniknú povinnosti smerujúce
k zabezpečeniu jeho zníženia.

V súvislosti s obcami a vyššími územný-
mi celkami zákon jednoznačne defino-
val, že štát finančne nezabezpečuje
platobnú schopnosť a nezodpovedá za
platobnú schopnosť obce alebo vyššie-
ho územného celku. Ak celková suma
dlhu obce alebo vyššieho územného
celku dosiahne 60 % skutočných bež-
ných príjmov predchádzajúceho roz poč  -
tového roka a viac, obec alebo vyšší
územný celok sú povinní zaplatiť poku-
tu, ktorú ukladá ministerstvo financií,
a to vo výške 5 % z rozdielu medzi cel-
kovou sumou dlhu a 60 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho
roz počtového roka. Celkovú sumu dlhu
obce alebo vyššieho územného celku
ustanovuje zákon. Pod dlhom obce ale-
bo vyššieho územného celku na účely
zákona o rozpočtovej zodpovednosti
ne rozumieme dlh v obchodnoprávnom
zmysle, ale v zmysle maachstrického
dlhu.

Ústavný zákon nadobúda účinnosť 
1. mar ca 2012 s výnimkou ustanovení
čl. 6 ods. 3 a 4, ktoré nadobúdajú
účinnosť 1. januára 2015. Čl. 6 ods 3
upravuje hranicu celkového dlhu obce
alebo vyššieho územného celku stano-
venú na 60 % skutočných bežných príj -
mov a následky prekročenia uvedenej
hranice. Výnimka z tohto ustanovenia
bola upravená v čl. 6 ods. 4 taktiež
účin ného až od 1. januára 2015.
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NOVELA ZÁKONA
O CENNÝCH PAPIEROCH
Potreba implementovať niektoré európ -
ske smernice ako i reagovať na problé-
my, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe
Národnej banky Slovenska pri výkone do-
hľadu nad finančným trhom si vynútila
prijatie novely zákona č. 566/2001 Z. z.
o cenných papieroch v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o cenných
papieroch“). 

Predmetom novely je zníženie admini-
stratívnej záťaže kladenej na subjekty
uskutočňujúce verejnú ponuku cenných
papierov s cieľom zvýšenia ich konku-
rencieschopnosti. Novela okrem zjed-
no dušenia postupov pre emitentov pri

uskutočňovaní verejnej ponuky cenných
papierov zabezpečuje aj zvýšenie úrov-
ne ochrany investorov a aby poskytova-
né informácie boli dostatočné a pri me -
rané na uspokojenie potrieb drobných
investorov, najmä v súvislosti s tur bu -
len ciami na finančných trhoch.

Zmenou v ust. § 109 a § 110 zákona o cen-
ných papierov zákonodarca dal znenie
do súladu so zákonom č. 215/2004 Z. z.
o ochrane utajovaných skutočností (ďa-
lej len „zákon o ochrane utajovaných
skutočností“). Pôvodné znenie § 109
zákona o cenných papieroch bolo ozna-
čené názvom „Utajované skutočnosti“.



Obsahovou náplňou predmetných usta-
novení je však určitá forma ochrany
ta jomstva na úrovni informácií, ktoré
majú zabezpečiť bezchybné a efektív-
ne plnenie podnikateľských činností
cen trálneho depozitára cenných papie-
rov. Jedná sa o inštitúty ako obchodné
tajomstvo, bankové tajomstvo alebo
daňové tajomstvo upravené v osobit-
ných právnych predpisoch. Údaje uve-
dené v § 109 zákona o cenných papie-
roch nie sú na účely zákona o ochrane
utajovaných skutočností považované
za utajované skutočnosti, ale za infor-
mácie, ktoré treba vzhľadom na svoju
povahu chrániť pred prípadným zneu-
žitím a nie je teda potrebné nakladať
s týmito údajmi ako s utajovanými sku-
točnosťami podľa zákona o ochrane uta-
jovaných skutočností. Táto zmena je
účinná až od 1. júla 2012.

Novela zmenila limity pre výnimky
z povinnosti zverejniť prospekt (verej-
ná ponuka cenných papierov bez pred-
chádzajúceho zverejnenia schváleného
prospektu cenného papiera), a to v prí-
pade, ak sa jedná o verejnú ponuku ur-
čenú obmedzenému okruhu osôb zo
100 osôb na 150 osôb, pri verejnej po-
nuke určenej investorom, ktorí získava -
jú cenné papiere z hodnoty 50.000 Eur
na 100.000 Eur a zároveň sa za základ
výpočtu berie celková protihodnota v Eu-
rópskej únii za obdobie 12 mesiacov.

