
1. KONVERZIA ZÁKLADNÝCH IMANÍ, VKLADOV DO IMANIA A CENNÝCH PAPIEROV 
Dôsledky vyplývajúce z vyhlášky MS SR č. 246/2008 Z. z. ako aj z vyhlášky NBS č. 240/2008 Z. z., ktoré s účinnosťou odo dňa
8. júla 2008 stanovili podrobné pravidlá pre konverziu základných imaní, vkladov do imania a cenných papierov, Vám v bulletine
ULC Čarnogurský PRO BONO radi sprostredkujeme a nadviažeme tak na právne úpravy, ktoré sme Vám dali do pozornosti už 
v minuloročnom decembrovom bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO v súvislosti s generálnym zákonom, novelami Obchodného
zákonníka, zákona o obchodnom registri a vykonávacieho predpisu k zákonu o obchodnom registri.

2. NOVELA ZÁKONA O MINIMÁLNEJ MZDE 
Dňa 19. septembra 2008 nadobudla účinnosť novela zákona o minimálnej mzde, o ktorom sme Vám priniesli podrobnosti v januáro -
vom bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO. Táto novela, prijatá NR SR v skrátenom legislatívnom konaní, rozšírila kompetencie
vlády SR pri úprave sumy minimálnej mzdy, čím sa zmenil postup pri určovaní sumy minimálnej mzdy, o ktorom Vám v bulletine
ULC Čarnogurský PRO BONO aktuálne prinášame bližšie informácie.

3. PRÁVNE ÚPRAVY V OBLASTI KOLKOVÝCH ZNÁMOK 
Nový zákon o kolkových známkach nadobudol účinnosť dňa 1. augusta 2008 s výnimkou tých ustanovení, ktoré nadobudnú účin-
nosť dňom zavedenia eura v SR. Nový zákon spolu s jeho vykonávacím predpisom, ktorým je vyhláška MF SR č. 346/2008 Z. z.,
účinná odo dňa 1. septembra 2008, tvoria komplexný právny základ pre tlač, distribúciu, používanie, ochranu, bezpečnosť, evi do -
vanie i kontrolu kolkových známok. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vás s každou z týchto právnych úprav bližšie oboznámi.

4. ZMENY TÝKAJÚCE SA SÚDNYCH A SPRÁVNYCH POPLATKOV 
S účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 sa v súvislosti s novými úpravami týkajúcimi sa kolkových známok novelizujú zákon o súdnych
poplatkoch a zákon o správnych poplatkoch, ktoré aj naďalej umožnia úhradu poplatkov prostredníctvom kolkových známok,
avšak so zmenami, ktoré Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO podrobne priblížime.  

5. PODMIENKY NA UDELENIE POVOLENIA NA VÝKON POISŤOVACEJ A ZAISŤOVACEJ ČINNOSTI  
V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás oboznámime s Opatrením NBS č. 14/2008, ktoré s účinnosťou odo dňa 15. júla 2008
ustanovilo spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a zaisťovacej
činnosti a vrátime sa tak opäť k zákonu o poisťovníctve, o ktorom sme Vás podrobne informovali už v aprílovom vydaní bulle-
tinu ULC Čarnogurský PRO BONO. 

6. PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA EXEKUČNÉHO PORIADKU 
V NR SR sa v druhom čítaní nachádza poslanecký návrh na vydanie zákona, ktorým by mal byť s účinnosťou odo dňa 1. januára
2009 novelizovaný Exekučný poriadok. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v predstihu prezentujeme zmeny, ktoré by
do Exekučného poriadku prinieslo prijatie tohto návrhu zákona, týkajúceho sa činnosti súdnych exekútorov, o ktorej sme sa
zmienili v marcovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
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Dňa 8. júla 2008 nadobudli účinnosť
vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR
č. 246/2008 Z. z. o pravidlách a po stu -
poch pri pre me ne menovitej hodnoty
vkladov do imania a menovitej hodno-
ty základných imaní zo slovenskej
meny na eurá (ďalej v texte len „vyhláš-
ka MS SR“) a taktiež vyhláška Národ nej
banky Slovenska č. 240/2008 Z. z., kto-
rou sa určuje počet desatinných miest
pri zaokrúhľovaní pri premene menovi-
tej hodnoty niektorých druhov cenných
papierov zo slovenskej meny na eurá
(ďalej v texte len „vyhláška NBS“).

Z pohľadu právneho poriadku SR pred-
stavuje generálny právny rámec na
riešenie všetkých kľúčových záležitos-
tí v SR, ktoré súvisia s prechodom 
zo slovenskej meny na euro, zákon 
č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny
euro v SR a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších pred-
pisov (ďalej v texte len „generálny zá-
kon“). Generálny zákon nadobudol
účin nosť dňa 1. januára 2008 s vý nim -
kou tých jeho ustanovení, ktoré buď
nadobudli účinnosť dňa 1. apríla 2008,
resp. dňa 1. augusta 2008, v súvislosti
s prijatím iných zákonov, ktorých sprie -
vodnou novelou bola i novela generál-
neho zákona (zákon č. 70/2008 Z. z.
a zá kon č. 270/2008 Z. z.), alebo na -
do budnú účinnosť až dňom zavedenia
eura v SR, ktorý vytvára základné práv-
ne predpoklady na zavedenie eura na
Slovensku. 

Zavedenie eura prináša so sebou nové
povinnosti týkajúce sa menovitých
hod nôt základných imaní, vkladov do
imania a cenných papierov, ktorých sa,
okrem generálneho zákona, dotkli už
no vely Obchodného zákonníka, zákona
o obchodnom registri a vykonávacieho
predpisu k zákonu o obchodnom regist-
ri, ktoré nadobudli účinnosť odo dňa 
1. januára 2008. S generálnym záko-
nom, s novelizáciami Obchodného zá-
konníka a s právnymi úpravami týkajú-
cimi sa obchodného registra sme Vás

podrobne oboznámili už v mi nu lo roč -
nom decembrovom vydaní bulletinu
ULC Čarnogurský PRO BONO.

V zmysle § 10 ods. 1 generálneho záko-
na sa menovité hodnoty (1) základného
imania obchodných spoločností alebo
družstiev, (2) kmeňového imania štát-
nych podnikov, (3) nadačného imania
nadácií alebo (4) iného obdobného
ima nia (ďalej v texte len „základné
imanie“) právnických osôb, menovité
hodnoty (5) vkladov spoločníkov vráta-
ne menovitých hodnôt akcií, menovité
hodnoty (6) členských vkladov, (7) vkla-
dov zakladateľov alebo (8) iných ma -
jetkových vkladov tvoriacich podiely
na základnom imaní právnických osôb
(ďalej v texte len „vklady do imania“),
ktoré existujú na základe oso bit ných
predpisov (ktorými sú napríklad Ob-
chodný zákonník, zákon o štátnom
podniku, zákon o poisťovníctve, zákon
o nadáciách) a ktoré znejú na sloven -
skú menu, sa odo dňa zavedenia eura
považujú za menovité hodnoty znejúce
na eurá, a to v prepočte a so zaokrú-
hlením menovitej hodnoty vkladov do
imania a základného imania podľa kon-
verzného kurzu a ďalších pravidiel pre
prechod na euro (upravených naprí -
klad v Zmluve o založení ES, nariade-
ním Rady (ES) č. 1103/97 o určitých
ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia
eura v znení nariadenia Rady (ES) 
č. 2595/2000 a prílohy nariadenia Rady
(ES) č. 974/98 o zavedení eura). 

Vyššie uvedená domnienka však nezba-
vuje povinnosti právnické osoby, v kto-
rých existujú vklady do imania alebo
základné imanie znejúce na slovenskú
menu, vykonať premenu, prepočet
a zaokrúhlenie menovitej hodnoty (ďa-
lej v texte len „premena menovitej
hod noty“ alebo len „konverzia“) vkla-
dov do imania a základného imania zo
slovenskej meny na eurá postupom
podľa generálneho zákona a osobit-
ných predpisov. Konverzia na euro sa
teda nezrealizuje automaticky podľa

1

Povinnosť vykonať
konverziu

Konverzia 
menovitých hodnôt
základných imaní 
a vkladov do imania

Legislatívny rámec
pre konverziu

KONVERZIA ZÁKLADNÝCH IMANÍ,
VKLADOV DO IMANIA A CENNÝCH
PAPIEROV



konverzného kurzu a ďalších pravidiel
pre prechod na euro v zmysle do mnien-
ky zakotvenej v § 10 ods. 1 generálne-
ho zákona. Na základe § 10 ods. 2 ge-
nerálneho zákona je každá právnická
osoba, v ktorej existujú vklady do ima-
nia alebo základné imanie znejúce na
slovenskú menu, povinná bezodplatne
zabezpečiť a vykonať premenu meno-
vitých hodnôt vkladov do imania a zá-
kladného imania zo slovenskej meny na
eurá podľa konverzného kurzu a ďal ších
pravidiel pre prechod na euro a po stu -
pom podľa generálneho zákona a oso-
bitných predpisov. 

Rozhodnutie o premene menovitej
hod noty vkladov do imania a základné-
ho imania zo slovenskej meny na eurá
je možné za podmienok vymedzených
generálnym zákonom alebo osobitnými
predpismi prijať odo dňa určenia kon-
verzného kurzu, pričom takéto rozhod-
nutie musí byť prijaté a všetky právne
úkony príslušnej právnickej osoby, kto-
ré sú potrebné na uskutočnenie tohto
rozhodnutia, musia byť vykonané naj ne -
skôr do jedného roka po dni zavedenia
eura, teda najneskôr do dňa 31. de cem-
bra 2009, avšak premena menovitej
hod noty vkladov do imania a základné-
ho imania zo slovenskej meny na eurá
podľa generálneho zákona v rámci pre-
chodu na euro môže nadobudnúť účin-
nosť najskôr v deň zavedenia eura, teda
najskôr dňa 1. januára 2009. 

Na premenu menovitej hodnoty vkla-
dov do imania alebo základného ima-
nia zo slovenskej meny na eurá podľa
konverzného kurzu a ďalších pravidiel
pre prechod na euro sa nevzťahujú zá-
kazy ani obmedzenia pre takéto meno-
vité hodnoty, a to ani obmedzenie vy -
ža dujúce zaokrúhľovanie menovitých
hodnôt niektorých vkladov do imania
alebo základných imaní na celé čísla
alebo na násobky celých čísiel. Preme-
na menovitej hodnoty vkladov do ima-
nia a základného imania zo slovenskej
meny na eurá podľa konverzného kurzu
a ďalších pravidiel pre prechod na
euro sa nepovažuje za zvýšenie ani za
zní ženie výšky menovitej hodnoty
vkla dov do imania alebo výšky základ-
ného imania, ani za právny úkon, na
kto rý sa vyžaduje súhlas alebo pred -
chá dzajúci súhlas podľa osobitných

pred pisov, ak sa rozhodnutie o tejto pre -
mene neodchýli od podmienok a obme-
dzení ustanovených generálnym záko-
nom pre premenu menovitej hodnoty
vkladov do imania a základného imania
zo slovenskej meny na eurá.

