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PRO BONO

 
 

Jún/2021 
 

1. NOVELA ZÁKONA O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE 

Jednou z najnovších aktivít v rámci legislatívnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky je aj novelizácia 

právnych predpisov v oblasti štátnej správy v školstve. Po novom dochádza napríklad k zjednoteniu 

financovania škôl a školských zariadení, snahám o elimináciu segregovania žiakov z marginalizovaných 

komunít, či k zmenám na úseku štátnej správy v školstve. 

2. NOVELA ZÁKONA O ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 

Legislatívne novinky sa dotkli aj oblasti sprístupňovania zdravotnej dokumentácie. Národná rada Slovenskej 

republiky sa tak snaží zabezpečiť ošetrenie prípadov, kedy pacient nie je vzhľadom na svoj zdravotný stav 

schopný splnomocniť na sprístupňovanie údajov zo svojej písomnej zdravotnej dokumentácie ním vybranú 

osobu ani zvolenej osobe udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky.  
 

3. NOVELA ZÁKONA O POSUDZOVANÍ ZHODY VÝROBKU 

Nová právna úprava prichádza aj do oblasti posudzovania zhody výrobku. Rozsiahla novela prináša množstvo 

zmien nielen v predpisoch posudzovania zhody výrobkov, ale aj v oblasti „zákona o ekodizajne“, „zákona 

o výbušninách“, či „zákona o technickej normalizácii“. 

4. NOVELA ZÁKONA O PODMIENKACH VÝVOZU A DOVOZU PREDMETU KULTÚRNEJ HODNOTY 

Novelizácia sa pred letom dotkla aj oblasti dovozu a vývozu predmetov kultúrnej hodnoty. Aké sú zmeny 

a novinky v prípade objektov, ktoré sú z titulu svojej kultúrnej hodnoty predmetom osobitnej právnej úpravy? 

5. NOVELA ZÁKONA O CENNÝCH PAPIEROCH A INVESTIČNÝCH SLUŽBÁCH 

K aktuálnym novinkám z dielne Národnej rady Slovenskej republiky pribudla aj novela v oblasti legislatívy 

cenných papierov a investičných služieb. Po novom dochádza k transponovaniu viacerých právnych predpisov 

Európskej únie najmä v oblasti investičných spoločností a úverových spoločností.  
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6. NOVELA ZÁKONA O SPOTREBNEJ DANI Z MINERÁLNEHO OLEJA  

Koncom júna 2021 došlo aj k zmene legislatívy v oblasti spotrebnej dane z minerálneho oleja. Zmeny sa týkajú 

najmä osôb, ktoré podľa právnych predpisov považujeme za užívateľsky podnik a tiež ich daňových povinností, 

vyplývajúcich z právneho poriadku Slovenskej republiky.  
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NOVELA ZÁKONA O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE
 

 

Jednou z najnovších aktivít v rámci legislatívnej 

činnosti Národnej rady Slovenskej republiky je aj 

novelizácia právnych predpisov v oblasti štátnej 

správy v školstve. Po novom dochádza napríklad 

k zjednoteniu financovania škôl a školských 

zariadení, snahám o elimináciu segregovania 

žiakov z marginalizovaných komunít, či 

k zmenám na úseku štátnej správy v školstve. 

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 17. 

júna 2021 zákon č. 271/2021 (ďalej len 

„novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve“) 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

➔ Prehľad novelizovaných právnych 
predpisov 

 

Okrem zákona o štátnej správe v školstve dochádza 

novelou aj k zmene a doplneniu: (A) zákona č. 

597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o financovaní škôl“), (B) zákona č. 330/2007 Z. z. 

o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o registri trestov“) (C) zákona č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), 

(D) zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov 

o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o uznávaní“), (E) zákona č. 440/2015 Z. z. 

o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o športe“) a (F) zákona č. 138/2019 Z. z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o pedagogických zamestnancoch“).  

 

 

 

➔ Cieľ novely 
 

Cieľom novely je podľa dôvodovej správy najmä 

plnenie záväzku z Programového vyhlásenia vlády 

Slovenskej republiky na roky 2020 – 2024, ktorého 

zámerom je „zjednotenie financovania škôl a 

školských zariadení pod Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré 

bude priamo výkonom prenesených kompetencií 

financovať vzdelávanie vo všetkých typoch a 

druhoch škôl bez ohľadu na zriaďovateľov“. Ďalšou 

témou a účelom novely je segregácia žiakov 

z marginalizovaných komunít. V súvislosti s 

nadmernou segregáciou žiakov z marginalizovaných 

rómskych komunít do špeciálnych škôl čelí od 

apríla 2015 Slovenská republika infringementu č. 

2015/2025 zo strany Európskej komisie. Novela má 

podľa jej predkladateľov za cieľ (A) odstrániť 

aktuálne nesystémové prerozdelenie kompetencií, 

riadenie a financovanie škôl a školských zariadení, 

(B) zjednotiť kompetencie pod rezort školstva s 

cieľom prispieť k efektívne fungujúcemu rezortu, 

(C) dohliadnuť na efektívne fungovanie špeciálnych 

škôl určených pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, najmä s mentálnym 

znevýhodnením a (D) eliminovať prípady chybnej či 

cielenej segregácie žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia do špeciálnych škôl. 

Prvou zmenou, ktorú novela do zákona o štátnej 

správe v školstve priniesla je úprava ustanovenia § 

2 ods. 1 písm. d) zákona o štátnej správe 

v školstve, v ktorom sa pojem „okresný úrad 

v sídle kraja“ nahrádza pojmom „regionálny úrad 

školskej správy (ďalej len „regionálny úrad“)“. 

Na uvedenú zmenu nadväzuje aj zakotvenie nového 

ustanovenia § 9a zákona o štátnej správe v školstve 

(„Regionálny úrad“): 

„Regionálny úrad je orgánom miestnej štátnej 

správy v školstve“ (ustanovenie § 9a ods. 1 zákona 

o štátnej správe v školstve). „Regionálny úrad je 

rozpočtová organizácia zapojená finančnými 

vzťahmi na rozpočet Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“), ktoré voči nemu plní funkciu 

zriaďovateľa“ (ustanovenie § 9a ods. 2 zákona 

o štátnej správe v školstve). „Sídlom regionálneho 
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úradu je sídlo kraja. Územným obvodom 

regionálneho úradu je územný obvod kraja, v 

ktorom má regionálny úrad sídlo“ (ustanovenie § 9a 

ods. 3 zákona o štátnej správe v školstve). 

„Štatutárnym orgánom regionálneho úradu je 

riaditeľ, ktorého vymenúva na základe výberového 

konania na päťročné funkčné obdobie a odvoláva 

minister školstva. Výberové konanie vyhlasuje, 

uskutočňuje a zrušuje ministerstvo...“ 

(ustanovenie § 9a ods. 4 zákona o štátnej správe 

v školstve). „Ministerstvo doručuje uchádzačovi 

všetky písomnosti pri výberovom konaní v písomnej 

forme (A) v listinnej podobe (1) osobne alebo (2) 

poštovým podnikom alebo (B) v elektronickej 

podobe do e-mailovej schránky uchádzača 

uvedenej v žiadosti o zaradenie do výberového 

konania (ďalej len „žiadosť o zaradenie“)“ 

(ustanovenie § 9a ods. 5 zákona o štátnej správe 

v školstve). „Povinnosť ministerstva doručiť 

písomnosť uchádzačovi sa považuje za splnenú 

dňom (A) odovzdania doručovanej písomnosti (1) 

uchádzačovi alebo (2) na poštovú prepravu alebo 

(B) odoslania doručovanej písomnosti do e-

mailovej schránky uchádzača uvedenej v žiadosti o 

zaradenie aj vtedy, ak sa uchádzač o tom 

nedozvie“ (ustanovenie § 9a ods. 6 zákona 

o štátnej správe v školstve). 

„Výberové konanie vyhlasuje ministerstvo na 

svojom webovom sídle, v tlači alebo v iných 

všeobecne prístupných prostriedkoch masovej 

komunikácie, najmenej tri týždne pred jeho 

uskutočnením“ (ustanovenie § 9a ods. 7 zákona 

o štátnej správe v školstve“). „Ministerstvo 

nezaradí do výberového konania uchádzača, ktorý 

nespĺňa predpoklady a požiadavky vyhláseného 

výberového konania, alebo uchádzača, ktorý podal 

žiadosť o zaradenie a ďalšie požadované 

dokumenty oneskorene; ministerstvo túto 

skutočnosť oznámi nezaradenému uchádzačovi. 

Uchádzač je úspešný vo výberovom konaní, ak 

vyhovel podmienkam v oboch častiach výberového 

konania. Uchádzačom, ktorí sa zúčastnili 

výberového konania, oznámi ministerstvo výsledok 

výberového konania do desiatich dní od jeho 

uskutočnenia“ (ustanovenie § 9a ods. 8 zákona 

o štátnej správe v školstve). „Výkon funkcie 

riaditeľa regionálneho úradu zaniká (A) uplynutím 

funkčného obdobia, (B) vzdaním sa funkcie, (C) 

odvolaním, (D) stratou bezúhonnosti, (E) 

právoplatnosťou rozhodnutia súdu o obmedzení 

spôsobilosti na právne úkony alebo (F) smrťou 

alebo vyhlásením za mŕtveho“ (ustanovenie § 9a 

ods. 12 zákona o štátnej správe v školstve). 

„Riaditeľ regionálneho úradu sa môže vzdať svojej 

funkcie písomným oznámením ministrovi školstva. 

Výkon funkcie riaditeľa regionálneho úradu zanikne 

dňom doručenia písomného oznámenia ministrovi 

školstva, ak v oznámení nie je uvedený neskorší 

dátum vzdania sa funkcie. Vzdanie sa funkcie 

nemožno vziať späť“ (ustanovenie § 9a ods. 13 

zákona o štátnej správe v školstve). „Regionálny 

úrad je služobným úradom štátnych zamestnancov, 

ktorí vykonávajú štátnu službu v regionálnom 

úrade; regionálny úrad je zamestnávateľom 

zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu vo verejnom 

záujme v regionálnom úrade. Generálnym 

tajomníkom služobného úradu, ktorým je 

regionálny úrad, je riaditeľ regionálneho úradu. 

Služobné hodnotenie riaditeľa regionálneho úradu 

vykonáva generálny tajomník služobného úradu 

ministerstva. Pri služobnom hodnotení riaditeľa 

regionálneho úradu sa postupuje podľa ustanovenia 

§ 122 a 123 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej 

službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov“ (ustanovenie § 9a ods. 

15 zákona o štátnej správe v školstve). Riaditeľ 

regionálneho úradu zriadi na návrh ministerstva 

pracovisko regionálneho úradu mimo jeho sídla. 

Riaditeľ regionálneho úradu môže zriadiť so 

súhlasom ministerstva pracovisko regionálneho 

úradu aj mimo jeho sídla. Pri zriadení pracoviska 

regionálneho úradu mimo jeho sídla riaditeľ 

regionálneho úradu určí obce patriace do jeho 

územnej pôsobnosti“ (ustanovenie § 9a ods. 18 

zákona o štátnej správe v školstve). 

➔ Prechodné ustanovenie 
 

Ďalšou podstatnou zmenou, ktorú novela do zákona 

o štátnej správe v školstve prináša je prechodné 

ustanovenie § 39he zákona o štátnej správe 

v školstve („Prechodné ustanovenia k úpravám 

účinným od 01. januára 2022“). Uvedenou 

zmenou sa upravuje praktická stránka plynulého 

prechodu pôsobnosti doterajších okresných úradov 

v sídle kraja (ich odborov školstva) na regionálne 

úrady školskej správy k prelomu rokov 2021 a 

2022. Doterajšiu agendu odborov školstva 

okresných úradov v sídle kraja tak od 1.januára 

2022 budú vykonávať regionálne úrady školskej 

správy prostredníctvom tých istých zamestnancov, 

techniky, v tých istých priestoroch. Zároveň sa 
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v ustanovení § 39he ods. 9 zákona o štátnej správe 

v školstve pamätá na prípady, kedy by iné 

všeobecne záväzné právne predpisy operovali s 

pojmom „okresný úrad v sídle kraja“ v súvislosti s 

výkonom štátnej správy v školstve, ktorým sa po 

novom rozumie pojem „regionálny úrad“. 