Definícia kvalifikovaného investora upra-
vená v ust. § 120 ods. 6 zákona o cen ných
papieroch bola upravená a v sú čas nos-
ti platí, že ním rozumieme profesio-
nálneho klienta alebo oprávnenú proti-
stranu. Kvalifikovaným investorom nie
je osoba, ktorá požiadala, aby sa s ňou
na účely zákona o cenných papieroch
zaobchádzalo ako s neprofesionálnym
klientom. Obchodník s cennými papier-
mi a úverová inštitúcia informujú emi-
tenta na základe jeho žiadosti o za ra de -
ní klientov. Pôvodne sa kvalifikovaným
investorom rozumel (1) obchodník s cen-
nými papiermi, finančná inštitúcia ale-
bo právnická osoba, ak hlavným predme -
tom podnikania tejto právnickej osoby
je investovanie do finančných nástro-
jov, (2) štátny orgán, obec a vyšší územ-
ný celok, štátny orgán a územný celok
iného štátu, Národná banka Slovenska,
centrálna banka iného štátu, Medziná-

rodný menový fond, Európska centrál-
na banka, Európska investičná banka 
a iné podobné medzinárodné organizá-
cie, (3) obchodná spoločnosť alebo druž -
stvo, ktoré nie je malým a stredným
podnikom, (4) fyzická osoba s trvalým
pobytom na území Slovenskej republi-
ky, o ktorej Národná banka Slovenska
na jej žiadosť rozhodla, že bude uzna-
ná za kvalifikovaného investora; fyzic-
ká osoba s trvalým pobytom v inom
členskom štáte sa považuje za kvalifi-
kovaného investora po splnení podmie-
nok právneho predpisu príslušného
členského štátu a (5) malý a stredný
podnik so sídlom na území Slovenskej
republiky, o ktorom Národná banka Slo-
venska na jeho žiadosť rozhodla, že
bude uznaný za kvalifikovaného inves-
to ra, ak spĺňa aspoň dve podmienky po -
dľa ust. § 120 ods. 7. 

Poskytovanie úplných údajov týkajú-
cich sa cenných papierov a ich emiten-
tov je kľúčovým faktorom pri ochrane
investorov. Súhrn úplných údajov je
obsiahnutý v prospekte cenného papie-
ra. Bez predchádzajúceho zverejnenia
prospektu cenného papiera sa nemôže
uskutočniť ani verejná ponuka cenných
papierov. Prospekt sa môže vypracovať
ako jeden dokument alebo ako doku-
ment skladajúci sa zo samostatných
dokumentov. Prospekt skladajúci sa zo
samostatných dokumentov sa delí na
re gistračný dokument, opis cenných pa-
pierov a súhrnný dokument. Za údaje
uvedené v prospekte zodpovedá spra-
vidla emitent alebo jeho štatutárny or-
gán a pod. Prospekt musí obsahovať
všetky údaje, ktoré sú podľa konkrétnej
povahy emitenta a cenných papierov,
ktoré sú predmetom verejnej ponuky
cenných papierov alebo prijímania na
obchodovanie na regulovanom trhu po-
trebné na to, aby sa investorom umož-
nilo vytvoriť si správne hodnotenie emi-
tenta, jeho aktív a pasív, finančnej situ -
ácie, zisku a strát a vyhliadok a osôb,
ktoré prevzali záruky za splatenie cen-
ných papierov alebo výnosov a práv
spo jených s týmito cennými papiermi.
Údaje v prospekte musia byť uvedené
prehľadným a zrozumiteľným spôsobom.
Podľa novej úpravy musí prospekt 
obsahovať údaje o emitentovi, údaje
o cen ných papieroch, ktoré sú predme-
tom verejnej ponuky cenných papierov
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alebo prijímania na obchodovanie na
regulovanom trhu, a súhrn prospektu,
v ktorom sa v stručnosti a všeobecne
zrozumiteľným spôsobom uvedú kľúčo-
vé informácie v jazyku, v ktorom bol
prospekt pôvodne vypracovaný. Forma
a obsah súhrnu musia poskytnúť v spo-
jení s prospektom primerané informá-
cie o základnej charakteristike prísluš-
ných cenných papierov s cieľom pomôcť
investorom pri rozhodovaní o investo-
vaní do týchto cenných papierov. Súhrn
musí byť vypracovaný v štan dar di zo va -
nom formáte, aby sa uľahčilo porovná-
vanie súhrnov podobných typov cenných
papierov, a jeho obsah by mal poskyto-
vať kľúčové informácie o príslušných
cenných papieroch s cieľom pomôcť
investorom pri rozhodovaní sa o inves-
tovaní do týchto cenných papierov.

Ak základný prospekt ani jeho dodatok
neobsahovali konečné podmienky ve-
rej nej ponuky cenných papierov, podľa
predchádzajúcej úpravy bolo potrebné

ich oznámiť investorom a predložiť
Národnej banke Slovenska pri každej
verejnej ponuke cenných papierov, čo
najskôr, a ak to bolo možné, pred za-
čatím ponuky. V súčasnosti emitentovi
vzniká povinnosť v uvedenom prípade
pri každej verejnej ponuke cenných
papierov sprístupniť konečné pod -
mien ky investorom, predložiť ich Ná-
rodnej banke Slovenska a oznámiť ich
príslušným orgánom hostiteľských člen-
ských štátov emitenta čo najskôr a ak je
to možné, pred začatím verejnej po-
nu ky cenných papierov. 