Z generálneho zákona ďalej vyplýva,
že premena menovitej hodnoty vkladov
do imania zo slovenskej meny na eurá
sa musí v rámci jednej právnickej osoby
uskutočniť rovnakým spôsobom a s rov  -
nakým zaokrúhľovaním pre všetky vkla -
dy do imania tejto právnickej osoby 
s tým, že metódou zdola nahor sa naj-
skôr vykoná prepočet a zaokrúhlenie
menovitej hodnoty jednotlivých vkladov
do imania na eurá a následne sa v eu-
rách vykoná súčet menovitých hodnôt
všetkých vkladov do imania príslušnej
právnickej osoby, ktorým sa zis tí celko-
vá menovitá hodnota základného ima-
nia tejto právnickej osoby v eurách.
Pri premene menovitej hodnoty vkla-
dov do imania a základného imania zo
slovenskej meny na eurá však vzájom-
ný pomer veľkosti jednotlivých podie-
lov na základnom imaní, ktoré sú tvo-
rené vkladmi do imania, sa na základe
zaokrúhľovania nesmie podstatne zme-
niť bez spolurozhodovania spoločníkov
vrátane akcionárov, členov alebo iných
majiteľov podielov na základnom ima-
ní, ďalej celkový súčet menovitých
hod nôt všetkých vkladov do imania 
v eu  rách sa musí rovnať menovitej
hodnote príslušného základného ima-
nia v eurách a zároveň výsledná meno-
vitá hodnota základného imania vyja-
drená v eurách ani výsledné menovité
hodnoty žiadneho vkladu do imania vy-
jadrené v eurách nesmú byť nižšie ako
minimálna výška príslušných vkladov
do imania alebo minimálna výška prí -
sluš ného základného imania vyžadova-
ná podľa osobitných predpisov alebo
podľa povolenia udeleného na činnosť
príslušnej právnickej osoby.

Ak právnická osoba pri premene meno-
vitej hodnoty vkladov do imania a zá-
kladného imania zo slovenskej meny
na eurá vykoná zaokrúhlenie nahor, vrá-
tane zaokrúhlenia menovitej hodnoty
vkladov do imania nahor najviac na
celé číslo k najbližšiemu euru, tak na
túto premenu menovitej hodnoty vkla-
dov do imania a základného imania
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mož no použiť prostriedky z nerozdele-
ného zisku predchádzajúcich účtov-
ných období alebo iné vlastné zdroje
financovania príslušnej právnickej oso-
by tvoriace jej vlastné imanie, pričom
prostriedky rezervného fondu alebo ne -
deliteľného fondu príslušnej právnickej
osoby možno použiť najviac vo výš ke
nepresahujúcej 10 % z výšky rezervné-
ho fondu alebo nedeliteľného fondu ku
dňu prijatia rozhodnutia o premene me  -
novitej hodnoty vkladov do imania a zá -
kladného imania zo slovenskej meny
na eurá. 

Ak právnická osoba pri premene meno-
vitej hodnoty vkladov do imania a zá-
kladného imania zo slovenskej meny
na eurá vykoná zaokrúhlenie nadol,
roz diel z tohto zaokrúhlenia sa odve-
die do rezervného fondu alebo nedeli-
teľného fondu príslušnej právnickej
osoby, pričom tento rozdiel nebude pa -
triť medzi príjmy ani výnosy dosiahnuté
z činnosti alebo nakladania s majet-
kom príslušnej právnickej osoby. Ak
práv nická osoba pri premene menovi-
tej hodnoty vkladov do imania a zá-
kladného imania zo slovenskej meny
na eurá použije prostriedky svojho re-
zervného fondu alebo nedeliteľného
fondu, podiel na zisku príslušnej práv-
nickej osoby možno určiť a použiť na
iné účely až po doplnení rezervného
fondu alebo nedeliteľného fondu na
výšku povinne vytváranú podľa osobit-
ného predpisu. 

Rozhodnutie právnickej osoby o pre-
mene menovitej hodnoty vkladov do
imania a menovitej hodnoty základné-
ho imania zo slovenskej meny na eurá
je oprávnený prijať a vykonať štatu-
tárny orgán príslušnej právnickej oso-
by s podmienkou, že pri premene sa
ne smie nad rozsah zaokrúhľovania zme-
niť vzájomný pomer veľkosti žiadnych
podielov na základnom imaní, ktoré sú
tvorené vkladmi do imania, pričom zá-
roveň zaokrúhlenie menovitej hodnoty
vkladov do imania sa pri zaokrúhlení
nadol nesmie vykonať na menej ako
dve desatinné miesta k najbližšiemu
eurocentu a pri zaokrúhlení nahor sa
nesmie vykonať na viac ako na celé
čís lo k najbližšiemu euru. Na platnosť
premeny menovitej hodnoty vkladov
do imania a menovitej hodnoty základ-

ného imania zo slovenskej meny na
eurá na základe rozhodnutia štatutár-
neho orgánu právnickej osoby sa okrem
náležitého rozhodnutia štatutárneho
orgánu nevyžaduje žiadne iné rozhod-
nutie orgánov príslušnej právnickej oso-
by ani spoločníkov, členov alebo iných
osôb. Štatutárny orgán je v tomto prí -
pa de oprávnený rozhodnúť aj o prísluš-
nej zmene stanov, spoločenskej zmluvy,
zakladateľskej zmluvy, zakladateľskej
listiny alebo iného právneho dokumen-
tu o zriadení alebo vnútorných pome-
roch príslušnej právnickej osoby, a to 
v rozsahu potrebnom výlučne na pre-
menu menovitej hodnoty základného
imania a menovitej hodnoty vkladov
do imania zo slovenskej meny na eurá
podľa generálneho zákona a osobit-
ných predpisov.

Ak štatutárny orgán právnickej osoby
rozhodne o premene menovitej hodno-
ty vkladov do imania a základného ima -
nia príslušnej právnickej osoby, toto
rozhodnutie musí mať písomnú formu,
musí byť riadne podpísané a podpisy
príslušných členov štatutárneho orgá-
nu alebo osôb, ktoré sú štatutárnym
orgánom, musia byť úradne osvedče-
né. Štatutárny orgán príslušnej práv-
nickej osoby však môže návrh rozhod-
nutia o premene menovitých hodnôt
vkladov do imania a základného imania
zo slovenskej meny na eurá predložiť
na prijatie orgánu alebo osobám prí-
slušným rozhodovať o zvýšení alebo
zní žení základného imania príslušnej
právnickej osoby. V tomto prípade je
štatutárny orgán oprávnený na tento
účel zvolať riadne alebo mimoriadne
valné zhromaždenie, členskú schôdzu
alebo iné rokovanie príslušného orgánu
alebo príslušných osôb tak, aby roz -
hod nutie o premene bolo prijaté a vy-
konané najneskôr do jedného roka po
dni zavedenia eura. Rozhodnutie o pre -
mene menovitej hodnoty vkladov do
imania a menovitej hodnoty základné-
ho imania zo slovenskej meny na eurá,
ktoré sa neodchýli od podmienok a ob-
medzení ustanovených generálnym zá-
konom pre premenu týchto menovi-
tých hodnôt zo slovenskej meny na
eurá, sa prijíma jednoduchou väčšinou
hlasov prítomných účastníkov valného
zhromaždenia, členskej schôdze alebo
iného príslušného orgánu alebo prísluš-
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ných osôb. Rozhodnutie právnickej
oso by o premene menovitej hodnoty
vkladov do imania a menovitej hodno-
ty základného imania zo slovenskej
meny na eurá, ktoré sa odchýli od pod-
mienok a obmedzení ustanovených ge -
ne rálnym zákonom pre premenu tých to
menovitých hodnôt zo slovenskej meny
na eurá, musí byť prijaté rovnako ako
rozhodnutie o zvýšení alebo znížení zá-
kladného imania príslušnej právnickej
osoby.

Po prijatí rozhodnutia právnickej oso-
by o premene menovitej hodnoty zá-
kladného imania a menovitej hodnoty
vkladov do imania zo slovenskej meny
na eurá je štatutárny orgán tejto práv-
nickej osoby povinný bezodkladne, naj -
neskôr však do jedného roka po dni za-
vedenia eura, teda najneskôr do dňa
31. decembra 2009, podať príslušný
ná vrh na zápis alebo uskutočniť iné
po trebné úkony na to, aby menovitá
hodnota vkladov do imania v eurách 
a menovitá hodnota základného imania
v eurách bola bezodkladne zapísaná do
zoznamu spoločníkov vrátane akcioná-
rov, zoznamu členov alebo iného zoz-
namu súvisiaceho s vkladmi do imania,
ak sa podľa osobitných predpisov taký-
to zoznam vedie, ako aj do obchodné-
ho registra alebo inej úradnej eviden-
cie alebo registra, kde sú zapísané
údaje o príslušných vkladoch do imania
a príslušných základných imaniach. 

Premena menovitej hodnoty vkladov
do imania alebo základného imania zo
slo venskej meny na eurá je účinná jej
zápisom do obchodného registra, alebo
inej úradnej evidencie alebo registra,
kde sú zapísané údaje o príslušných
vkla doch do imania a príslušných zá-
kladných imaniach, ak generálny zákon
alebo osobitný predpis neustanovuje
inak.

Informáciu o vykonaní premeny meno-
vitej hodnoty vkladov do imania a zá-
kladného imania právnickej osoby zo
slovenskej meny na eurá je štatutárny
orgán tejto právnickej osoby povinný
zaslať jej spoločníkom, členom alebo
iným príslušným osobám, alebo uverej-
niť rovnako ako sa podľa osobitných
predpisov alebo vnútorných predpisov
právnickej osoby zasielajú alebo uve-

rejňujú pri zmene základného imania
informácie o zvolaní valného zhromaž-
denia, členskej schôdze alebo iného
najvyššieho orgánu príslušnej právnic-
kej osoby, a to najneskôr do 30 kalen-
dárnych dní po účinnosti tejto premeny.
Informácia o vykonaní premeny me no -
vi tej hodnoty vkladov do imania a zá-
kladného imania zo slovenskej meny
na eurá musí obsahovať najmä presné
označenie dotknutých vkladov do ima-
nia a základného imania, ich menovitú
hodnotu vyjadrenú v slovenskej mene
pred vykonaním premeny a ich meno-
vitú hodnotu vyjadrenú v eurách po vy-
konaní premeny, dátum nadobudnutia
účinnosti tejto premeny, ako aj kon verz  -
ný kurz a zaokrúhlenie použité pri tejto
premene zo slovenskej meny na eurá.