➔ Zákon o financovaní škôl 
 

Ďalšie zmeny sa týkajú zákona o financovaní škôl, 

v rámci ktorého ako ťažiskovú vnímame úpravu 

ustanovenie § 3 zákona o financovaní škôl 

(„Štruktúra finančných prostriedkov v kapitole 

ministerstva“), ktoré po novom znie: 

„Financovanie regionálneho školstva, príspevku na 

výchovu a vzdelávanie, príspevku na záujmové 

vzdelávanie, príspevku na špecifiká a financovanie 

rozvojových projektov sa uskutočňuje zo štátneho 

rozpočtu prostredníctvom kapitoly ministerstva“ 

(ustanovenie § 3 ods. 1 zákona o financovaní 

škôl“). „V kapitole ministerstva sa rozpočtujú 

finančné prostriedky (A) pre obce, vyššie územné 

celky, štátom uznanú cirkev alebo náboženskú 

spoločnosť, inú právnickú osobu alebo fyzickú 

osobu a pre regionálny úrad na (1) výchovno-

vzdelávací proces a prevádzku škôl, v ktorých sa 

vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na 

povolanie podľa ustanovenia § 4 zákona 

o financovaní škôl, štátnych materských škôl a 

štátnych školských zariadení podľa ustanovenia § 5 

zákona o financovaní škôl, (2) osobné náklady 

asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením, (3) príspevok na dopravu, (4) 

príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode, (5) 

príspevok na školu v prírode, (6) príspevok na 

záujmové vzdelávanie, (7) príspevok na špecifiká, 

(8) financovanie mimoriadnych výsledkov žiaka, (9) 

riešenie havarijných situácií, (10) rozvojové 

projekty, (11) financovanie nákladov na žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia, (12) 

príspevok na výchovu a vzdelávanie detí 

materských škôl, (13) kapitálové výdavky podľa 

ustanovenia § 7 ods. 9 zákona o financovaní škôl, 

(14) odchodné, (15) úhradu nákladov súvisiacich so 

starostlivosťou o pedagogického zamestnanca a 

odborného zamestnanca školy na úhradu vakcíny 

proti chrípke a vakcíny proti hepatitíde typu A a 

typu B, (16) dohodovacie konanie, (B) na dotácie 

podľa ustanovenia § 6c zákona o financovaní škôl, 

(C) na tvorbu a vydávanie učebníc, učebných 

textov a pracovných zošitov financovaných 

ministerstvom, na tvorbu a vydávanie metodických 

pomôcok a na poskytnutie príspevku školám, v 

ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú 

prípravu na povolanie, na zakúpenie schválených 

učebníc, schválených učebných textov, 

schválených pracovných zošitov, odporúčaných 

učebníc a odporúčaných pracovných zošitov (ďalej 

len „príspevok na učebnice“) podľa osobitného 

predpisu, (D) na zabezpečenie okresných kôl, 

krajských kôl a celoštátnych kôl súťaží a 

predmetových olympiád detí a žiakov škôl a 

školských zariadení“ (ustanovenie § 3 ods. 2 

zákona o financovaní škôl). 

„Finančné prostriedky prideľuje ministerstvo 

zriaďovateľom v štruktúre podľa ustanovenia § 3 

ods. 2 zákona o financovaní škôl“ (ustanovenie § 3 

ods. 3 zákona o financovaní škôl). „Finančné 

prostriedky sa poskytujú zriaďovateľovi z kapitoly 

ministerstva prostredníctvom regionálneho úradu 

podľa sídla zriaďovateľa v objeme určenom 

ministerstvom“ (ustanovenie § 3 ods. 4 zákona 

o financovaní škôl). „Rozdelenie finančných 

prostriedkov na účely podľa ustanovenia § 3 ods. 2 

písm. b) až d) zákona o financovaní škôl určuje 

ministerstvo na základe edičného plánu, plánu 

súťaží a aktuálnych potrieb“ (ustanovenie § 3 ods. 

5 zákona o financovaní škôl). „Finančné 

prostriedky z kapitoly ministerstva poskytnuté 

zriaďovateľom možno použiť len na účely 

ustanovené týmto zákonom“ (ustanovenie § 3 ods. 

6 zákona o financovaní škôl). 

➔ Zákon o registri trestov, školský zákon, 
zákon o uznávaní, zákon o športe, zákon 
o pedagogických zamestnancoch 

 

V zákone o registri trestov, školskom 

zákone, zákone o uznávaní, zákone o športe 

a zákone o pedagogických zamestnancoch došlo 

novelou len k niekoľkým drobným zmenám, 

predovšetkým legislatívno-technického 

charakteru, pre ktorých priblíženie odkazujeme na 

plné znenie novely. 

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2022. 
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NOVELA ZÁKONA O ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 
 

Legislatívne novinky sa dotkli aj oblasti 

sprístupňovania zdravotnej dokumentácie. 

Národná rada Slovenskej republiky sa tak snaží 

zabezpečiť ošetrenie prípadov, kedy pacient nie 

je vzhľadom na svoj zdravotný stav schopný 

splnomocniť na sprístupňovanie údajov zo svojej 

písomnej zdravotnej dokumentácie ním vybranú 

osobu ani zvolenej osobe udeliť súhlas na prístup 

k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej 

knižky. 

Dňa 06. mája 2021 Národná rada Slovenskej 

republiky prijala zákon č. 213/2021 (ďalej len 

„novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, 

službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o zdravotnej starostlivosti“) a ktorým sa 

mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v 

zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o poskytovateľoch ZS“). 

➔ Cieľ novely 
 

Základným cieľom novely je umožniť 

sprístupňovanie zdravotnej dokumentácie žijúceho 

pacienta s úplnou spôsobilosťou na právne úkony 

jeho najbližšej rodine, ak pacient nie je vzhľadom 

na svoj zdravotný stav (napr. kóma) schopný 

splnomocniť na sprístupňovanie údajov zo svojej 

písomnej zdravotnej dokumentácie ním vybranú 

osobu ani zvolenej osobe udeliť súhlas na prístup k 

údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky. 

Pacient môže na základe slobodnej vôle písomne 

splnomocniť inú osobu na sprístupňovanie údajov z 

jeho zdravotnej dokumentácie vedenej v písomnej 

forme a udeliť inej osobe súhlas na prístup k 

údajom z jeho elektronickej zdravotnej knižky, a 

to aj preventívne. V určitých prípadoch však takéto 

plnomocenstvo alebo súhlas vzhľadom na 

konkrétne nepriaznivé okolnosti neexistujú (napr. 

ak ide o náhlu hospitalizáciu alebo náhle zhoršenie 

zdravotného stavu), aj keď pacient nechce údaje o 

svojom zdravotnom stave pred najbližšími 

rodinnými príslušníkmi tajiť. Takéto prípady  

 

doterajšia právna úprava neriešila. Novela v súlade 

s princípmi právneho štátu a s právami na 

nedotknuteľnosť súkromia, ochranu pred 

neoprávneným zasahovaním do súkromného života 

a ochranu osobných údajov rešpektuje slobodnú 

vôľu pacientov s úplnou spôsobilosťou na právne 

úkony, pričom platia nevyhnutné výnimky na účel 

ochrany života a zdravia obyvateľov. Z vyššie 

opísaných dôvodov sa novelou zavádza nový právny 

inštitút zákazu poskytovania a sprístupňovania 

údajov zo zdravotnej dokumentácie dotknutej 

osoby, resp. z jej elektronickej zdravotnej knižky. 

Obdobne ako pri možnosti písomného 

plnomocenstva, resp. elektronického súhlasu na 

prístup k údajom zo zdravotnej dokumentácie, 

resp. elektronickej zdravotnej knižky pre inú 

osobu, aj pri inštitúte zákazu ide najmä o 

rešpektovanie slobodnej vôle osoby pri rozhodovaní 

o tom, kto môže, resp. kto nemôže mať prístup k 

informáciám o zdravotnom stave dotknutej osoby. 

Rovnako ako písomné plnomocenstvo, resp. 

elektronický súhlas, aj zákaz (či už v písomnej 

alebo elektronickej forme), možno kedykoľvek 

odvolať. 

➔ Ustanovenie § 18 ods. 4 zákona 
o zdravotnej starostlivosti 

 

Prvou zmenou, ktorú novela do zákona 

o zdravotnej starostlivosti prináša je zakotvenie 

nového ustanovenia § 18 ods. 4 zákona 

o zdravotnej starostlivosti. 

„Osoba, o ktorej sa vedie zdravotná dokumentácia, 

je oprávnená zakázať poskytovanie a 

sprístupňovanie údajov zo svojej zdravotnej 

dokumentácie osobe podľa ustanovenia § 25 ods. 1 

písm. b) a d) zákona o zdravotnej starostlivosti. 

Zákaz musí byť vyhotovený v písomnej forme s 

osvedčeným podpisom osoby, ktorá zakazuje 

poskytovať a sprístupňovať údaje zo svojej 

zdravotnej dokumentácie. Osoba, ktorá zakázala 

poskytovať a sprístupňovať údaje zo svojej 

zdravotnej dokumentácie, môže tento zákaz 

kedykoľvek odvolať, a to v písomnej forme s jej 

osvedčeným podpisom. Zákaz a jeho odvolanie 

podľa ustanovenia § 18 ods. 4 zákona o zdravotnej 

starostlivosti sú súčasťou zdravotnej 

dokumentácie, ktorú ako celok vedie všeobecný 
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lekár (ustanovenie § 19 ods. 3 prvá veta zákona 

o zdravotnej starostlivosti). Ustanovením § 18 ods. 

4 zákona o zdravotnej starostlivosti nie je dotknutý 

zákaz a jeho odvolanie podľa ustanovenia § 25 ods. 

8 zákona o zdravotnej starostlivosti“ (ustanovenie 

§ 18 ods. 4 zákona o zdravotnej starostlivosti). 

V citovanom ustanovení § 18 ods. 4 zákona 

o zdravotnej starostlivosti sa zavádza inštitút 

zákazu poskytovania a sprístupňovania údajov zo 

zdravotnej dokumentácie a jeho odvolanie. 

Hlavným účelom tejto úpravy je vyjsť v ústrety 

pacientom, ktorí si z rôznych dôvodov neželajú, 

aby informácie o ich zdravotnom stave boli 

poskytované alebo sprístupňované určitým 

osobám. Každá osoba má slobodné právo 

rozhodovať o tom, kto môže a kto naopak nemôže 

mať prístup k informáciám o jej zdravotnom stave. 

Zavedením inštitútu zákazu poskytovania a 

sprístupňovania údajov zo zdravotnej 

dokumentácie sa má predísť najmä tomu, aby mali 

prístup k údajom o zdravotnom stave dotknutej 

osoby jej rodinní príslušníci, resp. osoby oprávnené 

na poskytnutie alebo prístup k údajom o 

zdravotnom stave dotknutej osoby priamo zo 

zákona, u ktorých si však dotknutá osoba nepraje, 

aby boli informovaní. Vydaním zákazu poskytovania 

a sprístupňovania údajov zo zdravotnej 

dokumentácie pre určitú osobu sa dotknutá osoba 

chráni do budúcna, aby v situáciách, v ktorých 

nebude schopná o svojom zdravotnom stave 

samostatne rozhodovať, nemohli o tom rozhodovať 

„neželané“ osoby. Hlavným účelom inštitútu 

zákazu je teda chrániť práva a záujmy dotknutej 

osoby, pokiaľ ide o jej život a zdravie. 

Ďalšou dôležitou zmenou, ktorú novela priniesla je 

doplnenie ustanovenia § 25 ods. 1 písm. d) zákona 

o zdravotnej starostlivosti. 

„Osoba je oprávnená udeliť súhlas na prístup k 

údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky v 

rozsahu a spôsobom ustanovenom osobitným 

predpisom. Údaje zo zdravotnej dokumentácie 

podľa ustanovenia § 20 ods. 2 a 3 zákona 

o zdravotnej starostlivosti sa sprístupňujú 

bezodkladne formou nahliadania do zdravotnej 

dokumentácie osoby za podmienok uvedených 

v ustanovení § 25 ods. 9 zákona o zdravotnej 

starostlivosti manželovi alebo manželke, dieťaťu 

alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi u 

osoby, ktorá nie je vzhľadom na svoj aktuálny 

zdravotný stav schopná splnomocniť osobu podľa 

ustanovenia § 25 ods. 1 písm. c) zákona 

o zdravotnej starostlivosti a nemá zákonného 

zástupcu, a to v nevyhnutnom rozsahu súvisiacom s 

jej aktuálnym zdravotným stavom; ak takáto osoba 

nie je, osobe plnoletej, ktorá s ňou žije v 

domácnosti, blízkej osobe alebo ich zákonnému 

zástupcovi“ (ustanovenie § 25 ods. 1 písm. d) 

zákona o zdravotnej starostlivosti). 

Po novom tak dochádza k možnosti sprístupnenia 

údajov z písomnej zdravotnej dokumentácie 

žijúceho pacienta jeho najbližšej rodine (resp. ak 

nie je, tak spolužijúcim osobám v spoločnej 

domácnosti alebo blízkym osobám, prípadne ich 

zákonným zástupcom), ak pacient nemá zákonného 

zástupcu a nie je vzhľadom na svoj nepriaznivý 

zdravotný stav schopný splnomocniť na 

sprístupňovanie údajov z jeho zdravotnej 

dokumentácie ním vybranú osobu na základe jeho 

vlastného rozhodnutia (ustanovenie § 25 ods. 1 

písm. d) zákona o zdravotnej starostlivosti). V 

takomto prípade sa za splnenia ustanovených 

podmienok majú oprávneným osobám 

sprístupňovať údaje zo zdravotnej dokumentácie 

pacienta v nevyhnutnom rozsahu bezprostredne 

súvisiacom s jeho aktuálnym zdravotným stavom. 