Novela zákona o cenných papieroch
priniesla i ďalšie zmeny, ako i zmeny
v zákone č. 92/1991 Zb. o podmien-
kach prevodu majetku štátu na iné
oso by alebo č. 483/2001 Z. z. o ban -
kách, ktorými sa upravuje výkon eu-
róp skeho dohľadu. Účinnosť nadobudla
dňa 31. decembra 2011. Niektoré vy-
medzené články nadobúdajú účinnosť
až 1. júla 2012

6

Rozšírenie vecného
rozsahu zákona

MEDZINÁRODNÁ POMOC
PRI VYMÁHANÍ NIEKTORÝCH
FINANČNÝCH POHĽADÁVOK
Zákon č. 466/2009 Z. z. o me dzi ná rod -
nej pomoci pri vymáhaní niektorých fi-
nančných pohľadávok (ďalej len „zákon
o medzinárodnej pomoci“) bol prijatý
v súvislosti s implementáciou smernice
Rady č. 2008/55/ES o vzájomnej po-
mo ci pri vymáhaní pohľadávok týkajú-
cich sa určitých poplatkov, odvodov,
daní a ďalších opatrení a nariadením
Ko misie (ES) č. 1179/2008, ktorým sa
ustanovujú podrobné pravidlá vykoná-
vania určitých ustanovení smernice 
Rady č. 2008/55/ES. S obsahom zákona
o medzinárodnej pomoci sme Vás obo -
zná mili v bulletine ULC Čarnogurský
PRO BONO č. 05/2010. Vývoj v uve de -
nej oblasti si vyžiadal prijatie novej
smernice Rady č. 2010/24/EÚ o vzájom -
nej pomoci pri vymáhaní pohľadávok
vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďal-
ších opatrení, ktorá nahradila smernicu
Rady č. 2008/55/ES a prijatie nového
vykonávacieho predpisu, a to nariade-
nia Komisie (EÚ) č. 1189/2011. Uvedené

nové právne akty transponovala Slo -
venská republika do svojho právneho
poriadku prijatím novely zákona o me -
dzi národnej pomoci č. 531/2011 Z. z.
(ďalej len „novela“). Novela je účinná
od 1. januára 2012. 

Najdôležitejšou zmenou, ktorú novela
zaviedla, je rozšírenie vecného rozsa-
hu zákona o medzinárodnej pomoci.
Medzinárodná pomoc sa podľa predchá-
dzajúcej právnej úpravy vzťahovala
len na niektoré dane a poplatky napr.
daň z príjmov, daň z nehnuteľností, daň
z dedičstva a pod. Podľa nového znenia
§ 3 písm. a) sa medzinárodná pomoc
vzťahuje na pohľadávky týkajúce sa
(1) všetkých daní, poplatkov, dovozného
alebo vývozného cla, okrem povinných
odvodov sociálneho zabezpečenia a po-
platkov zmluvnej povahy, (2) úroku,
sankčného úroku, kompenzačného úro-
ku, úroku z omeškania, pokuty, penále
alebo nákladov súvisiacich s pohľadáv-



kami, uvedených v prvom bode, okrem
trestných sankcií a sankcií za priestup-
ky, (3) náhrady, intervencií a iných opa-
trení tvoriacich súčasť systému financo-
vania Európskeho poľnohospodárskeho
záručného fondu a Európskeho poľno-
hos podárskeho fondu pre rozvoj vidie-
ka, (4) odvodov a iných poplatkov upra-
vených pre sektor cukru a (5) úrokov,
pokút, penále a nákladov súvisiacich 
s pohľadávkami podľa tretieho a štvr té  -
ho bodu okrem trestných sankcií a sank -
cií za priestupky. V súvislosti so vznikom
Finančného riaditeľstva sa v ce lom zá-
kone o medzinárodnej pomoci slová
„da ňové riaditeľstvo“ nahrádzajú slo-
va mi „finančné riaditeľstvo“. 

Žiadosť o vymáhanie pohľadávky (ďalej
len „žiadosť o vymáhanie“) alebo o do -
ručenie písomností súvisiacich s po hľa -
dávkou (ďalej len „doručenie písomnos-
tí“) sa po novom zasielajú elektronicky
vo forme štandardného formulára po -
dľa prílohy I alebo II nariadenia (EÚ)
č. 1189/2011. V prípade, ak písomnosť
nie je možné zaslať elektronicky, je i na -
ďalej možné ju zaslať poštou. Nová
úprava explicitne stanovila povinnosť
príslušného orgánu Slovenskej republi-
ky postúpiť doručenú žiadosť, na kto-
rej vybavenie nie je vecne príslušný,
vecne príslušnému orgánu Slovenskej
republiky a o postúpení upovedomiť
príslušný orgán zasielajúceho členské-
ho štátu EU (ďalej len „členský štát“). 

Novela ustanovením § 2 písm. h) zavied-
 la nový inštitút jednotného exekučné-
ho titulu. Jednotný exekučný titul je
štandardný formulár vyhotovený podľa
exekučného titulu členského štátu, na
základe ktorého sa má vymáhať pohľa-
dávka. Odo dňa doručenia žiadosti o vy -
máhanie pohľadávky príslušnému orgá-
nu Slovenskej republiky sa jednotný
exekučný titul považuje za exekučný
titul podľa osobitného zákona a ne  -
pod lie ha uznaniu podľa ustanovenia 
§ 250w až 250y Občianskeho súdneho
poriadku. 