Premenou menovitej hodnoty vkladov
do imania a základného imania zo slo-
venskej meny na eurá podľa konverz-
ného kurzu a ďalších pravidiel pre pre-
chod na euro nie sú dotknuté vnútorné
právne pomery právnických osôb, pre-
voditeľnosť a obchodovateľnosť podie-
lov na základnom imaní právnických
osôb ani žiadne iné právne vzťahy sú-
visiace s vkladmi do imania alebo so
základným imaním, ak generálny zá-
kon alebo osobitný predpis neustano-
vuje inak. Ak sa peňažné sumy, ktoré
súvisia so základným imaním alebo
vkladmi do imania znejúcimi na slo-
venskú menu, zisťujú alebo vypočíta va -
jú na základe ich menovitej hodnoty, 
v období odo dňa zavedenia eura do
vykonania premeny ich menovitej 
hodnoty zo slovenskej meny na eurá 
sa tieto peňažné sumy zisťujú a vypo-
čítavajú na základe domnienky podľa 
§ 10 ods. 1 generálneho zákona spomí-
nanej v texte vyššie.

Na návrh, ktorý bol do jedného roka po
dni zavedenia eura (teda do dňa 31. de-
cembra 2009) podaný v súvislosti s pre-
menou vrátane zápisu údajov o premene
menovitej hodnoty vkladov do imania
alebo menovitej hodnoty základného
ima nia zo slovenskej meny na eurá,
ako aj na konanie o takomto návrhu 
a na iné úkony a konania, ktoré súvisia
s premenou menovitej hodnoty vkla-
dov do imania alebo menovitej hodno-
ty základného imania zo slovenskej
meny na eurá, sa vzťahuje § 9 ods. 5
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ge nerálneho zákona, v zmysle ktorého
návrh na zápis, zaevidovanie, zaregis -
tro vanie alebo iný záznam premeny ma -
jetkových hodnôt zo slovenskej me ny
na eurá, ktorý bol v súvislosti s takouto
premenou podaný do dňa 31. de cem  bra
2009, nepodlieha v SR poplatkovej po-
vinnosti a žiadnym súdnym poplatkom,
správnym poplatkom ani iným po plat -
kom podľa osobitných pred pisov, čo
rov nako platí o konaniach o takých to
návrhoch, ako aj o iných úkonoch a ko -
na niach, ktoré súvisia s premenou ma-
jetkových hodnôt zo slovenskej meny
na eurá, nakoľko v týchto prípadoch
pôj de o tzv. konanie o zhode.

Odo dňa zavedenia eura, teda odo dňa
1. januára 2009, nesmie právnická oso-
ba, v ktorej existujú vklady do imania
alebo základné imanie znejúce na slo-
venskú menu, podať návrh na zápis
inej zmeny do obchodného registra ale -
bo inej úradnej evidencie alebo regis -
tra, kde sú zapísané, ak najneskôr pri
podaní návrhu na zápis inej zmeny ne-
podá aj náležitý návrh na zápis zmeny
o premene menovitej hodnoty základ-
ného imania a menovitej hodnoty vkla-
dov do základného imania zo sloven-
skej meny na eurá.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa kon ver -
zie ustanovilo na základe spl no moc  -
ňo va   cie ho ustanovenia obsiahnutého 
v § 12 ods. 7 generálneho zákona Mi -
nis terstvo spravodlivosti SR, a to vy -
hláš kou č. 246/2008 Z. z. o pravidlách
a postupoch pri premene menovitej
hodnoty vkladov do imania a menovi-
tej hodnoty základných imaní zo slo-
venskej meny na eurá, ktorá nadobud-
la účinnosť dňa 8. júla 2008.

Pri premene, prepočte a zaokrúhlení
me novitej hodnoty vkladov do imania
zo slovenskej meny na menu euro sa
me novitá hodnota vkladov do imania
prepočítava a zaokrúhľuje najviac na
šesť desatinných miest a pri zao krú -
hľo  vaní nadol najmenej na dve desa-
tinné miesta. 

Návrh na zápis premeny menovitej hod-
noty vkladov do imania a menovitej
hodnoty základného imania obchod-
ných spoločností a družstiev vrátane
kmeňového imania štátnych podnikov

zo slovenskej meny na menu euro do
obchodného registra sa do jedného roka
po zavedení meny euro v SR, teda do dňa
31. decembra 2009, podáva na tlačive
s úradne osvedčenými podpismi opráv-
nených osôb, ktorého vzor je obsiah -
nu tý v prílohe k tejto vyhláške MS SR. 

Po uplynutí jedného roka od zavedenia
eura sa návrh na zápis premeny meno-
vitej hodnoty podáva na tlačive urče-
nom na zápis zmeny údajov zapísaných
v obchodnom registri, ktorého vzor
ustanovujú prílohy k vyhláške MS SR 
č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú
vzory tlačív na podávanie návrhov na
zápis do obchodného registra a zoz-
nam listín, ktoré je potrebné k návrhu
na zápis priložiť v znení neskorších
predpisov. Citovaná vyhláška MS SR 
č. 25/2004 Z. z. ustanovuje tiež vzory
tlačív pre prípady, ak je návrh na zápis
premeny menovitej hodnoty vkladov
do imania a menovitej hodnoty základ-
ného imania do obchodného registra
spojený zároveň s návrhom na zápis
iných údajov do obchodného registra.

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch
je k návrhu na zápis do obchodného re-
gistra potrebné priložiť (1) roz hod  nu tie
o premene menovitej hodnoty vkladov
do imania a menovitej hodnoty zá klad -
ného imania a o zmene spo lo čen skej
zmluvy, zakladateľskej listiny, za kla da -
teľ skej zmluvy alebo sta nov a (2) spl no-
mocnenie s úradne osved čeným podpi-
som splnomocniteľa, ak sa návrh podáva
prostredníctvom splnomocnenej osoby. 

V prípade akciových spoločností bude
postup premeny základného imania od  -
lišný, nakoľko sa bude odvíjať od pre -
meny menovitej hodnoty jednotlivých
akcií ako cenných papierov. Postup pre-
meny menovitých hodnôt cenných pa-
pierov má svoje špecifiká, preto je oso-
bitne upravený v generálnom zákone,
pričom ďalšie podrobnosti týkajúce sa
premeny menovitej hodnoty niektorých
druhov cenných papierov zo slovenskej
meny na eurá ustanovuje vyhláška NBS. 

Premenu, prepočet a zaokrúhlenie me-
novitej hodnoty cenných papierov zo
slovenskej meny na eurá je povinný vy-
konať každý emitent cenných papierov
znejúcich na slovenskú menu. 
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Pri akciách alebo iných majetkových
cenných papieroch, ktoré predstavujú
vklady do imania alebo podiely na ima-
ní právnických osôb, sa premena me-
novitej hodnoty cenných papierov zo
slovenskej meny na eurá musí uskutoč-
niť zároveň s premenou základného
imania príslušnej právnickej osoby,
pri čom sa postupuje podľa pravidiel
platných pre premeny menovitých
hod nôt vkladov do imania a základné-
ho imania právnických osôb. Rozhod-
nutie o tejto premene je oprávnený
prijať a vykonať štatutárny orgán prí-
slušnej právnickej osoby. Samotný pre-
počet sa realizuje prostredníctvom
konverzného kurzu, ktorý predstavuje
pevný prepočítací kurz medzi menou
euro a slovenskou korunou.

Pri cenných papieroch, ktoré tvoria sú-
časť emisie cenných papierov, sa pre-
mena menovitej hodnoty cenných pa -
pie rov zo slovenskej meny na eurá musí
uskutočniť rovnakým spôsobom, teda
metódou zdola nahor a s rovnakým za -
o  krúhľovaním pre celú emisiu cenných
papierov, pričom v rámci jednej emisie
cenných papierov sa nesmie nad rozsah
zaokrúhľovania zmeniť vzájomný pomer
veľkosti jednotlivých cenných papierov
v príslušnej emisii. Metóda zdola nahor
znamená, že sa najskôr vykoná prepo-
čet a zaokrúhlenie menovitej hodnoty
jednotlivých cenných papierov na eurá
a následne sa v eurách vykoná súčet
menovitých hodnôt všetkých cenných
papierov z tej istej emisie, ktorým sa
zistí celková menovitá hodnota tejto
emisie cenných papierov v eurách. 

Povinnosti zabezpečiť a vykonať pre-
menu menovitej hodnoty zo slovenskej
meny na eurá nepodliehajú zaknihova-
né dlhové cenné papiere, ktoré budú 
v celom rozsahu splatné najneskôr v deň
zavedenia eura, zmenky, šeky a ani lis-
tinné dlhové cenné papiere, ktoré budú
v celom rozsahu splatné a splatené
jed nou splátkou v hotovosti alebo bez-
hotovostne už pri ich prvom predložení
na úhradu peňažného plnenia spojené-
ho s týmito listinnými dlhovými cenný-
mi papiermi. 

Ak si emitent zaknihovaných dlhových
cenných papierov, zaknihovaných po-
dielových listov alebo zaknihovaných

družstevných podielnických listov, kto-
rých evidenciu vedie Centrálny depozi-
tár cenných papierov SR, nesplní svoju
oznamovaciu povinnosť a najneskôr je-
den mesiac pred dňom zavedenia eura,
teda najneskôr do dňa 30. novembra
2008, nedoručí Centrálnemu depozitá-
rovi cenných papierov SR písomné oz-
ná   menie o premene ním emitovaných
zaknihovaných cenných papierov, tak
pre počet na eurá a zaokrúhlenie ich
menovitej hodnoty je oprávnený vy -
konať Centrálny depozitár cenných pa-
pierov SR. V tomto prípade Centrálny
depozitár cenných papierov SR s účin -
nosťou ku dňu zavedenia eura v SR za-
bezpečí aj vykonanie zápisov príslušných
zmien údajov v registri emitenta cen-
ných papierov a na dotknutých účtoch,
kde sú evidované údaje o príslušných
cenných papieroch. 

Každý emitent je po prijatí rozhodnu-
tia o premene menovitej hodnoty cen-
ných papierov zo slovenskej meny na
eurá povinný bezodkladne, najneskôr
do jedného roka po dni zavedenia eura
v SR, teda najneskôr do dňa 31. de cem-
bra 2009, vykonať potrebné úkony na
to, aby menovitá hodnota základného
imania a menovitá hodnota cenných
papierov bola zapísaná do evidencie
Cen trálneho depozitára cenných pa pie-
rov SR, do obchodného registra alebo
do iného úradného registra alebo evi -
den cie, v ktorej sú vedené údaje o zá-
kladných imaniach a cenných papie-
roch.

V prípade listinných cenných papierov
je emitent povinný vyznačiť výšku ich
menovitej hodnoty v eurách, keď mu ich
majiteľ prvýkrát predloží. Rovnaká po-
vinnosť sa týka aj imobilizovaných cen -
ných papierov uložených do úschovy,
kde je vyznačenie menovitej hodnoty 
v eurách emitent povinný zabezpečiť
najneskôr pri ich vydaní z úschovy ale-
bo pri ich prvom predložení inej osobe. 