Pacient môže v prípade jeho záujmu podľa platnej 

právnej úpravy (ustanovenie § 25 ods. 1 písm. c) 

zákona o zdravotnej starostlivosti) vyhotoviť 

písomné plnomocenstvo na sprístupňovanie údajov 

z jeho písomnej zdravotnej dokumentácie, a to aj 

preventívne.  

Poslednou zásadnejšou zmenou v zákone 

o zdravotnej starostlivosti je doplnenie 

ustanovenia § 25 ods. 9 zákona o zdravotnej 

starostlivosti. 

„Osoba, ktorá žiada o sprístupnenie údajov zo 

zdravotnej dokumentácie podľa ustanovenia § 25 

ods. 1 písm. d) zákona o zdravotnej starostlivosti, 

je povinná preukázať, že nemá zakázané 

sprístupňovanie a poskytovanie údajov zo 

zdravotnej dokumentácie podľa ustanovenia § 18 

ods. 4 zákona o zdravotnej starostlivosti, a to 

písomným potvrdením od všeobecného lekára 

(ustanovenie § 19 ods. 3 prvá veta zákona 

o zdravotnej starostlivosti) osoby, ktorá nie je 

vzhľadom na svoj aktuálny zdravotný stav schopná 

splnomocniť osobu podľa ustanovenia § 25 ods. 1 

písm. c) zákona o zdravotnej starostlivosti a nemá 

zákonného zástupcu, nie starším ako sedem dní; 

všeobecný lekár je povinný na žiadosť tejto osoby 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/20210801.html#paragraf-20.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/20210801.html#paragraf-20.odsek-3
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vydať jej písomné potvrdenie, ktoré vlastnoručne 

podpíše a k podpisu pripojí odtlačok pečiatky. V 

písomnom potvrdení všeobecný lekár uvedie údaje 

o osobe, ktorá o jeho vydanie žiada, v rozsahu 

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, miesto 

a dátum vystavenia písomného potvrdenia a 

informáciu o tom, že zdravotná dokumentácia 

osoby, ktorá nie je vzhľadom na svoj aktuálny 

zdravotný stav schopná splnomocniť osobu podľa 

ustanovenia 25 ods. 1 písm. c) zákona 

o zdravotnej starostlivosti a nemá zákonného 

zástupcu, neobsahuje zákaz podľa ustanovenia § 18 

ods. 4 zákona o zdravotnej starostlivosti vo vzťahu 

k osobe, ktorá o vydanie písomného potvrdenia 

žiada. V prípade sprístupnenia údajov zo 

zdravotnej dokumentácie podľa ustanovenia § 25 

ods. 9 zákona o zdravotnej starostlivosti je 

ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný 

informovať o tom osobu, z ktorej zdravotnej 

dokumentácie boli údaje sprístupnené, a to hneď, 

ako to bude možné“ (ustanovenie § 25 ods. 9 

zákona o zdravotnej starostlivosti). 

➔ Zákon o poskytovateľoch ZS 
 

Zmeny a doplnenia zákona o poskytovateľoch ZS 

predstavujú legislatívno-technické úpravy, 

súvisiace s novelizáciou zákona o zdravotnej 

starostlivosti. 

➔ Účinnosť novely 
 

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. augusta 2021. 
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NOVELA ZÁKONA O POSUDZOVANÍ ZHODY VÝROBKU

 

Nová právna úprava prichádza aj do oblasti 

posudzovania zhody výrobku. Rozsiahla novela 

prináša množstvo zmien nielen v predpisoch 

posudzovania zhody výrobkov, ale aj v oblasti 

„zákona o ekodizajne“, „zákona 

o výbušninách“, či „zákona o technickej 

normalizácii“. 

Dňa 18. júna 2021 Národná rada Slovenskej 

republiky prijala zákon č. 259/2021 (ďalej len 

„novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. č. 

56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, 

sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní zhody“) 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

➔ Prehľad novelizovaných právnych 
predpisov 

 

Okrem zákona o posudzovaní zhody novela mení 

a dopĺňa aj: (A) zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o správnych poplatkoch), (B) zákon č. 529/2010 Z. 

z. o environmentálnom navrhovaní a používaní 

výrobkov (zákon o ekodizajne) v znení neskoršieho 

predpisu (ďalej len „zákon o ekodizajne“), (C) 

zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o 

zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o 

štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach 

ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o bezpečnosti hračiek“), (D) 

zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania 

určitých nebezpečných látok v elektrických 

zariadeniach a elektronických zariadeniach a 

ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o obmedzení používania“), (E) zákon č. 58/2014 Z. 

z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o výbušninách“), (F) zákon č. 55/2018 Z. z. o 

poskytovaní informácií o technickom predpise a o 

prekážkach voľného pohybu tovaru v znení 

neskoršieho predpisu (ďalej len „zákon  

 

o poskytovaní informácií“) a (G) zákon č. 60/2018 

Z. z. o technickej normalizácii v znení neskoršieho 

predpisu (ďalej len „zákon o technickej 

normalizácii). 

Vzhľadom na rozsiahlosť vlastného textu novely 

vyberáme len najdôležitejšie zmeny a zároveň 

odkazujeme na plné znenie novely, dostupné 

v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. 

➔ Prehľad zmien 
 

(1) Spresňuje sa postup upravujúci rozhodovanie 

Úradu pre normalizáciu, metrológiu 

a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len 

„úrad“) o tzv. výnimkách podľa ustanovenia § 4 

ods. 5 zákona o posudzovaní zhody, ktorým úrad 

môže rozhodnúť o uvedení určeného výrobku na trh 

bez posudzovania zhody podľa ustanovenia § 22 

zákona o posudzovaní zhody. Musí ísť o prípad 

mimoriadnej situácie a posúdením všetkých 

potrebných dokumentov a dokladov k určenému 

výrobku, ako aj nutnej potreby takéhoto určeného 

výrobku na trhu Slovenskej republiky sa musí 

preukázať dostatočná záruka, že určený výrobok, 

ktorému sa rozhodnutím úradu udelí výnimka, 

neohrozí život a zdravie jeho používateľov aj 

napriek tomu, že určený výrobok nebol úplne 

posúdený v zmysle príslušných postupov 

posudzovania zhody v zmysle ustanovenia § 22 

zákona o posudzovaní zhody a príslušného 

technického predpisu z oblasti posudzovania 

zhody. Žiadosť o udelenie tzv. výnimky podľa 

ustanovenia § 4 ods. 5 zákona o posudzovaní zhody 

môže podať Ministerstvo dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), 

ostatný ústredný orgán štátnej správy, v pôsobnosti 

ktorého je technický predpis z oblasti posudzovania 

zhody, ktorý upravuje určený výrobok, ktorý je 

predmetom žiadosti, ako aj hospodársky subjekt, 

ktorý má k dispozícii určený výrobok, ktorý je 

potrebný počas mimoriadnej situácie, a je 

zodpovedný za uvedenie určeného výrobku na trh a 

za jeho bezpečnosť. V každom prípade je 

hospodársky subjekt, ktorý uvádza takýto určený 

výrobok na trh, ak to mimoriadna situácia 

dovoľuje, povinný predložiť úradu všetky potrebné 

doklady, protokoly o skúškach a technickú 
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dokumentáciu, ktorá preukazuje, že bolo začaté 

posudzovanie zhody podľa príslušných postupov 

posudzovania zhody, a je povinný po vydaní tzv. 

výnimky úradom zabezpečiť, aby bolo 

posudzovanie zhody určeného výrobku ukončené 

podľa príslušného postupu posudzovania zhody 

ustanoveného príslušným technickým predpisom z 

oblasti posudzovania zhody. Zároveň sa nad slovo 

hospodársky subjekt presúva odkaz na novú 

definíciu pojmu „hospodársky subjekt“, ktorá 

vyplýva z nariadenia (EÚ) 2019/1020 a ktorá 

rozširuje pôvodnú definíciu hospodárskeho 

subjektu podľa nariadenia (ES) č. 765/2008 o 

poskytovateľa logistických služieb, ale aj o 

akúkoľvek inú fyzickú alebo právnickú osobu, 

ktorá podlieha povinnostiam súvisiacim s 

výrobou výrobkov, s ich sprístupňovaním na trhu 

alebo uvádzaním do prevádzky v súlade s 

príslušnými technickými predpismi z oblasti 

posudzovania zhody (harmonizačnými právnymi 

predpismi Únie) (ustanovenie § 4 ods. 5 zákona 

o posudzovaní zhody). 

(2) Vkladá sa nové ustanovenie § 9a zákona 

o posudzovaní zhody, ktoré prepája povinnosti 

podľa článku 4 ods. 1, 3 a 4 nariadenia (EÚ) 

2019/1020, ktoré majú plniť hospodárske subjekty 

vymedzené v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) 

2019/1020 (výrobca usadený v Únii, dovozca, ak 

výrobca nie je usadený v Únii, splnomocnený 

zástupca výrobcu s písomným splnomocnením od 

výrobcu, v ktorom splnomocneného zástupcu 

poveruje plnením úloh stanovených v článku 4 ods. 

3 nariadenia (EÚ) 2019/1020 v mene výrobcu, 

poskytovateľ logistických služieb usadený v Únii, 

pokiaľ ide o výrobky, s ktorými nakladá, keď v Únii 

nie je usadený iný hospodársky subjekt). Tieto 

povinnosti platia pre vymedzené hospodárske 

subjekty len pre určené výrobky upravené 

nasledujúcimi právnymi predpismi podľa článku 4 

ods. 5 nariadenia (EÚ) 2019/1020: nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 

(35) a (EÚ) 2016/426 (36) a smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2000/14/ES (37), 2006/42/ES 

(38), 2009/48/ES (39), 2009/125/ES (40), 

2013/29/EÚ (42), 2013/53/EÚ (43), 2014/29/EÚ 

(44), 2014/30/EÚ (45), 2014/31/EÚ (46), 

2014/32/EÚ (47), 2014/34/EÚ (48), 2014/35/EÚ 

(49), 2014/53/EÚ (50) a 2014/68/EÚ (51) 

(ustanovenie § 9a zákona o posudzovaní zhody). 

(3) Precizuje sa autorizačná požiadavka podľa 

ustanovenia § 12 ods. 1 písm. i) zákona 

o posudzovaní zhody, kde sa presnejšie 

vymedzuje pojem „prostriedky“, ktorými sa v 

rámci európskej legislatívy majú na mysli nielen 

technické, ale aj finančné prostriedky, teda 

celkové zabezpečenie chodu subjektu – orgánu 

posudzovania zhody a autorizovanej osoby, ktorá 

chce získať autorizáciu – oprávnenie a notifikáciu 

na vykonávanie posudzovania zhody príslušného 

určeného výrobku. Predmetná požiadavka 

predstavuje dôležitý predpoklad a ubezpečenie 

výrobcov príslušných určených výrobkov, ako aj 

notifikujúceho orgánu, iných členských štátov a 

Komisie, že predmetný subjekt má dostatočné 

finančné a technické prostriedky, ktorými dokáže 

pokryť činnosti posudzovania zhody učených 

výrobkov, na výkon ktorých získa autorizáciu a 

notifikáciu, a ktorými sa zabezpečí jeho stabilita 

na trhu Únie. Uvedené je zároveň podkladom a 

podmienkou toho, aby bol v rámci Európskej únie 

dostatočný počet autorizovaných a notifikovaných 

osôb pre dané určené výrobky, čo je dôležité pre 

funkčnosť a zdravie trhu s výrobkami v rámci celej 

Európskej únie, ako aj fungovania a činnosti 

hospodárskych subjektov (ustanovenie § 12 ods. 1 

písm. i) zákona o posudzovaní zhody). 