Forma jednotného exekučného titulu
je upravená v čl. 16 a v prílohe II na-
riadenia (EÚ) č. 1189/2011. Forma ob-
sahuje (1) údaje dôležité na identifi-
kovanie exekučného titulu členského
štátu, (2) opis pohľadávky, (3) obdobie,

na ktoré sa pohľadávka vzťahuje a le -
ho ty súvisiace s vymáhaním pohľadáv-
ky, (4) výšku pohľadávky a jej jednotlivé
zložky vrátane úroku, (5) meno, priez-
vis ko a adresa dlžníka, ďalšieho dlž ní -
ka alebo tretej osoby, alebo obchodné
meno alebo názov a adresa sídla dlžní-
ka, ďalšieho dlžníka alebo tretej osoby,
ak jedná sa o právnickú osobu a ďalšie
údaje potrebné na identifikáciu tejto
osoby a (6) kontaktné údaje orgánu zod-
povedného za určenie výšky pohľadáv-
ky a orgánu, na ktorom je možné získať
ďalšie informácie týkajúce sa pohľa-
dáv ky alebo možnosti podať opravné
prostriedky alebo iné opatrenia proti
pohľadávke, ak sa jedná o iný orgán ako
orgán zodpovedný za určenie výšky po-
hľadávky. Jednotný exekučný titul je
povinnou prílohou žiadosti o vy má ha nie
pohľadávky. Okrem jednotného exe kuč -
ného titulu môžu byť prílohou žiadosti
o vymáhanie aj iné písomnosti týkajú-
ce sa pohľadávky.

Podmienky zaslania žiadosti o vy má ha -
nie príslušným orgánom Slovenskej re-
publi ky do iného členského štátu upra-
vuje nové znenie ustanovenia § 8 ods. 4
písm. a). Podľa uvedeného ustanovenia
môže byť žiadosť o vymáhanie zaslaná
do iného členského štátu, ak (1) dlžník
nemá v Slovenskej republike žiadny ma-
jetok, (2) vymáhanie by neviedlo k úpl  -
nej úhrade pohľadávky (zdôrazňuje sa
úplná úhrada, čiastočná preto pri chá -
dza do úvahy), alebo by bolo spojené 
s neprimeranými ťažkosťami, alebo
(3) príslušný orgán Slovenskej republi-
ky má informácie, že dlžník má majetok
v dožiadanom členskom štáte. Pri uplat -
není postupu podľa § 8 ods. 4 písm. a)
príslušný orgán Slovenskej republiky vy-
počíta úrok z omeškania z dlžnej sumy. 

Dane a poplatky, ktoré sa na území Slo-
venskej republiky nevyberajú a o ich vy-
máhanie požiada členský štát, sa po dľa
nového znenia ustanovenia § 9 ods. 2 vy-
máhajú ako daňový nedoplatok na dani
z príjmov fyzickej osoby. Vymáhanie po -
hľadávky sa po novom môže odložiť len
v rozsahu, v akom bola pohľadávka na-
padnutá. Ak dlžník alebo ďalší dlžník
podá opravný prostriedok proti exekuč-
nému titulu alebo jednotnému exekuč-
nému titulu príslušnému orgánu Sloven-
skej republiky, predmetný orgán nebude
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konať o opravnom prostriedku, ale ozná-
mi podávateľovi, na ktorý orgán členské-
ho štátu má opravný prostriedok podať.

Príslušný orgán Slovenskej republiky pri
zamietnutí žiadosti o informácie, o do -
ru čenie písomnosti alebo o vymáhanie
pohľadávky má povinnosť informovať
príslušný členský štát o dôvodoch za-
mietnutia žiadosti. Je tiež povinný in-
formovať príslušný orgán členského štá -
tu o skutočnostiach, ktoré majú vplyv
na plynutie lehoty na vymáhanie pohľa-
dávky, napr. prerušenie konania, predĺ -
že nie lehoty a pod. Ak bol v 5 ročnej le-
hote upravenej ustanovením § 11 ods. 2
podaný proti exekučnému titulu člen-
ského štátu opravný prostriedok alebo
povolený odklad platenia alebo plate-
nie v splátkach, 5 ročná lehota začne
plynúť znova odo dňa, od ktorého už
nie je možné podať opravný prostrie-
dok alebo ktorý nasleduje po uplynutí

posledného dňa lehoty splatnosti. Žia-
dosť o informácie, o doručenie písom-
nosti alebo o vymáhanie pohľadávky
prijme príslušný orgán Slovenskej repu-
bliky iba vtedy, ak neuplynulo viac ako
10 rokov od dátumu pôvodnej splat-
nosti pohľadávky v členskom štáte. 