Na základe oznámenia emitenta o pre -
me ne menovitej hodnoty ním vy da ných
cenných papierov je Centrálny de po  -
zitár cenných papierov SR povinný naj -
ne skôr do jedného roka po doručení
ozná  menia, teda najneskôr do dňa 
31. de cem bra 2010, vykonať vo svojej
evi den cii zápis príslušnej zmeny úda-
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jov v registri emitenta cenných papie-
rov a v súčinnosti s členmi Centrálneho
depozitára cenných papierov SR zabez-
pečiť aj bezodkladné vykonanie zápi-
sov zmien údajov na dotknutých úč -
toch ma jiteľov zaknihovaných cenných
papierov, držiteľských účtoch, klient-
skych účtoch člena alebo iných účtoch,
kde sú evidované údaje o príslušných
cenných papieroch. 

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa preme-
ny menovitých hodnôt niektorých dru-
hov cenných papierov zo slovenskej
meny na eurá ustanovila na základe
splnomocňovacieho ustanovenia ob -
siah  nutého v § 15 ods. 9 generálne-
ho zákona Národná banka Slovenska,
a to vyhláškou č. 240/2008 Z. z., ktorá 

nadobudla účinnosť dňa 8. júla 2008.

Vyhláška NBS stanovila, že pri premene
menovitej hodnoty majetkových cen-
ných papierov s výnimkou podielových
listov zo slovenskej meny na eurá sa
určuje počet desatinných miest pri za o  -
krúhľovaní menovitej hodnoty jedného
cenného papiera najviac na šesť desa-
tinných miest a pri zaokrúhľovaní na-
dol najmenej na dve desatinné miesta. 

Pri premene menovitej hodnoty dlho-
vých cenných papierov zo slovenskej
meny na eurá sa v zmysle vyhlášky NBS
určuje počet desatinných miest pri za-
okrúhľovaní menovitej hodnoty jedné-
ho cenného papiera na dve desatinné
miesta.
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NOVELA ZÁKONA
O MINIMÁLNEJ MZDE
Dňa 19. septembra 2008 nadobudol účin-
nosť zákon č. 354/2008 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z.
o minimálnej mzde (ďalej v texte len
„novela zákona o minimálnej mzde“
alebo len „novela“), ktorý bol v NR SR
prijatý v rámci skráteného legislatív-
neho konania.

Na základe tejto novely platí, že ak so-
ciálni partneri nepredložia dohodu
o sume mesačnej minimálnej mzdy Mi-
nisterstvu práce, sociálnych vecí a ro -
di ny SR (ďalej v texte len „minister-
stvo“ alebo len „MPSVaR SR“) do dňa
15. júla, po novom bezodkladne pred-
ložia MPSVaR SR svoje návrhy na úpra-
vu sumy mesačnej minimálnej mzdy.
MPSVaR SR predloží návrh na úpravu
sumy mesačnej minimálnej mzdy na
ro kovanie Hospodárskej a sociálnej
rady SR do dňa 31. júla.

Ak sa na rokovaní Hospodárskej a so -
ciál  nej rady SR dohodne suma mesač-
nej minimálnej mzdy na základe ná vr -
hu pred loženého ministerstvom podľa
pred chádzajúcej vety, ministerstvo pred-
loží na rokovanie Hospodárskej a so -
ciál nej rady SR návrh nariadenia vlády
SR, ktorým sa navrhne ustanoviť sumu
minimálnej mzdy v dohodnutej výške,

do dňa 30. septembra (teda už nie do
dňa 15. septembra) a následne ho pred-
loží na rokovanie vlády SR.

Ak sa na rokovaní Hospodárskej a so -
ciál nej rady SR nedohodne úprava sumy
mesačnej minimálnej mzdy navrhnutej
ministerstvom do dňa 31. augusta, mi-
nisterstvo predloží na rokovanie Hos po -
dárskej a sociálnej rady SR návrh na -
riadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje
suma minimálnej mzdy určená (teda už
nie vypočítaná podľa vopred ur če né ho
mechanizmu) podľa § 8 zákona o mi ni -
mál nej mzde, a to do dňa 30. sep tem -
bra (teda už nie do dňa 15. septembra)
a následne ho predloží na rokovanie
vlády SR.

Podľa novely zákona o minimálnej mzde
po novom platí, že suma mesačnej mi -
ni málnej mzdy na nasledujúci kalen-
dárny rok sa určí najmenej vo výške
sú činu (teda už nie iba ako súčin) plat-
nej mesačnej minimálnej mzdy a inde-
xu medziročného rastu priemernej me -
sač nej nominálnej mzdy zamestnanca
v hos podárstve SR zverejneného Štatis-
tickým úradom SR za kalendárny rok,
ktorý predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom sa predkladá návrh na úpravu
sumy minimálnej mzdy. Suma mesač-



nej minimálnej mzdy vypočítaná podľa
predchádzajúcej vety je teda po nove-
le zákona spodnou hranicou pre rozho-
dovanie vlády SR o konkrétnej sume
minimálnej mzdy. 

Podľa mechanizmu úpravy minimálnej
mzdy, ktorý bol obsiahnutý v zákone
o mi nimálnej mzde do účinnosti tejto
no vely, by sa minimálna mzda od za-
čiatku roku 2009 zvýšila zo súčasných 
8 100 Sk (268,87 eura) na 8 690 Sk
(288,46 eura). Na základe tejto novely
zákona o minimálnej mzde však platí,
že v prípade, ak nedôjde medzi sociál-
nymi partnermi k dohode týkajúcej sa
výšky minimálnej mzdy, je vláda SR
oprávnená sama rozhodnúť o jej výš ke.
Nakoľko k dohode sociálnych partnerov
nedošlo, vláda SR bude pri rozhodova-
ní o sume minimálnej mzdy limitovaná
len spodnou hranicou, ktorou je tento
rok suma 8 690 Sk (288,46 eura), no
vďaka tejto novele je vláda SR opráv-
nená zvýšiť výšku minimálnej mzdy od
začiatku budúceho roku aj na vyššiu
sumu než ako to vyplývalo z pred chá -
dza júceho znenia zákona o minimálnej
mzde. Vyššie uvedeným zmenám v zá -
ko ne o minimálnej mzde zodpovedá
i zmena nadpisu pod ustanovením § 8
zákona na nadpis „Určenie sumy mini-
málnej mzdy“ miesto predchádzajúce-
ho „Mechanizmus úpravy minimálnej
mzdy“.

Novela zakotvila, že o sume minimál-
nej mzdy rozhodne vláda SR najneskôr
do dňa 20. októbra s prihliadnutím na
stanoviská sociálnych partnerov, vývoj
kritérií na úpravu sumy minimálnej
mzdy podľa § 6 zákona (pôjde naprí -
klad o vývoj spotrebiteľských cien či
za mestnanosti, ktoré sú v citovanom
ustanovení zákona uvedené demo n štra-
tívnym výpočtom), vývoj podielu čistej
minimálnej mzdy z čistej priemernej
mzdy najmenej za predchádzajúce dva
kalendárne roky a s prihliadnutím na
vývoj produktivity práce.

Sumu minimálnej mzdy pre zamest nan-
ca odmeňovaného mesačnou mzdou 
a sumu minimálnej mzdy za každú ho-
dinu odpracovanú zamestnancom usta-
noví na príslušný kalendárny rok vláda
SR. Tieto sumy minimálnej mzdy sa
usta novujú vždy na obdobie odo dňa 
1. januára do dňa 31. decembra. Na-
riadenie vlády SR musí byť zverejnené
v Zbierke zákonov SR najneskôr dňa 
1. novembra (miesto predchádzajúce-
ho termínu ohraničeného dňom 1. ok -
tó ber) kalendárneho roka predchádza-
júceho kalendárnemu roku, na ktorý sa
určuje suma minimálnej mzdy.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa zákona
o minimálnej mzde nájdete v ja nu á ro -
vom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský
PRO BONO. 
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PRÁVNE ÚPRAVY V OBLASTI
KOLKOVÝCH ZNÁMOK

Dňa 1. augusta 2008 nadobudol účin-
nosť zákon č. 264/2008 Z. z. o kol ko -
vých známkach (ďalej v texte len „zá-
kon o kolkových známkach“ alebo len
„zákon“) s výnimkou niektorých ustano-
vení, ktoré nadobudnú účinnosť dňom
za vedenia meny euro na území SR. 

Delenú účinnosť tejto právnej úpravy
ustanovuje článok VII zákona o kol ko -
vých známkach, na základe ktorého
nie ktoré ustanovenia zákona o kolko-
vých známkach vrátane sprievodných
novelizácií zákona o súdnych poplat-
koch a zákona o správnych poplatkoch,
nadobúdajú účinnosť až dňom zavede-

nia meny euro v SR, teda odo dňa 1. ja -
nuára 2009. O predmetných ustanove-
niach Vám prinášame podrobnosti v tom-
to vydaní bulletinu ULC Čarnogur ský
PRO BONO aj v súvislosti s té mou týka-
júcou sa platenia súdnych a správ nych
poplatkov. 

Zákon o kolkových známkach upravuje
(1) vydávanie, (2) tlač, (3) distribúciu,
(4) predaj, (5) odber, (6) výmenu, (7) od-
kupovanie, (8) vládny audit výroby, di-
stribúcie a predaja kolkových známok,
(9) správne delikty, (10) nakladanie
s falšovanými kolkovými známkami
a (11) likvidáciu kolkových známok,



kto rými sa platia správne poplatky
a súd ne poplatky.

Kolkové známky sa budú vydávať v hod -
note 0,5 eura v oceľovomodrej farbe
vrchnej tlače, vo fialovej farbe budú
hodnoty 1, 3 a 5 eur, hodnoty 10 a 20
eur budú trávovozelenej farby, kolkové
známky v oranžovej farbe vrchnej tla-
če budú reprezentovať hodnotu 50 eur
a v čiernohnedej farbe hodnotu 100 eur.

Technické parametre, grafickú úpravu,
vzhľad kolkových známok, spôsob ich
pou žitia a ďalšie náležitosti kolkových
známok upravuje vykonávací predpis
k zákonu o kolkových známkach, ktorý
na základe splnomocňovacieho ustano-
venia v § 2 ods. 4 zákona o kolkových
známkach vydalo MF SR. Vykonávacím
predpisom k zákonu o kolkových znám-
kach je vyhláška MF SR č. 346/2008 Z. z.,
ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. sep-
tembra 2008 a ktorá s účinnosťou odo
dňa zavedenia meny euro v SR SR, vy-
plývajúcou z ustanovenia § 15 zákona
o kolkových známkach, teda s účin nos -
ťou odo dňa 1. januára 2009 nahradí do-
terajšiu vyhlášku MF SR č. 284/2007 Z. z.
o kolkových známkach.