(4) Ak autorizovaná osoba nahlási úradu zmenu 

obchodného mena alebo názvu, sídla a právnej 

formy, mena, priezviska, funkcie a bydliska osoby 

alebo osôb, ktoré sú oprávnené konať v jej mene, 

resp. ich odobratie alebo doplnenie alebo požiada 

o rozšírenie autorizácie na ďalší technický predpis 

z oblasti posudzovania zhody alebo jeho časť a 

spĺňa príslušné požiadavky podľa ustanovenia § 12 

zákona o posudzovaní zhody, úrad vydá nové 

rozhodnutie, ktorým sa skôr vydané rozhodnutie 

ruší a je týmto rozhodnutím podľa ustanovenia § 15 

zákona o posudzovaní zhody nahradené v plnom 

rozsahu. Zároveň platí, že pôvodný rozsah 

autorizácie udelený rozhodnutím o autorizácii 

podľa ustanovenia § 14 zákona o posudzovaní 

zhody ostáva nezmenený a považuje sa za 

posúdený a úrad preverí splnenie autorizačných 

požiadaviek len v rozsahu podanej žiadosti o zmenu 

autorizácie. V ustanovení § 15 ods. 2 zákona 

o posudzovaní zhody sa dopĺňa spresnenie platnosti 

autorizácie autorizovaných osôb, kde platí, že v 

prípade, ak autorizovaná osoba požiada o zmenu 

autorizácie podľa pôvodného rozhodnutia o 

autorizácii vydaného podľa ustanovenia § 14 

zákona o posudzovaní zhody, platnosť autorizácie, 

ktorá bola určená v pôvodnom rozhodnutí o 
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autorizácii podľa ustanovenia § 14 zákona 

o posudzovaní zhody ostáva nezmenená, čo však 

neplatí len v prípade, ak by autorizovaná osoba 

požiadala úrad v rámci jednej žiadosti o zmenu 

autorizácie podľa ustanovenia § 15 zákona 

o posudzovaní zhody (rozšírenie autorizácie napr. o 

pridanie nového technického predpisu z oblasti 

posudzovania zhody), a zároveň o predĺženie 

autorizácie podľa ustanovenia § 16 zákona 

o posudzovaní zhody. V takom prípade dôjde aj k 

predĺženiu platnosti pôvodnej autorizácie a to 

maximálne o 5 rokov, ak technický predpis z oblasti 

posudzovacia zhody neustanovuje inak. Rovnako v 

rámci konania o predĺžení autorizácie bude 

vydávané nové rozhodnutie o autorizácii, ktorým 

zruší rozhodnutie o autorizácii podľa ustanovenia § 

14 zákona o posudzovaní zhody, predĺži 

autorizáciu, ak autorizovaná osoba preukáže 

splnenie autorizačných požiadaviek a nahradí tak 

pôvodné rozhodnutie o autorizácii. Cieľom 

uvedenej právnej úpravy je, aby sa autorizovaná 

osoba preukazovala vždy len jedným platným 

rozhodnutím o autorizácii, čo prispeje k 

zjednodušeniu preukazovania sa uvedeným 

oprávnením v rámci iných správnych konaní, v 

rámci ktorých je rozhodnutie o autorizácii 

potrebné doložiť (ustanovenia § 15 a § 16 zákona 

o posudzovaní zhody). 

(5) V ustanovení § 27 zákona o posudzovaní 

zhody sú transponované ustanovenia týkajúce sa 

dohľadu nad určenými výrobkami zo smerníc 

Európskeho parlamentu a Rady uvedených v 

prílohe k zákonu o posudzovaní zhody. Upravuje 

sa znenie ustanovenia § 27 zákona o posudzovaní 

zhody s cieľom jeho zosúladenia a zabezpečenia 

implementácie nariadenia (EÚ) 2019/1020, 

konkrétne s jeho ustanoveniami upravujúcimi 

výkon dohľadu nad trhom vrátane jednotlivých 

oprávnení, právomocí a opatrení ukladaných 

orgánmi dohľadu nad určenými výrobkami, t. j. 

dohľadu nad približne tridsiatimi technickými 

predpismi z oblasti posudzovania zhody uvedenými 

v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2019/1020 a ktoré 

pokrýva rámcový zákon o posudzovaní zhody. 

Ostatné predpisy uvedené v prílohe k nariadeniu 

(EÚ) 2019/1020 nie sú pokryté zákonom 

o posudzovaní zhody. Z dôvodu právnej istoty sa 

v ustanovení § 27 ods. 1 písm. m) zákona 

o posudzovaní zhody jasne ustanovuje, že popri 

opatreniach sú orgány dohľadu oprávnené udeliť 

pokutu, lebo v minulosti sa vyskytli v aplikačnej 

praxi problémy s interpretáciou ukladania opatrení 

a pokút (ustanovenie § 27 zákona o posudzovaní 

zhody). 

(6) Ustanovujú sa kompetencie úradu vo vzťahu 

k orgánom dohľadu nad určenými výrobkami. 

Ďalej sa ustanovujú informačné povinnosti medzi 

jednotlivými zodpovednými subjektmi tak, aby v 

rámci svojich kompetencií mohli zdieľať informácie 

o nebezpečných výrobkoch a efektívne zasahovať 

priamo na trhu vo všetkých členských štátoch 

Európskej únie. Ustanovenie § 29 zákona 

o posudzovaní zhody je rámcové a berie do úvahy 

rôznosť databáz a informačných systémov 

Európskej komisie na zdieľanie údajov o 

nebezpečnosti určených výrobkov, ktoré bolo 

potrebné upraviť a zosúladiť s ustanoveniami 

nariadenia (EÚ) 2019/1020 (ustanovenie § 29 

zákona o posudzovaní zhody).  

(7) Upravuje sa znenie prechodných a 

záverečných ustanovení zákona o posudzovaní 

zhody z dôvodu potreby predĺženia lehoty 

platnosti autorizácie doterajšej autorizovanej 

osoby vykonávajúcej preskúšanie výbušnín, 

výbušných predmetov a munície. Pre vydanie 

novej autorizácie je nevyhnutné prijatie 

technického predpisu z oblasti posudzovania zhody 

pre tieto výrobky tak, aby autorizovaná osoba 

mohla plynule posudzovať daný nebezpečný 

materiál až do vydania technického predpisu na 

základe zákona o posudzovaní zhody a aby bol 

vytvorený dostatočný časový priestor aj pre 

následné vydanie novej autorizácie. Zabezpečenie 

riadneho technického stavu tohto nebezpečného a 

citlivého materiálu je základným predpokladom na 

zabránenie havárií a iných neželaných udalostí, ako 

aj na plnenie úloh rezortu Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky (ustanovenie § 31 ods. 2 

zákona o posudzovaní zhody). 

➔ Zákon o správnych poplatkoch 
 

(8) Zákon o správnych poplatkoch sa mení v 

položke 237, avšak upravujú sa len znenia 

jednotlivých položiek sadzobníka tak, aby boli 

zrozumiteľnejšie pre platcov pri ich výbere v rámci 

jednotlivých správnych konaní, ktoré sú úradom v 

rámci udelenia autorizácie a notifikácie vedené a 

aby nevytvárali žiadne problémy pri ich výbere. 

Výška hodnoty správnych poplatkov voči doterajšej 
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právnej úprave ostáva nezmenená (položka 237 

zákona o správnych poplatkoch). 

➔ Zákon o ekodizajne, zákon 
o bezpečnosti hračiek a zákon 
o obmedzení používania 

 

(9) Zákon o ekodizajne, zákon o bezpečnosti 

hračiek a zákon o obmedzení používania sa 

menia a dopĺňajú z dôvodu zabezpečenia 

vymožiteľnosti ustanovenia § 9a zákona 

o posudzovaní zhody vo vzťahu technickým 

predpisom z oblasti posudzovania zhody, ktorými 

sú uvedené zákony, ktoré ustanovujú sankcie za 

porušenie povinnosti hospodárskych subjektov. 

➔ Zákon o výbušninách 
 

(10) Zákon o výbušninách sa mení a dopĺňa z 

dôvodu, že podľa ustanovenia § 31 ods. 2 zákona 

o posudzovaní zhody zákonov zaniká 31. decembra 

2021 platnosť autorizácie autorizovanej osoby 

vykonávajúcej preskúšanie výbušnín, výbušných 

predmetov a munície v pôsobnosti Ministerstva 

obrany Slovenskej republiky. V nadväznosti na danú 

právnu úpravu je nevyhnutné pre vydanie novej 

autorizácie prijatie technického predpisu z oblasti 

posudzovania zhody pre tieto výrobky. Takýto 

technický predpis možno vypracovať len na základe 

splnomocňovacieho ustanovenia príslušného 

zákona o výbušninách. Cieľom právnej úpravy je 

zabezpečiť riadny technický stav výbušnín, 

výbušných predmetov a munície v pôsobnosti 

Ministerstva obrany Slovenskej republiky a 

posudzovanie ich zhody tak, aby príslušníci 

ozbrojených síl Slovenskej republiky vždy pracovali 

iba s výbušninami, výbušnými predmetmi a 

muníciou, ktoré spĺňajú predpísané parametre, a 

aby tieto určené výrobky boli spoľahlivé a bezpečné 

pre manipuláciu, skladovanie, prepravu a použitie. 

Výbušniny, výbušné predmety a munícia počas ich 

životného cyklu podliehajú fyzikálnym a 

chemickým zmenám a je potrebné neustále 

sledovať ich kvalitu vo všetkých fázach ich 

životného cyklu. Novelizovanou právnou úpravou 

zákona o výbušninách sa zladí a upresní 

terminológia, procesy posudzovania zhody 

výbušnín, výbušných predmetov a munície na účely 

obrany a výstupné dokumenty z posudzovania 

zhody so všeobecnou právnou úpravou v oblasti 

posudzovania zhody uvedenou v zákone 

o posudzovaní zhody. Zároveň v nadväznosti na 

upravené znenie ustanovenia § 57 zákona o 

výbušninách sa mení aj znenie splnomocňovacieho 

ustanovenia § 87 ods. 2 písm. a) zákona o 

výbušninách tak, aby bolo zladené s terminológiou 

a požiadavkami vyplývajúcimi zo zákona 

o posudzovaní zhody.  

➔ Zákon o poskytovaní informácií 
 

(11) Zákon o poskytovaní informácií sa mení a 

dopĺňa z dôvodu prijatia nariadenia (EÚ) 

2019/1020, ktorým sa po nadobudnutí účinnosti 

novely zabezpečí riadne plnenie nových povinnosti 

Kontaktného miesta pre výrobky, ktorým bude 

poskytovanie informácii hospodárskym subjektom 

nie len o neharmonizovanej legislatíve týkajúcej sa 

výrobkov v Slovenskej republike, ale od 16. júla 

2021 aj o harmonizačných právnych predpisoch 

Európskej únie týkajúcich sa výrobkov a zároveň 

povinnosť zhromažďovať spätnú väzbu od 

používateľov v spojení s čl. 24 ods. 1 a 2 a čl. 25 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení 

jednotnej digitálnej brány na poskytovanie 

prístupu k informáciám, postupom a asistenčným 

službám a službám riešenia problémov a o zmene 

nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (ďalej len 

„nariadenie (EÚ) 2018/1724“). Zároveň sa 

implementuje časť nariadenia (EÚ) 2018/1724, v 

súlade s ktorým majú členské štáty povinnosť 

zaviesť postupy na bezplatné poskytovanie 

informácií podľa nariadenia (EÚ) 2019/515 

hospodárskym subjektom na základe ich žiadosti, 

ktorými sú malé a stredné podniky, a uľahčiť im 

prístup k informáciám, ktoré sa týkajú výrobkov v 

harmonizovanej a neharmonizovanej oblasti alebo 

technických noriem. Tieto činnosti sa majú 

vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1724. 

Úrad má poskytovať informácie o všetkých 

právnych predpisoch a požiadavkách týkajúcich sa 

výrobkov, ktoré sú aj v gescii iných rezortov a 

vytvoriť a udržiavať aktuálnu databázu obsahujúcu 

tieto informácie vo forme webovej aplikácie, ktorá 

prostredníctvom portálu slovensko.sk, bude 

prepojená s portálom Vaša Európa a tým 

sprístupnená občanom a podnikateľom v celej 

Európskej únii. Podľa nariadenia (EÚ) 2018/1724, 

ktorá je novou prioritou na európskej úrovni, úrad 

zodpovedá za digitalizáciu podľa prílohy I 

nariadenia (EÚ) 2018/1724 časť M - Tovar body 
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1, 2 a 4, čo zahŕňa označenie CE, pravidlá a 

požiadavky týkajúce sa výrobkov a vzájomné 

uznávanie výrobkov a podľa prílohy III nariadenia 

(EÚ) 2018/1724 - Asistenčné služby v rámci 

Kontaktného miesta pre výrobky podľa 

nariadenia (EÚ) 2019/515. 

➔ Zákon o technickej normalizácii 
 

(12) Zákon o technickej normalizácii sa mení a 

dopĺňa o povinnosť podľa prílohy I nariadenia (EÚ) 

2018/1724 časť M – Tovar bod 3 nariadenia (EÚ) 

2018/1724, ktorú predstavujú technické normy z 

dôvodu, že úrad je okrem povinností podľa prílohy 

I nariadenia (EÚ) 2018/1724 časť M - Tovar body 

1, 2 a 4 nariadenia (EÚ) 2018/1724 zodpovedný 

aj za technické normy. 

➔ Účinnosť novely 
 

Novela nadobúda delenú účinnosť, a to (A) dňa 16. 

júla 2021 a (B) čiastočne dňa 01. mája 2022. 
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NOVELA ZÁKONA O PODMIENKACH VÝVOZU A DOVOZU 
PREDMETU KULTÚRNEJ HODNOTY 

 

Novelizácia sa pred letom dotkla aj oblasti 

dovozu a vývozu predmetov kultúrnej hodnoty. 

Aké sú zmeny a novinky v prípade objektov, 

ktoré sú z titulu svojej kultúrnej hodnoty 

predmetom osobitnej právnej úpravy? 

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 18. 

júna 2021 zákon č. 262/2021 (ďalej len 

„novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu 

predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 

652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy 

v colníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o podmienkach vývozu“) a ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Colný zákon“). 