Rozhodnutia a právne úkony vykonané
a vydané do 31. decembra 2011 sa po-
važujú za rozhodnutia a úkony vydané
alebo vykonané podľa zákona o me dzi ná -
rodnej spolupráci účinného od 1. januá-
ra 2012. Konania právoplatne neu kon če -
né k 31. decembru 2011 sa dokončia
podľa zákona o medzinárodnej spolu-
práci účinného od 1. januára 2012. Exe-
kučný titul členského štátu podľa záko-
na o medzinárodnej spolupráci v znení
účinnom do 31. decembra 2011 sa pova-
žuje za jednotný exekučný titul po dľa
zákona o medzinárodnej spolupráci
účin ného od 1. januára 2012.
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UZNANIE A VÝKON CUDZÍCH
TRESTNÝCH ROZHODNUTÍ
Do pozornosti Vám dávame nový zákon
č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone
rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná
sankcia spojená s odňatím slobody 
v Európskej únii a o zmene a doplnení
zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väz-
by v znení neskorších predpisov a zá -
kon č. 533/2011 Z. z. o uznávaní a vý-
kone rozhodnutí, ktorými sa ukladá
trest ná sankcia nespojená s odňatím
slobody alebo probačné opatrenie na
účely dohľadu v Európskej únii. Cieľom
uvedenej právnej úpravy je najmä trans-
pozícia Rámcového rozhodnutia Rady
2008/909/SVV z o uplatňovaní zá sady
vzájomného uznávania na rozsudky 
v trestných veciach. 

Prijatá právna úprava vychádza z ob -
dob ných zákonov schválených Národnou
radou Slovenskej republiky, a to zá kona
č. 154/2010 Z. z. o európskom za tý ka -
com rozkaze a zákona č. 183/2011 Z. z.
o uznávaní a výkone rozhodnutí o pe  -
ňaž nej sankcii v Európskej únii. 

Zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a vý-
kone rozhodnutí, ktorými sa ukladá

trestná sankcia spojená s odňatím slo-
body alebo probačné opatrenie na úče-
ly dohľadu v Európskej únii (ďalej len
„zákon o uznávaní a výkone rozhodnu-
tí“) sa týka trestných sankcií (tresty,
ochranné opatrenia), ktoré sú spojené
s od ňa tím slobody – trestu odňatia slo-
body a ochranných opatrení spojených
s od ňa tím slobody, ktorými sú detencia
a ochranné liečenie ústavnou formou.
Vo všeobecnosti upravuje postup justi č -
ných orgánov Slovenskej republiky pri
uznávaní a výkone cudzích rozhodnutí
o trestnej sankcii a podmienky, za
akých môže súd Slovenskej republiky
odov z dať svoje rozhodnutie o trestnej
sankcii do iného členského štátu na
účely jeho uznania a výkonu (štát pô-
vodu). 

Má za cieľ uľahčiť justičnú spoluprácu,
preto zakotvuje priamy styk justičných
orgánov členských štátov, zohľadňuje
požiadavky na obmedzenie množstva
úradne prekladaných dokumentov a čo
najširšie možnosti komunikácie medzi
jednotlivými justičnými orgánmi. 



Uznať a vykonať rozhodnutie v Slo ven -
skej republike je možné v tom prípa-
de, ak je súčasne splnených niekoľko
podmienok. Okrem obojstrannej trest-
nosti skutku ako základnej a všeo bec nej
podmienky uznania a výkonu cudzie ho
rozhodnutia v Slovenskej republike je
ďalšou podmienkou jeho uznania a vý -
ko nu skutočnosť, že odsúdený má štát-
ne občianstvo Slovenskej republiky
a obvyklý pobyt na území Slovenskej
republiky. V osobitných prípadoch mo ž-
no na základe žiadosti justičného orgá-
nu členského štátu prevziať výkon roz-
hodnutia aj bez splnenia uvedených
podmienok pri splnení všeobecnej pod-
mienky, že takýto postup je vhodný
a účelný z hľadiska nápravy odsúdené-
ho. Výkon rozhodnutia sa na území Slo-
venskej republiky bude vždy riadiť práv -
nym poriadkom Slovenskej republiky. 

Súd môže odovzdať do iného členského
štátu výkon rozhodnutia, ktorým bolo
rozhodnuté o uložení trestnej sankcie
spojenej s odňatím slobody. Ak sa pre
odovzdanie výkonu rozhodnutia vyža-
duje súhlas odsúdeného a odsúdený sa
nachádza na území Slovenskej republi-
ky, súd ho vypočuje. Vyhlásenie o sú hla-
se potom odsúdený urobí do zápisnice
po poučení o následkoch odovzdania
a po vypočutí. Pokiaľ sa uvedený súhlas
nevyžaduje, súd zisťuje len stanovisko
odsúdeného. 