V zmysle zákona má Ministerstvo fi-
nancií SR (ďalej v texte len „MF SR“)
výhradné právo vydávať kolkové znám-
ky, pričom kolkové známky majú pova-
hu ceniny. Medzi nové právne povin-
nosti MF SR bude patriť jeho povinnosť
zabezpečovať (1) tlač kolkových zná-
mok, (2) správu ich zásob, (3) dozerať
na ich ochranu a bezpečnosť, (4) vyko-
návať vládny audit výroby kolkových
známok, (5) zabezpečovať vládny au-
dit distribúcie a predaja kolkových
zná mok, (6) zabezpečovať nakladanie
s kolkovými známkami a taktiež (7) za-
bezpečovať likvidáciu poškodených,
od kúpených a neplatných kolkových
zná mok.

Tlač kolkových známok bude objedná-
vať MF SR. Zákon o kolkových známkach
určuje podmienky, ktoré musí spĺ ňať
fyzická osoba alebo právnická osoba,
aby sa mohla uchádzať o tlač kolkových
známok v rámci verejného obstaráva-
nia, ktorého výsledkom bude uzavretie
zmluvy na tlač kolkových známok. Po-
vinnosť vyhlásiť na účely uzavretia

zmlu vy na tlač kolkových známok ve-
rejné obstarávanie má podľa zákona
MF SR, pričom úspešný uchádzač (ďa-
lej v texte len „tlačiareň“) musí mať
sídlo alebo trvalý pobyt na území SR 
a všetky ustanovené zákonné podmien-
ky musí spĺňať nepretržite počas plat-
nosti zmluvy na tlač kolkových známok.
V súvislosti s personálnym a majet ko vým
prepojením zákon nepripúšťa prepojene
s osobou, ktorá zabezpečuje dis tri bú ciu
kolkových známok. Tlačiareň kol kových
známok vyhotoví námetové riešenie
a výtvarné návrhy kolkových známok
jed notlivých nominálnych hodnôt a ná -
sled ne po odsúhlasení MF SR vyhotoví
tlačové podoby kolkových známok. 

Námetové riešenia, výtvarné návrhy
a tlačové podoby kolkových známok sú
vlastníctvom štátu v správe MF SR. Tla-
čiareň je povinná pred distribúciou
kol kových známok predložiť MF SR vzo-
rový výtlačok každej hodnoty kolkovej
známky (specimen), schválenie ktoré-
ho tlačiarni oznámi MF SR. Schválený
vzorový výtlačok každej hodnoty kol-
kovej známky zašle MF SR Slovenskej
pošte, a.s., s ktorou uzavrie zmluvu na
distribúciu, predaj, výmenu a od ku po -
va nie kolkových známok (ďalej v texte
len „distribútor“) a správam finančnej
kontroly. Tlačiareň je povinná viesť
oso bitnú evidenciu o množstve mate-
riálov použitých na výrobu kolkových
známok, o počte vytlačených tlačových
listov kolkových známok, o množstve
pa piera a množstve kolkových známok
poškodených alebo zničených pri tlači,
nesprávnou manipuláciou alebo usklad-
nením. Súčasťou evidencie je aj infor-
mácia o množstve kolkových známok,
ktorých reklamáciu zo strany distribú-
tora tlačiareň uznala. 

Distribúciu kolkových známok bude za-
bezpečovať distribútor, ktorým je po
novom právnická osoba so 100 % účas-
ťou štátu, a to Slovenská pošta, a.s.,
kto rá zabezpečí distribúciu kolkových
známok tak, aby bola na celom území
SR zabezpečená dostupnosť kolkových
známok. Zároveň sa upravuje spôsob
prevzatia kolkových známok z tla čiar -
ne, postup distribútora pri reklamácii
kolkových známok voči tlačiarni, po vin-
nosti distribútora pri skladovaní a ochra-
ne kolkových známok pred ich poš ko -
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de ním, zničením a odcudzením a pri
uložení kolkových známok poškode-
ných a znehodnotených pri skladovaní
a manipulácii. Za škodu, ktorá vznikne
v dôsledku nedodržania bezpečnosti
a ochrany kolkových známok prevzatých
distribútorom od tlačiarne a ne správ -
nou manipuláciou, zodpovedá distribú-
tor. Distribútorovi sa ukladá povinnosť
oznámiť MF SR také zníženie zásob,
ktoré by ohrozilo plynulosť v záso bo va -
ní kolkovými známkami, tiež povinnosť
predkladať MF SR informáciu o stave
zásob kolkových známok a o uložení
poš kodených a znehodnotených kolko-
vých známok určených na likvidáciu
ako aj povinnosť viesť osobitnú evi -
den ciu o každom nakladaní s kolkovými
známkami (o prevzatých, reklamova-
ných, predaných kolkových známkach
a o kolkových známkach odobratých
or gánmi, ktoré vyberajú správne a súd -
ne poplatky vo forme kolkovej známky,
o poškodených kolkových známkach,
kto ré boli vymenené, o odkúpených
plat ných a neplatných kolkových zná m-
kach a tiež o falšovaných kolkových
známkach alebo kolkových známkach,
pri ktorých vznikne podozrenie, že sú
falšované alebo pozmenené). Distribú-
torovi sa s účinnosťou odo dňa zavede-
nia meny euro v SR, teda odo dňa 
1. januára 2009 ukladá povinnosť me-
sačne predkladať MF SR vyúčtovanie
tržieb z predaja kolkových známok. 

Predaj kolkových známok na základe
toh to zákona bude zabezpečovať di -
stri bútor prostredníctvom zariadení
verejnej poštovej siete na celom úze-
mí SR a orgány, ktoré vyberajú správne
a súdne poplatky (ďalej v texte len
„príslušné orgány“) vo forme kolkovej
známky. Kolkové známky sa budú pre dá -
vať za ich nominálnu hodnotu. Orgány,
s ktorými distribútor uzavrie zmluvu
o odbere kolkových známok, sú povin-
né zabezpečiť ochranu kolkových zná-
mok pred ich poškodením, zničením
a odcudzením a viesť evidenciu o zá so -
bách kolkových známok a predaných
množstvách. Príslušné orgány odoberú
kolkové známky od distribútora bezod-
platne výlučne za účelom ich ďalšieho
predaja poplatníkom na predajnom
mieste, ktoré je v ich priestoroch
a kto ré sú povinné označiť viditeľným
spôsobom, nakoľko zákon po novom už

neumožňuje predaj kolkových známok
prostredníctvom tzv. druhopredajcov,
ktorí doteraz mali oprávnenie na pre-
daj kolkových známok za odmenu. Po -
drob nosti podmienok distribúcie a pre -
da ja kolkových známok budú upravené
v zmluve, ktorú MF SR uzavrie s dis tri -
bú torom. 

Zákon o kolkových známkach upravuje
i spôsob kontroly, pričom vládny audit
výroby kolkových známok vykonáva MF
SR a vládny audit distribúcie a predaja
kolkových známok zveruje správam fi-
nančnej kontroly v rámci ich územnej
pôsobnosti, ktoré overujú dodržiavanie
právnych predpisov, a to vo vzťahu k dis-
tribútorovi kolkových známok a k prí-
slušným orgánom, ktoré predávajú kol-
kové známky.

Auditujúci orgán je v prípade spácha-
nia správneho deliktu oprávnený uložiť
tlačiarni alebo príslušnému orgánu po-
kutu (napríklad za neoznačenie pre-
dajného miesta viditeľným spôsobom,
za nevytlačenie kolkových známok
v súlade so schváleným vzorovým vý-
tlačkom). V závislosti od závažnosti,
dô sledkov porušenia povinností a dĺžky
trvania zistených nedostatkov je roz pä -
tie pokút stanovené vo výške od hod -
noty 100 eur do hodnoty 50 000 eur,
pričom pokutu možno uložiť aj opako-
vane, a to do jedného roka odo dňa
zis tenia porušenia povinnosti, avšak
najneskôr do piatich rokov odo dňa po-
rušenia povinnosti. Pokuty sa do zave-
denia meny euro v SR ukladajú v slo -
ven ských korunách v sume prepočíta-
nej kurzom slovenskej koruny voči euru
vyhláseným Národnou bankou Sloven -
ska platným ku dňu vydania rozhodnu-
tia o uložení pokuty a zaokrúhlenej na
celé koruny nahor. Na konanie o ulo  že -
ní pokút podľa tohto zákona sa vzťa -
huje Správny poriadok. Výnosy z pokút
budú príjmom štátneho rozpočtu. 

Zákon o kolkových známkach upravuje
s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009
aj (1) postup pri vyúčtovaní tržieb za
kolkové známky, (2) platnosť kolko-
vých známok, (3) odkupovanie kolko-
vých známok pred skončením ich plat-
nosti ako aj kolkových známok, kto-
rých platnosť sa skončila, (4) výmenu
poškodených kolkových známok, (5) na  -
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kladanie s falšovanými kolkovými zná -
m kami a (6) likvidáciu kolkových zná -
mok. 

Poškodené kolkové známky bude po
ove rení pravosti poškodených kolko-
vých známok vymieňať distribútor na
základe písomnej žiadosti s ná le ži tos -
ťa mi vyplývajúcimi zo zákona a za ma -
ni pulačný poplatok vo výške 10 % z úhr  -
nnej nominálnej hodnoty poškodených
kolkových známok, ktorý bude príj mom
distribútora.

Platné kolkové známky, ktoré sú ne -
poškodené a pravé bude oprávnený 
od kupovať taktiež distribútor, a to na 
zá kla de písomnej žiadosti s usta no ve -
ný mi náležitosťami za manipulačný
po platok vo výške 5 % z úhrnnej nomi -
nál nej hodnoty predložených kolko-
vých známok, ktorý bude príjmom di-
stribútora. 

Nové kolkové známky, teda kolkové
znám ky vydané v mene euro podľa zá-
kona o kolkových známkach, sa prvýkrát
použijú dňom zavedenia meny euro
v SR, teda odo dňa 1. januára 2009. 

Platnosť kolkových známok vydaných
v slovenskej mene sa skončí 16. dňom
po zavedení meny euro v SR, teda dňa
16. januára 2009. 

Odo dňa 17. januára 2009 do dňa 
31. marca 2009 bude kolkové známky,
ktorým skončila platnosť, odkupovať
MF SR prostredníctvom distribútora na
základe písomnej žiadosti s ná le ži tos -
ťa mi vyplývajúcimi zo zákona. 

Odo dňa 1. apríla 2009 do dňa 31. de-
cembra 2009 bude MF SR odkupovať
ne platné kolkové známky prostredníc-
tvom vybraných pracovísk distribútora
na základe písomnej žiadosti s ná le ži -
tos ťami vyplývajúcimi zo zákona, pri-
čom žiadateľovi sa v oboch prípadoch
vyplatí nominálna hodnota odkúpených
kolkových známok po overení ich pra-
vosti. Celková suma za odkúpené kol-
kové známky sa prepočíta konverzným
kurzom na eurá a zaokrúhli podľa oso-
bitného predpisu (ktorým je § 2 zákona
o zavedení meny euro v SR v znení ne-
skorších predpisov). Vybrané pracovis-
ká distribútora, ktoré budú odkupovať

neplatné kolkové známky, sú uvedené
v prílohe k zákonu o kolkových znám-
kach. 