➔ Prehľad zmien 
 

Najdôležitejšími zmenami, ktoré novela prináša sú 

najmä: (A) zabezpečenie prvej časti 

implementácie nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2019/880 zo 17. apríla 

2019 o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty 

(ďalej len „nariadenie (EÚ) 2019/880“), (B) 

spresnenie, ktoré predmety kultúrnej hodnoty 

nemožno podľa ustanovenia § 5 zákona 

o podmienkach vývozu doviezť na územie 

Slovenskej republiky, (C) zavedenie definície 

príležitostného predajcu, (D) ustanovenie zákazu 

obchodovania s predmetmi kultúrnej hodnoty, 

ktoré boli nelegálne získané, dovezené na územie 

Slovenskej republiky v rozpore so zákonom 

o podmienkach vývozu alebo vstúpili na colné 

územie v rozpore s nariadením (EÚ) 2019/880 a 

rozširuje sa kontrolná právomoc colných úradov vo 

vzťahu k predmetom kultúrnej hodnoty, ktoré 

vstupujú na colné územie Európskej únie v zmysle 

nariadenia (EÚ) 2019/880, (E) ustanovenie 

výnimiek z použitia Colného zákona a pod.  

Prvou, novelou zavedenou, zmenou je vyňatie 

dovozu archívnych dokumentov z pôsobnosti 

zákona o podmienkach vývozu. Vývoz a dovoz  

 

archívnych dokumentov upravuje zákon č. 

395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. (ustanovenie § 1 ods. 3 zákona 

o podmienkach vývozu). 

Hlavnou zmenou, ktorú novela prináša, sú 

predovšetkým nové ustanovenia § 7a zákona 

o podmienkach vývozu („Príležitostný predajca“) 

a § 7b zákona o podmienkach vývozu („Zákaz 

obchodovania“). 

„Príležitostným predajcom na účely zákona 
o podmienkach vývozu je osoba, ktorá príležitostne 
ponúka na predaj predmety kultúrnej hodnoty 
najmä na príležitostnom trhu, burze starožitností, 
výmennom stretnutí zberateľov alebo 
prostredníctvom internetu a ktorej predmetom 
podnikania alebo predmetom činnosti nie je 
obchodovanie s predmetmi kultúrnej hodnoty“ 
(ustanovenie § 7a ods. 1 zákona o podmienkach 
vývozu). 
„Príležitostný predajca je povinný vedieť 
preukázať, že ponúkaný predmet kultúrnej 
hodnoty nadobudol zákonným spôsobom a je 
povinný vedieť preukázať pôvod ponúkaného 
predmetu kultúrnej hodnoty. Skutočnosti podľa 
predchádzajúcej vety sa preukazujú napríklad 
dokladom o nadobudnutí predmetu kultúrnej 
hodnoty, potvrdením príslušného orgánu verejnej 
správy, dokladom vydaným príslušným orgánom 
štátu pôvodu predmetu kultúrnej hodnoty, najmä 
povolením na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty 
alebo potvrdením, že na vývoz predmetu kultúrnej 
hodnoty sa nevyžaduje povolenie alebo znaleckým 
posudkom“ (ustanovenie § 7a ods. 2 zákona 
o podmienkach vývozu). 
 
„Predaj alebo kúpa predmetu kultúrnej hodnoty, 
ktorý bol nelegálne získaný, dovezený na územie 
Slovenskej republiky v rozpore s ustanovením § 5 
zákona o podmienkach vývozu alebo vstúpil na 
colné územie Európskej únie v rozpore s osobitným 
predpisom, sa zakazuje“ (ustanovenie § 7b zákona 
o podmienkach vývozu). 
 
Významnou novinku, ktorú novela do zákona 
o podmienkach vývozu prináša je tiež zakotvenie 
nových ustanovení § 9a zákona o podmienkach 



15 

 

vývozu („Zadržanie predmetu kultúrnej 
hodnoty“), § 9b zákona o podmienkach vývozu 
(„Postup po zadržaní predmetu kultúrnej 
hodnoty colnými úradmi“), § 9c zákona 
o podmienkach vývozu („Posúdenie zadržaného 
predmetu kultúrnej hodnoty“), § 9d zákona 
o podmienkach vývozu („Vrátenie zadržaného 
predmetu kultúrnej hodnoty“), § 9e zákona 
o podmienkach vývozu („Zhabanie zadržaného 
predmetu kultúrnej hodnoty“) a § 9f zákona 
o podmienkach vývozu („Nakladanie so zhabaným 
predmetom kultúrnej hodnoty“). 
 

„Colný úrad zadrží predmet kultúrnej hodnoty, ak 

ide o tovar pod colným dohľadom, a ak má 

podozrenie, že ide o nezákonný vstup alebo 

podozrenie, že došlo k porušeniu ustanovenia § 5 

zákona o podmienkach vývozu, ak ide o iný 

predmet kultúrnej hodnoty. Colný úrad zadrží 

okrem predmetu kultúrnej hodnoty aj predložené 

doklady a sprievodnú dokumentáciu“ (ustanovenie 

§ 9a ods. 1 zákona o podmienkach vývozu). 

„Colný úrad bezodkladne oznámi ministerstvu 

kultúry, že došlo k zadržaniu predmetu kultúrnej 

hodnoty a oznámi mu všetky zistené údaje, najmä 

(A) identifikačné údaje osoby, ktorej bol predmet 

kultúrnej hodnoty zadržaný, (B) identifikačné 

údaje držiteľa zadržaného predmetu kultúrnej 

hodnoty, (C) identifikačné údaje vlastníka 

zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty, (D) 

predpokladaný alebo uvedený štát pôvodu 

zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty, (E) 

dátum a miesto zadržania predmetu kultúrnej 

hodnoty“ (ustanovenie § 9a ods. 2 zákona 

o podmienkach vývozu). „Colný úrad vyhotoví aj 

popis a fotodokumentáciu zadržaného predmetu 

kultúrnej hodnoty, ktoré spolu s kópiou colného 

vyhlásenia, predložených colných dokladov, inej 

predloženej dokumentácie a informáciou o 

dátume, kedy mu bol tovar predložený, postúpi 

ministerstvu kultúry súčasne s oznámením podľa 

ustanovenia § 9a ods. 2 zákona o podmienkach 

vývozu“ (ustanovenie § 9a ods. 3 zákona 

o podmienkach vývozu). 

„Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej 

len „ministerstvo kultúry“) v lehote piatich 

pracovných dní od doručenia oznámenia a 

dokumentácie podľa ustanovenia § 9a ods. 2 a 3 

zákona o podmienkach vývozu posúdi dôvodnosť 

zadržania predmetu kultúrnej hodnoty colným 

úradom s ohľadom na jeho povahu a možný 

nezákonný vstup alebo možné porušenie 

ustanovenia § 5 zákona o podmienkach vývozu, ak 

ide o iný predmet kultúrnej hodnoty a na základe 

predbežného zhodnotenia charakteru zadržaného 

predmetu kultúrnej hodnoty zašle colnému úradu 

záväzné stanovisko, v ktorom uvedie, (A) že 

zadržaný predmet kultúrnej hodnoty možno 

prepustiť do navrhovaného colného režimu, alebo 

(B) dôvody, ktoré bránia prepusteniu predmetu 

kultúrnej hodnoty do navrhovaného colného 

režimu“ (ustanovenie § 9b ods. 1 zákona 

o podmienkach vývozu). 

„Ak ministerstvo kultúry nevydá do piatich 

pracovných dní od doručenia oznámenia a 

dokumentácie podľa ustanovenia § 9a ods. 2 a 3 

zákona o podmienkach vývozu záväzné stanovisko 

k zadržanému predmetu kultúrnej hodnoty alebo v 

tejto lehote nepožiada colný úrad o predĺženie 

lehoty na vydanie záväzného stanoviska, colný úrad 

prepustí predmet kultúrnej hodnoty do 

navrhovaného colného režimu, ak tomu nebránia 

iné prekážky“ (ustanovenie § 9b ods. 2 zákona 

o podmienkach vývozu). „Ministerstvo kultúry v 

záväznom stanovisku podľa ustanovenia § 9b ods. 1 

písm. b) zákona o podmienkach vývozu súčasne 

určí aj odbornú inštitúciu v jeho zriaďovateľskej 

pôsobnosti uvedenú v prílohe č. 7 zákona 

o podmienkach vývozu (ďalej len „odborná 

inštitúcia“), v ktorej bude zadržaný predmet 

kultúrnej hodnoty po dobu nevyhnutne potrebnú 

dočasne uskladnený a určí aj lehotu na jeho 

prevzatie, ktorá nesmie byť dlhšia ako desať 

pracovných dní od vydania záväzného stanoviska“ 

(ustanovenie § 9b ods. 3 zákona o podmienkach 

vývozu). „Zadržanie predmetu kultúrnej hodnoty 

trvá do dňa, kedy (A) je colnému úradu doručené 

záväzné stanovisko podľa ustanovenia § 9b ods. 1 

písm. a) zákona o podmienkach vývozu, (B) uplynie 

lehota na vydanie záväzného stanoviska podľa 

ustanovenia § 9b ods. 2 zákona o podmienkach 

vývozu alebo predĺžená lehota na vydanie 

záväzného stanoviska podľa ustanovenia § 9b ods. 

2 zákona o podmienkach vývozu, (C) ministerstvo 

kultúry vráti zadržaný predmet kultúrnej hodnoty 

podľa ustanovenia § 9d ods. 1 zákona 

o podmienkach vývozu, (D) nadobudne 

právoplatnosť rozhodnutie o zhabaní zadržaného 

predmetu kultúrnej hodnoty“ (ustanovenie § 9b 

ods. 4 zákona o podmienkach vývozu). 

„Odborná inštitúcia do 15 pracovných dní od 

prevzatia zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty 
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zašle ministerstvu kultúry odborné stanovisko, v 

ktorom posúdi zadržaný predmet kultúrnej hodnoty 

z pohľadu jeho zaradenia do konkrétnej kategórie 

kultúrneho dedičstva, určí jeho pôvod, pamiatkovú 

hodnotu a uvedie stanovisko k dôvodom podľa 

ustanovenia § 9b ods. 1 písm. b) zákona 

o podmienkach vývozu“ (ustanovenie § 9c ods. 1 

zákona o podmienkach vývozu). „Ministerstvo 

kultúry v súčinnosti s pamiatkovým úradom alebo s 

inou odbornou inštitúciou preverí, či sa zadržaný 

predmet kultúrnej hodnoty nenachádza v 

zoznamoch ohrozených kultúrnych pamiatok alebo 

zbierkotvorných inštitúcií štátu pôvodu“ 

(ustanovenie § 9c ods. 2 zákona o podmienkach 

vývozu). „Ak je dôvodný predpoklad, že predmet 

kultúrnej hodnoty pochádza z trestnej činnosti, 

ministerstvo kultúry si vyžiada stanovisko od 

Národnej ústredne Interpol, ktorá mu do 15 dní od 

doručenia žiadosti oznámi, či zadržaný predmet 

kultúrnej hodnoty je evidovaný v medzinárodných 

registroch ako odcudzený alebo hľadaný“ 

(ustanovenie § 9c ods. 3 zákona o podmienkach 

vývozu). 

„Ministerstvo kultúry do 90 dní od predloženia 

tovaru colnému úradu (A) oznámi colnému úradu, 

že nedošlo k nezákonnému vstupu alebo nedošlo k 

porušeniu ustanovenia § 5 zákona o podmienkach 

vývozu, ak ide o iný predmet kultúrnej hodnoty, 

alebo (B) vydá rozhodnutie o zhabaní zadržaného 

predmetu kultúrnej hodnoty podľa ustanovenia § 

9e ods. 1 zákona o podmienkach vývozu“ 

(ustanovenie § 9c ods. 4 zákona o podmienkach 

vývozu). 

„Ak colný úrad do desiatich pracovných dní po 

doručení oznámenia podľa ustanovenia § 9c ods. 4 

písm. a) zákona o podmienkach vývozu 

ministerstvu kultúry oznámi, že tovar bol 

prepustený, ministerstvo kultúry zadržaný predmet 

kultúrnej hodnoty, sprievodnú dokumentáciu a 

predložené doklady vráti v súčinnosti s odbornou 

inštitúciou, v ktorej bol dočasne uskladnený, 

vlastníkovi, a ak nie je vlastník známy, osobe, 

ktorej bol predmet kultúrnej hodnoty zadržaný“ 

(ustanovenie § 9d ods. 1 zákona o podmienkach 

vývozu). „Ak colný úrad do desiatich pracovných 

dní po doručení oznámenia podľa ustanovenia § 9c 

ods. 4 písm. a) zákona o podmienkach vývozu 

ministerstvu kultúry neoznámi, že tovar bol 

prepustený, odovzdá ministerstvo kultúry zadržaný 

predmet kultúrnej hodnoty, sprievodnú 

dokumentáciu a predložené doklady 

prostredníctvom odbornej inštitúcie, v ktorej je 

dočasne uskladnený, colnému úradu. Obdobne 

ministerstvo kultúry postupuje, ak sa postupom 

podľa ustanovenia § 9d ods. 1 zákona 

o podmienkach vývozu nepodarí vrátiť zadržaný 

predmet kultúrnej hodnoty vlastníkovi ani osobe, 

ktorej bol zadržaný“ (ustanovenie § 9d ods. 2 

zákona o podmienkach vývozu). 