Odovzdanie výkonu rozhodnutia zákon
upravuje v ust. § 8. Podľa neho súd,
kto rý rozhodnutie vydal, zašle jeho rov -
nopis s riadne vyplneným osvedčením
podľa vzoru uvedenom v prílohe záko-
na, vykonávajúcemu justičnému orgá-
nu a ministerstvu. Pripojí k nemu sú hlas
odsúdeného, prípadne jeho zistené
sta novisko a ak sa odsúdený nachádza
na území Slovenskej republiky, infor-
muje ho o odovzdaní výkonu rozhodnu-
tia. Súčasne s odovzdaním môže súd
požiadať vykonávajúci justičný orgán
o oznámenie podmienok pre úpravu
dru hu a dĺžky uloženého trestu a pod -
mie nok podmienečného prepustenia
alebo ukončenia výkonu trestnej sank-
cie spojenej s odňatím slobody. 

Dôsledkom odovzdania výkonu rozhod-
nutie je nemožnosť nariadenia jeho
vý konu na území Slovenskej republiky.

Na konanie o uznaní a výkone rozhod-
nutia je príslušný krajský súd, v kto ré -
ho obvode má odsúdený trvalý pobyt,
alebo vykonáva trest odňatia slobody.
Inak bude príslušný krajský súd v Bra ti -
sla ve. O tom, či sa rozhodnutie uzná
a vykoná, rozhoduje súd na neverejnom
zasadnutí po písomnom vyjadrení pro-
kurátora. 

Na rozdiel od právnej úpravy v zákone
č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone
rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európ-
skej únii sa upustilo od procesného po-
stupu, kedy súd zasiela rozhodnutie na
uznanie a výkon do iného členského
štá tu prostredníctvom ústredného or-
gánu, ktorým je ministerstvo spravod-
livosti. Rozhodnutia s osvedčeniami
majú inému členskému štátu zasielať
priamo súdy. 

Zákon č. 533/2011 Z. z. upravuje uzná-
vanie a výkon rozhodnutí, ktorými sa
ukladá trestná sankcia nespojená s od-
ňatím slobody alebo probačné opatre-
nie na účely dohľadu v Európskej únii.
Takým rozhodnutím je v zmysle zákona
právoplatné rozhodnutie vydané súdom
alebo iným príslušným orgánom štátu
pôvodu v trestnom konaní, ktorým 
bolo rozhod nuté o (1) podmienečnom
od kla de výkonu trestu odňatia slobody
alebo ochranného opatrenia spojeného
s ob me dzením osobnej slobody za sú-
časného uloženia probačného dohľadu
alebo primeraných obmedzení alebo
povinností podľa § 4 ods. 1 písm. c),
(2) podmienečnom prepustení z vý ko nu
trestu odňatia slobody, alebo ochran né -
ho opa trenia spojeného s ob me dze ním
oso bnej slobody za súčasného uloženia
probačného dohľadu alebo primera-
ných obmedzení alebo povinností po -
dľa § 4 ods. 1 písm. c), (3) podmieneč-
nom upustení od potrestania za súčas-
ného uloženia probačného dohľadu
alebo primeraných obmedzení alebo
povinností podľa § 4 ods. 1 písm. c)
alebo (4) uložení trestu alebo ochran-
ného opatrenia nespojeného s odňatím
osobnej slobody, ak je založené na nie -
kto rom z obmedzení alebo povinností
podľa § 4 ods. 1 písm. c). Trestnou sank -
ciou je trest nespojený s odňatím slo-
body alebo ochranné opatrenie nespo-
jené s odňatím slobody.
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Sankcie nespojené 
s odňatím slobody



Podľa ust. § 6 zákona môže súd odov -
zdať výkon rozhodnutia do iného člen-
ského štátu, ak rozhodol o (1) podmie-
nečnom prepustení z výkonu trestu
odňatia slobody za súčasného nariade-
nia probačného dohľadu alebo uloženia
primeraných obmedzení alebo povin-
nos tí, (2) nariadení probačného dohľa-
du alebo uložení primeraných obme-
dze ní alebo povinností podmienečne
odsúdenému, (3) podmienečnom upus-
tení od potrestania za súčasného na-
riadenia probačného dohľadu alebo
ulo ženia primeraných obmedzení alebo
povinností, (4) uložení trestu domáce-
ho väzenia, (5) uložení trestu povinnej
práce, (6) uložení trestu zákazu činnos -
ti, (7) uložení trestu zákazu pobytu,

(8) uložení ochranného dohľadu, alebo
(9) uložení ochranného liečenia formou
ambulantného liečenia. 

Na konanie o uznaní a výkone rozhod-
nutia vydaného justičným orgánom
štátu pôvodu je príslušný okresný súd,
v ktorého obvode má odsúdený obvyk-
lý pobyt. Súd rozhodne o tom, či sa
rozhodnutie cudzieho štátu uzná a vy -
ko ná na neverejnom zasadnutí po pí-
somnom vyjadrení prokurátora. Súd roz-
hoduje rozsudkom v lehote do 60 dní
od doručenia osvedčenia a prí slušného
rozhodnutia. 

Oba zákony nadobúdajú účinnosť dňa
1. februára 2012.
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Objektívna 
zodpovednosť

Správny delikt 
držiteľa vozidla

PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA
ZÁKONA O CESTNEJ PREMÁVKE
Dňa 10. 11. 2011 bol do Národnej rady
Slovenskej republiky doručený návrh
novely zákona č. 8/2009 Z. z. o cest nej
premávke (ďalej len „zákon o cestnej
premávke“). Účinnosť novely sa navr -
hu je dňom 1. júla 2012. 