Falšované kolkové známky odoberie MF
SR od akejkoľvek osoby, ktorá ich pred-
loží, a to bez náhrady. O odobratí fal-
šovaných kolkových známok MF SR vy-
hotoví písomné potvrdenie a zabezpečí
ich ochranu pred neoprávnenou mani-
puláciou a následné overenie pravosti
takto odobratých kolkových známok.
Ak sa pri overení pravosti takto odo-
bratých kolkových známok potvrdí ich
pravosť, MF SR vráti osobe, od ktorej
ich odobralo, sumu zodpovedajúcu ich
nominálnej hodnote. Ak sa pravosť kol-
kových známok nepotvrdí, MF SR vy-
pracuje odborný posudok, ktorý zašle
orgánom činným v trestnom konaní
v sú lade s § 10 ods. 1 Trestného poriad-
ku a túto skutočnosť oznámi osobe, od
ktorej boli kolkové známky odobraté.

Kolkové známky, ktoré budú ulože-
né z dôvodu poškodenia pri tlači, pri
skladovaní, pri manipulácii a kolkové
znám ky, ktorých platnosť sa skončila,
sa zlikvidujú, pričom MF SR rozhodne
o likvidácii takýchto kolkových známok,
rozhodne o vytvorení i zložení komisie,
o spôsobe, mieste a čase likvidácie kol-
kových známok a informuje o tom čle-
nov komisie. O likvidácii kolkových zná-
mok vyhotoví úradný záznam v troch
vyhotoveniach, z ktorých jedno odov -
zdá tlačiarni a jedno distribútorovi.

V súvislosti s výkonom kontroly dodr -
žia vania ustanovení zákona o kol ko -
vých známkach a vykonávacieho pred-
pisu k nemu sa prostredníctvom článku
IV zákona o kolkových známkach s účin-
nosťou odo dňa 1. augusta 2008 noveli-
zuje zákon č. 440/2000 Z. z. o sprá vach
finančnej kontroly v znení neskorších
pred pisov, v ktorom sa dopĺňa kompe-
tencia správ finančnej kontroly na vy-
konávanie kontroly v oblasti kolkových
známok. Článkom V zákona o kol ko -
vých známkach bola s rovnakou účin-
nosťou vykonaná novelizácia zákona 
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a do pl -
ne ní niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov, ktorou sa doplnili
overované činnosti finančnej kontroly.
Článkom VI zákona o kolkových známkach
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bol zmenený zákon č. 349/2004 Z. z.
o transformácii Slovenskej pošty, štát -
ne ho podniku, v ktorom sa taktiež
s účin   nosťou odo dňa 1. augusta 2008
priamo do predmetu podnikania tohto
subjektu doplnil výkon činností distri-
bútora kolkových známok podľa zákona
o kolkových známkach (teda distribú-
cia, predaj, výmena a odkupovanie kol  -
kových známok). 

Prostredníctvom článkov II a III zákona
o kolkových známkach sa s účinnosťou
odo dňa 1. januára 2009 vykonávajú
aj sprievodné novelizácie zákona o súd -
nych poplatkoch a zákona o správ nych
poplatkoch, o ktorých Vám prinášame
podrobnejšie informácie v tomto vyda-
ní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO
v súvislosti s problematikou platenia
súdnych a správnych poplatkov.
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ZMENY TÝKAJÚCE SA SÚDNYCH
A SPRÁVNYCH POPLATKOV

Dňa 1. januára 2009 nadobudnú účin-
nosť novelizácie zákona č. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a poplatku za vý-
pis z registra trestov v znení ne skor -
ších predpisov (ďalej v texte len „zá -
kon o súd nych poplatkoch“) a zákona
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplat-
koch v znení neskorších predpisov (ďalej
v texte len „zákon o správnych po -
platkoch“), ktoré boli vykonané pro-
stredníctvom článkov II a III zákona 
č. 264/2008 Z. z. o kolkových znám-
kach (ďalej v texte len „zákon o kol ko -
vých znám kach“) v súvislosti s novou
úpravou kol ko vých známok. Kolkové
znám ky vzhľadom na zavedenie meny
euro v SR budú musieť byť vydané už
v mene euro, preto sa ich úprava týka
aj úpravy poplatkov, ktoré bude možné
kolkovými znám  kami platiť v období
po zavedení meny euro v SR. 

Novú právnu úpravu týkajúcu sa plate-
nia súdnych a správnych poplatkov 
obsahuje aj vykonávací predpis k zá -
konu o kolkových známkach, ktorým 
je vyhláška Ministerstva financií SR
č. 346/2008 Z. z. (ďalej v texte len
„vyhláška MF SR“), ktorá nadobudla
účinnosť dňa 1. septembra 2008, na koľ -
ko okrem spô sobu použitia kolkových
známok pri pla tení súdnych a správ -
nych poplatkov je predmetom jej
úpra vy aj určenie technických pa ra me -
trov, grafickej úpra  vy, vzhľadu kol ko -
vých známok a ďal ších náležitostí kol -
ko vých známok, kto ré sú visia s prijatím
zákona o kol ko vých znám kach. 

V zmysle citovanej vyhlášky MF SR sa
kolkové známky pri platení správnych

poplatkov a súdnych poplatkov pri pred-
ložení návrhu alebo žiadosti (ďalej
v texte len „podanie“) použijú v zá vis -
los ti od toho, či sa žiada vydanie do-
kladu alebo písomné vybavenie, alebo
či sa správny alebo súdny poplatok pla-
tí na základe písomnej výzvy, pričom
(1) ak sa žiada vydanie dokladu alebo
písomné vybavenie (ďalej v texte len
„doklad“), nalepí sa na podanie dolný
diel kolkovej známky bez oddelenia
horného dielu kolkovej známky, pričom
horný diel kolkovej známky sa nalepí
na vydávaný doklad, (2) ak sa doklad
nevydáva, nalepia sa obidva diely kol-
kovej známky na podanie. V prípade,
ak sa kolkovými známkami platí súdny
alebo správny poplatok na základe pí-
somnej výzvy, kolkové známky sa pri
platení súdneho alebo správneho po-
platku použijú tak, že (1) ak sa žiada
vydanie dokladu, nalepí sa na výzvu
dol ný diel kolkovej známky bez odde-
lenia horného dielu kolkovej známky,
pričom horný diel kolkovej známky sa
nalepí na vydávaný doklad, (2) ak sa
doklad nevydáva, nalepia sa obidva
diely kolkovej známky na výzvu. Kolko-
vé známky, ktoré sa použijú niektorým
z vyššie uvedených spôsobov, sa budú
znehodnocovať odtlačkom úradnej pe-
čiatky orgánu, ktorý vyberá správne
po platky a súdne poplatky vo forme
kolkovej známky, na oboch dieloch kol-
kovej známky.

Do dňa 1. januára 2009, teda do dňa
zavedenia meny euro v SR sa na plate-
nie súdnych a správnych poplatkov pou-
žijú doterajšie kolkové známky vydané
v slovenskej mene, pričom používanie



týchto v súčasnosti platných kolkových
známok pri platení súdnych a správ -
nych poplatkov, technické parametre,
gra fická úprava a vzhľad kolkových
zná mok sa riadia vyhláškou MF SR 
č. 284/2007 Z. z. o kolkových znám-
kach, ktorú s účinnosťou odo dňa zave-
denia meny euro na území SR, teda odo
dňa 1. januára 2009 nahradí už spo mí -
na ný vykonávací predpis k zá ko nu o kol -
ko vých známkach, ktorým je vy hláška
MF SR č. 346/2008 Z. z., ktorá po zave -
de ní eura v SR vyžaduje použiť nové
kol kové známky vydané v mene euro,
a to spôsobom popísaným vyššie.

Novelizácia zákona o súdnych poplat-
koch, vykonaná článkom II zákona o kol-
kových známkach, s účinnosťou odo
dňa zavedenia eura na území SR, teda
s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009,
sa dotkne úpravy platenia poplatkov
obsiahnutej v ustanovení § 9 zákona
o súd nych poplatkoch a úpravy výšky
jedného súdneho poplatku. 

Na základe novely zákona o súdnych
poplatkoch sa poplatky vyberané súd-
mi, orgánmi štátnej správy súdov a pro-
kuratúry budú platiť (1) kolkovými
známkami, (2) v hotovosti, (3) pošto-
vým poukazom na príslušný účet alebo
(4) prevodom z účtu v banke. Kolkový-
mi známkami a v hotovosti bude možné
platiť súdne poplatky, len ak v jed no tli -
vom prípade neprevýšia sumu 300 eur. 

Nová právna úprava už osobitne neu -
pra vuje spôsob platenia poplatkov za
úkony prokuratúry výhradne kolkovými
známkami, čím umožňuje aj poplatky
za úkony prokuratúry platiť v hotovosti
do pokladnice príslušného orgánu, kto-
rý vyberá súdne poplatky. So zavede-
ním meny euro na území SR súvisí nové
ustanovenie, na základe ktorého platí,
že poplatky sa budú vyberať v eurách. 

Obdobne, ako doterajšia právna úpra-
va týkajúca sa platenia súdnych po -
plat kov, aj novela zákona o súdnych
poplatkoch určuje, že poplatok sa pla-
tí súdu, ktorý viedol konanie na prvom
stupni, alebo za ktorého úkon sa po-
platok vyberá. V odvolacom konaní sa
poplatok platí súdu, proti rozhodnutiu
ktorého odvolanie smeruje. V konaní 

o dovolaní sa poplatok platí súdu, kto-
rý rozhodoval v prvom stupni. V kona-
ní o žalobách alebo o opravných pro-
striedkoch proti rozhodnutiam orgánov
verejnej správy sa poplatok platí súdu,
ktorý poplatkový úkon vykonáva. V ko-
naní o obnove konania sa poplatok pla-
tí súdu, ktorý má o návrhu rozhodovať
v prvom stupni. Poplatky vyberané vo
veciach obchodného registra a poplat-
ky za úkony súdov týkajúce sa obchod-
ného registra uvedené v prílohe, ktoré
boli vykonané na základe podania elek-
tronickými prostriedkami, sa platia pro -
stredníctvom elektronického pla tob  né -
ho portálu verejnej správy. 

Novelou zákona o súdnych poplatkoch
sa súčasne v Sadzobníku súdnych po plat  -
kov, ktorý je prílohou zákona o súd  nych
poplatkoch, upraví poplatok uvedený 
v položke 24b písm. b), teda poplatok
za vyhotovenie fotokópie listiny ulože-
nej v zbierke listín, ktorý zostáva v rov -
nakej výške 10 Sk za každú, aj začatú
stranu, no súčasne bude musieť byť 
v sume najmenej 50 Sk.