„Ministerstvo kultúry rozhodne o zhabaní 

zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty, ak je 

zadržaný predmet kultúrnej hodnoty kultúrnym 

dedičstvom iného štátu a opustil jeho územie v 

rozpore s jeho právnymi predpismi“ (ustanovenie § 

9e ods. 1 zákona o podmienkach vývozu). 

„Ministerstvo kultúry bezodkladne oznámi colnému 

úradu, že rozhodnutie o zhabaní zadržaného 

predmetu kultúrnej hodnoty nadobudlo 

právoplatnosť“ (ustanovenie § 9e ods. 2 zákona 

o podmienkach vývozu). 

„Vlastníkom predmetu kultúrnej hodnoty, ktorý bol 

zhabaný podľa ustanovenia § 9e ods. 1 zákona 

o podmienkach vývozu, sa stáva Slovenská 

republika. Správcom majetku štátu je ministerstvo 

kultúry“ (ustanovenie § 9f ods. 1 zákona 

o podmienkach vývozu). „Ministerstvo kultúry v 

mene Slovenskej republiky zabezpečí návratové 

konanie a uzavretie dohody o vydaní zhabaného 

predmetu kultúrnej hodnoty do krajiny pôvodu. Z 

dohody musí vyplývať, že zhabaný predmet 

kultúrnej hodnoty opustil územie štátu pôvodu v 

rozpore s jeho právnymi predpismi. Vydanie 

zhabaného predmetu kultúrnej hodnoty na základe 

dohody zabezpečí ministerstvo kultúry v spolupráci 

s odbornou inštitúciou“ (ustanovenie  § 9f ods. 2 

zákona o podmienkach vývozu). „Účinnosťou 

dohody o vydaní zhabaného predmetu kultúrnej 

hodnoty do krajiny pôvodu zaniká vlastnícke právo 

Slovenskej republiky k tomuto predmetu kultúrnej 

hodnoty“ (ustanovenie § 9f ods. 3 zákona 

o podmienkach vývozu). „Ak postup podľa 

ustanovenia § 9f ods. 2 zákona o podmienkach 

vývozu nie je dočasne možný, ministerstvo kultúry 

určí, že odborná inštitúcia zabezpečí dočasnú 

úschovu predmetu kultúrnej hodnoty“ 

(ustanovenie § 9f ods. 4 zákona o podmienkach 

vývozu). 

Pre priblíženie všetkých zmien, ktoré novela do 

zákona o podmienkach vývozu a do Colného zákona 

priniesla, odkazujeme na plné znenie novely, 
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zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej 

republiky. 

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. augusta 2021. 
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NOVELA ZÁKONA O CENNÝCH PAPIEROCH A INVESTIČNÝCH 
SLUŽBÁCH 

K aktuálnym novinkám z dielne Národnej rady 

Slovenskej republiky pribudla aj novela v oblasti 

legislatívy cenných papierov a investičných 

služieb. Po novom dochádza k transponovaniu 

viacerých právnych predpisov Európskej únie 

najmä v oblasti investičných spoločností 

a úverových spoločností.  

Dňa 04. mája 2021 prijala Národná rada 

Slovenskej republiky zákon č. 209/2021 (ďalej len 

„novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných 

službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o cenných papieroch) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o CP“). 

➔ Prehľad novelizovaných právnych 
predpisov 

 

Okrem zákona o CP novela mení a dopĺňa aj: (A) 

zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o bankách“), (B) zákon 

č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze 

cenných papierov“), (C) zákon č. 747/2004 Z. z. 

o dohľade nad finančným trhom a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad 

finančným trhom“), (D) zákon č. 371/2014 Z. z. 

o riešení krízových situácií na finančnom trhu 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o riešení 

krízových situácií“) a (E) zákon č. 39/2015 Z. z. 

o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o poisťovníctve“).  

➔ Dôvod prijatia novely 
 

(A) Dôvodom prijatia novely je najmä povinnosť 

transponovať smernicu Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o 

prudenciálnom dohľade nad investičnými 

spoločnosťami a o zmene smerníc 2002/87/ES, 

2009/65/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 

2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ (ďalej len „smernica 

2019/2034“) do slovenského právneho poriadku s 

cieľom zjednodušiť fungovanie menších 

investičných spoločností a zároveň dosiahnuť, aby 

najväčšie, systémové spoločnosti začali podliehať 

rovnakému režimu ako európske banky. (B) 

Novelou sa tiež preberá aj smernica Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2177 z 18. 

decembra 2019, ktorou sa mení smernica 

2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a 

zaistenia (Solventnosť II), smernica 2014/65/EÚ 

o trhoch s finančnými nástrojmi a smernica (EÚ) 

2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného 

systému na účely prania špinavých peňazí alebo 

financovania terorizmu, ktorej cieľom je 

posilnenie výmeny informácií medzi orgánmi 

dohľadu a európskymi orgánmi dohľadu. (C) Zmeny 

sa týkajú aj vytvárania platforiem spolupráce, 

ktoré sú účinným nástrojom na dosiahnutie 

intenzívnejšej a včasnej spolupráce medzi orgánmi 

dohľadu, a teda na zlepšenie ochrany spotrebiteľa. 

(D) Zmeny sa ďalej dotkli aj regulačného rámca pre 

poskytovateľov služieb vykazovania údajov a to 

tak, že udeľovanie povolení a výkon dohľadu nad 

poskytovateľmi služieb vykazovania údajov sa 

presunie z národného orgánu dohľadu (Národná 

banka Slovenska) pod Európsky orgán dohľadu 

(ESMA). (E) Novela preberá aj smernicu 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1504 

ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s 

finančnými nástrojmi (ďalej len „smernica 

2020/1504“), ktorej cieľom je vyňatie z rozsahu 

pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a 

Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s 

finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 

2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ 

poskytovateľov služieb hromadného 

financovania. 

Vzhľadom na rozsiahlosť vlastného textu novely, 

vyberáme do tohto príspevku len prehľad 

najdôležitejších zmien a v kontexte ďalších 

modifikácii zákona o CP odkazujeme na plný text 

novely. 

(1) Transpozícia článku 1 bod 1 písm. a) a b) 

Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2019/2177 z 18. decembra 2019, ktorou sa mení 

smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní 

poistenia a zaistenia (Solventnosť II), smernica 
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2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a 

smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní 

využívaniu finančného systému na účely prania 

špinavých peňazí alebo financovania terorizmu 

(ďalej len „smernica 2019/2177“), ktorým sa z 

rozsahu pôsobnosti Smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 

o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení 

smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ 

(ďalej len „MiFID II“) vypúšťa udeľovanie povolení 

poskytovateľom služieb vykazovania údajov a 

výkonu ich činnosti. Udeľovanie povolenia 

poskytovateľom služieb vykazovania údajov a 

výkonu ich činnosti Nariadením Európskeho 

Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2175 z 18. 

decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 

č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky 

orgán dohľadu (Európsky orgán pre 

bankovníctvo), nariadenie (EÚ) č. 1094/2010, 

ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu 

(Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové 

poistenie zamestnancov), nariadenie (EÚ) č. 

1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán 

dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a 

trhy), nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s 

finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) 

2016/1011 o indexoch používaných ako 

referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a 

finančných zmluvách alebo na meranie 

výkonnosti investičných fondov a nariadenie (EÚ) 

2015/847 o údajoch sprevádzajúcich prevody 

finančných prostriedkov (ďalej len „Nariadenie o 

ESA´s“) prechádza do pôsobnosti Európskeho 

orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere 

a trhy) s výnimkou podľa čl. 2 ods. 3 nariadenia 

(EÚ) č. 600/2014 v platnom znení (ustanovenie § 1 

zákona o CP). 

(2) Zavedenie nových definícii pojmov, ktoré sú 

potrebné pre jednoznačnejšiu aplikáciu 

usmernení smernice MiFID II. Výmena finančného 

nástroja v portfóliu je spojená s nákladmi na túto 

výmenu, a viažu sa k nej povinnosti vyhodnotenia 

prínosu nového finančného nástroja pre klienta. 

Doložka o úplnom splatení pri dlhopisoch doteraz v 

právnej úprave Slovenskej republiky absentovala, 

naďalej však zostanú v platnosti emisné podmienky 

ako primárny nástroj pre akékoľvek dohody medzi 

emitentami a investormi. Dopĺňa sa definícia 

elektronického formátu, keďže doteraz sa pod 

trvalým médiom vnímali len listinné dokumenty, v 

praxi sa však používajú aj elektronické médiá vo 

forme CD, DVD nosičov a USB kľúčov, ktoré spĺňajú 

podmienky na trvalé médium. Definíciou prevažne 

obchodnej skupiny sa má dosiahnuť jasnejšie 

vymedzenie takejto skupiny s ohľadom na 

poskytovanie investičných služieb a vykonávanie 

tvorcu trhu (ustanovenia § 7 ods. 27 až 30 zákona 

o CP). 

(3) Transpozícia smernice Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1504 zo 7. októbra 

2020, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o 

trhoch s finančnými nástrojmi (ďalej len 

„smernica 2020/1504“), ktorá vyníma z rozsahu 

pôsobnosti smernice MiFID II poskytovateľov služieb 

hromadného financovania, čo znamená, že 

poskytovatelia služieb hromadného financovania 

na svoju účinnosť nemusia žiadať o povolenie na 

výkon svojej činnosti podľa zákona o cenných 

papierov. Na udelenie povolenia poskytovateľov 

služieb hromadného financovania sa vzťahuje 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych 

poskytovateľoch služieb hromadného 

financovania pre podnikanie a o zmene 

nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 

2019/1937 (ustanovenie § 54 ods. 3 písm. l) 

zákona o CP). 

(4) Vymedzenie, kto sa rozumie malým a 

neprepojeným obchodníkom s cennými papiermi 

a ktoré ustanovenia zákona sa na neho 

nevzťahujú a tiež sa ustanovenie lehoty, do 

ktorej musí obchodník s cennými papiermi, ktorý 

prestane spĺňať podmienky, aby sa mohol 

považovať za malého a neprepojeného 

obchodníka, zosúladiť svoju činnosť s 

požiadavkami zákona o cenných papieroch 

(ustanovenie § 54b zákona o CP). 

(5) Transpozícia článku 5 odsekov 1 až 5 

smernice IFD, podľa ktorých sa stanovuje 

právomoc Národnej banke Slovenska rozhodnúť, že 

na obchodníka s cennými papiermi, ktorý vykonáva 

investičné služby a investičné činnosti podľa 

ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) alebo f) zákona o 

CP a celková hodnota jeho konsolidovaných aktív 

vypočítaná ako priemer za predchádzajúcich 12 

mesiacov sa rovná alebo je vyššia ako 5 000 

000 000 eur a ktorý spĺňa jednu alebo viac 

zákonných kritérií, sa budú vzťahovať príslušné 

ustanovenia zákona o bankách a teda prísnejšie 

prudenciálne požiadavky. Národná banka Slovenska 

môže taktiež rozhodnúť, že na obchodníka s 
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cennými papiermi sa už nebudú vzťahovať 

príslušné ustanovenia zákona o bankách. Rovnako, 

ak obchodník s cennými papiermi prestane spĺňať 

kritéria na „prísnejší“ prudenciálny dohľad, bude 

sa na neho vzťahovať dohľad podľa zákona o 

cenných papieroch (ustanovenie § 54d zákona 

o CP). 

(6) Ustanovenie podmienky, kedy je obchodník s 

cennými papiermi povinný zriadiť výbor pre 

riadenie rizík a tiež funkcia tohto výboru ako aj 

požiadavka, že výbor pre riadenie rizík a dozorná 

rada musia mať prístup k dostupným 

informáciám o rizikách. Členom výboru pre 

riadenie rizík sa rozumie napr. aj odborník z 

príslušnej oblasti (ustanovenie § 71c zákona o CP). 

(7) Transpozícia článkov 30 až 32 smernice IFD, 

ktoré nanovo upravujú politiku odmeňovania a 

pohyblivú zložku odmeňovania, ktoré sú oproti 

doterajšej právnej úprave lepšie prispôsobené 

činnosti obchodníka s cennými papiermi. Stanovujú 

sa zásady odmeňovania, ktoré je obchodník s 

cennými papiermi povinný uplatňovať na uvedené 

skupiny osôb a ktoré sú primerané jeho veľkosti, 

vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti 

jeho činnosti. Upravujú sa pravidlá priznávania a 

vyplácania pohyblivej zložky celkovej odmeny 

(ustanovenia § 71da a § 71db zákona o CP). 

(8) Spresnenie, že obchodník s cennými papiermi 

informuje Národnú banku Slovenska o osobách a 

počte osôb, ktorých celková odmena u 

obchodníka s cennými papiermi je najmenej 1 

000 000 eur v príjmovej skupine 1 milión eur, 

vrátane informácií o ich pracovných 

povinnostiach, dotknutej obchodnej oblasti a 

hlavných zložkách mzdy, prémiách, dlhodobých 

odmenách a príspevkoch na dôchodkové 

zabezpečenie (ustanovenie § 71de ods. 1 zákona 

o CP). 