Novelou by sa zaviedol inštitút objek-
tívnej zodpovednosti držiteľa motoro-
vého vozidla za porušenie vybraných
pravidiel cestnej premávky. Inštitút
ob jektívnej zodpovednosti je už zave-
de ný v Maďarsku, Belgicku, Francúz -
sku, Slovinsku, čiastočne aj v Rakúsku
a Ho landsku. Uvedený inštitút sa navr -
hu je zaviesť aj do slovenského právne-
ho poriadku novým ustanovením § 6a
zákona o cestnej premávke. Uvedené
ustanovenie by upravilo povinnosť dr -
ži teľa vozidla zabezpečiť, aby pri pre-
vádz kovaní motorového vozidla boli do-
držiavané pravidlá cestnej premávky,
a to (1) zákaz predchádzania, (2) rých-
losť jazdy, (3) povinnosť zastaviť vo-
zidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj,
daj prednosť v jazde!“ alebo na signál
so znamením „Stoj!“, (4) zákaz otáča-
nia a cúvania alebo, (5) zákaz zastave-
nia a státia, (6) zákaz prejazdu cez 
železničné priecestie v čase, keď je 
to zakázané, (7) najväčšiu prípustnú 
celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu
prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy,

najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť
prípojného vozidla alebo najväčšiu prí-
pustnú hmotnosť pripadajúcu na ná-
pravu vozidla a (8) zákaz vjazdu, zákaz
odbočovania alebo prikázaný smer jaz-
dy. V súčasnej dobe je upravená iba
subjektívna zodpovednosť držiteľa mo-
torového vozidla. Ak sa podľa súčasnej
právnej úpravy podarí zistiť motorové
vozidlo, použitím ktorého boli poruše-
né pravidlá cestnej premávky, ale nepo-
darí sa zistiť vodič motorového vozid-
la, držiteľ vozidla nie je za porušenie
zodpovedný. Po novom by však držiteľ
motorového vozidla bol za uvedené po-
rušenia zodpovedný. Za porušenie po-
vinností podľa § 6a by boli zodpovedné
nielen fyzické osoby ale aj držitelia
motorových vozidiel – právnické osoby. 

Návrh novely počíta s doplnením no-
vých ustanovení § 139a až 139f, ktoré
zavedú inštitút správneho deliktu za
porušenie povinností držiteľa vozidla
upravených v navrhovanom ustanovení
§ 6a. Oproti postihu za priestupok by
za správny delikt nebolo nemožné ulo-
žiť zákaz činnosti viesť motorové vo-
zidlá a zapísať priestupok do evidencie
vodičov. Pri porušení ustanovených
pravidiel cestnej premávky by sa po -
dľa návrhu nemali vyvodzovať ani ďal-
šie povinnosti vodiča napr. vo vzťahu



k pre skúšaniu odbornej spôsobilosti po
spáchaní troch porušení pravidiel cest-
nej premávky závažným spôsobom,
alebo uplatnenie dôvodov na preskúša-
nie odbornej spôsobilosti alebo pre skú-
manie zdravotnej spôsobilosti alebo
psychickej spôsobilosti podľa § 91 zá-
ko na o cestnej premávke.

Za porušenie povinností držiteľa vozidla
upravených ustanovením § 6a sa navr -
hu je uložiť pokuty vo výške upravenej
ustanovením § 139a. Najnižšia sadzba
pokuty je 15 Eur a najvyššia sadzba je
798 Eur. Pokuty za jednotlivé poruše-
nia sú upravené pevnou sumou. Uvede-
ná úprava by podľa dôvodovej správy
k návrhu novely mala zamedziť korup-
cii. Ak bude jedným konaním spácha-
ných viacero porušení povinností podľa
§ 6a, výška pokuty by sa určila podľa
najprísnejšieho ustanovenia. Podmien-
kou prejednania správneho deliktu by
bolo zaznamenanie porušenia povin-
ností držiteľa vozidla technickými pro-
s triedkami, napr. cestnými meračmi 
rý  ch losti, kamerovým systémom a pod.,
čo by tiež malo prispieť k zníženiu ko-
rupcie. Správny delikt sa navrhuje pre-
jednať v rozkaznom konaní, pokuta má
byť splatná do 15 dní od nadobudnutia
právoplatnosti rozkazu. Navrhuje sa
upra viť možnosť uhradiť pokutu len
prevodom na bankový účet, iné mož-
nosti úhrady pokuty návrh novely ne-
pripúšťa. Sadzby niektorých pokút sú
síce vyššie ako pri aplikácii blokového
konania za priestupok, avšak kompen-
záciou je odpustenie zvyšku pokuty, ak
držiteľ motorového vozidla do 15 dní
od nadobudnutia právoplatnosti rozka-
zu uhradí dve tretiny uloženej pokuty.
Uvedené ustanovenie by malo motivo-
vať držiteľov motorového vozidla pla-
tiť pokutu včas. Návrh novely tiež po-
čí ta s určením prekluzívnej lehoty 
2 rokov, po uplynutí ktorej by už nebo-
lo nemožné pokutu uložiť. Lehota by
začala plynúť od porušenia povinnosti
upravenej ustanovením § 6a.