Novelizácia zákona o správnych po-
platkoch, ktorá rovnako ako novela zá -
ko na o súdnych poplatkoch, nadobudne
účinnosť dňom zavedenia meny euro na
území SR, teda odo dňa 1. januára 2009,
bola vykonaná prostredníctvom článku
III zákona o kolkových známkach. 

Novela zákona o správnych poplatkoch
prináša zmenu v súvislosti s platením
správnych poplatkov v tom smere, že
po platky vyberané správnymi orgánmi
umožňuje naďalej platiť (1) kolkovými
známkami (už s odkazom na nový zá-
kon o kolkových známkach), (2) v hoto-
vosti do pokladnice správneho orgánu,
(3) poštovým poukazom na účet prí sluš-
ného správneho orgánu alebo (4) pre vo -
dom z účtu v banke, pričom kolkovými
známkami a v hotovosti do pokladnice
správneho orgánu bude možné platiť
správne poplatky, len ak v jed notlivom
prípade neprevýšia sumu 300 eur.

Novelou zákona o správnych poplatkoch
sa taktiež vypúšťa ustanovenie § 18 zá-
kona o správnych poplatkoch, ktoré spl  -
nomocňovalo MF SR na vydanie všeo-
becne záväzného právneho predpisu,
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ktorý by upravil grafickú úpravu, hod-
noty kolkových známok, spôsob ich po-
užitia a výmeny, nakoľko právna úpra-
va kolkových známok je už obsiahnutá
v osobitnom zákone, a to v zá ko ne o kol -
kových známkach a splnomocňovacie
ustanovenie pre vydanie vykonávacieho
predpisu k zákonu o kolkových znám-
kach obsahuje už priamo zákon o kol -
ko vých známkach.

Na základe zákona o kolkových znám-
kach a vykonávacieho predpisu k nemu
budú vydané nové kolkové známky
zne júce na menu euro, a to v 8 po -
dobách podľa hodnoty v eurách (od
hodnoty 0,5 euro do hodnoty 100 eur),
ktoré sa pre platenie súdnych alebo
správnych poplatkov prvýkrát použi -
jú dňom zavedenia meny euro v SR,

teda najskôr odo dňa 1. januára 2009. 

Platnosť kolkových známok vydaných
v mene Sk sa skončí dňa 16. januára
2009. Podrobnosti týkajúce sa platnos-
ti kolkových známok, odkupovania kol-
kových známok pred skončením ich
plat nosti ako aj kolkových známok,
kto rých platnosť sa skončila, výmeny
poš kodených kolkových známok, na kla  -
dania s falšovanými kolkovými znám -
ka mi, či likvidácie kolkových známok,
upravuje s účinnosťou odo dňa zavede-
nia meny euro v SR, teda odo dňa 
1. ja nu ára 2009 zákon o kolkových
znám kach, o ktorom Vás informujeme
taktiež v tomto vydaní bulletinu ULC
Čarnogurský PRO BONO v súvislosti
s práv  nymi úpravami vzťahujúcimi sa
na oblasť kolkových známok. 
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PODMIENKY NA UDELENIE
POVOLENIA NA VÝKON
POISŤOVACEJ A ZAISŤOVACEJ
ČINNOSTI

Dňa 15. júla 2008 nadobudlo účinnosť
Opatrenie Národnej banky Slovenska 
č. 14/2008 zo dňa 24. júna 2008, kto-
rým sa ustanovuje spôsob preukazova-
nia splnenia podmienok na udelenie
po volenia na vykonávanie poisťovacej
činnosti a na udelenie povolenia na vy-
konávanie zaisťovacej činnosti (ďalej
v texte len „opatrenie NBS“ alebo len
„opatrenie“). 

Opatrenie vydala Národná banka Slo-
venska (ďalej v texte len „NBS“) pod-
ľa § 5 ods. 8, § 7 ods. 8, § 8 ods. 9 
a § 9 ods. 9 zákona č. 8/2008 Z. z.
o po isťov  níctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej v texte len „zákon
o pois ťov níctve“ alebo len „zákon“),
s kto rým sme Vás podrobne oboznámi-
li v aprí lovom vydaní bulletinu ULC
Čarnogurský PRO BONO. Opatrenie NBS
ustanovuje spôsob preukazovania spl -
ne nia podmienok na udelenie povole-
nia na vykonávanie poisťovacej činnos-
ti poisťovni alebo pobočke zahraničnej

poisťovne a na udelenie povolenia na
vy konávanie zaisťovacej činnosti zais -
ťov ni alebo pobočke zahraničnej zais-
ťovne.

Opatrenie NBS ustanovuje spôsob pre -
u   kazovania splnenia podmienok na
ude  lenie povolenia na vykonávanie 
poisťovacej činnosti podľa § 5 ods. 2 
zákona o poisťovníctve, pričom opat-
renie NBS v § 1 taxatívnym spôsobom 
určuje všetky doklady, pro stred níc tvom
kto rých sa splnenie uvedených pod -
mie nok preukazuje, a to predložením
týchto dokladov NBS. Opatrenie NBS 
v § 2 určuje spôsob preukazovania spl -
ne nia podmienok na udelenie povolenia
na vykonávanie zaisťovacej činnosti
podľa § 7 ods. 2 zákona o pois ťov níc -
tve, pričom splnenie podmienok na ude-
lenie povolenia na vykonávanie zaisťo-
vacej činnosti zaisťovni sa preukazuje
rovnako ako splnenie podmienok na
udelenie povolenia na vykonávanie 
poisťovacej činnosti podľa § 1 opatre-
nia.



V zmysle § 5 ods. 2 zákona o pois ťov níc  -
tve (pri zaisťovniach v zmysle § 7 ods. 2
zákona o poisťovníctve) o udelení po-
volenia na vykonávanie poisťovacej
(za isťovacej) činnosti rozhoduje NBS.
Žiadosť o udelenie povolenia na vy-
 ko ná vanie poisťovacej (zaisťovacej) 
činnosti predkladajú zakladatelia po is -
ťov ne (zaisťovne) Národnej banke Slo -
ven ska, ak zákon o poisťovníctve ne -
ustanovuje inak. Na udelenie tohto 
povolenia musí byť preukázané spl ne nie
pod mienok, a to (1) splatené základné
imanie poisťovne podľa § 4 zákona (za-
isťovne podľa § 6 zákona), (2) prehľad-
ný a dôveryhodný pôvod základného
imania a ďalších finančných zdrojov
pois ťovne (zaisťovne), (3) vhodnosť
osôb s kvalifikovanou účasťou na pois-
ťovni (zaisťovni) a prehľadnosť vzťahov
týchto osôb s inými osobami, najmä
pre hľadnosť podielov na základnom
ima ní a na hlasovacích právach, (4) od-
borná spôsobilosť a dôveryhodnosť
osôb, ktoré sú navrhované za členov
predstavenstva, za prokuristov, za ve -
dú cich zamestnancov poisťovne (zais-
ťovne) v priamej riadiacej pôsobnosti
predstavenstva, za zodpovedného ak-
tuára a za vedúceho zamestnanca ria-
diaceho útvar vnútorného auditu, (5) pre-
hľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku
ktorej patrí aj akcionár s kvalifikova-
nou účasťou na poisťovni (zaisťovni),
(6) výkonu dohľadu neprekážajú úzke
väzby v rámci skupiny podľa bodu (5),
(7) výkonu dohľadu neprekáža právny
poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štá-
te, na ktorého území má skupina pod-
ľa bodu (5) úzke väzby, (8) poisťovňa
(zaisťovňa) musí mať sídlo a ústredie
na území SR, (9) technická a organi-
začná pripravenosť na vykonávanie po-
isťovacej (zaisťovacej) činnosti, pri
pois  ťovni existencia riadiaceho a kon -
trol ného systému vnútornej kontroly
vrátane útvaru vnútorného auditu a sys  -
tému riadenia rizík (pri zaisťovni exis -
ten cia systému vnútornej kontroly a ria -
denia vrátane útvaru vnútorného auditu
a systému riadenia rizík).

Opatrenie NBS ďalej ustanovuje spô-
sob preukazovania splnenia podmienok
na udelenie povolenia na vykonávanie
poisťovacej činnosti zahraničnou pois-
ťovňou prostredníctvom pobočky podľa

§ 8 ods. 2 zákona o poisťovníctve. Opa -
tre nie NBS v tejto súvislosti na udele-
nie predmetného povolenia v ustano -
ve ní § 3 taxatívnym spôsobom určuje
všetky doklady, prostredníctvom kto-
rých sa preukazuje splnenie podmie-
nok podľa § 8 ods. 2 zákona o pois ťov -
níctve predložením týchto dokladov
NBS, pričom z ustanovenia § 4 opatre-
nia vyplýva, že splnenie podmienok na
udelenie povolenia na vykonávanie za -
is ťovacej činnosti pre pobočku zahra-
ničnej zaisťovne podľa § 9 ods. 2 zákona
o poisťovníctve sa preukazuje pri me -
rane ako splnenie podmienok na udele-
nie povolenia na vykonávanie poisťo-
vacej činnosti podľa § 3 opatrenia.

Na základe § 8 ods. 2 zákona o pois ťov -
níctve rozhoduje NBS taktiež o udelení
povolenia na vykonávanie poisťovacej
činnosti zahraničnej poisťovni pro -
stred níctvom jej pobočky a na základe
§ 9 ods. 2 zákona o poisťovníctve tiež
o udelení povolenia na vykonávanie za-
isťovacej činnosti zahraničnej zaisťov-
ni prostredníctvom jej pobočky. Žiadosť
o udelenie povolenia na vyko ná va nie
po is ťovacej činnosti zahraničnej pois-
ťovni (zaisťovacej činnosti zahraničnej
zaisťovni) predkladá Národnej banke
Slovenska zahraničná poisťovňa (za hra -
ničná zaisťovňa), pričom na ude le nie
tohto povolenia musí byť preukázané
splnenie podmienok, a to (1) aktíva
pobočky zahraničnej poisťovne na úze-
mí SR nesmú byť nižšie ako jedna po-
lovica garančného fondu podľa § 34 zá-
kona a finančné prostriedky vo výške
jednej štvrtiny garančného fondu pod-
ľa § 34 zákona musia byť uložené na
samostatnom účte v banke, pričom fi-
nančné prostriedky musia byť uložené
na tomto účte po celý čas pôsobenia
pobočky zahraničnej poisťovne (zahra-
ničná zaisťovňa splnenie tejto pod -
mien ky nepreukazuje), (2) skutočná
miera solventnosti vyplývajúca z roz-
sahu poisťovacej (zaisťovacej) činnos-
ti vykonávanej na území SR bude v sú-
lade s § 34 zákona, (3) dôveryhodnosť
zahraničnej poisťovne (zaisťovne) a jej
finančná schopnosť primeraná rozsahu
vykonávanej poisťovacej (zaisťovacej)
činnosti prostredníctvom jej pobočky,
(4) odborná spôsobilosť a dôveryhod-
nosť osôb navrhovaných zahraničnou
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poisťovňou (zahraničnou zaisťovňou)
na riadenie jej pobočky, za prokuristu
a za zodpovedného aktuára, (5) pre -
hľad nosť skupiny s úzkymi väzbami, ku
ktorej patrí zahraničná poisťovňa (za-
hraničná zaisťovňa), (6) výkonu dohľa-
du neprekážajú úzke väzby v rámci
sku piny podľa bodu (5), teda ku ktorej
patrí zahraničná poisťovňa (zahraničná
zaisťovňa), (7) výkonu dohľadu nepre-
káža právny poriadok a spôsob jeho
uplatňovania v štáte, na ktorého území
má skupina podľa bodu (5) úzke väzby,
(8) zahraničná poisťovňa (zahraničná
za isťovňa), ktorá sa rozhodla vykoná-
vať poisťovaciu (zaisťovaciu) činnosť
pro stredníctvom svojej pobočky, vyko-
náva podstatnú časť poisťovacej (zais-
ťovacej) činnosti v štáte, v ktorom má
sídlo.