(9) Umožnenie spoločnej úhrady za investičný 

prieskum v prípade, ak sa investičný prieskum 

vzťahuje na emitentov, ktorých trhová 

kapitalizácia nepresiahla 1 miliardu Eur počas 36 

mesiacov pred uskutočnením investičného 

prieskumu. Týmto krokom sa predpokladá zvýšenie 

záujmu poskytovateľov investičných prieskumov o 

malé a stredné spoločnosti a tým väčšia dostupnosť 

informácií o takýchto spoločnostiach (ustanovenie 

§ 73b ods. 18 až 20 zákona o CP). 

(10) Upravuje sa preskúmavanie, ktoré vykonáva 

Národná banka Slovenska v rámci dohľadu. 

Preskúmavanie podľa smernice IFD je lepšie 

prispôsobené činnostiam a veľkosti obchodníkov s 

cennými papiermi než doterajšia právna úprava. 

Pri vykonávaní preskúmania Národná banka 

Slovenska zohľadňuje okrem iného aj riziká, 

obchodný model obchodníka s cennými papiermi 

alebo aj geografické umiestnenie expozícií 

obchodníka s cennými papiermi. Frekvenciu a 

rozsah preskúmavania určí Národná banka 

Slovenska primerane k veľkosti, povahe, rozsahu a 

zložitosti vykonávaných činností obchodníka s 

cennými papiermi, doterajšia právna úprava 

ustanovovala preskúmanie aspoň raz do roka. V 

rámci výkonu dohľadu má Národná banka Slovenska 

prístup aj k programom a zápisniciam zo zasadnutí 

predstavenstva. V rámci preskúmavania Národná 

banka Slovenska aspoň každé tri roky preskúma, či 

obchodník s cennými papiermi dodržiava 

požiadavky týkajúce sa povolenia používať interné 

modely (ustanovenie § 135 ods. 7 až 16 zákona 

o CP a ustanovenie § 135 ods. 17 a 18 zákona 

o CP). 

(11) Spresňuje sa, že výnimka udelená 

obchodníkovi s cennými papiermi Národnou 

bankou Slovenska podľa doterajšieho 

ustanovenia § 54 ods. 12 druhá veta zákona o CP 

zaniká ku dňu účinnosti novely. Obchodníkovi s 

cennými papiermi so základným imaním 125 000 

eur, ktorý mal povolenie na poskytovanie 

investičných služieb podľa doterajšieho znenia 

ustanovenia § 54 ods. 12 zákona o CP zostane 

povolenie na poskytovanie investičných služieb a 

bude mať voľbu buď navýšiť počiatočný kapitál na 

730 000 eur (ak bude chcieť vykonávať aj pôvodné 

činnosti podľa ustanovenia § 54 ods. 12 druhá veta 

zákona o CP) alebo navýšiť počiatočný kapitál na 

150 000 eur a vykonávať investičné služby v 

pôvodnom rozsahu (ale bez oprávnení podľa 

pôvodného ustanovenia § 54 ods. 12 druhá veta 

zákona o CP) alebo nenavýšiť počiatočný kapitál a 

poskytovať investičné služby podľa ustanovenia § 

54 ods. 13 zákona o CP (obchodník s cennými 

papiermi s počiatočným kapitálom 75 000 eur). 

Ustanovenie sa netýka povolenia na poskytovanie 

investičných služieb, ktoré ostáva obchodníkovi s 

cennými papiermi zachované (ustanovenie § 173zf 

zákona o CP). 
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➔ Zákon o bankách 
 

(12) Transpozícia čl. 8a smernice 2013/36/EÚ. 

Upravuje sa situácia, ak obchodník s cennými 

papiermi prekročí hranicu 30 mld. eur a musí 

požiadať o udelenie bankového povolenia podľa 

ustanovenia § 7 zákona o bankách. Počas doby 

rozhodovania o žiadosti o bankové povolenie podľa 

ustanovenia § 7 zákona o bankách môže tento 

obchodník s cennými papiermi oprávnene podnikať 

podľa svojej platnej licencie na vykonávanie 

investičných činností. Ustanovenie § 7b ods. 3 

zákona o bankách upravuje situáciu, kedy 

obchodníkovi s cennými papiermi z dôvodu 

dlhodobého zníženia jeho celkových aktív pod 30 

mld. eur bolo Národnou bankou Slovenska 

odobraté bankové povolenie podľa ustanovenia § 

63 ods. 1 písm. h) zákona o bankách, avšak tento 

obchodník s cennými papiermi opätovne prekročil 

svojimi celkovými aktívami hranicu 30 mld. eur a 

je povinný opätovne žiadať o bankovú licenciu. V 

takomto prípade Národná banka Slovenska 

zabezpečí, aby konanie o udelení takéhoto 

opätovného bankového povolenia bolo čo 

najjednoduchšie a aby sa zohľadnili všetky 

informácie a doklady prikladané k žiadosti o 

udelenie predchádzajúceho bankového povolenia, 

ak sú použiteľné na udelenie takéhoto povolenia 

(ustanovenie § 7b zákona o bankách). 

(13) Transpozícia čl. 62 bod 7 IFD (čl. 18 nové 

písmeno aa) smernice 2013/36/EÚ). Dopĺňa sa 

nový dôvod na odobratie bankového povolenia, 

ktorým je neplnenie definičného znaku, t. j. pokles 

výšky aktív pod prahovú hodnotu uvedenú v 

nariadení (EÚ) č. 575/2013 za obdobie piatich po 

sebe nasledujúcich rokov (ustanovenie § 63 ods. 

1 písm. h) zákona o bankách). 

➔ Zákon o burze cenných papierov 
 

(14) V nadväznosti na zmeny smernice 

2019/2177, z ktorej rozsahu sa vypúšťa 

udeľovanie povolení poskytovateľom služieb 

vykazovania údajov a výkonu ich činnosti a táto 

právomoc prechádza na Európsky orgán dohľadu, 

sa potrebné úpravy vykonávajú aj vo viacerých 

ustanoveniach zákona o burze cenných papierov 

(ustanovenie § 4 ods. 15 zákona o burze cenných 

papierov a ustanovenie § 58 ods. 1 zákona o burze 

cenných papierov). 

(15) Ustanovenie, že úplný zoznam pozícií 

držaných v komoditných derivátoch alebo v 

emisných kvótach alebo v ich derivátoch je 

obchodník s cennými papiermi povinný 

poskytnúť centrálnemu orgánu dohľadu, t. j. 

tomu orgánu, ktorý dohliada nad obchodným 

miestom s najväčším objemom obchodov v danom 

deriváte (ustanovenie § 57b ods. 3 zákona o burze 

cenných papierov). 

➔ Zákon o dohľade nad finančným trhom 
 

(16) Nahradenie predkladania Správy o stave a 

vývoji finančného trhu predkladaním Správy o 

finančnej stabilite v rovnakej frekvencii. Správa 

o finančnej stabilite predstavuje hlavnú publikáciu 

Národnej banky Slovenska v oblasti vyhodnocovania 

aktuálnych trendov a rizík na slovenskom 

finančnom trhu. Jej vydávanie je v súlade s 

medzinárodnou praxou v krajinách Európskej únie. 

Naopak, Správa o stave a vývoji finančného trhu má 

všeobecný štatistický charakter a informácie v nej 

obsiahnuté sa do veľkej miery prekrývajú s 

informáciami zverejnenými vo verejne dostupných 

databázach. Vydávanie štatistických správ 

centrálnymi bankami v Európskej únie je 

ojedinelé. Dôležitosť Správy o finančnej stabilite 

potvrdzuje aj aktívny záujem poslancov Národnej 

rady Slovenskej republiky o analýzy, ktoré sú v nej 

publikované a to napriek tomu, že nie je oficiálne 

predkladaná na rokovania. Tak na rokovaniach 

Výboru pre financie a rozpočet, ako aj na 

rokovaniach pléna Národnej rady Slovenskej 

republiky, sa diskusie výrazne viac sústredili na 

aktuálne riziká analyzované v Správe o finančnej 

stabilite, než na štatistické prehľady publikované v 

Správe o stave a vývoji finančného trhu 

(ustanovenie § 1 ods. 3 písm. i) zákona o dohľade 

nad finančným trhom a ustanovenie § 37 ods. 1 

písm. a) zákona o dohľade nad finančným trhom). 

➔ Zákon o riešení krízových situácii 
 

(17) Transpozícia článku 63 smernice IFD, ktorá 

mení Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 

2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa 

stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie 

krízových situácií úverových inštitúcií a 

investičných spoločností a ktorou sa mení 

smernica Rady 82/891/EHS a smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 
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2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 

2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 

2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012, 

ktorá je transponovaná do zákona o riešení 

krízových situácií. V nadväznosti na zmeny 

vyvolané smernicou IFD, hlavne požiadavky zmeny 

základného imania na počiatočný kapitál je 

potrebné reflektovať na uvedenú zmenu aj zmenou 

ustanovenia zákona o riešení krízových situácií 

(ustanovenie § 3 ods. 3 písm. a) zákona o riešení 

krízových situácii). 

➔ Zákon o poisťovníctve 
 

(18) Stanovenie povinnosti Národnej banky 

Slovenska oznámiť Európskemu orgánu dohľadu 

a príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského 

členského zhoršenie finančného stavu alebo 

vznik iných rizík, ktoré predstavuje poisťovňa 

alebo zaisťovňa vykonávajúca poisťovaciu 

činnosť alebo zaisťovaciu činnosť na území 

hostiteľského členského štátu. V prípade absencie 

dohody s príslušným orgánom dohľadu členského 

štátu sa stanovuje možnosť požiadať o pomoc 

Európsky orgán dohľadu a ak nedôjde k náprave 

zistených nedostatkov predložiť žiadosť o 

vytvorenie platformy spolupráce (ustanovenie § 16 

ods. 9 až 11 zákona o poisťovníctve a ustanovenie 

§ 17 ods. 11 zákona o poisťovníctve). 

➔ Účinnosť novely 
 

Novela nadobúda delenú účinnosť, a to: (A) dňa 

26. júna 2021, (B) dňa 30. júna 2021, (C) dňa 10. 

novembra 2021, (D) dňa 01. januára 2022 a (E) 

dňa 01. marca 2022. 
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NOVELA ZÁKONA O SPOTREBNEJ DANI Z MINERÁLNEHO 
OLEJA

Koncom júna 2021 došlo aj k zmene legislatívy 

v oblasti spotrebnej dane z minerálneho oleja. 

Zmeny sa týkajú najmä osôb, ktoré podľa 

právnych predpisov považujeme za užívateľsky 

podnik a tiež ich daňových povinností, 

vyplývajúcich z právneho poriadku Slovenskej 

republiky. 

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 18. 

júna 2021 zákon č. 254/2021 (ďalej len 

„novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho 

oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o spotrebnej dani“). 

➔ Cieľ novely 
 

Cieľom novely je podľa dôvodovej správy 

legislatívna úprava ustanovení zákona o spotrebnej 

dani o užívateľskom podniku a touto úpravou 

eliminovať počet konečných spotrebiteľov 

skvapalnených plynných uhľovodíkov kódu 

kombinovanej nomenklatúry 2711 12 až 2711 19 

00 (ďalej len „LPG“), ako paliva na výrobu tepla, 

ktorí nebudú podliehať povinnosti sa registrovať 

ako užívateľský podnik. Povinnosti užívateľského 

podniku bude za týchto konečných spotrebiteľov 

vykonávať ich dodávateľ LPG. Zákonom č. 

387/2020 Z. z. z 27. novembra 2020 (ďalej len 

„zákon č. 387/2020 Z. z.), ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon o spotrebnej dani a ktorým sa mení 

zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy 

a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 235/2019 Z. z. bola (okrem iného) 

prijatá legislatívna úprava, ktorou sa s účinnosťou 

od 1. júla 2021 zavádza nový (elektronický) systém 

vydávania povolenia na použitie daňovo 

zvýhodneného minerálneho oleja, odberných 

poukazov na odber daňovo zvýhodneného 

minerálneho oleja a evidencie spotreby daňovo 

zvýhodneného minerálneho oleja užívateľským 

podnikom. Zároveň sa za daňovo zvýhodnený 

minerálny olej ustanovil LPG so sadzbou dane 0 

eur/1 000 kg. Cieľom úpravy prijatej zákonom č. 

387/2020 Z. z. je (1) nezaťažovať registračnými a 

administratívnymi povinnosťami tie subjekty, ktoré 

obchodujú s LPG v daňovom voľnom obehu 

zdaneným základnou (nezvýhodnenou) sadzbou 

dane (podľa legislatívnej úpravy platnej do 30. 

júna 2021 obchodovanie - distribúcia, predaj a 

použitie - s LPG so sadzbou dane 182 eur/1 000 kg 

určeného primárne na použitie ako pohonná látka, 

podliehalo registračnému alebo evidenčnému 

konaniu podľa ustanovenia § 25b zákona 

o spotrebnej dani a kontrole colným úradom), (2) 

zvýšiť dôraz na kontrolu subjektov, ktoré používajú 

daňovo zvýhodnené LPG, teda LPG s nulovou 

sadzbou dane (obchodovanie s LPG so sadzbou dane 

0 eur/1 000 kg určeného na použitie ako palivo na 

výrobu tepla je bez akejkoľvek kontroly), (3) 

aplikovať jednotný režim pre všetky daňovo 

zvýhodnené druhy minerálnych olejov. 