Orgán Policajného zboru by podľa na-
vrhovaného ustanovenia § 139c odložil
vec záznamom, ak (1) nemožno zistiť
držiteľa vozidla, (2) držiteľ vozidla po-
ží va výsady a imunitu podľa medzi -
národného práva, (3) bolo nesprávne 
alebo neúplne vyhodnotené porušenie

pravidiel cestnej premávky, (4) zodpo-
vednosť za porušenie povinnosti podľa
§ 6a zanikla, (5) bolo v čase porušenia
povinnosti podľa § 6a odcudzené moto-
rové vozidlo alebo bola odcudzená ta-
buľka s evidenčným číslom, (6) bola
zistená totožnosť vodiča a (7) jedná sa
o vozidlo podľa § 16 ods. 8 zákona
o cest nej premávky t.j. vozidlo ozbro-
jených síl, ozbrojených bezpečnostných
zborov a pod. pri plnení osobitných
úloh. Odloženie veci z dôvodu zániku
zodpovednosti za porušenie povinností
prichádza do úvahy napr. pri úmrtí dr -
ži teľa vozidla (fyzická osoba) alebo jeho
zániku (právnická osoba) alebo po uply-
nutí dvoch rokov od porušenia povin-
nosti (§ 139b ods. 3). 

Rozhodnutie o odložení veci by sa ne-
vydávalo. Orgán Policajného zboru by
po novom mal povinnosť upovedomiť
držiteľa motorového vozidla o odložení
veci, len ak sa jedná o odloženie veci
podľa siedmeho bodu. O odložení veci
z iného dôvodu by sa držiteľ motorové-
ho vozidla neupovedomoval.

Ak orgán Policajného zboru zistí, že nie
je dôvod na odloženie veci, je podľa ná-
vrhu novely povinný bezodkladne vy-
dať rozkaz o uložení pokuty. Rozkaz
musí mať náležitosti rozhodnutia pod-
ľa § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správ -
nom konaní (ďalej len „správny poria-
dok“), ale namiesto odtlačku úradnej
pečiatky môže mať predtlačený odtla-
čok úradnej pečiatky a namiesto podpi -
su oprávnenej osoby faksimile podpisu
oprávnenej osoby, čo by malo zrýchliť
konanie o správnom delikte. Spis o správ -
nom delikte sa bude môcť viesť v ele k-
tro nickej forme. Držiteľovi vozidla sa
rozkaz zašle spoločne s fotografiou
o po rušení povinnosti alebo spôsob,
ktorým sa držiteľ vozidla môže obozná-
miť s údajmi o porušení povinnosti. Roz-
kaz nebude možné doručiť verejnou vy-
hláškou. 

Ak držiteľ vozidla nebude s rozkazom
spokojný, bude môcť proti nemu po-
dať odpor do 15 dní odo dňa jeho do-
ručenia. Odpor podá na správny orgán,
ktorý rozkaz vydal. Nové ustanovenie 
§ 139d upravuje povinnosť orgánu Po -
licajného zboru odpor odmietnuť, ak
(1) neobsahuje predpísané náležitosti,
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Evidencia
správnych deliktov

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 uve dených 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 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 
probono@ulclegal.com. Ďakujeme.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, JUDr. Paulínu Ondrášikovú: ondrasikova@ulclegal.com alebo
Mgr. Tomáša Škrinára: skrinar@ulclegal.com. 
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(2) bol podaný oneskorene, (3) bol poda-
ný neoprávnenou osobou, (4) bol podaný
z dôvodu, že motorové vozidlo ne viedol
držiteľ vozidla a neobsahuje údaje o vo-
dičovi, alebo (5) bola pokuta už uhra-
dená. O odmietnutí odporu bude musieť
byť upovedomený držiteľ vozidla. 

Novelou by sa zaviedla evidencia správ -
nych deliktov držiteľov vozidiel. Evi-
dencia by sa mala viesť v informačnom
systéme Policajného zboru a ob sa ho va -
la by (1) údaje o držiteľovi vozidla,
kto rý sa dopustil správneho deliktu,
(2) údaje o motorovom vozidle a jeho

evidenčnom čísle, (3) miesto, dátum,
čas a popis správneho deliktu, (4) fo -
todo kumentácia alebo videozáznam
správ neho deliktu, (5) údaje o po da -
niach, rozhodnutiach a opatreniach sú-
visiacich s konaním o správnom delikte
držiteľa vozidla a (6) údaje o výkonoch
rozhodnutí alebo o exekučných kona-
niach. Každá osoba by mala právo 
na poskytnutie písomnej informácie 
o úda joch, ktoré sa o nej uchovávajú 
v evidencii správnych deliktov držite-
ľov vozidiel. Inej osobe by bolo možné
poskytnúť informácie len so súhlasom
osoby, ktorej sa informácia týka. 
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