Doklady predkladané podľa tohto opat-
renia NBS sa predkladajú v origináloch,
a ak nemožno predložiť ich originály,
pred kladajú sa ako úradne osvedčené
kópie. Ak sú doklady vyhotovené v cu-
dzom jazyku, splnenie podmienok na
udelenie povolenia sa preukazuje aj
úradne osvedčeným prekladom takých -
to dokladov do slovenského jazyka. 

Doklady, ktoré je potrebné predložiť na
udelenie povolenia na vykonávanie po -
isťovacej činnosti podľa § 5 ods. 2 zá -
kona o poisťovníctve a podľa § 8 ods. 2
zá kona o poisťovníctve NBS pred poda-
ním žiadosti o udelenie povolenia na
vykonávanie poisťovacej činnosti mož-
no nahradiť písomným vyhlásením za-

kladateľa poisťovne podľa § 5 ods. 1
zá kona o poisťovníctve alebo písom-
ným vyhlásením zahraničnej poisťovne
podľa § 8 ods. 1 zákona o poisťovníctve
o tom, že tieto doklady sú úplné,
správ ne, pravdivé, pravé a aktuálne, 
s úradne osvedčenými podpismi osôb
oprávnených konať za zakladateľa po-
isťovne alebo za zahraničnú poisťovňu
a zoznamom už predložených dokladov
s uvedením dátumu ich predloženia NBS. 

Doklady, ktoré je potrebné predložiť na
udelenie povolenia na vykonávanie za -
isťovacej činnosti podľa § 7 ods. 2 zá-
kona o poisťovníctve a podľa § 9 ods. 2
zákona o poisťovníctve NBS pred poda-
ním žiadosti o udelenie povolenia na
vykonávanie zaisťovacej činnosti mož-
no nahradiť písomným vyhlásením za-
kladateľa zaisťovne podľa § 7 ods. 1
zá kona o poisťovníctve alebo písom-
ným vyhlásením zahraničnej zaisťovne
podľa § 9 ods. 1 zákona o poisťovníctve
o tom, že tieto doklady sú úplné,
správ ne, pravdivé, pravé a aktuálne, 
s úradne osvedčenými podpismi osôb
oprávnených konať za zakladateľa za-
isťovne alebo za zahraničnú zaisťovňu
a zoznamom už predložených dokladov
s uvedením dátumu ich predloženia
NBS.

Opatrenie NBS č. 14/2008 je uverejnené
v čiastke 20/2008 Vestníka NBS a mož no
doň nazrieť vo všetkých organizačných
zložkách NBS. Oznámenie NBS o vydaní
tohto opatrenia bolo zverejnené v Zbier-
ke zákonov SR pod č. 250/2008 Z. z..
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PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA
EXEKUČNÉHO PORIADKU

V rámci práve prebiehajúceho legisla-
tívneho procesu v NR SR postúpil do
dru  hého čítania návrh na vydanie zá -
ko na, prijatím ktorého by sa zmenil
a doplnil zákon č. 233/1995 Z. z. o súd -
nych exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok) a o zmene a dopl -
ne ní ďalších zákonov v znení ne skor ších
predpisov (ďalej v texte len „návrh no-
vely Exekučného poriadku“ alebo len
„návrh zákona“). V návrhu novely Exe-

kučného poriadku sa navrhuje jej účin-
nosť odo dňa 1. januára 2009.

Činnosti súdnych exekútorov sme sa
ve novali v marcovom vydaní bulletinu
ULC Čarnogurský PRO BONO. Činnosti
súdnych exekútorov sa týka aj táto pri-
pravovaná právna úprava, cieľom kto -
rej by malo byť zrýchlenie a ze fek tív -
ne nie vymoženia výživného súdnym
exe kútorom v prípade, ak je osoba, od



ktorej má súdny exekútor vymôcť vý-
živné (ďalej v texte len „povinný“), dr -
žiteľom vodičského preukazu.

Subjektom, ktoré z úradnej moci alebo
vzhľadom na predmet svojej činnosti
vedú evidenciu vodičských preukazov
by prijatím tohto návrhu novely Exe -
kuč  ného poriadku vznikla nová právna
po vinnosť spočívajúca v povinnosti ozná -
miť súdnemu exekútorovi na jeho pí-
somnú žiadosť, či je povinný držiteľom
vodičského preukazu, prípadne aj ďal-
šie údaje potrebné pre vykonanie exe-
kúcie. Ustanovenia Exekučného po riad-
ku týkajúce sa povinnosti tretích osôb
poskytnúť súdnemu exekútorovi súčin-
nosť by touto zmenou neboli dotknuté. 

V súčasnosti je súdny exekútor pri vy-
máhaní výživného od povinného opráv-
nený vykonať exekúciu spôsobmi vy plý -
vajúcimi z ustanovenia § 63 Exekučného
poriadku, a to (1) zrážkami zo mzdy 
a z iných príjmov, (2) prikázaním po hľa  -
dávky, (3) predajom hnuteľných vecí,
(4) predajom cenných papierov, (5) pre-
dajom nehnuteľnosti a/alebo (6) pre-
dajom podniku, pričom súdny exekútor
môže exekúciu v jednom exekučnom
konaní vykonať aj niekoľkými spôsob-
mi. Prijatím predloženého návrhu no-
vely Exekučného poriadku by sa vyššie
uvedené spôsoby vykonania exekúcie
roz šírili o ďalší spôsob, a to o oprávne-
nie súdneho exekútora vykonať exekú-
ciu príkazom na zadržanie vodičského
preukazu. 

V zmysle tohto návrhu zákona by súdny
exekútor v prípade zistenia, že povin-
ný je držiteľom vodičského preukazu,
mohol na základe nového ustanovenia
§ 179a Exekučného poriadku vydať exe-
kučný príkaz na zadržanie vodič ské ho
preukazu tomu, kto nesplní výživné
sta novené vykonateľným rozhodnutím
súdu, pričom orgánom príslušným na
zadržanie vodičského preukazu by bol
ten orgán Policajného zboru SR, ktorý
vodičský preukaz vydal. Tento spôsob
vykonania exekúcie na vymoženie vý-
živného by podľa tohto návrhu zákona
nemohol byť uplatnený vtedy, ak by
bol povinný vodičom z povolania, aby
sa mu zadržaním vodičského preukazu
neznemožnilo vykonávať povolanie,

pro stredníctvom ktorého má možnosť
získať finančné prostriedky na platenie
výživného. 

Exekučný príkaz na zadržanie vodič -
ské ho preukazu by súdny exekútor bol
povinný doručiť príslušnému orgánu Po-
licajného zboru SR a súčasne aj účast -
níkom exekučného konania, teda opráv-
nenému a povinnému, tomu by sa tento
príkaz doručoval do vlastných rúk. Ak
by pominuli dôvody tejto exekúcie, 
v dôsledku vykonania ktorej bol povin-
nému zadržaný vodičský preukaz, teda
ak by povinný nezaplatené výživné
uhra dil spolu s trovami exekúcie, exe-
kútor by bezodkladne vydal príkaz na
vrátenie zadržaného vodičského preu -
ka zu, ktorý by bol povinný doručiť prí-
slušnému orgánu Policajného zboru SR
a súčasne by mal povinnosť o vydaní
prí kazu na vrátenie vodičského preu -
ka zu upovedomiť aj povinného.

V prípade prijatia tohto návrhu zákona
v znení, v akom bol predložený, by sa
za držanie vodičského preukazu v praxi
mohlo využívať nielen pri exekúciách
na vymoženie výživného dieťaťa, ale
zne nie ustanovení predloženého ná-
vrhu zákona nevylučuje ani možnosť
využitia tohto postupu pri vymáhaní
súdom stanoveného výživného naprí -
klad rozvedeného manžela. V prípade
iných peňažných súm však inštitút za-
držania vodičského preukazu nebude
možné využiť. Zadržanie vodičského
preu kazu ako spôsob exekúcie na vy -
mo ženie výživného je v kon ti nen tál nom
právnom systéme zakotvený napríklad
v Poľsku (v ustanovení § 5 zákona o po -
stu pe voči alimentačným dlžníkom zo
dňa 22. apríla 2005). 

Ak by tento návrh zákon bol prijatý
v na vrhovanom znení, sprievodnou no-
velou tejto právnej úpravy by bola aj
zme na zákona o cestnej premávke
s rovnakou účinnosťou. Prostredníctvom
tejto zmeny cestného zákona by bol
jednoznačne určený orgán, ktorý by mal
povinnosť zadržať povinnému (neplati-
čovi výživného) vodičský preukaz na
zá klade exekučného príkazu doručené-
ho súdnym exekútorom a súčasne by
mal povinnosť vydať povinnému potvr -
de nie o zadržaní vodičského preukazu.
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Informácie uvedené v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno z neho
odvodzovať žiadne práva a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy a apli-
kácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností prípadu. Z uve -
dených dôvodov pri konkrétnych právnych riešeniach preto vždy odporúčame konzultácie. I keď je bulletin 
ULC Čarnogurský PRO BONO zostavovaný s maximálnou starostlivosťou, advokátska kancelária ULC Čarnogurský
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 prí -
pade záujmu o ďalšie informácie alebo o poskytnutie individuálneho poradenstva či konzultácií nás neváhajte
kontaktovať.

V prípade, že naďalej nechcete byť adresátom tejto služby, kontaktujte nás na e-mailovej adrese 
simunkova@ulclegal.com. Ďakujeme.

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

© ULC Čarnogurský, 2008

Orgánom príslušným na zadržanie vo-
dičského preukazu by na základe tejto
úpravy bol orgán Policajného zboru SR,

ktorý vodičský preukaz vydal, pričom
ten to by bol oprávnený zadržaním vo -
dič ského preukazu poveriť aj policajta. 
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