Základnou zmenou, ktorú novela do zákona 

o spotrebnej dani priniesla je rozšírenie osôb 

konečných spotrebiteľov LPG určeného na použitie 

ako palivo. V zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. 

d) zákona o spotrebnej dani platí: 

„Užívateľským podnikom je aj osoba oprávnená 

dodávať minerálny olej uvedený v ustanovení § 11 

ods. 3 písm. c) zákona o spotrebnej dani 

konečnému spotrebiteľovi tohto minerálneho oleja 

na použitie ako palivo alebo inému užívateľskému 

podniku podľa ustanovenia § 11 ods. 2 zákona 

o spotrebnej dani, alebo osobe podľa ustanovenia § 

21 zákona o spotrebnej dani, pričom pri dodaní 

tohto minerálneho oleja týmto užívateľským 

podnikom (1) konečnému spotrebiteľovi na 

použitie ako palivo alebo inému užívateľskému 

podniku podľa ustanovenia § 11 ods. 2 zákona 

o spotrebnej dani, alebo osobe podľa ustanovenia § 

21 zákona o spotrebnej dani sa postup pri preprave 

podľa ustanovenia § 23 zákona o spotrebnej dani 

neuplatňuje, (2) na použitie ako pohonná látka sa 

ustanovenie § 42 ods. 1 písm. i) alebo § 46u ods. 

15 písm. i) zákona o spotrebnej dani nepoužije a 

pri dodaní tohto minerálneho oleja na použitie ako 

pohonná látka vzniká podľa ustanovenia § 12 ods. 

2 písm. e) zákona o spotrebnej dani tomuto 

užívateľskému podniku daňová povinnosť; pri 

vzniku daňovej povinnosti a podaní daňového 

priznania postupuje tento užívateľský podnik podľa 

ustanovenia § 14 ods. 2 zákona o spotrebnej dani“ 

(ustanovenie § 11 ods. 2 písm. d) zákona 

o spotrebnej dani). 
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Ďalšou novinkou je aj doplnenie ustanovenia § 11 

ods. 2 písm. e) zákona o spotrebnej dani 

(„Užívateľským podnikom je aj osoba oprávnená na 

základe povolenia podľa osobitného predpisu plniť 

minerálny olej uvedený v ustanovení § 11 ods. 3 

písm. c) zákona o spotrebnej dani do tlakových 

nádob zodpovedajúcich technickým požiadavkám 

podľa osobitného predpisu a tento minerálny olej 

dodávať na konečnú spotrebu, pričom pri dodaní 

tohto minerálneho oleja na použitie ako pohonná 

látka sa ustanovenie § 42 ods. 1 písm. i) alebo § 

46u ods. 15 písm. i) zákona o spotrebnej dani 

nepoužije a tomuto užívateľskému podniku 

vzniká podľa ustanovenia § 12 ods. 2 písm. e) 

zákona o spotrebnej dani daňová povinnosť; pri 

vzniku daňovej povinnosti a podaní daňového 

priznania postupuje tento užívateľský podnik 

podľa ustanovenia § 14 ods. 2 zákona 

o spotrebnej dani“) (ustanovenie § 11 ods. 2 

písm. e) zákona o spotrebnej dani). Novelou došlo 

k práve k doplneniu zvýraznenej časti ustanovenia 

§ 11 ods. 2 písm. e) zákona o spotrebnej dani. 

Novela ďalej prináša aj nové znenie ustanovenia § 

11 ods. 5 písm. d) zákona o spotrebnej dani 

(„Povolenie na použitie a odberný poukaz sa 

nevyžaduje pri odbere minerálneho oleja 

uvedeného v ustanovení § 6 ods. 5 zákona 

o spotrebnej dani na daňovom území konečným 

spotrebiteľom tohto minerálneho oleja ako paliva; 

za konečného spotrebiteľa tohto minerálneho oleja 

sa považuje aj osoba, ktorá prevádzkuje 

skladovacie zariadenie, z ktorého dochádza k 

použitiu minerálneho oleja uvedeného 

v ustanovení § 6 ods. 5 zákona o spotrebnej dani“) 

(ustanovenie § 11 ods. 5 písm. d) zákona 

o spotrebnej dani). 

Novelou tiež dochádza k zmene a doplneniu 

ustanovení § 11 ods. 6 písm. a), § 11 ods. 6 písm. 

d) a § 11 ods. 14 zákona o spotrebnej dani. Pre 

lepšiu prehľadnosť vždy označujeme doplnenú časť 

konkrétneho ustanovenia zvýraznene. 

„Žiadosť o vydanie povolenia na použitie a o 

vydanie odberného poukazu musí okrem údajov 

podľa osobitného predpisu obsahovať adresu 

umiestnenia prevádzkarní, v ktorých sa skladuje 

alebo používa daňovo zvýhodnený minerálny olej, 

ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým 

pobytom žiadateľa; to neplatí, ak je žiadateľom o 

vydanie povolenia na použitie osoba podľa 

ustanovenia § 11 ods. 2 písm. d) zákona 

o spotrebnej dani, ktorá neskladuje minerálny 

olej uvedený v ustanovení § 11 ods. 3 písm. c) 

zákona o spotrebnej dani“ (ustanovenie § 11 ods. 

6 písm. a) zákona o spotrebnej dani).  

„Žiadosť o vydanie povolenia na použitie a o 

vydanie odberného poukazu musí okrem údajov 

podľa osobitného predpisu obsahovať identifikačné 

údaje odberateľa minerálneho oleja uvedeného 

v ustanovení § 11 ods. 3 písm. c) zákona 

o spotrebnej dani a predpokladané množstvo 

ročnej spotreby tohto minerálneho oleja týmto 

odberateľom v kilogramoch, ak žiadateľ chce 

dodávať minerálny olej uvedený v ustanovení § 11 

ods. 3 písm. c) zákona o spotrebnej dani 

odberateľovi, ktorý je konečným spotrebiteľom 

podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. d) zákona 

o spotrebnej dani“ (ustanovenie § 11 ods. 6 písm. 

d) zákona o spotrebnej dani). Zmena citovaného 

ustanovenia § 11 ods. 6 písm. d) zákona 

o spotrebnej dani spočíva v tom, že pôvodná časť 

ustanovenia „konečnému odberateľovi tohto 

minerálneho oleja v domácnosti ako palivo na 

výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody“ sa 

nahrádza práve vyznačenou časťou „odberateľovi, 

ktorý je konečným spotrebiteľom podľa 

ustanovenia § 11 ods. 5 písm. d) zákona 

o spotrebnej dani“. 

„Pri odbere minerálneho oleja uvedeného v 

povolení na použitie z iného členského štátu a na 

účely uvedené v povolení na použitie postupuje 

užívateľský podnik podľa ustanovenia § 25 zákona 

o spotrebnej dani primerane, pričom prijatím 

tohto minerálneho oleja v užívateľskom podniku a 

umiestnením v jeho sklade sa tento minerálny olej 

považuje za daňovo zvýhodnený minerálny olej. 

Umiestnenie minerálneho oleja uvedeného 

v ustanovení § 11 ods. 3 písm. c) zákona 

o spotrebnej dani v sklade užívateľského 

podniku podľa ustanovenia § 11 ods. 2 písm. d) 

zákona o spotrebnej dani sa nevyžaduje“ 

(ustanovenie § 11 ods. 14 zákona o spotrebnej 

dani). 

Okrem väčšieho množstva legislatívno-technických 

zmien prináša novela aj doplnenie nového 

ustanovenia § 21 ods. 12 zákona o spotrebnej dani: 

„Pri dodaní minerálneho oleja podľa ustanovenia § 

6 ods. 5 zákona o spotrebnej dani odberateľovi, 

ktorý je konečným spotrebiteľom podľa 

ustanovenia § 11 ods. 5 písm. d) zákona 

o spotrebnej dani, sa postup pri preprave podľa 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/20210701#paragraf-11.odsek-3.pismeno-c
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/20210701#paragraf-11.odsek-3.pismeno-c
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/20210701#paragraf-42.odsek-1.pismeno-i
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/20210701#paragraf-46u.odsek-15.pismeno-i
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/20210701#paragraf-46u.odsek-15.pismeno-i
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/20210701#paragraf-12.odsek-2.pismeno-e
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/20210701#paragraf-14.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/20210701#paragraf-14.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/20210701#paragraf-14.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/20210701#paragraf-6.odsek-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/20210701#paragraf-6.odsek-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/20210701#paragraf-25
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ustanovenia § 23 zákona o spotrebnej dani 

neuplatňuje“ (ustanovenie § 21 ods. 12 zákona 

o spotrebnej dani). 

Ďalšou legislatívnou zmenou, ktorá sa zákona 

o spotrebnej dani dotkla je doplnenie nových 

ustanovení § 37 ods. 1 písm. f) až h) zákona 

o spotrebnej dani. 

„Užívateľský podnik je povinný viesť evidenciu 

množstva daňovo zvýhodneného minerálneho oleja 

podľa jednotlivých druhov minerálneho oleja, v 

ktorej za každý kalendárny mesiac uvedie (F) 

množstvo minerálneho oleja uvedeného ustanovení 

v § 11 ods. 3 písm. c) zákona o spotrebnej dani, 

ktoré dodal užívateľskému podniku podľa 

ustanovenia § 11 ods. 2 písm. d) zákona 

o spotrebnej dani alebo osobe podľa ustanovenia § 

21 zákona o spotrebnej dani“ (ustanovenie § 37 

ods. 1 písm. f) zákona o spotrebnej dani), (G) 

„množstvo minerálneho oleja uvedeného 

v ustanovení § 11 ods. 3 písm. c) zákona 

o spotrebnej dani, ktoré dodal užívateľský podnik 

podľa ustanovenia § 11 ods. 2 písm. d) zákona 

o spotrebnej dani na použitie ako pohonná látka“ 

(ustanovenie § 37 ods. 1 písm. g) zákona 

o spotrebnej dani), (H) „množstvo minerálneho 

oleja uvedeného v ustanovení § 11 ods. 3 písm. c) 

zákona o spotrebnej dani, ktoré užívateľský podnik 

podľa ustanovenia § 11 ods. 2 písm. e) zákona 

o spotrebnej dani dodal na konečnú spotrebu v 

tlakových nádobách zodpovedajúcich technickým 

požiadavkám podľa osobitného predpisu na 

použitie ako pohonná látka“ (ustanovenie § 37 ods. 

1 písm. h) zákona o spotrebnej dani). 

Poslednou zmenou v zákone o spotrebnej dani je 

doplnenie nového ustanovenia § 46u ods. 21 

zákona o spotrebnej dani: „Povolenie na použitie 

vydané colným úradom podľa ustanovenia § 46u 

ods. 10 zákona o spotrebnej dani na použitie 

minerálneho oleja uvedeného v ustanovení § 11 

ods. 3 písm. c) zákona o spotrebnej dani v znení 

účinnom od 1. júla 2021 sa považuje za povolenie 

na použitie vydané podľa ustanovenia § 11 zákona 

o spotrebnej dani v znení účinnom od 1. júla 2021“ 

(ustanovenie § 46u ods. 21 zákona o spotrebnej 

dani).  

➔ Účinnosť novely 
 

Novela nadobudla delenú účinnosť a to (A) dňom 

vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 

a (B) čiastočne dňa 01. júla 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/20210701#paragraf-11.odsek-3.pismeno-c
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/20210701#paragraf-11.odsek-2.pismeno-d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/20210701#paragraf-21
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/20210701#paragraf-21
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/20210701#paragraf-11.odsek-3.pismeno-c
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/20210701#paragraf-11.odsek-2.pismeno-d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/20210701#paragraf-11.odsek-3.pismeno-c
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/20210701#paragraf-11.odsek-2.pismeno-e


26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informácie uvedené v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno 
z neho odvodzovať žiadne práva ani povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej 
povahy a aplikácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností 
prípadu. Z uvedených dôvodov pri konkrétnych právnych riešeniach preto vždy odporúčame konzultácie. 
I keď bulletin nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody 
vzniknuté z aktivít konaných na základe informácií uvedených v tomto dokumente.  
 
Obsah bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO nie je možné využívať pre účely zisku, ponúkať svojim 
klientom ako svoj vlastný alebo publikovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ULC 
Čarnogurský s.r.o. V prípade záujmu o ďalšie informácie alebo o poskytnutie individuálneho poradenstva 
či konzultácií nás neváhajte kontaktovať.  
 
V prípade, že naďalej nechcete byť adresátom tejto služby, kontaktujte nás na e-mailovej adrese 
probono@ulclegal.com. Ďakujeme. 
 
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, autora článkov JUDr. Martina Točeka prostredníctvom 
emailovej adresy kerteszova@ulclegal.com. 
 
© ULC Čarnogurský, 2021 
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